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Sayfa 
892 

892 

892 Lâyihalar 
1. — Memlekette kuvvetli bir telsiz te

sisatı vücude getirilmek ve Ankara şehrin
de merkezi batarya sisteminde telefon şebe
kesi yapılmak ve Ankara ile İstanbul arasın
da bir telefon hattı tesisiyle posta ve telgraf 
ve telefon binası inşa edilmek üzere Posta ve 
Telgraf Bütçesine bir milyon lira tahsisatı mun
zamına itası hakkında kanun lâyihası. (1/497) 892 

Mazbatalar 892 
1. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey 

ve rüfekasmm; bey'bi-1 vefa veyahut rehin 
ve teminat iraesi suretiyle emvali gayrimen-
kule üzerinde vuku bulan ikraz ve istikraz 
muamelelerinin üç sene müddetle tecillerine 
dair (2/279) numaralı teklifi kanunisi ve İk
tisat, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları. 892 

2. — Türkiye sahil ve limanlarına icrayı 
sefer etmekte olan ecnebi sefainden tahsil edil
mekte bulunan rüsumu sıhhiye hakkında 
(1/482) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. 892:893 

Sayfa 
3. — İtibarı Ziraî Cemiyetleri hakkında 

(1/430) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat 
Encümeni mazbatası. 893 

4. — Orman nizamnamesinin babı sanisi-
nin ikinci faslına bir maddei müzeyelle ilâve
sine dair (1/485) numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Adliye encümenleri mazbataları. 893 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; Şûrayı Devletin Memurin Muhakematına 
müteallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki 
kanuna zeyl olmak üzere (2/343) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası^ 893 

6. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin; (Lâkap Kanunu) unvanlı (2/314) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 893 

7. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; (Türkçe Kanunu) unvanlı (2/306) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 893 

8. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Maliye Vekâletinde bir Hükümet levâzimi 
dairesi teşkili hakkında (2/299) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 893 
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•Sayfa 
9. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin; (Mükafat Kanunu) unvanlı ve (2/298) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 893 

10. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin; Etibbayı Askeriyenin neş'et ve su
reti terfilerine dair (2/267) numaralı teklifi ka
nunisi ve Sıhhiye ve' Müdafaai Milliye encü
menleri mazbataları. 893 

11. — Erzincan Mebusu Sabit Beyin; 
Nemrut Mustafa Divanı Harbi tarafından 
idam edilmiş olan Erzincanlı Hafız Abdullah 
Efendinin haremine hidematı vataniye terti
binden bin kuruş maaş tahsisine dair takriri 
(4/193), Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 
arkadaşlarının ,Konya isyanından şehit edi
len Ali Kemal Efendi ailesine maaş tahsisine 
dair takriri (4/193 mükerrer), Gaziantep Me
busu Kılıç Ali Bayın; Şehit Yörük Selim Beyin 
Kerimesi Nimet hanıma da maaş tahsisine dair 
takriri (4/197) Ardahan Mebusu Halit Paşa ile 
rüfekasının; şehit Boğazlıyan Kaymakamı es-
bakı Kemal Beyin ailesine tahsis olunan maaşın 
tezyidine dair takriri (4/198) ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 893 

12. —- Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; 14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 
1340 tarihinde kabul edilen kanun münasebe
tiyle haklarındaki hükmün infaz olunmaması
na ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların tah
liyesine dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 893 

13. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendi ve elli refikinin; Mücahedei Milliye za
manında kaçak olarak derdest edilen altınların 
iadesine ve bundan dolayı mahkûm olanların 
affına dair (2/338) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 893 

14. — İstanbul Kumandanlığı Levazım 
Üçüncü Kısım Âmir Binbaşı İsmail Hakkı Be
yin Konya İstiklâl Mahkemesince hakkında ve
rilen karardaki cezayi nakdinin affına mütedair 
(4/200) numaralı istidası ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 893 

Sayfa 
15. — İstiklâl Mahkemelerince mahkûmi

yetlerinden dolayı aflarını talebeden eşhasa ait 
onbir kıta istidaya Adliye Encümeninin ahiren 
Affı Umumî Kanunu kabul edildiğinden ta
yini muameleye mahal olmadığına dair mazba
tası (4/204) 893:894 

16. — Kâtibiâdil Kanununun bazı mevad-
dının tadili hakkında (J/486) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 894 

Takrirler 894 
1. — Çorum Mebusu İsmet ve İzmir Me

busu Rahmi Beylerin Ziraat Bankası matlu-
batı atikasının sureti tediyesine dair olan Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatasının Teş
kilâtı Esasiye Kanununu müteakip müzakere 
ve intacına dair takriri. 894 

2. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin; 
Antalya Vilâyetine tabi Korkuteli Kazasının 
bazı köyleri mahalle yapılarak Temettü vergi
si tarh edildiğinden bunlar hakkında ihdas olu
nan gayri kanunî muamelenin düzeltilmesi te-
menniyatına dair takriri (4/43 ikinci sene) 894 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve 
Ahmet Şükrü Beylerin; Hozat - Elâziz yolunun 
inşası temenniyatına dair takriri (4/42 ikinci 
sene) 894 

4. — Karahisarışarki Mebusu Ali Süruri 
Efendinin; İmar ve İskân Kanununun birinci 
maddesine müsteniden teşekkül eden İmar ve 
İskân Komisyonları vazaif ve icraatına dair 
bazı temenniyatı mutazammın takriri (4/41 
ikinci sene) 894 

5. — Dersim Mebucu Feridun Fik
ri Bey ve beş refikinin; Muvazenei Maliye En
cümeninde bulunan ihtiyat zabitlerinin terfihi 
hakkındaki teklifi kanuninin Pazartesi gününe 
kadar bilikmal Heyeti Urnumiyeye getirilme
si temenniyatına dair takriri. 894 

6. — Ordu Mebusu Recai Bey'in, Bahriye 
Vekâleti teşkiline dair olan ve ruznamede bu
lunan teklifi kanuninin müstacelen ve bugün 
müzakeresine dair takriri. 894:895 

7. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar 
Bey'in; Ankara - Musaköy hattının güzergâhı 
hakkında Nafıa ve Müdafaai Milliye Encü
menlerince tetkikat yapılarak Meclisçe bit ka
rar ittihazına dair takriri. 895 

_< 890 — 
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Sayfa 
Rey İstihsali 895 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu Lâyihasının tayini esami ile ikinci defa 
reye vazı. 895,943:944 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 895,914 
1. — Kanunu Esasi Encümeninin Teşkilâtı 

Esasiye Kanunu teklifi (2/302 Mükerrer) 895:913, 
914:924 

2. —• Müskirat nakleyledikleri iddiasiyle 
maznununaleyhim Süleyman oğlu Murat ile 
Mustafa oğlu Hasan ve Kasap Ahmet Çavuş 
haklarında hatayı adlî vaki olduğundan müca-
zatı mahkûmelerinin affına dair (3/246), Sar
hoşluk maddesinden mahkûm kunduracı Beh
çet (3/247), Yedinde elli dirhem rakı tutulan 
Osman oğlu Zeki Efendi (3/251), Rakı naklin
den mahkûm Bursalı Aynüddin oğlu Mehmet 
Emin (3/252), Sarhoş olduğu halde çaışıda si
lâh atmak maddesinden mahkûm dokumacı 
Fahri (3/253) haklarındaki hükümlerde hatayı 
adlî bulunduğundan aflarına dair Başvekâlet 
tezkereleri ve Adliye Encümeni mazbatası. 924:929 

3. — Katil maddesinden onbeş sene küre
ğe mahkûm Ömeroğlu Mehmet (3/248), sirkat 
maddesinden üç sene küreğe mahkûm Ahmet 
bin Ali (3/249), cerh ve katil maddesinden on
beş sene küreğe mahkûm Nuretlinoğlu Koru
cu Mahmut (3/250) ve cerh maddesinde yedi-
buçuk sene küreğe mahkûm Abdullahoğlu Os
man'ın, maluliyetlerine binaen affedilmelerine 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. < 929:933 

4. — Mâruz kaldığı hatayı adlinin ıslahı 
ve hukuku memnuasının, affı suretiyle iade
si istirhamına dair İstanbul sabık muhamile-

Sayfa 
rinden Ömer Faik Efendinin (4/194) numara
lı istidası, istida ve Adliye Encümenleri maz
bataları. 933:934 

5. — Divanı Harpçe mahkûm Yüzbaşı Edip 
Efendinin, hukuku memnuasının iadesi ve te
kaütlüğünün kanunu ahîr mucibince Binbaşı
lık üzerinden icrasına dair (4/195) numaralı 
istidası ve istida ve Adliye Encümenleri maz
bataları. 934:937 

6. — Vazifei memuriyetini suiistimalden do
layı Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
edilen Mecidiye Şube Reisi Yüzbaşı Hasan 
Hayri Efendinin (4/196) numaralı istidası ve 
İstida ve Adliye Encümenleri mazbataları. 937:939 

7. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Bey'in; 
Men'i Müskirat Kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin tadiline dair (2/247) numaralı 
teklifi kanunisi ve ahiren kabul edilen Müski
rat Kanunu dolayısiyle tayini muameleye ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni mazba
tası. 939:940 

8. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasının; Dava Vekilleri Cemiyeti teşekkül 
eden mahallerde mezkûr cemiyet levhasında 
mukayyet olmayan muhamilerin icrayı vekâ
letten menleri ve mebhus vekiller cemiyetinin 
icabında muhamilerin levhadan terkini kayıt
ları kararını da verek salâhiyetini haiz olma
larına dair (2/274) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 940:941 

9. — Belediye Reis ve azalarının idareten 
azli mucip ahval ile maluliyetleri halinde hak
larında yapılacak muamelenin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/216) numaralı tezke
re ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 941:942 

— 891 — 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat 

Saat : 1,45 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum, 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır : 

Kırkbirinci içtima 

19 Nisan 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide aidoldukları mahallere havale edildi. Badehu 
Diyanet İşleri Riyaseti bütçesinin müzakeresine baş
landı. 206, 209 ve 212 nci fasıllar tadilen, diğer fa
sıllar aynen kabul ve yekûnu umumî, tadilâta göre 
encümence tashih olunduktan sonra bütçe heyeti 
umumiyesi ile kabul edildi. Müteakiben Nafıa Ve
kilinin teklifi üzerine Mersin liman ve rıhtım inşaa
tına ait lâyihanın müzakeresine geçilerek aynen ka
bul edildi. 

Bilâhara varidat bütçesinin müzakeresine ipti-
dar olunarak 6, 16, 18, 25, 35, 37, 38, 41, 47 ve 48 

Lâyihalar 
1. — Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vü

cuda getirilmek ve Ankara şehrinde merkezi batar
ya sisteminde telefon şebekesi yapılmak ye Ankara 
ile İstanbul arasında bir telefon hattı tesisle posta 
ve telgraf ve telefon binası inşa edilmek üzere pos
ta ve telgraf bütçesine bir milyo nlira tahsisatı mun-
zamme itası hakkında (11497) kanun lâyihası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rü-

fekasının; beyibil vefa veyahut rehin ve teminat 
iraesi suretiyle emvali gayri menkule üzerine vuku 
bulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç sene müd
detle tescillerine dair (2/279) numaralı teklifi kanu-

nci fasıllar tadilen ve füsulu saire aynen kabul ve 
teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin riyasetleri ile kuşat edilerek Muva

zenei Umumiye Kanun lâyihası mevaddının müza
keresine başlandı. 7, 12, 26, 27 ve 29 ncu maddeler 
tadil, 30 ve 33 ncü maddeler tay, Edirne Mebusu 
Rıfkı Beyin 18, Hükümet ve Encümenin 22, 24 ve 
25 ve Adliye Vekilinin 31 nci madde olarak vuku 
bulan teklifleri ile mevaddı sairesi, o ilâvelere göre 
numara alınarak aynen kabul edildi. Kanunun he
yeti umumiyesinin tayini esami ile reye vazında ni
sabı ekseriyet mevcut olmadığından Pazar günü 
içtima edilmek ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun mü
zakeresine devam olunmak üzere celseye nihayet ve
rildi. 

REÎS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir iti
raz var mı efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hü
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

nişi, İktisat, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Türkiye sahil ve limanlarına icrayi sefer 
etmek olan ecnebi sefaininden tahsil edilmekte bu
lunan rüsumu sıhhiye hakkında (1/482) numaralı 
kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, Heyeti Celileden bu kanunun 
sulh muahedesine taalluku olmak itibarı ile müsta-
celen müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Vekil Bey, kanunun müsta-
celen müzakeresini teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 

2. — EVRAKI VARİDE 
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etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş ruzna-
meye aürınuştır. 

3. — İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında (1/430) 
numaralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni mazba
tası. 

REÎS — Encümen müstaceliyet teklif ediyor. 
Encümenin müstaceliyet teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

4. — Orman Nizamnameseinin babı sanisinin 
ikinci faslına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair 
(1/485) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Adliye 
Encümenleri mazbataları. 

RElS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Şûra-
yıdevletin memurin muhakematına müteallik vaza-
ifinin sureti ifası hakkındaki kanuna zeyl olmak üze
re 2/343 numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzake
re olduğuna dair lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 

6. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
(Lâkap Kanunu) unvanlı (2/314) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
7. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 

(Türkçe Kanunu) ünvanh ve 2/306 numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REÎS — Maarif Encümenine veriyoruz. 
8. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Ma

liye Vekâletinde bir Hükümet levazımı dairesi teşkili 
hakkında (2/299) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair lâyiha Encümeni mazbatası 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine veriyoruz. 

9. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin (Mü
kâfat Kanunu) unvanlı ve 2/298 numaralı teklifi ka-
nunîs iye şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha En
cümeni mazbatası 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine veriyoruz. 

10. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin Etibbayi askeriyenin neşet ve sureti ter filer ine 
dair 2/267 numaralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye ve 
Müdafai Milliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
11. — Enzinçan Mebusu SabU Beyin; Nemrut 

M*4Stafa Divanıharbı taarfmdan idam edilmiş olan Er
zincan'lı hafız Abdullah Efendinin haremine Hidema-

tı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsisine dair 
takriri (4/193), Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 
arkadaşlarının Konya isyanında şehit edilen Ali Kemal 
Efendi ailesine maaş tahsisine dair takriri (4/193 mü-

. kerrer), Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyin, Şehit Yö
rük Selim Beyin kerimesi Nimet Hanıma maaş tah
sisine dair takriri (4/197), Ardahan Mebusu Halit 
Paşa ile rüfekasının, Şehit Boğazlıyan Kaymakamı es-
bakı Kemal Beyin ailesine tahsis olunan maaşın tez
yidine dair takriri (4/198) ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

SABİT BEY (Erzincan) — Lütfen bunun müsta
cel Esasiye Kanununa tahsis edilmiştir. Binaenaleyh 
yarın veyahut öbür gün vakit kaldığı takdirde mü
zakere ederiz. 

REÎS — Efendim bugün yanlız Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa tahsis edilmiştir. Binaenaleyh yarın veya
hut öbür gün vakit kaldığı takdirde müzakere ederiz. 

12. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 14 
Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu mucibin
ce mahkûm olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul 
edilen kanun münasebetiyle haklarındaki hükmün in
faz olunmamasına ve elyevm mevkuf ve mahpus olan
ların tahliyesine dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Reis Bey, 
Encümen tarafından müstaceliyet teklifi vardır, çün
kü mahkûm olanların halen hapishanede yatmaları 
mugayiri hukuk olur efendim. 

REÎS — Ruznameye aldık. 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Encümen 

müstaceliyet teklif ediyor. 
13. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi 

ve elli refikinin Mücahedei Milliye zamanında ka
çak olarak derdest edilen altınların iadesine ve bun
dan dolayı mahkûm olanların affına dair (2/338) 
numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni maz-
bası var. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
14. — İstanbul Kumandanlığı levazım üçüncü kı

sım amiri Binbaşı İsmail Hakkı Beyin, Konya İstiklâl 
Mahkemesince hakkında verilen karardaki cezayi nak
dinin affına mütedair (4/200) numaralı istidası ve 
Adliye Encümeni mazbatası var. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
15. — İstiklâl Mahkemelerince mahkûmiyetlerin

den dolayı aflarını talep eden eşhasa ait on bir kıta 
istidaya, Adliye Encümeninin ahiren Affı Umumî Ka
nununun kabul edildiğinden tayini muameleye mahal 
olmadığına dair mazbatası (4/204) 
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REİS.—Okuyoruz: 
Riyaseti Celileye 

Meclisi Âlice Encümenimize muhavvel olup İs
tiklâl Mahkemelerince mahkûmiyetlerinden istidayi 
affı mutazammın on bir kıta istida ve evrak muh
teviyatı üzerine ahiren Meclisi Âlice kabul kılınan 
Umumî Kanunu mucibince İstiklâl Mahkemesi mah
kûmları af kılınmış olduklarından ve müstediler dahi 
işbu aftan istifade eyleyecekleri derkâr bulunduğun
dan tayini muameleye mahal olmadığı Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Adliye Encümeni 
Reisi namına mazbata muharriri 

Çorum Dersim 
Münir Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

Saruhan Antalya 
Ahmet Saki 

Âza Âza 
Tokat Bayezit 
Emin Şefik 

Âza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

16. — Kâtibiadil Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkkında (1/486) numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
1. — Çorum Mebusu İsmet ve İzmir Mebusu 

Rahmi Beylerin; Ziraat Bankası matlubatı atikasınm 
sureti tediyesine dair olan Müvazenei Maliye Encü
meni mazbatasının, Teşkilâtı Esasiye Kanununu mü
teakip müzakere ve intacına dair takriri. 

RElS — Okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası matlubatı atikasınm sureti tediye

sine dair olan ve Müvazenei Maliye Encümenince 
Müvazenei Umumiye Kanununa ilâve edildiği hal
de Heyeti Umumiyece ayrı bir kanun olarak mü
zakeresi takarrür eden mevaddı atiyei kanuniyenin 
Müvazenei Maliye Encümeninin teklifi ve bu bap
taki mazbatası veçhile Teşklâtı Esasiye Kanununu 
müteakip müzakere ve intacını rica eyleriz. 

Çorum Mebusu İzmir Mebusu 
ismet Rahmi 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reyinize koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu. 

2. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Antalya 
vilâyetine tabi Korkut kazasının bazı köyleri mahal
le yapılarak Temettü Vergisi tarh edildiğinden bun
lar hakkında ihdas olunan gayrikanunî muamelenin 
düzeltilmesi temenniyatına dair (4/43 ikinci sene) 
takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Ahmet 
Şükrü Beylerin; Hozat - Elâziz yolunun inşası te
menniyatına dair takriri (4/42 ikinci sene) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

4. — Karahisarışarki Mebusu Ali Sururi Efendi
nin; İmar ve İskân Kanununun birinci maddesine 
müsteniden teşekkül eden İmar ve İskân komisyon
ları vazaif ve icraatına dair bazı temenniyatı muta
zammın takriri (4/41 ikinci sene) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve beş 
refikinin; Müvazenei Maliye Encümenimde bulunan 
İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki teklifi kanunî
nin Pazartesi gününe kadar bilikmal Heyeti Umumi-
yeye getirilmesi temenniyatına dair takriri. 

REİS — Müvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi, bir an evvel Heyeti Umumiyeye getirilmesini 
istirham ederim. Muamelesi kalmasın. 

REİS — Efendim, takririnizde de istirham etmiş
siniz. (Handeler) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - * Göçüp kal
masın efendim. 

REİS — Onun içindir ki takririniz, Müvazenei 
Maliye Encümenine verildi efendim. 

6. — Ordu Mebusu Recai Beyin; Bahriye Vekâ
leti teşkiline dair olan ve ruznamede bulunan teklifi 
kanunînin müstacelen ve bugün müzakeresine dair 
takriri. 

REİS — Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Bahriyenin müstakil bir daire haline ifrağ edil

mesi hakkında 95 imzalı lâyihai kanuniye, Müdafaai 
Milliye ve Müvazenei Maliye encümenlerinde mü
zakere edilerek Meclisi Âliye takdim kılındı. 

Esasen iki maddeden ibaret olup Meclisi Âlice 
müstacelen müzakeresi evvelce kabul edilen mezkûr 
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lâyihai kanuniyenin bugünkü ruznameye dahil" edi
lerek müzakere edilmesini teklif eylerim. 

Ordu 
Recai 

REİS — Efendim, zaten bu kanun lâyihası ruz
namemizde bulunmaktadır. Bugünkü ruznamemizi 
malûmuâliniz yalnız Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
müzakeresine tahsis etmiştik. Binaenaleyh bu lâyi
hai kanuniyenin bugün müzakere edilmesine imkân 
olmadığı da malûmuâlinizdir. Münasip bir gün... 
(Yarın sesleri) Eğer yarın vakit kalırsa müzakere ede
riz, 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Teşkilâtı 
Esasiyeden sonr amüzakere edilmesini reye koyunuz. 

REİS — Efendim, birçok takrirler vardır. Hep
si birçok lâyihaların Teşkilâtı Esasiyeden sonra mü
zakeresini teklif ediyor. 

Bugün görüyorsunuz hepsini tabettirdik. Ruzna-
mede birçok kanunlar tefsir mazbataları vardır. Bun
ların hepsini birbirine tercihan müzakere biraz müş
küldür. Malûmuâliniz, bunların cümlesi de He
yeti Celilenin karraı ile müstacel ruznameye alınmış, 
sıra ile tertip olunmuştur. Bunları nüzerine yeniden 
birtakım kanunlar çıkacak olursa bunun nihayeti 
gelmez. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Artık onlar teşrinisa
nide olacak. 

7. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; 
Ankara - Musaköy hattının güzergâhı hakkında Na
fıa ve Müdafaai Milliye encümenlerince tetkikat ya
pılarak Meclisçe bir karar ittihazına dair takriri. 

REİS — Nafıa ve Müdafaai Milliye encümenle
rine havale ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey
efendi mazbatalar arasında bey' bil vefa veyahut 
rehin ve teminat iraesi suretiyle emvali gayrimenku-
le üzerine vukubulan ikraz ve istikraz muameleleri
nin üç sene müddetle tecillerine dair Antalya Mebu
su Ahmet Saki Bey ve rüfekasının teklifi kanunileri 
Adliye Encümeninden İktisat, Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine; mütalaaları alın
mak üzere gönderilmişti. Bu teklifi kanunî, henüz Ad
liye Encümenine iade edilmemiştir. Binaenaleyh bu 
Encümenler mezkûr lâyihayi Adliye Encümenine ia
de etsinler ki Adliye Encümeni tetkik edip mütala
asını arz edecektir. 

REİS — Efendim, zatıâliniz dikkat buyurmadı-
nız. Okuduğum şeyler meyantnda bu mazbata Ad
liye Encümenine verildi. (Handeler.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Pekâlâ... 
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Feridun! Sen bu

tun sol tarafından kalkmışsın... 

Rey İstihsali 
1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

nun ikinci defa reye vazı. 
REİS —• Efendim, bugünkü ruznamemizde Mu

vazenei Umumiye Kanunu lâyihasının tayini esami 
ile ikinci defa reye vaz'ı vardır. Kanunu kabul eden
ler beyaz, etmeyenler kırmızı pusula vereceklerdir. 
Efendim, henüz reyini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
istimal buyursun. Rey istihsali hitam bulmuştur. 

Muvazenei Umumiye Kanununun neticei arasını 
arz ediyorum : 

Reye iştirak eden azanın adedi (151) dir. (145) ka
bul, (3) ret, (3) rey müstenkif zuhur etmiştir. Kanun 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

/ . — Kanunu Esasi Encümeninin Teşkilâtı Esa
siye Kanun teklifi (2J302 mükerrer) 

. REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bakiyei müzakeresi var
dır. Malumu âliniz kırk birinci madde berayi tadil 
encümene gönderilmişti. Encümenden gelen şekli mu
addel okunacaktır. Arzu buyuran rüfeka not edebi
lir-

Madde 41. — Reisicumhur hiyaneti vataniye ha
linde Büyük Millet Meclisine karşı mesuldür. Reisi-
cumhurun ısdar edeceği bilcümle mukarrcrattan mü
tevellit mesuliyet 39 ncu madde mucibince mezkûr 

mukarreratı imza eden Başvekil ve Vekili aidine ra
cidir. Reisicumhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
mesuliyeti lâzım geldikte işbu Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun masuniyeti teşriiyeye taallûk eden 17 nci 
maddesi mucibince hareket edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HALİL BEY (Zonguldak) — Yalnız (Reisicum

hurun hususatı şahsiyesinden dolayı) yerine (hususa
tı şahsiyeden dolayı) demek lâzım gelir. (Muvafık 
sesleri.) 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, 39 ncu 
madde mucibince mezkûr mukarreratı imza eden 
Başvekil ile Vekili aidine racidir diyorlar. Vekili aidfc 
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mesuliyette mukaddem olmak lâzımdır. Vakıa me
suliyeti umumiyeden dolayı kabinenin heyeti umu-
miyesi mesuldür. Fakat Nafıa Vekâletine ait bir işten 
dolayı Nafıa Vekilinin evlâbittarik mesul olması lâ
zım gelir. Bendeniz bir takdim ve tehir teklif edi
yorum. «Otuz dokuzuncu madde mucibince mezkûr 
mukarreratı imza eden Vekili aidi ile Başvekile ra-
cidir.» demelidir. 

REİS — Efendim, Ali Şuuri Bey, (Başvekil ile 
Vekili aidi) yerine (Vekili aidi ile Başvekile) denil
mesini teklif ediyorlar. Bu tadili nazarı itbare alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı tibare alınmamıştır. 
Binaenaleyh maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 52. — İcra Vekilleri Heyeti kanunların 
suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği 
hususatı tespit için Şurayı Devletin nazarı tetkikin
den geçirilmek şartiyle nizamnameler tedvin eder. 
Nizamnameler Reisicumhurun imza ve isdarı ile ma-
mulünbih olur. Nizamnamelerin kavanine mugayereti 
iddia olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — 
Efendim, bu madde hakkında bazı izahat vereyim : 
Meclisin ittihaz ettiği bilcümle mukarrerat kanun
dur. Gerek kanun şeklinde olsun, gerek karar şek
linde olsun, cümle için mutadır ve kanunun da hu
dudu yoktur. Her şey kanuna girebilir. Meclisi Âli 
her neyi arzu ederse o kanundur. Halbuki hüküme
tin ittihaz edeceği mukarrerata (nizam) denir. Eğer 
nizamatı da Meclisi Âlinin yapması lâzım gelirse ona 
nizam denmemesi lâzımdır. Malumu âliniz; (ni
zam, şer', kanun) kelimeleri eskiden beri hayli karış
mıştır. Meselâ mahiyeti itibariyle hakikî bir kanun 
olan Aşar Kanununa (Aşar Nizamnamesi) denilmiş
tir, bundan dolayı zihinlerde az buçuk teşevvüş var
dır. Vaktiyle saltanatı Osmaniyenin Tanzimat devrin
den evvel Padişahlar tarafından ittihaz edilen kanu
nî bir kararı şer' kılınırdı. Bilâhare nizam kılınmış, 
kanun kılınmış ve bu suretle kelimeler karışmıştır. 
Bizim nizamdan anladığımız şudur : Kanunun tespit ve 
tafsili. Yani kanun bir hükmü umumiyi ihtiva ediyor, 
onun şerhi lâzım geldikte hükümet teshilen lilmaslâ-
ha bir nizam yapıyor, yahut kanunun emrettiği me-
vaddın tespitini ihtiva ediyor. Meselâ: bir posta ka
nunu. yapılıyor ve o kanunun filânca maddesinde ko-
lipostal muamelesi yapılacaktır, fakat yalnız kolipos-
tal muamelesi için belki 100 - 200 madde tedvin etmek 

lâzım gelir. Kolipostal ne mahiyette, ne büyüklükte, 
ne cesamette ve ne şekilde olacak, içine mevaddı müş-
taile ve mayia konacak mı, konmayacak mı, ücreti 
nedir? Ve bu ne kadar müddette alınmazsa hazine-
mande edilir veyahut satılır, imha edilir. Bunlar uzun 
birtakım ahkâmdır ki, kanunlar ekseriyetle böyle bir 
nizamın tedvinini âmir olur. Nitekim geçen gün Diya
net İşleri Riyaseti için kabul ettiğimiz kanunda... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Riyaset 
değil; Reislik... 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Böyle bir ni
zamın tespit edileceği mevzuubahis olmuştu. Kezalik 
misal olmak üzere sair kavaninden de bir misal arz 
edeyim : 

1889 tarihli Fransız kanunu mucibince evlâdına 
karşı babalık vazifesini ifa etmeyenler hakkı übüvvet-
ten iskat ve çocukları müessesatı hayriyeye verilir. 
Bunların tafsili nizama aittir. Hakkı übüvvetten ıska
tı mucip ahkâm nedir? Bunlar uzun uzadıya şeyler
dir. Kanun oralara kadar gidememiştir. Yalnız ahkâ
mı umumiyeyi zikretmiş, diğerlerini nizamnamelere 
terkeylemiştir. Bunun bir çok fevaidi oluyor. Kanu
nî faaliyetler hafifleşiyor. Kanun yalnız esasları tes
pit ediyor, teferruatı nizamata bırakıyor. İdarede bu
nun tatbikatını görüyoruz. Herhangi tecrübelerde ba
zı ahkâmın tebdil ve tağyiri daha kolay oluyor. Hal
buki kanunun tebdil ve tağyiri daha güç ve müşkül 
oluyor. Şurası da malûm olmak lâzım gelir ki nizam 
tedvini, tali bir kuvvei teşriiye değildir. 

Nizam, yeni ahkâmı cezaiye ve yeni vergi tayin 
edemez. (Kâfi sesleri, devam sesleri.) Nizamdan mak
sadımız, tali bir kuvvei teşriiye değildir. Kanun de
ğildir. Kanunun hududuna tecavüz yoktur. Yalnız ka
nunun bazı mevaddının tespit ve tatbiki hususunda 
yapılmasını emrettiği veyahut hükümetin re'sen şerh 
için yaptığı izahnamedir. Şerhname mahiyetindedir. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Efendim, bu 
nizamat mahakimde mamulünbih midir? Bu nizama-
tın herhangi maddesi mucibince mahkeme hükmede
bilecek midir? 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Efendim, arz 
ettim ki, yeni ahkâmı cezaiye ve yeni vergi tarhede-
mez. Eğer böyle bir şey mahakime gelirse maddeyi 
kanuniyenin daha sarih bir surette şerhi varsa tabiî 
onunla amel eder. Kanuna mugayir olduğu takdir-i 
de o vakit hükkâm, bununla amel edemez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
burada (tedvin) kelimesi kullanmışsınız. (Tedvin) 
tetkik mânasına gelir. Nizamnameden bahsediyorsu-
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nuz! (Tanzim) de zannederim aynı müştehakkattan-
dır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Affedersiniz 
Hilmi Bey (Handeler.) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
teklifler işitiyorum. (Kâfi sesleri.) 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendim, aleyhinde kifa
yet söyleyeceğim, müzakere gayri kâfidir. Çünkü bu 
madde biraz mühimdir. Kanun ile nizam arasındaki 
farkı Heyeti Celileniz, takdir buyururlar. Yalnız bu 
madde bazı kuyudu gayrı haiz olduğu takdirde, kanun 
hüküm ve tesirini haiz nizamnameler çıkmak ihtima
li de mevcuttur. Buna binaen bendeniz gayet kısa 
olarak arz edeceğim ve bir de takrir takdim edece
ğim. Takrirdeki noktai nazarları da Heyeti Celileye 
arz edeyim. Kabul buyurulursa hatırı âlilerine gelen 
mahzur ve şüphe gayrı varit olur, bertaraf olur. 

Bu kanun üç fıkrayı ihtiva ediyor. Birisi; nizam
namelerin sureti tatbik ve tedvininden, ikincisi; nizam
namenin sureti meriyetinden, üçüncüsü de nizamna
menin kanuna mugayereti halinde sureti hal ve tet
kikinden bahsediyor. Bendeniz bu üç fıkraya ait üç 
kayıt ilâve ediyorum. Kabul buyrulmasını rica ede
rim. Bir kere birinci fıkrada deniliyor ki, «İcra Ve
killeri Heyeti, kanunların suveri tatbikiyesini irae ve
yahut kanunun emrettiği hususatı tespit için Şûrayı 
Devletin nazarı tetkikinden geçirilmek şartıyle nizam
nameler tedvin eder» bu fıkraya (hususatı tespit için) 
kelimelerinden sonra «ahkâmı cedideyi muhtevi olma
mak ve Şûrayı Devletin...» kaydını ilâve ediyorum. 
(Bravo, çok güzel sesleri.) Malumu âliniz ahkâmı ce
dideyi haiz olursa kanun kuvvetini haiz olur. İkincisi, 
nizamnameler Reisicumhurun imza ve ısdarı ile ma-
mulünbih olur deniyor. Malumu âliniz Heyeti Celile 
(ısdar) kelimesini daha evvelki maddelerde kabul et
medi. (İlân) kelimesi kullanıldı. Burada da (ilân) ke
limesinin kullanılması lâzımdır. İşte bu (ilân) kelime
sini ilâve ediyorum. Üçüncü kayda da şunu ilâve edi
yorum. (Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta)... Bu mugayeret, kimin tarafından iddia 
olunacak? Burası meskûtuanh bırakılmıştır. Hükümet 
tarafından mı, başka makam tarafından mı, ahali ta
rafından mı? Burası muayyen değildir. Onun için ben
deniz buraya bu kaydı ilâve ediyorum. «.Nizamname
lerin kavanine mugayereti, herhangi bir fert veya he
yet tarafından iddia olundukta...» gibi takririm bun
dan ibarettir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize koyacağım. 

r ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Kifa
yet aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Besim Bey, kifayet aleyhinde söylediler. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, mevzuun leh ve aleyhinde söz söylenme
dikçe reye konamaz. Nizamnamei dahilî, sarihtir. Le
hinde söylendi. Aleyhinde söylenmedi. Binaenaleyh 
daha henüz aleyhinde söylenmeden kifayet reye ko
namaz. 

REİS — Heyeti Celile «Müzakere kâfidir» dedi. 
Besim Bey de aleyhinde söyledi. Binaenaleyh kifa
yeti reyi âlinize koyacağım. (Müzakere kâfidir ses
leri.) Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Sülüsan yoktur efen
dim. 

REİS — Kifayet için sülüsan aranmaz. Efendim, 
Dersim Mebusu Besim Beyin takririni reyinize koya
cağım. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbabı mucibeye binaen 52 

nci maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim. 

Madde 52. — İcra Vekilleri Heyeti; kanunların 
suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği 
hususatı tespit için ahkâmı cedideyi muhtevi olma
mak ve Şûrayı Devletin nazan tetkikinden geçirilmek 
şartıyle nizamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler, Reisicumhurun imza ve ilânı . ile 
mamulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayereti herhangi 
bir fert veya heyet tarafından iddia olundukta bunun 
mercii halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Mersin 
Besim 

REİS — Evvelemirde birinci fıkrayı reye koyu
yorum. Bu fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

İkinci fıkra : Nizamnameler, Reisicumhurun im
za ve ilânı ile mamulünbih olur. 

REİS — Bu ikinci fıkrayı bu suretle kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Üçüncü fıkra : Nizamnamelerin kavanine muga
yereti herhangi bir fert veya heyet tarafından iddia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. 

REİS — Efendim, bu fıkra hakkında bir takrir 
daha vardır. 
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' Riyaseti Celileye 
Maddenin fıkrai ahiresinin şekli atide tadilini tek

lif eylerim. 
Erzincan 

Sabit 

«Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun halli ve tayin mesuliyeti Türkiye 
Büyük Millet Meclisine aittir.» 

REİS — Efendim, evvelâ Besim Beyin teklifini 
reyi âlinize koyacağım. «Her hangi bir fert veya 
heyet tarafından» fıkrasının ilâvesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh 
birinci ve ikinci fıkralar tadıl edilmiştir. Üçüncü fık
ra tadil edilmemiştir. Madde bu şekildedir. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 

Kuvvei Kazaiye 

Madde 53. — Mahkemelerin teşkilâtı, vazife ve 
salâhiyetleri kanunla muayyendir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu fasıl, mahakim teşkilâtına taallûk eyli-
yor ve bilcümle kavanini esasiyede mahakim teşkilâ
tına ait olan fasılda bir hüküm vazedilmek lâzım ge
lirken burada zühul edilmiştir. Bu da «Fevkalâde 
mahiyeti haiz olan mahakim teşkili memnudur.» bu 
kayıt, bilcümle kavanini esasiyede mezkûrdur. Bina
enaleyh maddedeki Muayyendir kelimesinden sonra 
«Fevkalâde mahiyeti haiz mahakim teşkili memnu
dur» fıkrasının ilâvesini teklif ediyorum ve bu kay
dın konması lâzımdır. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — İcap 
ederse İstiklâl Mahkemesi göndeririz. 

REİS —- Başka söz isteyen var mı? 

Riyaseti Celileye 
53 ncü maddenin nihayetine fıkrai atiyenin ilâ

vesini teklif ederim: 
(Fevkalâde mahiyeti haiz mahkeme teşkili mem

nudur.) 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Beyefen
di, kanunsuz hiç mahkemei fevkalâde teşkili muta
savver midir? 

REİS — Efendim, Abdullah Azmi Efendinin 
teklifi veçhile 53 ncü maddenin nihayetine «Fevka
lâde mahiyeti haiz mahkeme teşkili memnudur.» fık

rasının ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmadı efendim. Binaenaleyh maddeyi ay
nen reyinize koyuyorum. Kabul edenleı lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Sülüsanı ekseriyet 
yoktur, efendim. Madde kabul olunmadı. Yetmiş ki
şi yoktur. (Gürültüler) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Madde
nin kabul olunmamasına imkân var mıdır efendim? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Deminki teklifin 
aksini reye koymalı idiniz. Selâmeti muamele bunu 
âmirdir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Abdullah Azmi 
Efendinin teklifinde (15) fazla adam el kaldırmış
tı. 

REİS — Fevkalâde mahkemeler hakkındaki ka
yıt, kabul edilmemiştir. Maddeyi tekrar reyinize ko
yuyorum. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum/Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 54. — Hâkimler bilcümle davaların mu
hakemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü mü-
dahalâttan azade olup ancak kanunun hükmüne ta
bidirler. 

Mahkemelerin mukarreratını kuvvei teşriiye ve 
kuvvei icraiye hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ede
mez. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Bu madde 
hakkında bir teklif vardır. 

Riyaseti Celileye 
54 ncü maddenin berveçhiati ıslahını teklif eyle

riz. 
İkinci fıkra : Mahkemelerin mukarreratını Tür

kiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti 
hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve infazı ahkâmına 
muhalefet edemez. 

Dersim 
Feridun Fikri 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen bu
nu kabul eder. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin son fıkrasının : 
(Mahkemelerin mukarreratı, kuvvei teşriiye ve 

kuvvei icraiye tarafından hiçbir veçhile tebdil ve 
tağyir olunamaz veya tatbiki tehir edilemez) suretin
de tadilini teklif ederim. 

Edime 
Hüseyin Rıfkı 
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Riyaseti Celileye 
54 ncü maddenin son fıkrasına (tağyir) kelime

sinden sonra (tehir) kelimesinin ilâvesini teklif ede
rim. 

Mersin 
Besim 

REİS — Feridun Fikri Beyin teklifini Encümen 
kabul ediyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Çünkü bi
zim şimdiye kadar kabul ettiğimiz maddelere göre 
ayrı bir kuvvei teşriiye, ayrı bir kuvvei icraiye yok
tur. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, ikinci fıkra : Burada diyor-
ki, «Mahkemelerin mukarreratını kuvvei teşriiye ve 
icraiye hiçbir veçhile tebdil ve tağyir edemez.» Bu
nun yerine Feridun Fikri Bey, «Mahkemelerin mu
karreratını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra 
Vekilleri Heyeti hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve in
fazı ahkâmına mümanaat edemez.» diyor. Bu tadili 
reye koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim 

Bundan başka Besim Bey, «Tağyir» kelimesin
den sonra (tehir) kelimesinin ilâvesini teklif ediyor. 
(Tehir) Kelimesinin de ilâvesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. O halde ikinci fıkra 
şu şekli almıştır: 

«Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiçbir veçhile 
tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına müma
naat edemez.» 

Madde 55. — Hâkimler, kanunen muayyen olan 
usul ve ahval haricinde azlolunamazlar. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, bende
niz, «azil» kelimesinden sonra «bilârıza nakil ve teb
dili» cümlesinin de' ilâvesini teklif ediyorum. Çünkü 
azil tabiî u^ul ve kanuna tevfikan olacak. Fakat ba-
zan bilâ sebep, veyahut azli icabettiği halde azil 
cihetine gidilmeyerek tebdili cihetine gidildiği çok 
kere görülen şeylerdir. Bundan birkaç türlü mahzur
lar çıkıyor. . 

İSMET BEY (Çorum) — İnzibatı hükkâma aittir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İdarî bir 

meseledir. 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz hiçbir 

hâkimin yerinden kaldırılmasını doğru bulmuyorum. 
Binaenaleyh teklifimin kabulünü rica ederim. 
- CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Raif 
Efendi hazretlerinin takririnde temin ettikleri masu

niyet daha aşağıda, elli yendici maddede temin edil
miştir. Hâkimlerin evsaf ve hukuku, maaşatı vesaire-
si orada dâhildir. «Muhassesatı ve sureti nasp ve azil
leri kanun ile tayin olunur.»dendikten sonra bu te
min edilmiş olur. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Ya nakil ve tebdil 
meselesi? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O da orada 
dâhildir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bazı devair birçok 
memurları muhacerete duçar ediyor. Hükkâmda bu 
yapılmasın. Eğer bu adam vazife ifa edemeyecek bir 
halde ise hakkında kanunî muamele yapılsın, azil 
edilsin. Fakat kendisinin rızası olmaksızın vazife 
ifa eden bir hâkimin oradan nakil ve tebdili kendisi 
için bir nevi cezadır. Bilâmuhakeme ise ceza veril
mez. 

REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Raif Efen
di, maddenin (Azil) kelimesinden sonra... 

ENCÜMEN REİSİ NAMINA AHMET SÜREY
YA BEY (Karesi) — Efendim, bu madde hükkâmın 
lâyenazil olduğuna ait bir maddeyi kanuniyedir. Bu
gün de hükkâm lâyenazildir. Ancak hâkimler, esbabı 
muayyenei kanuniyeye binaen azlolunurlar. İşte bu 
madde mevcut olan kaidei esasiyemizi tespit eden 
bir maddedir. Bunun haricinde, memurini adliyenin 
veya hükkâmın bilasebebi makûl bir mahalden di
ğer mahalle nakline mâni olacak bir kaydın buraya 
konmasına imkânı hukukî yoktur. Çünkü bir kaidei 
umumiyedir ki, umum devlet memurları hakkında 
beyan buyurduğunuz mütalâat varittir. O zaten öyle 
olacaktır. Fakat yalnız hâkimler için bu madde
nin burasına böyle bir fıkra sıkıştırdık. Hükkâm 
haricinde kalan diğer memurin hakkında bu ahkâ
mın cari olmadığı gibi bir kanaat uyandırır. Bu iti
barla şayanı kabul değildir. Bu esasen bir kaidei umu
miyedir, vakidir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — K a n u n , herhalde 
burada hükkâmı hususî surette nazarı itibara almış
tır. Binaenaleyh bu kanun mademki, hususî surette 
vazediliyor.... 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hususi
yet yoktur. 

RAİF EFENDİ (Devamla) — Burada memurini 
saire için bir kayıt konulmayıp da yalnız hükkâm 
için konulması herhalde hususiyet ifade ediyor. 
Halbuki farzettiğim gibi bir hâkimin bilâ rıza ve bi-
lâlüzum bir yerden diğer bir yere kaldırılması mut
laka bir terfi manasını tazammun ediyor. Bu su-
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retle hilânza olarak kaldırıldığı gibi ceza olacak- ' 
tır. Demek ki maddede gözetilen ruha da muhale
fet edilmiş olacaktır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
bu hususta hâkimlere bilhassa imtiyaz vermek doğ
ru olmadığındandır ki o maddeye giremez, 96 ncı 
maddede vardır. 

REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Raif Efen
di, maddenin azil kelimesinden sonra (Ve bilânza 
nakil ve tebdili) cümlesinin ilâvesini teklif ediyor. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmedi efendim. Bniaenaleyh maddeyi aynen reyi
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırışın... 
Kabul edildi efendim.. 

Madde 56. — Kanununun vazifedar kıldığı mah
kemenin kararı lâhik olmadan hâkimler cezaen 
mesul veyahut şahsî, hürriyetlerinden mahrum edi
lemezler. 

Cinaî cürmü meşhut bundan müstesnadır. 
REŞÎT AĞA (Malatya) — Efendim, bu 56 ncı 

maddede «Kanununun vazifedar kıldığı mahkemenin 
kararı lâhik olmadan hâkimler cezaen mesul ve
yahut şahsî hürriyetlerinden mahrum edilemezler» 
diyor. Bendenizin anlayışım bundan, zaten yukarı
daki kayda göre (Hâkimler hürdür. Lâyenazil ve 
müstakildir.) bunu kabul ettik. Buna göre, bir heye
ti hâkimenin hakkında hüküm lâhik oluncaya ka
dar vazifesine devam edecek, hüküm lâhik olduk
tan sonra işten el çektirilecektir, veyahut azledilecek-
tir. Rica ediyorum, irtikâbı tahakkuk eden bir hâ
kim hakkında tahkikat yapılıyor, tahtı muhakeme
ye alınıyor, altı ay bir seneye kadar intaç edilmi
yor. Demekki, bu adam mürtekip olsun, hırsız olsun, 
her ne mesavisi bulunursa bulunsun, resmen tahak
kuk ettiği halde bu adam yerinde kalacaktır ve o 
vakta kadar milleti soyacaktır. 

Bu maddenin kabulü muvafık değildir. Tayyı 
lâzımdır. Tayyını teklif ediyorum. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, bu madde 
hükkâmın ne gibi ahvalde teklif edilebileceğini, ne 
gibi ahvalde cezaen mesul olunabileceğini göste
riyor. Fakat madde öyle bir şekilde yapılmışki za
ten bütün eşhas için kanunen mevzu olan bir şeyi 
hükkâm için de ifade etmiş oluyor. 

«Kanunun vazifedar kıldığı mahkemenin kararı 
lâhik olmadan hâkimler, cezaen mahkûm veyahut 
şahsî hürriyetlerinden mahrum edilemezler». Eğer 
bundan maksat, hükkâmın bir mahkemenin hükmü 
olmaksızın müstantik tarafından tevkif edilememe

si mânâsı ise o vakit böyle yazılmak lâzım gelmez. 
O vakit şöyle yazılması lâzım gelir: «Hâkimler, an
cak kanunen vazifedar mahkeme karariyle cezaen 
mesul veya hürriyeti şahsiyelerinden mahrum edi
lebilirler. Cinaî cürmü meşhut bundan müstesna
dır,» Bendeniz, bu yolda tadilini teklif ederim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Encümen 
de kabul eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Cezaen me
sul edilemezler veyahut şahsî hürriyetlerinden mah
rum edilmezler, kim cezaen mahkûm olmadıkç şah
sî hürriyetinden mahrum edilebilirki, hâkimler mah
rum edilebilsin? Binaenaleyh buna lüzum yoktur. 
Lağvdır. «Mahkemenin kararı lâhik olmadan hâ
kimler cezaen mesul edilemezler» demek lâzımdır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
bu maddenin ihtiva ettiği ruh ve mânâ, Besim Bey 
arkadaşımız tarafından pek iyi anlatılmış ve pek iyi 
şerh edilmiştir ve hatta encümende tadil ve tahrir 
şekli olmak üzere gösterdikleri ifadatı bir madde ol
mak üzere kabul dahi eylemiştir. Feridun Fikri Bey 
biraderimizin mütalâaları ise gayri varittir. Çünkü 
Zeyd ve Amr bir mahkeme tarafından ceza suretiy
le veyahut sureti katiyede cezaî bir hüküm ile bir 
cezaya veya hapse konmadan evvel hürriyeti şah-
siyesi ihlâl edilebilir. Müstantik kararı ile. Fakat 
hükkâm için bu kaide cari değildir. Mebusların ma
suniyeti teşriîyesine yakın bir masuniyeti hukuki
ye, hükkâma dünyanın her tarafında bahsedilmiştir. 
Bizim memleketimizde bu verilen hakka doğru ilk 
küçük bir adım atılmıştır Besim Beyin takriri encü
mende kabul edilmiştir, onun kabulü daha muvafık
tır. 

REİS — Efendim, evvelemirde Reşit Ağanın tak
ririni reye koyacağım. Malatya Mebusu REŞÎT Ağa 
56 ncı maddenin tayyını teklif ediyor. Maddenin tay
yını kabul edenler el kaldırsın... Kabul edilmedi efen
dim. Besim Beyin takririni reyi âlinize koyacağım. 

(Besim Beyin okuduğu takriri tekrar okundu.) 
BESİM BEY (Mersin) — Bendeniz takririmi geri 

aldım. 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul edilmedi efendim. 
Binaenaleyh maddeyi aynen reye koyuyorum. 

(Ret, kabul sesleri) maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Be
yefendi, maddenin evvelâ tayyı kabul edilmedi, sü-
lüsanı ârâ hâsıl olmamıştır. Binaenaleyh maddeyi re-
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ye koymak; aksini reye koymak demektir ki, bu caiz I 
değildir. (Hayır sesleri) 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim, sülüsanı ekseriyet lâzımdır. I 

RElS — Madde ret edilmiştir. 57 nci madde 56 ol
muştur. 

Madde 56. — Hâkimlerin evsafı, hukuku, vazaifi, 
maaş ve muhassasatları ve sureti nasıp ve ezilleri I 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) mad
deyi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen I 
el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 57. — Hâkimler kanunen muayyen vazaif-
ten başka umumî ve hususî hiçbir vazife deruhte I 
edemezler. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. - I 

Madde 58. — Mahkemelerde mürafaat alenidir. 
Yalnız Usulü Muhakeme Kanunu mucibince bir mah
kemenin hafiyyen ceryanına mahkeme karar vere
bilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
KANUNU ESASÎ ENCÜMENÎ MAZBATA MU

HARRİRİ CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis 
Beyefendi, encümen tarafından bir zühul vardır. 
(Usulü Muhakeme Kanunu) yerine (Usulü Muhake-
mat Kanunu) denecek. 

REİS — Efendim, (Usulü Muhakeme Kanunu) 
yerine (Usulü Muhakemat Kanunu) olacakmış. Böy
lece tashih ediyoruz. Efendim, Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi Beyin bir teklifi var, okuyacağız. 

Riyasete 
(Mürafaat) kelimesinde (Muhakemat) mânâsı 

mündemiç değildir. Halbuki muhakemat kelimesin
de mürafaat mânâsı mündemiçtir. İmdi (Mürafaat) 
yerine (Muhakemat) denilmesini teklif ederim. I 

Zonguldak I 
Tunah Hilmi 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, en
cümen de kabul ediyor. 

REİS — Efendim, (Mürafaat) yerine (Muhake
mat) kelimesinin kabulünü teklif ediyorlar. Bu tekli- I 
fi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi | 
efendim. Maddeyi bu tadil ile reye koyuyorum. Ka- I 
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. I 

Madde 59. — Herkes, mahkeme huzurunda huku- I 
kunu müdafaa için lüzum gördüğü meşru vesaiti is
timalde serbesttir. I 
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REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 60. — Hiçbir mahkeme, vazife ve salâ
hiyeti dâhilinde olan davaları rüyetten imtina ede
mez. Vazife ve salâhiyet haricinde olan davalar an
cak bir karar ile reddolunur. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Divanı Âli 
Madde 61. — Vazifelerinden münbais husüsatta 

İcra Vekilleri ile Şûrayı Devlet ve Mahkemei Tem
yiz rüesa ve azasını ve başmüddeiumumiyi muhake
me etmek üzere bir Divanı Âli teşkil edilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırışın... Kabul olundu. 

Madde 62. — Divanı Âli âzalığı için onbiri mah
kemei Temyiz, onu Şûrayı Devlet rüesa ve âzası me-
yanından ve kendi heyeti umumiyeleri tarafından 
ledeliktiza reyi hafi ile yirmibir zat intihap olunur. 
Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile işlerin
den birini reis ve birini reisvekili intihap ederler. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim, malûmuâli-
nizdir ki 93 Kanunu Esasisinde onu Ayan, onu Şû
rayı Devlet onu da Mahkemei Temyiz rüesa ve âza
sından olmak üzere otuz kişilik bir Divanı Âli teş
kil olunacağı yazılıdır. Meclisi Âliniz, Ayan ve Me-
busan vazaifini haiz - bulunduğunuz için tabüdirki 
bu salâhiyet sizde mündemiçtir. Heyeti Vekile, sırf 
vazifei mesulesinden dolayı Divanı Âliye sevk edi
lir. Şu maddeye nazaran mebusiyet sıfatı üzerin
den henüz zail olmamıştır. Mebusiyet sıfatı üzerin
de olduğu halde bir Divanı Âliye tevdi edilir. Nasılki, 
Mahkemei Temyiz ve Şûrayı Devlet rüesa ve azası
nın da mahkemesi aynı surette teşekkül eden bir di
vanda rüyet olunursa, Meclisi Âliniz âzasından olan 
Heyeti Vekilenin de Divanda muhakemesi icra edil
diği zaman Heyeti Celilenizden de bir hâkim bulun
mak elzemdir. Binaenaleyh bendeniz makamı riya
sete bir takrir takdim ettim. Divanı Âli azaları için 
onu Büyük Millet Meclisinden, onu Şûrayı Devletten, 
onu Mahkemei Temyizden olmak üzere otuz zat
tan mürekkep olsun. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Me-
busan hâkim midir, nasıl olur da gider orada âza 
olur efendim? 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — İkinci maddede göste
rildiği üzere heyet, (21) zattan teşekkül eder. (9) aza, 
ihtiyat azası kalır. Binaenaleyh bu teklifimin kabu
lünü istirham ediyorum efendim. 
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CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu 
madde Encümenin ittifakla çıkardığı bir maddedir. 
Dikkat buyurulacak olursa vazifelerinden münbais 
hususatta İcra Vekillerini Divanı Âliye sevk etmek 
için Meclisi Âliniz heyeti ittihamiye vaziyetindedir. 
Binaenaleyh bir taraftan ittiham edecek, diğer ta
raftan hâkim sıfatiyle orada bulunacak, bu doğru 
değildir. Binaenaleyh madde doğrudur. Şefik Beyin 
mütalâasına iştirak edemeyeceğim. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim, Mazbata Mu
harriri Beyefendi, Meclis itham vazifesini ifa ettiği 
için bulunamaz buyuruyorlar. Malûmuâliniz Meclisi 
Âliniz, onları Divana sevk etmek, muhakemesini icra 
etmek için bir karar verir. Heyeti Celileniz manevî 
bir kuvvettir. Münferit bir mahkeme değildir. Kura 
ile on zatın tefriki ile o heyette bulundurulmasında 
maslâhatan, hikmeten hiçbir mahzur yoktur. 

Riyaseti Celileye . 
62 nci maddenin berveçhiatî tadilini teklif ede

rim:. 
20 Nisan 1340 

Bayezit Mebusu 
Şefik 

Madde 62. — Divan âzalığı için onu Büyük Mil
let Meclisinden, onu Mahkemci Temyiz, onu Şûrayı 
Devlet rüesa ve âzası meyanından ve kendi heyeti 
umumuyeleri tarafından ledeliktiza reyi hafi ile otuz 
zat intihap olunur. Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti 
mutlaka ile içlerinden birini reis ve birini reisvekili 
intihap ederler. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler el kaldırışın... 
Kabul olunmadı. Maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 63. — Divanı Âli bir reis ve ondört âza 
ile teşekkül ve ekseriyeti mutlaka ile karar ittihaz 
eder. 

Mütebaki altı zat, ledelicap heyetin noksanını 
ikmal için ihtiyat âza vaziyetindedirler. İşbu ihtiyat 
âza; üçü Mahkemei Temyiz, üç Şûrayı Devletten 
müntehap âza arasından olmak üzere kura ile tef
rik olunurlar. 

Reisliğe ve reisvekilîiğine intihap olunanlar bu 
kuraya dâhil olmazlar. 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? Madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 64. — Divanı Âlinin müddeiumumiliği; 
başmüddeiumumî tarafından ifa olunur. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim, encümenden bir sual soracağım. Divanı Âlinin 
müddeiumumiliği başmüddeiumumî tarafından ifa 
edilir diyor. Halbuki başmüddeiumumi muhakeme 
edileceği zaman bu vazifeyi kim yapacaktır.? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Makamı 
efendim. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — O ma* 
kam bakidir. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, Hacim Mu
hittin Beyefendinin itirazları gayet varittir. Baş
müddeiumumî de maznun bulunduğu takdirde mu-
hakematı kimin tarafından ifa edileceği, yani müd
deiumumiliği kimin tarafından ifa edileceği kanun
da meskût kalmıştır. Bendeniz bir takrir takdim 
ediyorum. Onda başmüddeiumumî müttehim oldu
ğu takdirde reisin reyi ve tensibi ile diğer bir zat 
bu vazifeyi ifa eder. Bu, ahkâmı umumiyemizde 
caridir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Bey, 
başmüddeiumumilik tarafından denirse kâfidir. Me
sele hallolunur. 

REİS — Efendim, Mersin Mebusu Besim Bey, 
64 ncü maddenin sonuna (Başmüddeiumumî maz
nun bulunduğu takdirde riyasetin tensibiyle heyet
ten diğer bir zat o vazifeyi ifa eder) diyor. Encü
men de (başmüddeiumumî) tabiri yerine (başmüd
deiumumilik) tabirinin konulmasını muvafık görüyor. 
efendim. Binaenaleyh Besim Beyin takririni reye 
koyacağım. Besim Beyin takririni kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmedi, (başmüddeiumu
mî) tabiri yerine (başmüddeiumumilik tabirinin ika
mesini, encümen teklif ediyor. Binaenaleyh madde
yi bu suretle reyinize vazediyorum, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Divanı Âlinin kararlan katidir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Madde 66. — Divanı Âli mevzu kanunlara tev
fikan muhakeme icra ve hüküm ita eder. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, biraz 
çizmeden yukarı bahsedeceğim. Fakat kusura bak
mayın, bendeniz adliyeci olmamakla beraber vazife, 
azanın adedi, rüesa, nisap, ihtiyat azası, müddei
umumilik, kararların tatbiki son maddede bitiyor. 
Bu heyet daimî midir, muvakkat midir, indellüzum 
mu teşekkül eder? İndellüzum ise bu lüzumu idrak 

— 902 —. 



î : 42 20 . 4 . 1340 C : 1 

edecek kimdir, bu heyeti vazifeye tahrik edecek kim
dir? Düşündüm, bittabi adliyeci olmadığım için, 
salim, dürüst bir fikir bulamadım. Eski kanunuesa-
silere baktım. (Lüzum görüldükçe bairadei seniye 
akdolunur) Diyor. Şu halde bu heyeti, bu vazifeye 
tahrik edecek bir kuvvet evvelce bütün kuvveti nef
sinde cem etmiş olan zati şahane imiş, şimdi bunun 
makamına kim kaim oldu ise bunu tahrik edecek 
odur. (Meclis seslen) Bu noksanı Heyeti Ceîileye 
arz ediyorum. İhmal edilecek bir şey değildir. O va
kit Divanı Âli değil o, divanı hayalî olur. (Zaten 
hayalî sesleri) Bu memlekette Balkan Harbinin fe
caatleri, Harbi Umuminin sefaletleri bütün bu me
suliyet meselesi tespit edilmediği için unutulmuş ve 
hâlâ da suiistimal devam etmektedir. Meclisin va
zifesi bu suiistimali tespit etmektir ve icabında ke
mali metanetle tatbik etmektir. Başın kıymeti olmaz, 
milletin başı her şeyden mukaddestir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 62 
nci maddede (ledeliktiza) deniyor. Yani ittihamı 
kim yapar? Vazifelerinden münbais hususatta bunu 
münhasıran yapacak Heyeti Vekiledir. Binaenaleyh 
bunun tasrihine bile lüzum görmedik. Şûrayı Dev
let, rüesa ve azasına gelince bunlardan kanunlarına 
göre... (Lâzımdır sesleri) Efendim, bu maddeden 
evvel böyle bir maddenin kabulü mevzubahis olabi
lirdi. Şimdi müzakere edilemez, 66 nci maddeyi mü
zakere ediyoruz. 

REİS — Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey, bir mad
de teklif ediyor. 

Riyaseti Ceîileye 
Divanı Âli, görülen lüzum üzerine Türkiye Bü

yük Millet Meclisi kararı ile teşkil olunur. Yukar-
daki maddenin kabulünü teklif ederim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — 64 ncü 
maddede var efendim. 

REİS — 64 ncü maddede varmış. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Okuyo

rum efendim! Divanı Âli azalığt için on biri Mah-
kemei Temyiz, on'u Şûrayı Devlet rüesa ve azası 
meyanından ve kendi heyeti umumiyeleri tarafın
dan ledeliktiza reyi hafi ile yarmi bir zat intihap 
olunur. (İntihaba aittir sesleri) Müsaade buyurun! 
Sonra Divanı Âli faslı var 63 ncü maddede, vazi
felerinden münbais hususatta kim tarafından teşkil 
edileceği yazılmıştır. (Nerede sesleri) 63, 64 ncü 

maddelerde Meclis tarafından ve ledeliktiza intihap 
edilecektir. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Vazifeyi. hazfetmek 
icabeder Süreyya Beyefendi. 

REİS — Altmış altıncı madde (Divanı Âli mev
zu kanunlara tevfikan muhakeme icra ve hüküm ita 
eder.) Evvelâ bu maddeyi reyi âlinize koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

67 nci madde olmak üzere Ali Şuuri Beyin şimdi 
okunan takririni reye koyacağım. Böyle bir maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, be
şinci fasıl Türklerin hukuku âmmesi bahsidir. Yeni 
ve eski birçok kavanini esasayede bu fasılda münde-
riçtir. Eski devletlerin bazı kavanini esasiyesinde bu
na lüzum görülmemiştir. Çünkü bunların hukuku 
mektumeden olmasına artık ihtiyaç kalmamıştır. Ma
mafih biz yeni hürriyet mücadeîatında bulunduk ve 
hürriyetimiz bizim için pek mukaddes olduğundan bu 
mevaddı eski usule tevfikan burada tespit ettik. Ma
lumu âliniz bunlar hep mukayyettir. Bahsedilen hu
kukun aşağısında onların tahdidatı münderiçtir. Bun
lar keenne Mecellei Ahkâm Adliyenin başındaki 99 
kaidei fıkhiye gibidir ki, bunların sarahati ile amel 
olunmaz. Bunların cümlesi bir kanunla tefsir edilir. 
İşte onun için kısmen ahlâkî kısmen hukukî bazı 
ahkâmı muhtevidir. Bilûmum kavaninde münderiş-
tlr. Yâlnız eski kanunu esasilerde yoktur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Kanu
nu tabiî ise kanuna derce hiç lüzum yok. 

REİS — 68 nci maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Beşinci Fasıl 

Türklerin Hukuku Âmmesi 
Madde 68. — Her Türk hür doğar, hür yaşar. 

Hürriyet, başkasına muzır olmayacak her türlü ta
sarruf atta bulunmaktır. 

Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için hu
dudu başkalarının hürriyetidir. Bu hudut ancak ka
nun marifetiyle tespit ve tayin edilir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bir 
zühul vardır. Hudut kelimesi eksiktir. Hududu hür
riyetidir. 

REİS — Evet efendim, ilâve edilmiştir. 
Maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 69. — Türkler kanun nazarında müsavi 
ve bilaistisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her tür- I 
lü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları mülga ve 
memnudur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 70. — Türkler yekdiğerine uhuvvetle mer
but olup bunların içtimaî tesanüdünün mecburî kıs
mı kanunla muayyendir. (Ne demek, izah edilsin ses
leri.) 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, di
ğer fıkraların birisinde verginin tarifi vardır. Malumu 
âliniz aşağıda görülecektir. Vergi; Devletin masari-
fatı umumiyesine karşı halkın iştiraki demektir. Bu
nun fevkinde meselâ bir yerde bir büyük tuğyan, zel
zele vesaire gibi bir şey olur. Bunun telâfisi Devle
rin masarifatı umumiyesinden değildir. Bu uhuvvet 
prensibinin bir cilvesidirki, bunun içtimaî tesanüdü
nün mecburî kısmı kanunla muayyen olur. Kanunla 
muayyen olmadıkça konmaz. 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — İçtimaî te-
sanüdün mecburî kısmı nedir ve bu Avrupa kanun
larının hangisinde vardır? 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Dedim ya zel
zele vesaire gibi şeylerde vergi haricinde yardım et
mek lâzım gelirse... 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Her yerde zelzele 
olursa? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Böyle bir 
şey Kanunu Esasiye girmez efendim. 

REİS — Maddeyi reyinize koyacağım. (Ret ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
medi. 

Madde 70. — Şahsî masuniyet, vicdan, tefekkür, 
kelâm, neşir, seyyahat, akid, sâyi amel, temellük ve • 
tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri 
Türklerin tabiî hukukundandır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edildi. 

Madde 71. — Can, mal, ırz, mesken her türlü ta
arruzdan masundur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Kanunen muayyen olan ahval ve 
erkalden başka bir suretle hiçbir kimse derdest ve 
tevkif edilemez. 

REİS — Söz isteyen var mı?( Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 73. — İşkence, eziyet, müsadere ve angar
ya memnudur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Menafii umumiye için lüzumu usu
len tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus mucibin
ce değer pahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin 
malı istimval ve mülkü istimlâk olunamaz. Fevkalâde 
ahvalde kanun mucibince tahmil olunacak nakdî, ay
nî ve sâyiamele müteallik mükellefiyetler müstesna ol
mak üzere hiçbir kimse hiçbir fedakârlığa icbar edi
lemez. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Hiçbir kimse mensup olduğu din, 
mezhep, tarikat ve felsefî" içtihadından dolayı muahe
ze edilemez. Asayiş, adap, muaşereti umumiye ve ka-
vanine mugayir olmamak üzere her türlü âyinler ser̂  
besttir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Kanun ile muayyen olan usul ve 
ahval haricinde kimsenin meskenine girilemez ve üze
ri taharri edilemez. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Matbuat, kanun dairesinde serbest
tir ve neşredilmeden evvel teftiş ve muayeneye tabi 
değildir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Seferberlikte ve idarei örfiye ha
linde veyahut müstevli emrazdan dolayı müttehaz te-
dabir icabatından olarak seyahat, takyidata tabi tu
tulabilir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — (Seyahat takyi
data tabi tutulamaz.) yerine (Seyahat takyidata ba
kamın tabi tutulabilir) ... 

FERÎDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
kanunu esasilerde böyle bu gibi seyahatin takyidata 
tabi tutulacağını tazammun eder bir maddeye lüzum 
yoktur. Bundan bir fayda tasavvur olunamaz ve 
başka memleketlerin kanunu esasisinde bu gibi tak
yidata tesadüf olunamaz. Seferberlikte veya idarei 
örfiye halinde müttehaz tedabir icabatından olarak... 
Kanunen yapılır, takyit olunabilir. Fakat seyahat 
takyidata tabi tutulur diye bir hüküm koymak doğru 
değildir. Binaenaleyh böyle bir hüküm dercine ne 
fayda ve ne hikmet görülebilir. Binaenaleyh bu mad
deye lüzum yoktur maddenin tayyı lâzımdır. 
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Yetmişinci mad
deye mugayirdir. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Böyle bir mad
deye şiddetle lüzum vardır efendiler, çünkü eğer bu 
konmazsa idarei örfiye halinde, karantina halinde, 
seyahat serbest olmak lâzım gelir ve Kanunu Esasî, 
kavanini saireye mukaddemdir. Onun için behemehal 
geçmesi lâzımdır. 

Madde 79. — Ukudun, sâyi amelin, temellük ve 
tasarrufun, içtimaatın, cemiyetlerin ve şirketlerin hu
dut ve hürriyeti kanunlar ile musarrahtır. 

RElS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul olundu. 

Madde 80. — Hükümetin nezaret ve murakabesi 
altında ve kanun dairesinde her türlü tedrisat serbes-
tir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul olundu. 

Madde 81. — Postalara verilen evrak, mektuplar 
ve her nevi emanetler salâhiyattar müstantik ve mah
keme kararı olmadıkça açılamaz. 

Riyaseti Celileye 
Seksenbirinci maddeye şu fıkraların ilâvesini tek

lif ederim; «Ve telgraf ve telefonla vaki olan muha
beratın mahremiyeti ihlâl olunamaz.» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Esası za
ten kabul edilmiştir. Kanunu Esasiye girmesi lâ
zımdır. 

REÎS — Böyle bir fıkranın ilâvesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. Maddeyi bu suretle reyi âlinize vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du. (Fıkrayı yazalım sesleri) «Ve telgraf ve telefon
la vaki olan muhaberatın mahremiyeti ihlâl oluna
maz.» 

Yetmiş sekizinci madde hakkında Mersin Me
busu Besim Beyin teklifini okuyorum efendim : 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim : 
Seferberlikte ve idarei örfiye halinde veyahut 

müstevli emrazdan dolayı kanunen müttehaz teda-
bir icabatmdan olarak vaz edilecek takyidat müs
tesna olmak üzere seyyahat hiç bir suretle takyida-
ta tabi tutulamaz. 

Mersin 
Besim 

REİS — Efendim, 78 nci maddenin Besim Beyin 
teklifi veçhile tadilini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertugrul) — Bir tak
yidat olamaz, düşük olur. 

REİS — Bir yoktur efendim. «Hiç bir suretle 
takyidata tabi tutulamaz.» şeklindedir. 

Madde 82. — Türkler gerek şahıslarına gerek 
ammeye müteallik olarak kavanin ve nizamata mu
halif gördükleri hususatta merciine ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine münferiden veya müçtemian 
ihbar ve şikâyette bulunabilirler. Şahsına ait ola
rak vuku bulan müracaatın neticesi müstediye tah
riren tebliğ olunmak mecburidir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 83. — Hiç kimse kanunen tabi olduğu 
mahkemeden başka bir mahkemeye sevkolunamaz. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 84. — Vergi, Devletin umumî masarifi
ne halkın iştiraki demektir. Bu esasa mugayir ola
rak hakikî veya hükmî şahıslar tarafından veya 
onlar namına rüsum, aşar vesair tekâlif alınması 
memnudur. 

BESİM BEY (Mersin) — Bu madde hakikaten ar
kadaşların itirazını celp ettiği gibi güya seyahatin 
takyidine cevaz vermek için yazılmış gibi anlaşılıyor. 
Halbuki burada maksat seyahatin takyit edilemediği
dir. Seyahat takyit edilemez. Ancak şu şartla demek 
lâzımdır. (Bravo sesleri) Onun için bendeniz şu su
retle teklifimi yazıyorum, takdim edeceğim. Acele ol
duğu için yazamadım. Seferberlikte ve idarei örfiye 
halinde veyahut müstevli emrazdan dolayı muktazi te-
dabir icbatından olarak vazedilecek takyidat müstes
na olmak üzere seyahat hiçbir takyidata tabi tutula
maz. (Kanunen sesleri) Pekâlâ, o kaydı da ilâve ede
lim. Bu suretle olursa dermayen olunan mahazin ber
taraf edilmiş olur. 

REİS — Takririnizi verecek misiniz Besim Bey? 
BESİM BEY (Mersin) — Şimdi takdim ederim 

efendim. 
REİS — Besim Beyin teklifi gelinceye kadar, yet-

mişdokuzuncu maddenin müzakeresine geçelim. 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 35. — Vergiler, ancak bir kanun ile tarh 
ve cibayet olunabilir. Devlet, vilâyet idarei husu-
siyeleri ve belediyelerce teamülen cibayet edilmekte 
olan rüsum ve tekâlifin kanunları tanzim edilinceye 
kadar kemakân cibayetine devam olunabilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 86. — Harp ve tehlikei harp ihtimali ha
linde ihtilâl ve isyan veya Vatan ve Cumhuriyet 
aleyhinde tertibat vukuunu müeyyit kuvvetli eına-
rat gördükte İcra Vekilleri Heyeti bir ayı tecavüz 
etmemek üzere memlekette umumî veya mevziî ida
rei örfiye ilân edebilir ve keyfiyet derhal Meclisin 
tasdikine arz olunur. Meclis münakit değilse arz 
keyfiyeti Meclisin içtimaına talik kılınır. 

İdarei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kararı
na mütevakıftır. İdarei örfiye, şahıs ve ikâmetgâh 
masuniyetlerinin, matbuat, müraselât, cemiyet, şirket, 
hürriyetlerinin muvakkatan takyit veya taliki de
mektir. 

İdarei örfiye mıntıkası ile bu mıntıka dahilinde 
tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın sureti icra
sı ve harp halinde dahi masuniyet ve hürriyetlerin 
tarzı takyit ve taliki kanunla tespit olunur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizbli) — Efendim, 
bu maddede harp ve tehlikei harp ihtimali veyahut 
Cumhuriyetin aleyhinde tertibat vukuu gibi hakika
ten memleketin hayatına taalluk eden mesail var
dır. Bu mesailden dolayı hükümet idarei örfiye 
ilân ediyor ve Meclis münakit ise derhal Meclise 
haber veriyor. Eğer münakit değilse Meclisin inika-
tına talik ediyor. Efendiler, bunu kendi kendine ya
pamaz. Mademki böyle harp veyahut daha mühim 
bir mesele vardır, behemahal Meclisi içtimaa davet 
mecburiyeti de olmalıdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Meclis; 
hali inikatta iken Heyeti Vekile Meclise sormadan 
idarei örfiye ilân edebilecek mi? Bunun hakkında 
encümen izahat versin. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, hü
kümet lüzum gördüğü zaman derhal idarei örf iyeyi 
ilân eder ve Meclise malumat verir. Bazı vaziyetler 
vardır ki bir dakika teahhürü bile devlet hayatına 
İrası zarar eder. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ben
deniz de "bir sual soracağım. İbare tuhaf bir ibare... 
Harp ve tehlikei harp ihtimalinde deniliyor. Şu gün
de bu ihtimal var mıdır? Varsa idarei örfiye ilân 
edelim. İhtimal her zaman vardır, binaenaleyh bu 
ibare sakattır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
SABRİ BEY (Saruhan) — Harp tehlikesi müs

tesna olmak şartiyle ahvali sairede hükümet tara
fından Meclisten bilâ istizan idarei örfiyenin ilânı 
keyfiyeti katiyen doğru değildir. Onun için mahdut 
ve muayyen olmalıdır. Heyeti muhterernenin naza
rı dikkatini celp ederim. Burada takyit edilmelidir, 
onbeş yirmi günlük bir meseledir. (Bir ay sesleri) 

MEHMET BEY (Karesi) — Bir ay çoktur, bir 
ayda memleketin her tarafı alt üst edilebilir. 

REİS — Efendim, madde hakkında verilmiş olan 
takrirler okunacaktır. 

Meclis Riyasetine 
86 ncı maddenin ilk fıkrasının atideki şekilde ta

dilini teklif eylerim 
Harp vukuunda veya müsellâh bir ihtilâl zuhu

runda veya vatan aleyhinde fiilen bir teşebbüs gö
rülürse İcra Vekilleri Heyeti memlekette umumî ve
ya mevziî idarei örfiye ilân edebilir. Keyfiyet der
hal Meclisin tasdikine arz olunur. İdarei örfiye müd
detinin tayin ve temadisi Meclis kararı ile olur. 

Erzurum 
Rüştü 

Riyaseti Celileye 
86 ncı maddenin Meclis münakit değilse fıkrası 

şu suretle tadil olunmalıdır : 
Meclis müçtemi değilse derhal içtimaa davet olu

nur. 
Giresun 

Hakkı Tarık 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendenizin 
takririm de aynı mealdedir. 

REİS — Geri mi alıyorsunuz efendim? 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hayır efen

dim, o takrire iştirak ediyorum. Geri almıyorum. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) .— Reis 

Beyefendi, Encümen namına söyleyeceğim. 
Riyaseti Celileye 

İşbu maddede mezkûr olan Meclisin içtimaına 
talik fıkrasının yerine (Meclis içtimaa davet olunur.) 
Fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 
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Riyaseti Celileye 
Maddenin fıkrai ahiresine yani Meclis münakit 

değilse ibaresinin yerine (Meclis münakit değilse der
hal Meclisi içtimaa davet eder.) Cümlesinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Riyaseti Celileye 
86 ncı maddenin altıncı satırındaki (umuriıî veya) 

tabirinin tayyini teklif ederim. 
Giresun 

Hacim Muhittin 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
(Meclis münakit değilse) kelimesinin (müçtemi değil
se şeklinde) tadiline encümeni âliniz iştirak eder. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Allah ömür ver
sin, (Handeler) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Zatıâlini-
ze mensup olan encümen demektir. Allah ömürler 
versin sözü bendenize teveccüh etmez. Bu itibarla 
en çok encümende uzun uzadiye tetkikata tabi tu
tulan ve kuvvetli bir jttifakla tespit olunan madde, 
bu maddedir. Şu noktada birçok arkadaşlar tarafın
dan Meclisin içtimaa davet edilmesi esası üzerine ve
rilen tadil teklifleri de ehemmiyetle ve günlerce mü
nakaşadan sonra şu neticeye vasıl olmuştur. Evet 
esbabı mühimme ve umumiyeden dolayı idarei örfi
ye ilânına zaruret hasıl oluyor, Meclis de hali içtima-
da değildir. Fakat Hükümet nasıl Meclis münakit 
bulunduğu zaman derhal Meclise müracaat ederek 
Meclisten tasvip kararı alırsa, gayri müçtemi bu
lunduğu zaman da içtimaa davet etsin. İyi ama efen
diler ahvah umumiyesi malum olan memleketimizin 
her tarafına dağılmış olan mebuslar, acaba bir ay
da içtima edebilirler mi? (Ederler sesleri) Edemez
ler, imkânı maddî yoktur. (Olsun olmasın sesleri) 
Efendim, Encümenin ne düşündüğünü ve şu madde 
bu suretle tespit edilirken... (Gürültüler) Efendim, 
kabul etmemek elinizdedir. Yalnız beni dinlemek 
mecburiyetinde bulunan siz dinlemezseniz Meclis 
çorba olur zannederim. 

Encümen böyle düşünmüştür. Yani içtimaa da
vet esası kabul edilse ve onbeş gün içinde Hükü
metin idarei örfiye ilânına mecburiyeti görülse, ida
rei örfiye ilân edilse, kabul edermisiniz ki, bu onbeş 
gün geçmeden idarei örf iyenin bütün icraatı Hükü
met tarafından yapılıp neticesi istihsal edilmeden Mec
lis, buraya gelip tasvip veya ademi tasvip meselesi
ni düşünsün? Buna ihtimal vermiyorum. Onun için 

beyhude yere Meclisi ikide birde toplamak dağıtmak 
lüzumu görülmesin. Encümenin düşüncesi budur. 
Heyeti Aliyye bu mütalâaya iştirak eder, bunu tasvip 
ederse maddeyi alâhalihi ipka eder. Musip görmez
se maddeyi tayyeder. Demek ki telâşa lüzum yok
muş, feryada lüzum yokmuş. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Zannediyorum ki, 
kanunu esasinin yukarıki maddelerinde harp ilâmnı 
Meclisin hukuk ve salâhiyetinden addettik. Bu mad
dede «hrap ilânı ihtimali halinde» deniyor da Mec
lisin derhal içtimaını neden bu kadar müstebat gö
rüyorlar? Tehlikei harp oldukta Meclisin içtimai za
ruridir zannediyorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
bu mdadede mevzuubahis olan ilânı harp meselesi de -
ğildir. Dahilî vaziyet icabatı idarei örfiye ilânı sa
lâhiyetini Hükümete vermekte mahzur görmemiş, 
ancak Meclis münakit değilse derhal içtimaa davet 
eder, esası üzerine ihtilâf hasıl olmuştur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Süreyya Bey ikide birde Meclisi içtimaa davet et
mesinler buyuruyorlar. İkide birde Meclisi içtimaa 
davet ettirmemek içindir ki biz o kaydı koyuyoruz. 
Zira idarei örfiyeyi ufak bir ihtimale karşı derhal 
vaz ve tatbik etmemek için Meclisin tasvibine arz 
keyfiyetini koyuyoruz. Zaten idarei örfiyeyi madem
ki Hükümet ilân edecektir, bir ay zarfında zannede
rim ki, Meclis burada içtima edebilir. Binaenaleyh 
ikide birde Hükümet zaten idarei örfiye ilân etme
yecektir. Mamafih behemehal Meclisin tasvibine arz 
etmek için Meclis içtimada değilse derhal Meclisi iç
timaa davet etmelidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Beş gün için 
idarei örfiye ilân etmek lâzımgelirse... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hay hay, bir saat 
için olsa gene Meclis içtima edecek. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Telâşa lüzum 
yok. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kaç kişi 
encümen namına söyleyecek? 

REİS — Encümen mütalâasını birdirmeyecek mi? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kaç kişi söy

leyecek? Süreyya Bey söyledi. 
REİS — Süreyya Bey, Encümen mazbata muhar

riridir. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Başka en

cümenlere bu hakkı vermiyorsunuz. Geçen gün ben
deniz istediğim zaman vermediniz. 
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REİS — Efendim, evvelâ Erzurum Mebusu Rüş
tü Paşanın takririni reye koyacağım. 

(Rüştü Paşanın takriri tekrar okundu.) 
REİS — Maddenin ilk fıkrasının bu şekilde ta

dilini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
du, 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarık ve Denizli Mebu
su Mazhar beylerin takrirleri tekrar okundu.) 

REÎS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Yukarısı nasıl oldu? 
REİS — Efendim, 86 ncı maddede (veya) keli

mesinin tayyını teklif ediyorlar. 
Efendim, bunu evvelce reye koydum. Rüştü Pa

şanın takriri ile hasıl oldu. O halde madde şu şekli 
almıştır: 

«Harp vukuunda veya müsellah bir ihtilâl zuhu
runda veya vatan ve Cumhuriyet aleyhinde filen bir 
teşebbüs görüldükte İcra Vekilleri Heyeti memlekette 
umumî veya mevziî idarei örfiye ilân edebilir. Keyfi
yet, derhal Meclisin tasdikine arz olunur. îdarei ör
fiye müddetinin tayini; Meclis karariyle olur ve Mec
lis müçtemi değilse derhal içtimaa davet olunur.» 

Bundan sonraki fıkralar fazla kalıyor. 
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Yukarı

da kabul olunduktan sonra bu fıkra kalkar. 
REİS — Efendim, arzu buyurursanız bu kabul 

edilen takrirlerle maddeyi encümene gönderelim, di
ğer fıkralar var, kaldırmak lâzım geliyor. Kabul edi
len takrirler dairesinde maddeyi tespit etmek üzere 
takrirleri encümene verelim. (Şimdi sesleri) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bu yazı
lan ibare halinde maddeyi kabul edecek olursanız 
hükümet iki ay üç ay dahi idarei örfiye ilân etmek 
imkânını bulacaktır. Halbuki kabul edilen takrirler
le madde encümene verilirse aynı ruh ve manayı ifa
de etmek üzere maddeyi tespit eder, takdim eedriz. 
Kabul buyurmazlarsa gene iade ederiz. 

REİS — Encümene verelim efendim, bu madde
nin reye konulmasını, encümenden gelecek şekle talik 
ediyorum. 

Madde 87. — İptidaî tahsil bütün Türkler için 
mecburî ve meccanidir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
Riyaseti Celileye 

87 nci maddenin meccanidir kelimesine (Devlet 
mekteplerinde) ibaresi ilâve olunmalıdır. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Lüzum varsa 
izah edeyim efendim. 

REÎS — Bu takriri reyi âlinize vazedeceğim. 
Maddedeki meccanidir kelimesinden sonra Devlet 
mekteplerinde cümlesinin ilâvesini teklif ediyorlar. 
(Lüzum yok sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Lüzum var
dır efendim. İptidaî tahsili, mecburî ve meccenidir 
diyor. Hususî bir mektep açıldığı takdirde orada oku
tacağımız Türkleri mutlaka meccanî okutmak gibi 
bir mecburiyet tahmil edemeyiz. Binaenaleyh mecca-
nilik ancak Devlet «mekteplerine aittir. Teşkilâtı Esa
siye Kanununu bu şekilde tespit etmek lâzımdır. Mec-
canilik Devlet mekteplerine münhasır kalır. Tadili
min kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, madde Hakkı Tarık Beyin tek
lifi üzerine şu şekli alıyor : 

İptidaî tahsili; bütün Türkler için mecburî ve Dev
let mekteplerinde meccanidir. 

İSMET BEY (Çorum) — Mekâtibi umumiyede 
meccanidir. 

REİS — Efendim, iptidaî tahsil; bütün Türkler 
için mecburî ve Devlet mekteplerinde meccanidir, 
suretinde tadilini teklif ediyorlar. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vaz ediyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — İptidaî mek
tepleri Devlet mektepleri değildir. 

REİS — Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 88. — Türkiye ahalisine din ve ırk farkı 
olmaksızın (Türk) ıtlak olunur. Türkiye'de veya ha
riçte bir Türk babanın sulbünden doğan veyahut Tür
kiye'de mütemekkin bir ecnebi babanın sulbünden 
Türkiye'de doğupta memleket dahilinde ikamet ve 
sinni rüşte vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden 
veyahut Vatandaşlık Kanunu mucibince Türklüğe 
kabul olunan herkes Türktür. Türklük sıfatı kanunen 
muayyen olan ahvalde izâa edilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — En
cümenden bir şey sormak istiyorum. Bu maddenin 
mesbuku lehi milliyet midir, tabiiyet midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Tabiiyettir 
efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ta
biiyet kelimesi Cumhuriyette mevzubahis olamayaca
ğından Türklükle ifade edilmiştir. Bunun mesbuku 
lehi tabiiyettir. Milliyet değildir. Demekki, ecnebi 
babadan olan çocuk kalacak. Buraya bir tabiiyet ke-
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ilmesinin ilâvesi icap ediyor. Mevcut olan ahkâm ile 
bu tabiiyet meselesi tearuz edebilir. Binaenaleyh ec
nebi bir babadan olan bir çocuk tabiiyeti kabul.eder. 
Yani orada bir sarahat yapmak lâzım gelir. Çünkü 
orada yalnız milliyet anlaşılıyor. Burada çocuğun 
Türk tabiiyetinde olup olamaması meşkûk kalacak. 
Ecnebi kelimesinin yanma (tabiiyet) kelimesinin ilâ
vesi icap eder zannediyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu 
esasen mevcut olan Tabiiyet Kanununun ikinci mad
desini tespit etmek demektir. Orada bu suretle göste
rilmiştir. Tabiiyet kelimesine lüzum görülmemiştir. 

REİS — Efendim, Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 
Beyin takriri : 

88 nci maddenin berveçhiati tadilini arz eylerim. 
Madde 88. — Türkiye ahalisinden olup Türk har-

sini kabul edenlere Türk ıtlak olunur. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, biz 
burada etnografya itibariyle milliyet tespit etmiyoruz. 
Lozan muahedenamesinin 37 nci maddesinde şöyle 
diyor: j«Türkiye, 38 den 44'e kadar olan maddelerde 
musarrah ahkâmın kavanini as1iye şeklinde tanınma
sını ve hiç bir kanun, bir nizam ve hiç bir muame-
lei resmiyenin bu ahkâma münafi veya muarız olma
masını ve hiç bir kanun, bir nizam ve hiç bir mua-
melei resmiyenin ahkâmı mezkûreye ihrazı tefevvuk 
etmemesini taahhüt eder. Ahdin 39 ncu maddesi: Gay
ri müslim akaliyetlere mensup Türk tabaası, müslü-
manların istifade ettikleri aynı hukuku medeniye ve 
siyasiyeden istifade edeceklerdir... İlah. «Binaenaleyh 
Hars» gibi bir kelimeyi buraya koymaya imkân yok
tur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, bu-
yuruyorsunuzki, bu tabiiyeti tespit etmiyor, milliyeti 
tespit ediyor. Halbuki madde Türkiye ahalisine din, 
ırk farkı gözetmeksizin Türk değince nasıl olur da 
milliyeti tayin etmiyor da tabiiyeti tayin ediyor bu
yuruyorsunuz? Milliyeti tayin ediyor. 

CELÂL NURİ BEY (Geibolu) — Efendim, ta
biiyet bir metbu tasavvur eder. Metbu da bir şahsı 
mutasavver olması lâzımdır. Bir cumhuriyette tabiiyet 
denilmez, milliyet denilir. Başka imkânı yoktur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis 
Bey, söz istiyorum. Arkadaşlar, mevzubahis olan 
madde tahsisen dikkatimizi celbetmeye lâyıktır. Bü
tün siyasî hudutlarımız dahilinde yaşayanlara Türk 
unvanını vermek bizim için bir emel olabilir. Fakat 

görüyorsunuz ki, çok müşkül bir mücadelenin içinden 
çıktık ve hiç birimiz kalbimizde mücadelenin tamam 
olduuğna dair bir şey taşımıyoruz. Diyoruz ki: Dev
letin, Türkiye Cumhuriyetinin tabaası tamam iyle 
Türktürk. Bir taraftan da hükümet mücadele ediyor, 
ecnebiler tarafından tesis edilmiş olan müessesatta 
çalışan Rumu, Ermeniyi çıkarmaya çalışıyor. Biz bun
ları Rumdur, Ermenidir diye çıkarmak istediğimiz va
kit bize ı«Hayır, Meclisimizden çıkan kanun mucibin
ce bunlar Türktür.» derlerse ne cevap vereceksiniz? 
Size soruyorum arkadaşlar; Tabiiyet kelimesi zihin
lerde mevcut ve kalplerde mevcut bulunan bir emeli 
izale etmeye kifayet etmez. Lafzan biz bir tefsir bu
labiliriz. Maddeyi tefsir ile geçebilir, fakat bir ha
kikat vardır. Onlar Türk olamazlar, hatta Meclis de 
firari Rum ve Ermenileri Türk yapamaz. Onlar da 
olmaz, imkânı yoktur. Arkadaşlar, Fransa'da Musevi
ler vardır. Mektebi Fransız mektebidir. Lisanı Fran
sız lisanıdır. Hars itibariyle Fransızdır, bu adam
lara neslen Musevî olmakla beraber Fransız 
denir. Emin olabilirsiniz ki, bu adamlar Musevî 
ecdattan gelmiş olduklarını hatırlamakla beraber 
Fransızlık -hissiyatını taşırlar. İngilterede de neslen 
İngiliz olmayanlar vardır. Kullandıkları lisan İngiliz 
lisanıdır. Tahsil ettikleri mektep İngiliz mektebidir. 
Kültür itibariyle, hars itibariyle İngilizdirler. İstanbul' 
da son defa bulunduğum esnade birisi geldi, bana sor
du, Meclisten böyle bir kanun teklif edildi, dedi. Be
nim Türk olmaklığım için ne yapmak lâzımdır, bize 
söyler misiniz? Bir mektep arkadaşımdır, eskidenberi 
tanıdığım bir mektep arkadaşımdır. Sizin Türk olma
nız mümkündür dedim. İspanyadan tardedilipte mem
lekete İspanyolca ile gelen Musevî, memleket lisanı
nı kabul ettikten, Türk mektebini kendi mektebi ad
dettikten sonra Türk olur. Fransadaki Musevî gibi, 
Ingilteredeki Musevî gibi, nasılki, Fransız oluyor ve 
İngiliz oluyor. Fakat kendisini kovan memleketin li
sanını alır gelir de Anadolu ortasında Musevî olarak 
kalır, Musevî lisanını okur, hususî mektep yaparsa 
kanun bunları Musevî olmaktan menedebilir mi? (Ha
yır sesleri) Arkadaşlar; ikinci madde toprağımızın 
içinde yaşayan bir Ermeni ki, bilhassa Anadolulu 
olanlar bunun pek güzel şahididirler. Ayrı bir mekte
bi yoktu, ayrı bir terbiyeleri yoktu, ayrı bir lisanları 
yoktu. Türk şiirlerini yazdılar, Türk manilerini söy
lediler, Türkiye ile mütehallik oldular, bunlar Hıris
tiyan Türkleri diye yadedilmek mümkün idi. Fakat 
araya propaganda girdi, araya nifak girdi; edebiyat, 
musiki, kilise, mektep tamamıyle asırların Türkleştir-
rniş olduğu Ermenileri bizden ayırmaya başladı. Şim-
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di ayrı bir lisanı var, ayrı bir mektebi var, kalbine 
ayrı bir şey sokmuşlardır. Buraya Türktür diye bir 
maddei kanuniye geçiriniz, acaba aradaki farkı izale 
etmiş olur muyuz? Ve hangimizi tatmin edebilirki, 
bunlar Türk olmuşlardır? Bana sual soran zata cevap 
verdim, dedim ki; Türk olmanız mümkündür. Başka 
memleketlerde, başka ekalliyetlerin yaptiğmı kabul 
ediniz, Fransada yaşayan Musevî nasıl Fransız gibi 
başka mektepten vazgeçmişse, nasıl başka lisan konuş
muyorsa, nasıl Fransayı benimsemiş ise, nasıl başka li
san konuşmuyorsa, nasıl Fransayr benimsemiş ise mek
teplerinizi kapatınız, Ermeniliği terkediniz, Türk harsını 
kabul ediniz. Ondan sonra size Türk deriz. Fakat siz, 
lisan ayrılığını, mektep ayrılığını, devlet ayrılığını gü
dünüz, ondan sonra geliniz ve bana deyinizki, bizi 
Türk telâkki et. Eğer böyle muhalif iseniz elimden 
gelmez. Çünkü ruhumun inanmasına imkân yoktur. 
(Doğru sesleri) O halde arkadaşlar; madde bizim aley
himize kullanılabilir. İzahata muhtaçtır. Mütemmim 
bir madde lâzımdır ki bunu kanun izah edebilsin. 
Türk diye geçerse bizim aleyhimize kullanırlar, buna 
emin olunuz.. (Çok doğru sesleri). 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu madde 
biraz mühimdir efendim, bunu kolaylıkla geçiştirmek 
mümkün değildir. (Ya sesleri, handeler) Hamdullah 
Suphi Bey, fikre taalluk eder, terbiyeye taalluk eder, 
harsa taalluk eder, bir çok muteber beyanatta bulun
dular. Fakat şunu da arz edeyim ki, bunların cümle
sini bendeniz tasdik ederim. Bunların cümlesi de
nilmek lâzımdır ki, hukuku beynelmilelin tevlit ettiği 
bir takım icabat vardır. Meselâ bu gün bizim öz va
tandaşımız, Müslüman, Hanefiyül mezhep, Türkçe 
konuşur, bir zat, Gümülcineli olmak itibariyle bugün 
Yunandır, kezalik bir Manastırlı Sırptır. Filibeli bir 
Müslüman Bulgardır ve muamelâtı beynelmileliyede 
daima bu sıfatı resmiyeye riayet edilir. Memaliki ec-
nebiyede onu o Devlet himaye eder. Türk Devleti hi 
maye edemez. Manastırlı bir Türkü Türk Konsolos
ları memaliki ecnebiyede himaye edemez. Eskiden bir 
Osmanlı sıfatı vardır,, bu sıfat cümleye şamildi. Bu 
sıfatı ortadan kaldırıyoruz. Yerine bir Türk Cumhuri
yeti kaim olmuştur. Bu Türk Cumhuriyetinin de bil
cümle efradı Türk ve Müslüman değildir. Bunları ne 
yapacağız? Ortada bir Rum var, bir Ermeni var, bir 
Yahudi var, türlü türlü anasır var. Lehülhamdki akal-
liyettir. Bunlara eğer Türklük sıfatını vermeyecek 
olursak ne diyeceğiz? (Türkiyeli sesleri) İstirham ede
rim ,Türkiyeli hiç bir manayı müfit değildir. Keza 
lik şu kürsüde okuduğum Lozan muahedesinin 37 nci 
maddesi mucibince arada hiç bir fark olmayacaktır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İsimce değil 
de hukukça. 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun; fark olmayacaktır. Fark olmayınca şu Türk
tür şu Türkiyelidir demek ve ikiye' ayırmak ahden 
mümkün değildir. Bunun bir misali vardır. Eğer tat-
vile müsaade edilecek olursa o misali söyleyeceğim. 
Cezayirdeki Fransız tebaası, Fransız ahalii asliyesiy-
le vatandaş idi ve Fransız müstamerelerindeki ahali, 
Fransız hukuku siyesiyesine malik değildi. Onun için 
kendilerine tebaa muamelesi yapılabilirdi. Fakat bi
zimki otuz dokuzuncu madde mucibince Müslüman
ların istifade ettikleri aynı hukuku medeniye ve siya-
siyeden istifade edeceklerdir denildiği takdirde hiç 
bir farkı kalmayacaktır. Binaenaleyh Hamdullah Sup
hi Beye soruyorum, bunlara Türklük sıfatını verme
yelim de ne yapalım? Elimizde ikinci bir imkân var 
mıdır ve bu imkân uhud ile hukukudüvel ile kabili 
telif midir? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Beyefendi, 
buraya yalnız din ve ırk farkı olmaksızın tabiiyet nok-
tai nazarından dersek nasıl olur? 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Efendim, ta
biiyet noktası bundan evvel kürsüden arz ettiğim gibi 
bir metbu tasavvur eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Metbu da 
bu millet işte. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu 
faslın başında da görüldüğü üzere tabiiyet kanunu 
yapmıyoruz. O halde müsaade buyurursanız nispeti 
resmiye itibariyle diyelim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - - Hiç bir 
memlekette tabiiyet yok mudur, Fransızca (Resor-
tisan) kelimesini nasıl tercüme ediyor sunuz? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Müsaade edi
niz bunu şerhedeyim. Hukukta (Resortisan) derler. 
Eğer müstamereler ahalisinden bulunursa (süje) olur. 
Binaenaleyh bizim burada tabiiyet kelimesini kullan
mamız katiyen mahzurludur. Binaenaleyh vatandaşlık 
gibi bir kelime kullanırsak maksat hasıl olur. Hukuku 
hususiye kitaplarında vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Karıştırıyor
sunuz, taba başka, tabiiyet başkadır. Bunlar arasın
da dünyalar kadar fark vardır. Tabiiyet noktai na
zarından... 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, yeni 
bir nazariye demek. , 

REİS — 88 nci maddenin tadiline dair bir ta
kım takrirler vardır. 
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Riyaseti Celileye 
«Türkiye ahalisinden' kelimelerinden sonra «Ta

biiyet noktai nazarından» kelimelerinin ilâvesini teklif 
eylerim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Maddenin birinci fıkrasındaki (Türk) kelimesinin 

(Türkiyesi) şeklinde tadil ve diğer fıkralarının da 
buna göre tashih ve tanzimini teklif ederim. 

(Hayır sesleri) 
Konya 

Naim Hazım 

HAMDİ BEY (Bozok) — Bendeniz. Faridun Fikri 
Beyin teklifine iştirak ediyorum. 

Riyasete 
88 nci maddenin, Türkiye ahalisine din ve ırk far

kı olmaksızın vatandaşlık itibariyle «Türk» ıtlak olu
nur, suretiyle tadilini teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Hamdullah Suphi 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Onu ka
bul ediyoruz. 

Riyaseti Celileye 
88 nci maddenin tayyını teklif eylerim. 

Ordu 
Hamdi 

REÎS — Evvelemirde Hamdi Beyin teklifini reye 
koyacağım. 88 nci maddenin tayyım kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmedi. 

Sonra Encümenin iştirakiyle Hamdullah Suphi 
Beyin teklifini reye koyacağım. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Encü
men de iştirak ediyor. 

REÎS — Hamdullah Suphi Bey, maddenin ilk 
fıkrasının «Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmak
sızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur» sure
tiyle tadilini teklif ediyorlar. Maddenin bu şekilde 
tadilini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

O halde maddeyi tadil veçhile reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Madde 89. — Münderis Osmanlı saltanatı devri
ne ait bilcümle mülkî ve tariki ilmiye mahsus rütbe
ler ve elkap, nişan ve madalyalar mülga ve istimal
leri memnudur. Kılıçlı harp nişanları ile harp madal
yaları bundan müstesnadır. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu maddede mülkî ve ilmî rütbelerin mev
cut olan mülkî ve ilmî tabirlerin mülga olduğu mev
zubahistir. Eğer eski devirde ehliyetsizlere verildiğin
den dolayı nişan ilga ediliyorsa askerîde niçin ipka 
ediliyor? Yok mutlaka ilmî ve mülkî rütbe ve nişan 
bulunmasın denilirse esasen bu suretle ifade edilme
mek lâzım gelir. Yani münderis Osmanlı saltanatı 
devrine ait diye ifade edilmemek lâzımdır. Halbuki 
esasen askeride olduğu gibi mülkî ve ilmîde de tazi-
yanei teşvik olmak üzere rütbe ve nişan verilebilme
lidir. Zaten nişan ve rütbe niçin vazedilmiştir? Hiz
metinin mükâfatı mutlaka para ile ölçülmeyecek yer
lerde emsaline taziyanei teşvik olmak üzere vazolun-
muş bir esastır. Meselâ maarif madalyası ihdas edil
miştir. Umuru maarifte fevkalâde hizmetleri görü
lenlere verilir. Kezalik iane itasında birçok madalya
lar verilir. Kezalik memurini mülkiyenin hizmetleri 
mukabili, bütçelerinin ademi müsaadesi veya mev
kilerinin terfie ademi müsaadesi dolayısıyle kendile
rine bir madalya veya buna benzer bir rütbe tevcih 
olunabilir. Binaenaleyh esas itibariyle mülkî rütbe
lerin lağvı doğru olmadığı gibi, eğer esas itibariyle 
mülkî rütbelerin lağvı maksut ise ibarenin, de bu şe
kilde olmaması lâzımdır. Sonra münderis Osmanlı 
saltanatından intikal eden madalyaları, altın ve gü
müş madalyaları ciheti askeriye muhafaza ediyor da 
mülkîden alınan madalyalar niçin muhafaza edilme
sin? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) --- Onlar cı-
cıklıdır da onun için... 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Harp madalyaları 
onlar... 

ABDULLAH AZMİ BEY (Devamla) — Bina
enaleyh her iki şekilde de gerek esasının kaldırılma
sı gerek intikal şeklinde, her iki şekilde de doğru 
değildir. Maksat ne ise encümen bunu izah etsin. Ona 
göre anlaşılsın, 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; bendeniz, 
iki küçük noktai nazardan bir tadil teklif edeceğim. 
Birisi madalyalar içerisinde yadigârı Harp olan kı
lıçlı muharebe madalyalarının istisnası hakikaten 
doğrudur. Fakat ehliyet ve kıymeti ifade eden bazı 
hizmetler vardır ki, bunlar meyanında verilen ma
dalyalarda ipka edilmelidir. Bendeniz bunlar meya
nında Maarif ve Sanayi madalyalarını düşünüyorum. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Hilâli ahmer de 
var. 

RECEP BEY (Devamla) — Bu madalyalar, hiç 
bir devrin hediye olarak meselâ şefkat nişanı gibi, 
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Murassa ve Mecidî, Osmanlı nişanı gibi suuistimal 
edilerek önüne gelene verilmiş nişanlar değildir. Bun
lar mekteplerden birinci derecede çıkmış veyahut 
memleketin sanayiine ianelerle, büyük kabiliyetlerle 
hizmet etmiş olan adamlara verilir. Bunları lağvet
mek, bunları hamil olanların hakkı talikini refet-
mek doğru değildir. 

Bir de alelumum cemiyatı hayriye madalyaları 
vardır. Meselâ Hilâli ahmere para vermiştir, mevcut 
kanun mucibince kendisine madalya verilmiştir, o 
para mukabilinde madalya almıştır. O madalyanın 
hakkı taliki kalmalıdır. Birinci noktai nazarım bu
dur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, donanma 
madalyaları büyük mikyasta verilmiştir. 

RECEP BEY (Devamla) — Bunun için bende-
nizce bu maddenin ruhunda birinci fıkrada bilumum 
elkap ve nişanları mülga addediyor. Bunun manası 
mutlak olarak kalmalı. Fakat encümenin ikinci fık
rasında elimizde bulunan lâyihai kanuniyesinde kılıç
lı harp madalyaları mülga değildir, denilmek isteni
yor. Halbuki bendenizce eskiden kalmış bütün ni
şan ve madalyalar demin istisnasını da arz ettiklerim
le beraber kamilen lağvedilmeli ve eski devirden yeni 
devre müdevver nişanların yeni devir tarafından ve
rilmesi suretiyle bu usul ve şekil bizim devrimize 
intikal etmemelidir. 

Binaenaleyh bendenizin fikrime göre bunun ted
vin edildiği güne kadar maddede olduğu veçhile 
münderis Osmanlı İmparatorluğu tarafından veril
miş olan nişanların hakkı taliki meselesidir. Hepsi 
kamilen, bilaistisna lağvedilmiştir. Fakat istisna ede
ceğimiz madalya ve nişanları hamil olanlar ömür
lerinin sonuna kadar bunu talik ederler. Yoksa Hü
kümeti Cumhuriye o nişanları tekrar icap edenlere 
verir değildir. Binaenaleyh tadilim bu iki noktai na
zardandır. Takririmi de takdim ediyorum, efendim. 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — Efendim, 
bendeniz nişanların, rütbelerin ilgasına tabiî tarafta
rım. Fakat Plevne kahramanlarına verilmiş olan o 
madalyaları o kahramanlar bugün takmayacak mı
dır? Nasıl oluyor? 93 Muharebesinde bulunmuş, 
Plevne harbinde bulunmuş, bacağını kaybetmiş mü
tekait askerler vardır. Plevne madalyası almış ve 
aynı zamanda bir de Beşinci Mecidî almış. Harpte 
aldığı bu madalyayı bacağını, kolunu kaybeden o 
askerin göğsünden o nişanı söküp alacak mıyız? 
Buna imkân yoktur zannederim. (Hayır sesleri) Bi
naenaleyh şimdi mesele şuraya geliyor ki, nişanla

rın sebebi ihdasını ve menşeini tetkike geliyor ki pek 
güç bir meseledir. Fakat bilmem encümen ne diye
cektir? Bendeniz böyle düşünüyorum. Nasıl ki, kılıç
lı harp nişanlariyle harp madalyaları bakidir diyor
sunuz. Fakat Plevne harp madalyası yoktu. O za
man Beşinci Mecidî, Dördüncü Osmanî bilmem ne 
vardı, o hizmete mukabil almışlardı. Acaba harpte 
bulundukları için bu mütekaidin, bu gaziler, bu ni
şanları takmağa salâhiyettar mıdır, değil midir? En
cümen buna cevap vermedi. Sonra bir de biliyorsu
nuz ki, Hilâliahmer madalyaları vardır ve gene faz
la olarak demiryolu madalyaları vardır. Para muka
bili alınmıştır. Bunlar da yadigârdır. Bunlar da ta
kılmayacak mı? Şimdi encümen lütfen cevap versin; 
bu harbi zailde fedayi can edercesine cansiparane 
muharebede hizmet etmiş ve bilhassa Plevne kahra
manları ki, bendeniz birkaç tanesini doğrudan doğ
ruya biliyorum, bu nişanları göğsünden söktürecek 
misiniz? Encümen cevap versin: 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, ec
nebiler tarafından verilmiş nişanlar vardır. Bunların 
talik olunmasını burada zikretmek lâzım gelir miy
di, gelmez miydi? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim ec
nebi hükümetler tarafından verilen nişan ve madal
yalar o zaman padişahın iradesiyle talip edilirdi. As
lı zail olduktan sonra fer'i de zail olur. Evleviyetle 
talik edilmez. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Bunu Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa ne maksatla koydunuz? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, de
mokrasi esasına, halkçılığa doğru gidiyoruz. (O ses
leri) (Handeler) Dikkat buyurun bütün zümre vesa
ire imtiyazını kaldırıyoruz. (Alkışlar) (Bravo sesleri) 
(O sesleri) (gürültüler) 69 ncu maddede zümre, sınıf 
ve aile gibi bütün sıfatları lağvediyoruz. Binaenaleyh 
bunu da ilga ediyoruz. Bu da kalmaz. 

HALİL BEY (Zonguldak) —_ Rütebi askeriyeyi 
neye lağvetmediniz Beyefendi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Demokra
si esasında ecnebi bir devlet diğer bir devlete nişan 
vermez mi? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bazısı verir, 
bazısı vermez; Amerika'nın yoktur. Fransa'nın var
dır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İngiltere' 
nin, İtalya'nın vardır ya; öyle ise bir devlet nişan 
verirse ahkâm nedir? 
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CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O halde be
şikteki çocuklara da ulemayı mütehassısın diye ni
şan, berat verelim; bunu mu istiyorsunuz? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ecnebiler 
tarafından verilen nişanlar takılmayacak mı, kabul 
edilmeyecek midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümeniniz 
bu maddeyi yazarken demokrasi ve halk hükümeti 
mefhumuna mülhem olmak üzere bunu yazmıştır. 
Teessüf ederimki, böyle bir sual soruyorsunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ecnebi ni
şanlar ne olacak? Cevap veriniz... 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Cevap ver
dim efendim. 

REİS — Cevap verdiler efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bu cevap mı? Beşikteki ülemedan bahsediyor, bu ce
vap mı? Ben ecnebi devlet tarafından verilecek ec
nebi nişanlarını soruyorum. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Efendim, 
gerek ecnebi bir devletten ve gerekse bir cemiyeti 
hayriyeden ve gerekse münderis hükümetten bir ni
şan aldım. Bunu talik edip etmemek benim hürriye
tim iktizasından değil mi, bu madde 67 nci madde 
ahkâmını takyit etmiyor mu? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ce
miyeti hayriyeler tarafından verilen nişanlar, Sultan 
Hamit tarafından verilen nişanlar gibi Murassa Os-
manî, Mecidî gibi bir nişan değildir. Bunlar ya bir 
hizmet mukabilidir, ya bir fedakârlık mukabilidir, 
onları iptida karıştırmayalım. Donanma ianesini de 
karıştırmayalım. Düveli ecnebiye tarafından verilen 
nişanlara gelince: Esasen biz kendimiz tarafından 
verilen nişanları kabul etmiyoruz. Evlevivetle o ni
şanlar mühmeldir. (Hayır sesleri.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Sultan 
Hamit'in niaşnlarından Meclis vazgeçemiyor. 

REİS — Efendim, tadil takrirleri okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
89 ncu maddenin ikinci fıkrasını berveçhiati ta

dilini teklif eylerim: 
«Ancak Kılıçlı Harp nişanlariyle Maarif ve Sa

nayi ve Harp ve Alelumum Cemiyeti hayriye ma
dalyalarını hamil olanların hakkı talikleri bakidir.» 

21 . 4 . 1340 
Kütahya 

Recep 
Riyaseti Celileye 

Bu maddeye Teşkilâtı Esasiye Kanunu meyanın-
da lüzum olmadığından tayyını teklif eylerim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin Teşkilâtı Esasiye Kanununda yeri 

yoktur. Hususî bir kanunla rütbe ve nişanların ilga 
ve iptali kabildir. Binaenaleyh bu maddenin tayyı 
lâzımdır. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Maddenin tayyını teklif eylerim. 

Ordu 
Hamdi 

Maddenin Teşkilâtı Esasiye Kanununda mevkii 
yoktur. (Tayyı) nı arz ve teklif eylerim. 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Efendim, evvelemirde maddenin tayyı
nı reyi âlilerine koyacağım. Maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Tayyedilmiştir, efen
dim. (Handeler). 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ni
şanlar baki mi? 

REİS — Madde tayyolunmuştur. Başka cevap 
istemeyiniz. (Alkışlar) On dakika teneffüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saati : 4,03 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat 

Saat : 4,35 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zo\guldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

3. _ MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Teşkilâtı Esasiye kanunu teklifi (2/302) 
mükerer). 

REİS — 86 ncı madde malumu âliniz encüme
ne tevdi edilmişti. Encümenden tespit ve iade edil
miştir. Arz edeceğim yazınız efendim : 

Madde 86. — «Harp halinde veya harbi icabet-
tirecek bir vaziyet hususunda veya isyan zuhurunda 
veyahut vatan ve Cumhuriyet aleyhinde kuvvetli 
ve fiilî teşebbüsat vukuunu müeyyit katî emarat 
görüldükte İcra Vekilleri Heyeti müddeti bir ayı 
tecavüz etmemek üzere umumî veya mevziî İdarei 
Örfiye ilân edebilir ve keyfiyet hemen Meclisin tas
dikine arz olunur. Meclis, İdarei Örfiye müddetini 
indelicap tezyit veya tenkis edebilir. Meclis müçte-
rni değilse derhal içtimaa davet olunur.» 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Alt tarafı 
matbuunda aynen vardır. 

REİS — Efendim, alt tarafı matbuunda vardır. 
Söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Altıncı Fasıl 
Mevaddı Müteferrikai Vilâyat 

Madde 89. — Türkiye, coğrafî vaziyet ve ikti
sadî münasebet noktai nazarından vilâyetlere, vilâ
yetler kazalara, kazalar nihayelere münkasemdir 
ve nahiyelerde kasaba ve köylerden terekküp eder. 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Vilâyetlerle şahir, kasaba ve köy
ler hükmî şahsiyeti haizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Vilâyet

ten maksat nedir? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Vilâyetten 

maksat, şimdiki teşkilât mucibince 60 küsur vilâyet
tir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Şu hal
de kaza ve nahiyeyi niçin ilâve etmediniz? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kaza ve na
hiye belki yapılacak olan İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu mucibince tadile uğrayabilir, başka şekiller 
verilebilir. Onun için yalnız şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz olanları gösterdik. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bundan evvelki Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda vilâyet şûralarından, nahiye şûralarından ba
his vardı. Hatta nahiyelerin şahsiyeti mâneviyeyi 
haiz olduğuna dair olan on altıncı maddesinde na
hiye hususî hayatında; muhtariyeti haiz bir manevî 
şahsiyet denilmiştir. Nahiyenin bir şûrası, bir ida
re heyeti ve birde müdürü vardır denilmişti. Ondan 
evvelki maddelerde de vilâyetin usulü idaresinin 
şûralar marifetiyle idare edileceğine dair ahkâm 
mevcuttu. Binaenaleyh tevsii mezuniyeti tezahür et
tirebilecek olan bu şekil, eski Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda mevcut iken bu kanuna alınmaması ve 
şûraların ve şûra ahvalinin kabul edilmemesi midir, 
yoksa bu alelade vilâyetlerin taksimatını gösteren 
bir madde midir? Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda tevsii mezuniyetin ne şekilde idare edilece
ğine dair sarahati lâzime bulunmak iktiza ederdi. 
O da eski Teşkilâtı Esasiye Kanununda mevcuttu. 
Bazı fıkraları tadil edilmek suretiyle buraya aynen 
alınmak iktiza ederdi ve köylerin de nahiyelerin de 
bu maddede zikredilerek nahiyenin bu şahsiyeti 
mâneviyesi olduğunu zikretmek icabederdi. Çünkü 
bundan evvel çıkardığımız Köy Kanununda köyle
rin şahsiyeti maneviyesini tanıdık ve o suretle ken
dilerine hakkı kaza bile verilmişti. Binaenaleyh 
Teşkilâtı Esasiyenin bu maddesi ve bu maddeleri 
velyedecek olan diğer maddesi, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunundaki ahkâmı ihtiva etmesi iktizâ eder. Bu
na dair encümen izahat versin de ona dair tekrar 
söz isteyeceğim. 
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CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, şu 
iki üç madde tesvit edildiği vakit Dahiliye Vekili 
Beyefendi ile görüştük. Kendi mütalâaları mucibin
ce kendileri Heyeti Celilenize bir kanun teklif ede
ceklerdi. tdarei Umumiyei Vilâyat için bir çok 
ahkâm tafsil edilecek ve bu ahkâm da büâhara 
Heyeti Celileniz tarafından kabul edilecekti. Ne 
şekle gireceği malûm olmadığı için biz burada ihti
sarı ihtiyar ettik. Bununla beraber şahsiyeti hükmü-
yeyi haiz olanları ipka etti. Zannederim ki şu şekil 
dahilinde vilâyet şûraları da, Meclisi umumileri de 
şahsiyeti hükmüyeyi de kezalik şehir, kasaba ve köy 
şeklinde üç kelime ile ifade ettik. Bunların şahsiye
ti maneviyesi ve muhtariyeti belâganmabelağ anlaşı
labilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mufassal değildir. 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Evet efen
dim, malûmu âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
bunların ancak umdesi girebilir. Tafsilât, kavanini 
hususiyeye dercedilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Umdesi de yok. 
CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz, umdesi olduğunu ispat edeceğim. Ma
dem ki hükmü şahsiyeti haizdir diyoruz. Hükmî 
şahsiyeti haiz olabilmek için mutlaka bir şûraya, 
bir heyeti mahalliye veya âliyeye ihtiyaç vardır. 
Onun için bunda mündemiçtir. Şahsiyeti hükmiye 
olduktan sonra kendi kendini idare edecektir. Aşa
ğıda tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif denilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bu mesele 
kamilen mühmel bırakılmıştır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddede yalnız vilâyet, şehir, kasaba ve köyler şah
siyeti mâneviyeyi haizdir, deniyor. Halbuki, kaza ve 
nahiyeler demek lâzım gelir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim, dünyanın hiçbir yerinde kaza gibi taksimatı 
sırf idarî olan yerlerin şahsiyeti hükmiyesi yoktur. 
Yalnız vilâyetlerin, nahiye ve köylerin şahsiyeti 
hükmiyesi mevcuttur. Kazalar sırf idaridir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddeyi reyinize vazediyorum, kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 91. — Vilâyetler umuru; tevsii mezuni
yet ve tefriki vazaif esası üzerine idare olunur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, buraya nahiyelerin ilâvesi iktiza ediyor 
zannediyorum. Mademki teşkilâtı yapılabilir. Vilâ
yetler, ve nevahi umuru; tevsii mezuniyet ve tefriki 

vazaif esasına göre idare olunur. Yani nahiye ke
limesinin de buraya ilâvesini teklif ediyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu teklifi 
encümen kabul ediyor efendim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Tevsii 
mezuniyetten maksat nedir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Tevsii mezu
niyetten maksat; her emri, her işi merkezin değil, 
mahallerine de valilere de vesair teşkilâta da bir 
nevi hak verip kendi işlerini kendilerine gördürmek
ten ibaretti. Bu da bazı hususatı teshil içindir. 
Federasyon; devletimizin, milletimizin terakkiyatını 
kâfil olacak bir usul değildir. Bu devlet, milleti 
vahidedir. Onun için federasyon usuliyle idare edi
lemez. Federasyon usulüne gidilmemiştir. Ademî 
merkeziyet usulüne gidilmemiştir. Türk Devletinin 
bir merkezi vardır. Bunlar, merkezden idare olunur. 
Yalnız mahalline ait olan ve diğer tarafa taalluku 
olmayan işlerin, mahalline ruhsat ve mezuniyet 
vermek suretiyle idaresi demektir ve şahsiyeti raa-
neviyenin istilzam ettiği gayeyi de temin etmektir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul olundu. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Aynen değil efendim, bir takrir veriyorum. 

REİS — Efendim, maddeyi reye koyduk, kabul 
edildi, bitti. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Kabul edilmedi efendim. 

REİS — Efendim, Abdullah Azmi Efendi, mad
deye nahiye kelimesinin de ilâvesini teklif ediyor
lar. Bu kelimenin ilâvesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... 

REFET BEY (Bursa) — Reis Bey, o halde söz 
söyleyeceğiz. 

REİS — Nahiye kelimesinin ilâvesi kabul edil
medi. Yani madde aynen kabul edildi. 

Madde 92 — Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk 
ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuriyetlerinde 
istihdam olunmak hakkını haizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesler) Mad
deyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Madde 93. — Bilumum memurların evsafı, hu
kuku, vazaif i, maaş ve rnuhassesatı ve sureti nasip ve 
azilleri kanununu mahsus ile muayyendir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Memuri
nin nasıp ve azilleri, vazaifi vesairesi kanunlarla ta-
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mamen tayin edilmemiş olduğundan (muayyendir) ta
biriyle sanki bilcümle memurlara müteallik kanun 
varmış gibi ifade ediliyor. (Yapılacak sesleri.) Onun 
için (Tayin olunur) tabiri daha doğrudur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim, burada sureti 
nasıp ve azilleri vardır. Bundan sarih bir surette ter
fi ve terakkileri manasını anlamak mümkün olama
yacağı kanaatindeyim. Onun için bu azillerinden son
ra bir terfi ve terakki kaydının ilâvesini teklif ede
ceğim. Malumu âliniz terfi doğrudan doğruya rast-
gelenlerin keyfine ve şu bu vekillerinin arzlısuna tabi 
olagelmiştir. Binaenaleyh bunu da bir kanuna raptet
mek doğru olur ve esasen- bu kanun encümenimizde 
mevcuttur. Zaten bu gibi kanunlar çıkacaktır. Bina
enaleyh bu kaydı buraya koymak lâzımdır ve bir 
takrir yazıp takdim edeceğim. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, o 
mesele hukuka aittir. 

ARlF BEY (Devamla) — Hukuka ait olama? 
zannederim. Hak başkadır. Terfi ve terakkinin bir 
kanuna raptı başkadır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Nasıl ola
maz efendim? 

REİS — Efendim, Gaziantep Mebusu Ahmet 
Remzi Bey (muayyendir) kelimesinin yerine (tayin 
olunur) kelimesinin ikamesini teklif ediyor. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı 
efendim. 

Eskişehir Mebusu Arif Bey, sureti nasıp ve azil
leri kelimelerinden sonra terfi ve terakkileri kaydı
nın. ilâvesini teklif ediyor. (Kabul sesleri.) terfi ve 
terakki kaydının ilâvesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul olundu. Binaenaleyh madde 
şu şekli aldı : 

Madde 93. — Bilumum memurların evsafı, hu
kuku, vazaifi, maaş ve muhassesatı sureti nasıp ve 
azilleri ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile mu
ayyendir. (Çok iyi sesleri.) 

Maddeyi bu tadil şeklinde kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 94. — Kanuna muhalif olan umurda âmi
re itaat memuru mesuliyetten kurtaramaz. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Umuru Maliye 
Madde 95. — Muvazenei Umumiye Kanunu mü

teallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii ic
raya konulabilmek için lâyihası nihayet teşrinisaninin 
on beşinci gününe kadar Meclise tevdi olunur. 

I REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, vu
zuh için buraya bir nokta ilâvesini teklif ediyorum. 
«Lâyihası» kelimesinden sonra «,ve merbutu bütçe
ler ve cetveller» kelimeleri ilâve edilsin. Zira aksi 
takdirde yalnız lâyihai kanuniyenin gelmek ihtimali 
vardır ve maksat temin edilmiş olmaz. (Doğru ses
leri.) 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim; bu 
kanun esastır. Umumî tabirle olabilir. Mamafih girse 
de olur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Kanun lâyihası başka
dır, cetveller başkadır. Bütçe ve cetveller denilsin. 

I Muvazenei umumiye kanunu başkadır, cetveller baş
kadır. 

REİS —• Efendim, Saruhan Mebusu Reşat Bey 
«lâyihası» kelimesinden sonra «ve merbutu bütçeler 

I ve cetveller» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyor. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun-

I du efendim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, ikinci bir 
maruzatım daha var. Eski Kanunu Esasiye nazaran 
bir Teşrinisanide Meclise verilir. Bizim Meclisimiz ise 
bir teşrinisanide bilâ davet içtima edecektir. Binaen
aleyh «on beşinci gününe kadar» yerine «iptidasın
da» Meclise takdim olunur denilmesini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim, Reşat Bey «on beşinci gününe 
kadar» yerine «iptidasında» diye teklif ediyor. Ka-

I bu! edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. Madde şu şekli aldı : 

I Madde 95. — Muvazenei Umumiye Kanunu mü
teallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii ic
raya konulabilmek için lâyihası ve merbutu bütçe
ler ve cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasında Mec
lise tevdi olunur. 

Efendim, maddeyi bu şekilde reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

j Madde 96. — Devlet emvalinden Muvazene hari
cinde sarfiyat caiz değildir. 

REİS —• Söz isteyen var mı? 
ALİ BEY (Rize) — «Caiz değildir» yerine «mem-

I nudur» kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, «caiz değildir» kelimesinin ye-
I rinc «memnudur» kelimesinin ilâvesini teklif ediyor-
I 1ar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sarfiyat icrası 
J memnudur Reis Bey! 
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RElS — Teklif kabul edilmedi. (Anlaşılmadı ses- I 
leri.) (Tekrar reye koyunuz sadaları.) 

REİS — Efendim, tekrar koyuyorum, «caiz değil
dir» yerine «sarfiyat icrası memnudur» denilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiş
tir. Binaenaleyh maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 97. — Muvazenei Umumiye Kanununun 
hükmü bir seneye mahsustur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Madde 98. — Meclis Muvazeneyi kararlaştırma
dan intihabatın tecd.dine karar verilirse hükümet 
Reisicumhurun müsaadesiyle geçen sene muvazenesi
nin ceryanı ahkâmını gelecek Meclisin bu hususta 
vereceği karara kadar temdit eder. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu madde vazolunurken zannederim on 
üçüncü madde hatırdan çıkarılmıştır. 

13 ncü maddeyi aynen okuyayım : «Büyük Millet 
Meclisinin intihabı dört senede bir kere icra olu
nur. Müddeti biten mebusların tekrar intihap olun
maları caizdir. Sabık Meclis lâhik Meclisin içtimaına 
kadar devam eder.» 

Binaenaleyh efendiler; sabık Meclisin lâhik Mec
lisin içtimaına kadar devamı mukarrer olunduktan 
sonra tekrar oraya başka bir ahkâm vazına lüzum 
var mı idi bilmem. (Yoktu, tay sesleri.) Binaenaleyh 
13 ncü madde mevcut iken buraya ayrıca ahkâm va
zetmek o maddenin ahkâmını cereyandan bırakmak 
demektir. Binaenaleyh son fıkranın tayyını teklif 
ederim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, biz 
bunu kasdetmiyoruz. İki devre arasında azayı kiram 
toplanamaz. Toplanmayınca bütçeyi kararlaştıramaz. 
O takdirde ne yapılacaktır? O vakit bu maddenin j 
ahkâmı cari olacaktır. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz is
teyen yok. Takrirler var okunacak : 

Meclis Riyasetine 
25 nci maddenin kabul edilen şekline nazaran 98 

nci maddeye lüzum kalmadığından tayyedilmesini tek
lif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, tay 
mümkün değildir. O halde hükümet kanunsuzluğa 
teşvik edilmiş olacaktır. (Hayır, hayır sesleri.) j 
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REİS — Efendim, maddenin tayyını reye koyu
yorum. Tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Efendim tayyı kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Hesabı kati kanunu müteallik ol
duğu sene varidatından istihsal olunan mebaliğ ile 
gene o sene vukubulan sarfiyatın hakikî miktarını 
mübeyyindir. Bunun şekil ve taksimatı Muvazenei 
Umumiye Kanununa tamamiyle mutabık olacaktır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, bu madde 
hakkında iki kelimeden ibaret maruzatım vardır ve 
bu maruzatımda hüküm itibariyle katiyen bir fark 
yoktur. Yalnız malî birtakım tabirattan ibarettir. Onu 
arz edeceğim. Maddede; «Hesabı Katî Kanunu müte
allik olduğu sene varidatından istihsal olunan meba
liğ ...İlh» denilmiştir. «Hesabı Katî Kanunu, müte
allik olduğu sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfın
da istihsal olunan varidat ile gene o devrei hesabiye 
zarfında vukubulan tediyatın hakikî miktarını mü-
beyyin kanundur» demek lâzımdır. Malumu âliniz el-
yevm merî ve muteber olan bir Muhasebei Umumiye 
Kanunu vardır ve bununla muayyen bazı ahkâm var
dır ve devrei hesabiyede on dört ay için kabul edil
miştir. Binaenaleyh hesabı katî 14 yıllık tahsilat ve 
tediyatı camidir. Bu itibarla burada tavzih etmek lâ
zımdır. Teklifime göre madde şöyle oluyor «Hesabı 
Katî Kanunu müteallik olduğu sene bütçesinin dev-
reî hesabiyesi zarfında istihsal olunan varidat ile» bu
rada «istihsal olunan mebaliğ ile» denilmişki, bu ta
bir doğru değildir, «istihsal olunan varidat ile» demek 
doğrudur. îstihsal olunan varidat ile gene o devrei 
hesabiye zarfında vukubulan tediyatın sarfiyat keli
mesi yerine tediyat tabirini istimal ediyorum. Gene o 
devrei hesabiye zarfında vukubulan tediyatın hakikî 
miktarını mübeyyin kanundur. 

Buraya kanundur kelimesini ilâve etmek lâzım
dır. Çünkü Hesabı Katî Kanunu ancak bu kelime ile 
tamam olmuş olacaktır. Bundan sonra son fıkrada 
«Bunun şekil ve taksimatı Muvazenei Umumiye Ka
nununa tamamiyle mutabık olacaktır» denilmiştir ki 
tamamiyle mutabık olmasına imkân ve ihtimal yok
tur. Binaenaleyh mutabık yerine de «mütenazır» de
mek lâzımdır. Yani bütçedeki füsul ve mevada müte
nazır olarak hesabı katî verilecektir. Binaenaleyh bu
rada mütenazır kelimesinin istimal olunmasını teklif 
ediyorum. Bunun şekil ve taksimatı Muvazenei Umu
miye Kanununa tamamiyle mütenazır olacaktır. Tek
lifim bundan ibarettir. 

FERÎT BEY (Çorum) — Efendim, Reşat Beyefen
dinin söyledikleri gayri varittir. Çünkü senei devriyei 
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hesabiye demek bir sene bütçesinin hesabı katisini l 
yapmak için müsaade edilen müddettir. Zaten vari
dat; senesi içinde tahsil edilir. Masarif de senesinde I 
tahakkuk eden masariftir. Yalnız bunların gerek tah- I 
silât, gerek sarfiyatını natık cedavilin tertip edilme
si ve gelmesi, Divanca hesabın tetkik edilmesi; zama
na mütevakkıf olduğu için Usulü Muhasebei Umumi
ye Kanunu bir devrei hesabiye namıyle bir müddet 
koymuştur. Bu müddet zarfında hesabı katî ihzar 
edilir demek lâzımdır. Binaenaleyh - kendilerinin bu
yurdukları gibi - devrei hesabiye zarfında sarfiyat, 
varidat değildir. Çünkü devrei mütemmimeden son
ra senei sabıka hesabına devrei hesâbiyede zaten sar
fiyat yapılmaz. Onun için buradaki ifade doğrudur. 
Senesine ait varidat ne ise o, bütçe senesine ait vari
dat ve bütçe senesine ait masarifat gösterilecektir, 
demektir. 

Yalnız bir noktada kendilerine iştirak ediyorum 
«Bunun şekil ve taksimatı Muvazenei Umumiye Ka
nununa tamamıyle mutabık olacaktır» fıkrasındaki 
«mutabık olacaktır» yerine «mütenazır olacaktır» iba
resi konulursa doğru. olur. Çünkü olabilir ki mutla
ka bütçede sarfiyat için kurulan ve şarfedilmiş olan | 
mebaliğ konulmaz ve bu, tetabuk da edemez. Onun 
için mütenazır kelimesi kendi maksatlarını da temin 
etmiş olur ve madde haşviyat ile doldurulmaz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Haşviyat yoktur. Tek
lifim, bu kanunun neleri ihtiva edeceğini gösteriyor. 
«Sene varidatından istihsal olunan mebaliğ...» deni
liyor. Halbuki sene zarfında değildir. On dört ay zar
fında kasaya girecek olan paradır. Bunları göster
mek zait değildir. Takririmin reye vazını rica ede
rim. 

REİS — Efendim, Saruhan Mebusu Reşat Bey, 
98 nci madde hakkında bir tadil takriri veriyor. Oku
yoruz : 

«98 nci maddenin berveçhiati tadilen kabulünü 
teklif ederim.» 

Madde 98. — Hesabı Katî Kanunu; müteallik ol
duğu sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfında istih
sal olunan varidat ile yine o sene vukubulan tedij^a-
tm hakikî miktarını mübeyyin kanundur. Bunun şe
kil ve taksimatı Muvazenei Umumiye Kanununa ta
mamıyle mütenazır olacaktır. 

REİS — Efendim, bu tadili kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. j 

Madde 99. — Hesabı katî kanun lâyihası müteallik 
olduğu senenin sonundan itibaren nihayet üç sene 
sonra Büyük Millet Meclisine tevdi olunmak mecbu
ridir. I 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, «Hesabı Ka

tî Kanun lâyihası müteallik olduğu senenin sonun
dan itibaren nihayet üç sene sonra...» deniliyor. Mu
ayyen, vazıh bir müddet tayin edilmiyor. Bugünkü 
ahkâm da böyledir. Bunun şu suretle tadilini bende
niz rica edeceğim, «...itibaren nihayet ikinci senenin 
teşrinisanisi iptidasına kadar Millet Meclisine takdim 
olunmak mecburidir.» böyle tadil edilmek lâzımdır. 
(Güzel sesleri.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — O zaman 
takdime imkân var mıdır Reşat Beyefendi? 

Riyaseti Celileye 
İşbu 99 ncu maddenin berveçhiati tadilen kabu

lünü teklif ederim : 
Madde : Hesabı Katî Kanun lâyihası müteallik 

olduğu, senenin sonundan itibaren nihayet ikinci se
nenin teşrinisanisinin iptidasına kadar Büyük Millet 
Meclisine takdim olunmak mecburidir. 

Saruhan 
Reşat 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maddede üç sene sonra 
deniliyor ki, katî ve vazıh değildir. 

REİS — O halde maddeyi bu şekilde reyi âlileri
ne koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununa Ait Zevabıt 
Madde 100. — İşbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 

tadili, aşağıdaki şeraite tabidir : 

Tadil teklifi Meclis azayı mürettebesinin lâakal 
bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır. Tadilat, 
ancak adedi mürettebi sülüsan ekseriyeti ârâsiyle ka
bul olunabilir. İşbu kanunun şekli devletin Cumhuri
yet olduğuna dair olan birinci maddesinin tadil ve 
tağyiri hiçbir suretle teklif dahi edilemez. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Geçen fasla bir 
madde ilâvesine dair bir takririmiz vardır. 

REİS — Efendim, evvelki fasla bir madde ilâve
sini teklif ediyorlar. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bir madde ilâvesi 
değil, ayrı bir madde olarak. Malumu âliniz Divanı 
Muhasebat için bütün kavanini esasiyede birer mad
de bulunuyor. Bizim bu Kanunu Esasimizde nasılsa 
konulmamıştır. Evvelki Kanunu Esaside vardır. Bu
nun için ayrıca bir madde olarak ilâvesini teklif edi
yoruz. 

REİS — Takriri okutuyorum efendim. 
Madde — Divanı muhaesbat, Büyük Millet Mec

lisine merbut; varidat ve msaarifatı devleti onun na-
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mına murakabe ile mükelleftir. Bu heyetin rüesa ve 
azası, Meclis Heyeti Umumiyesince intihap ve lüzu
mu azilleri Meclisi Millînin ekseriyetince tasdik olun
madıkça azil olunamazlar. 

Riyaseti Celileye 
Balâdaki ibarenin umuru maliye faslının niha

yetinde ( ) nci madde olarak Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa dercini teklif eyleriz. 

2 Nisan 1340 
Erzurum Konya 

Raif - Eyüp Sabri 
Gümüşhane Bayezit 
Veysel Rıza Şefik 

Bayezit Erzurum 
Süleyman Sudi Ziyaettin 

Van 
Münip 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; bu, 
hasılı tahsildir. 93 Kanunu Esasisi yapıldığında Di
vanı muhasebat olmadığından böyle bir şey yapıla
caktır diye bir madde konmuştur. Nitekim vilâyat 
faslında da belediyeler teşkil edilecektir denmiştir. 
Bunun için böyle bir madde konmuştur. Fakat şim
di bu olmuş, bitmiştir. Bunun kanunu çıkmıştır. Di

vanı muhasebat teşkil edilmiştir. Böyle olduktan son
ra ayrıca bir madde ilâvesine lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim, Divanı muhasebat zaten var
dır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Kanunu Esasiye 
girsin efendim. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Müsaade buyurursanız 
takrir sahiplerindenim, izah edeyim. Malûmu âliniz 
Divanı muhasebat sırf Meclisi Âlinize merbut ve bü
tün devairi hükümet üzerinde hakkı murakabeye ma
lik müstakil bir müessesedir. Teşkilâtı Esasiyemizde 
Şûrayı Devletin ve her bir dairenin eşkali - hatta ma-
hakimin de tespit olunduğu halde bu dairenin 
zikrolunmaması zannederim bir noksandır. Binaena
leyh her halde Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza bu 
müstakil dairemizin ismi girmelidir. Ama diğer kava-
ninde vazifesi, salâhiyeti tadat olunur o başka. Bina
enaleyh teklif imizin kabulünü rica ederim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Divanı mu
hasebat hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir 
ahkâm bulunması arzu edilse bile bu ahkâm, yalnız 
Meclise merbut ve bu mahiyette bir müessese vardır 
diye ifade edilmekle iktifa edilmelidir. Bunun meba-
di bilhassa Divanı muhasebat azasının Meclis tara
fından intihabedileceği meselesini; Meclisin sülüsanı 

reyi ile teyit olunan bir kanunun maddesi "olarak ka
bul ve teyit etmek doğru değildir. Bir defa bilmüna-
sebe arz etmiştim. İhtisas ile intihap hiç bir vakit ka
bili telif olmayan iki ayrı noktadır. Bu noktai nazar
dan zannediyorum ki, Divanı muhasebat gibi bütün 
devletin umuru hesabiyesine âmir ve hâkim olacak 
bir mahkemei hesabiyenin bu suretle bir tecrübe 
devresini yaşadık ve bu tecrübe devresinde gördüğü
müz vaziyete göre belki diğer bazı ahkâm koymak 
ıstırarında kalacağız. Bu ahkâmı koymak ıstırarın
da kalırsak ve şimdi bu madde adedi müretebin sü
lüsanı ile kabul edilecek olursa, yani bu şerait dahi
linde kabul edilecek kanun içerisine - metni aslisine -
Meclis tarafından intihap olunacağına dair tali hük
mü koymak doğru değildir. Binaenaleyh gerek efen
di hazretlerinin ve gerekse Şefik Beyefendinin tek-
liflerindeki birinci fıkranın yani Meclise merbut olan 
böyle bir müesseseyi hesabiyenin bulunduğuna dair 
olan fıkranın konulmasına muteriz değilim. Fakat 
mabadi olan fıkrayı koymak hem kanunun ruhuna 
ve hem de maslahata tevafuk etmez. Binaenaleyh 
fikri acizanemce ikinci fıkrayı kabul etmek doğru 
değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Recep Beyefendinin fikirlerine iştirak edemeyece
ğim. 

RECEP BEY (Kütahya; — Bermutat... 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Çünkü 

Divanı muhasebat nedir? Divanı muhasebat Meclis 
namına bütçeyi nevima murakabe eden bir heyettir, 
Meclisin murakibidir. Binaenaleyh nasıl olur da bu
nun Meclisi Âli tarafından âdemi intihabı istikame
tine doğru giden bir teklifi kabul edebiliriz. Divan* 
muhasebat; mademki, Meclisi Âli namına ifayı va
zife ediyor ve onun vekili bulunuyor, kaimi bulunu
yor. O halde Meclisi Âli tarafından intihap edilmesi 
pek doğru bir esastır. 

BİR MEBUS — Mahkemeler kimin namınadır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Mahkemelerin Meclis namına 
ifayı vazife etmesi ile bunun arasında bir münase
bet yoktur. Bu doğrudan doğruya maddî, hükümeti 
murakabeye ve faaliyeti icraiyeye davet eder bir 
maddedir ve faaliyeti icraiyeye taallûk eder bir key
fiyettir. Binaenaleyh hükümeti murakabeye müek-
kil olur. Hükümeti murakabe ile mükellef olan bir 
heyeti hükümete intihap ettirmek demek, o heyetin 
hükümete karşı olan vazife ve faaliyette - hiç olmaz
sa murakabe vazifesinde - lâzım gelen hürriyete, hiç 

* 
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değilse hürriyeti vicdaniyeye malik olamaması de
mektir. Meclisi Âlinin bundan evvelki intihabatta -
- bazı noktai nazarlardan intihabat neticesinde - hu
sule gelebilmiş olan ve husule gelebileceği mefruz 
olan bir vaziyete istinaden bir kaidei külliyeyi iptal 
etmek caiz değildir. Ortada bir kaidei külliye vardır. 
îlânihaye devam edecektir. Bu kaidei külliye de; Di-
vammuhasebatm Büyük Millet Meclisi namına ifa
yı vazife etmesi kaidesidir. O kaidei muhil bir ka
ran Meclisi Âliniz vermemelidir ve gene bu kaidei 
muhil hiçbir harekete Meclisi Âliniz mahal verme
melidir. Çünkü bir kere hükümet tarafından Divanı 
muhasebat azasının intihabı istikametine gidecek 
olursak bundan sonra bu bir emsal teşkil eder ve Di
vanımuhasebat hükümetin vekili olmuş olur. Hal-, 
buki Divanımuhasebat Meclisi Âlinin vekilidir ve 
bu vekâleti daimî olarak devam etmelidir ve bu ka-
vaidi esasiyemiz meyanmda hâkim olmalıdır. Huku
ku ammemizin bu kavi imadmı yjkınamalıyız, devir-
memeliyiz. (Çok doğru sesleri) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, dinlemiş ol
duğum takrirle; Heyeti Celilemizin kabul ettiği ka
nun aynen değildir. Bazı ihtisarlar vardır. Hatta diye
bileceğim ki, tahrifler vardır. Eğer Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa bu konacaksa aynen konmalıdır. Eğer ko-
nulmayacaksa hiç konulmamalıdır. BenJeniz bunun 
hakkında başka ahkâm vazını esasen teklif etmek 
üzere idim ve teklifim şudur : «Büyük Millet Meclisi 
namına muamelâtı maliyenin Divanınıuhasebatça 
sureti murakabesi kanunu mahsus ile tayin olunur» 
teklifimin birincisi bu. ikinci : «Divanımuhasebat 
umumî mutabakat beyannamesini taalluk ettiği he
sabı katî kanununun Maliyece Büyük Millet Meclisi
ne takdimi tarihinden itibaren nihayet altı ay zarfın
da Meclise takdim eder» Şimdi efendim, yukarıda 
bir madde geçmiş idi. Devlet; hesabı katisinin neti
cesini ne zaman verecektir ve nasıl verecektir. İşte 
bunun için bir madde kabul buyurmuştunuz. Divanı
muhasebat dahi muvazzaf ve mükellef bir heyettir. 
O da bir hesabı umumî vermek mecburiyetindedir. 
Onun vereceği hesabı umuminin ismine, Divanımu
hasebat kararnamesinde «umumî mutabakat beyan
namesi» deniyor ve bu eski Kanunu Esasimizde mev
cuttu. Şimdi bunun için de ayrıca bir madde lâzım
dır. Bendenizin kanaati acizanem bu merkezdedir 
ve yukarıda da arz ettiğim gibi şu şekilde bir madde
nin de bu kanuna girmesi lâzımdır ki, tekrar arz edi
yorum: (Divanı muhasebat umumî mutabakat beyan
namesini taalluk ettiği Hesabı Katî Kanununun Ma

liyece Büyük Millet Meclisine takdimi tarihinden iti
baren nihayet altı ay zarfında Meclise takdim eder.) 

Sonra; gerek sahibi teklifin ve gerek Feridun Fik
ri Beyefendi biraderimizin teklifleri gibi Divanımu-
hasebatın; Büyük Millet Meclisi tarafından intihap 
olunacağına dair Teşkilâtı Esasiye Kanununa bir 
hüküm koymak lâzım gelirse ve konacak ise; evvel
ce kabul buyurmuş olduğumuz kanun aynen girmek 
lâzımdır. O kanun yanımdadır, icabederse arz ede
rim. 

REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Raif Efen
di ile rüfekası şöyle bir takrir veriyor ve madde tek
lif ediyorlar. (Divanımuhasebat; Büyük Millet Mec
lisine merbut ve varidat ve masarifatı devleti onun 
namına murakabe ile mükelleftir. Bu heyetin rüesa 
ve azası Meclis Heyeti Umumiyesince intihap ve lü
zumu azilleri Meclisi Millinin ekseriyetince tasdik 
olunmadıkça azil olunamazlar.) 

Bunu evvelce de arz etmiştim şimdi tekrar oku
dum. Bundan başka Celâl Nuri Beyin de bir teklifi 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Encümence şu şekil arz ve teklif olunur : 
Madde 100. — Büyük Millet Meclisine merbut 

ve devletin varidat ve masarifatını kanunu mahsusu
na tevfikan murakabe ile mükellef bir Divanı muha
sebat müessestir. 

Encümen Namına 
Celâl Nuri 

Diğer cihetten Saruhan Mebusu Reşat Beyin bir 
teklifleri vardır ve 100 ncü madde olarak teklif edi
yorlar. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, ben
denizin takririm başka bir hükümdür. Eğer orada 
böyle hüküm konacak ise yani Divanı muhasebata 
ait bir madde konacak ise... 

REİS — Evvelemirde Divanı muhasebata ait bir 
kayıt konacak olursa demek istiyorsunuz, Öyle mi? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Evet efendim, o za
man ona ait ayrıca bir şekil teklif edeceğim. 

REİS — Efendim, Divanı muhasebata ait olan 
teklifi reye arz edeceğim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, En
cümenin kaydı konacaksa ona ait başka bir teklifim 
var. 

REİS — Efendim, Encümenin teklifini reyi âlile
rine koyacağım. (Tekrar okunsun sesleri) (Encüme
nin teklifi tekrar okundu) 
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Efendim, böyle bir maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. O halde 
diğer maddeye lüzum yoktur 

RAÎF EFENDÎ (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz Reis Bey; bu kabul olunan maddede teferruat 
hakkında bir şey yoktur. Kabul edilen bizim teklifi
mizin bir fıkrasıdır. Mütebaki fıkra reye konmadı. 
Bizim teklifimizin ikinci fıkrası hakkında müzakere 
ceryan etsin. . 

REİS — Efendim, İsrar ediyor musunuz? 
RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Evet efendim. 
REİS — O halde Raif Efendinin tekliflerinin şu 

fıkrasını da reyi âlilerine koyacağım. 
(Bu heyetin rüesa ve azası Meclis Heyeti Umumi-

yesince intihap ve lüzumu azilleri Meclisi Âlinin ek-
seriyetince tasdik olunmadıkça azil olunamazlar.) 

Böyle bir fıkrayı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmedi efendim. (Maddeyi yaza
lım sesleri) (Esasen bunun için kanun var sesleri) 

REİS — 100 ncü madde olarak kabul edilen şek
li okuyorum efendim. Arzu buyuranlar yazsınlar. 

Madde 100. — Büyük Millet Meclisine merbut 
ve devletin varidat ve masarifatını kanunu mahsusu
na tevfikan murakabe île mükellef bir Divanı muha
sebat müessestir. 

Efendim, şimdi Saruhan Mebusu Reşat Bey diğer 
bir madde teklif ediyorlar. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bu madde arz etti
ğim meseleyi temin ediyor, takririmi geri alıyorum 
efendim. 

REİS — Takrirlerini geri alıyorlar efendim. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Yalnız başka bir şekil 

daha var efendim takdim etmiştim. 
REİS — Başka bir madde daha teklif ediyorlar. 

O da şudur : 
Divanı muhasebat umumî mutabakat beyanna

mesini taalluk ettiği Hesabı Katî Kanununun Mali
yece Büyük Millet Meclisine takdimi tarihinden iti
baren nihayet altı ay zarfında Meclise takdim eder. 

REİS — Böyle bir maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Efendim, bu kabul edilen madde; 101 nci madde 
oluyor. 102 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 102. — tşbu Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tadili aşağıdaki şeraite tabidir. 

Tadil teklifi, Meclis azayi mürettebesinin lâakal 
bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır. 

Tadilât ancak adedi mürettebenin sülüsanı ekse
riyeti arasiyle kabul olunabilir, tşbu kanunun şekli 

devletin Cumhuriyet olduğuna dair olan birinci mad
desinin tâdil ve tağyiri hiç bir suretle teklif dâhi edi
lemez. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Efendim, bu 
yüz ikinci maddenin son fıkrasında da kanunun şek
li devletin Cumhuriyet olduğuna dair olan birinci 
maddesinin tadil ve tağyiri hiçbir suretle teklif dahi 
edilemez deniyor. Çok doğrudur. Edilmemelidir ve 
edilemez. 

Fakat bu maddelerin mütemmimi oları maddeler 
vardır, ikinci madde vardır. 

Madde 2. — Türkiye Devletinin dini, dinî İslâm-
dır. Resmî dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir. 
Bunun tağyiri caiz midir? 

Madde 3. — Hâkimiyet, bilâkaydü şart milletin
dir. 

Bu onun da tadili caiz midir? Katiyen caiz değil
dir. 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mil
letin yegâne ve hakikî mümessili olup millet namına 
hakkı hâkimiyeti istimal eder. 

Bu tebeddül ve tağayyur eder mi? Tabiî etmez. 
Binaenaleyh; birinci maddeden dokuzuncu maddeye 
kadar - sekizinci madde de dahil olmak üzere - olan 
maddelerin tadilini teklif etmek caiz değildir diye bir 
tadil teklifi veriyorum. Kabulünü rica ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bendeniz Hamdi Beyefendiye esas itibariyle iştirak 
ediyorum. Fakat o dereceye kadar teşmil taraftan 
değilim. Yalnız bir mühim maddenin behemahâl tas
rih edilmesi, diğerlerinin de tadil ve tashihi teklif 
olunamayacak maddeler meyanına ithal edilmesi 
lâzımdır. Yani birinci madde gibi tadil ve tağyiri hiç 
bir suretle teklifi edilemeyecek denilmelidir. Yalnız 
bu kadar da değil, şöyle düşünüyorum. Bu devrede 
yeni ve tam bir Teşkilâtı Esasiye müzakeresi açılmış
tır. Bir teklif karşısında bulunuyoruz. Bu teklif şu
dur : 

101 nci maddenin tadil olunamayacak madde 
hakkındaki fıkrasının ilgası teklif ediliyor Bu teklif 
mevzu olduğu ve kabul edildiği takdirde arz ettiğim 
gibi gerek teklif edilen birinci madde ve gerekse Mec
lisin başlıca vazaifini gösteren madde gayet kolay
lıkla tadil edilebilir. Binaenaleyh demek lâzımgelir 
ki: tşbu kanunun şekli devletin Cumhuriyet olduğu
na dair olan birinci maddesinin ve Büyük Millet 
Meclisinin başlıca vazaifine ait madde ile işbu mad-

vdenin bu fıkrasının tadilve tağyiri hiçbir suretle tek
lif dahi edilemez. 
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RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, encümenin, 
bu maddenin nihayetine bu cümleyi ilâvesinden mak
sadı zanni acizaneme göre Cumhuriyet sisteminin te
mini masuniyetini natık olarak bu. Meclisin ifadei ka-
tiyesini bu kanuna koymak arzusu olacaktır. 

Yalnız bunu ifade ederken muayyen bir madde
nin tebdil edilemeyeceğini söylemişlerdir. Bendenizce 
o madde belki tadil edilebilecektir. Burada müzakere 
edilirken bazı zevat tarafından ı«Türkiye Devletinin 
şekli Cumhuriyettir» «Türkiye Devleti bir Cumhuri
yettir»! «Türkiye Devletinin şekli, şekli Cumhuriyet
tir» «Türk Devletinin şekli Cumhuriyettir» gibi dört 
beş tadil teklif edilmiş ve kabul edilmemiştir. Bizce, 
Meclisi âlinizce ve bütün milletimizce maksut olan 
iş ve netice; Cumhuriyet sisteminin muhafazasıdır. 
Yoksa maddenin muayyen olan bir şekli ifadesi, ya
hut kelimesi değildir. Onun için burada eğer bunu 
ifade etmek istiyorsak Cumhuriyeti milliyemizin tadi
li hakkında bir teklifim vaki olamayacağını tespit ve 
ifade etmek, maksadı daha iyi temin eder. Yoksa 
maddenin şekli kelimelere, harflere merbut kalmak, 
maksat ve hedeften uzaklaşmak ve şekle merbut kal
maktır. Binaenaleyh bendeniz maddenin son cümlesi
nin o suretle tadilini teklif ediyorum. İkinci bir tadil 
teklifim daha vardır. Bunu rüfekayı muhtereme de 
derhatır buyururlar. Esasen bu kanunun bu Mecliste 
müzakeresi mevzuubahis olurken de bendeniz o nok-
tai nazarı müdafaa etmiştim. Mademki, bu kanunu 
Mecliste mevcut azanın sülüsanı ekseriyeti ile kabul 
ediyoruz. Tadil teklifinin mutlak olarak, sülüsan ola
rak kabulü hakkında buraya bir kayıt koyalım. Tek
lifi acizanem efendim, adedi mürettebin sülüsanı ile 
bu kanunun tadili hakkında buraya kayıt koymaktır. 
O suretle kabul edilmemiş olan bu kanunu kendi şek
linden daha ağır bir şekli tadile tabi tutmak demek
tir. Çünkü biz bu kanunu adedi mürettebin sülüsanı 
ile kabul etmiyoruz. Mevcudun sülüsanı ile kabul 
ediyoruz. Sonra Heyeti Celilenize derhatır ettiririmki, 
teşrinisanide burada toplanıpta vazifeyi milliyesini 
ifa edecek olan Meclisler, bu Meclis gibi böyle 150 -
160 zatla ifayi vazife etmeyecek ve edemeyecekler
dir. Çünkü bütün heyetin müştereken içtima ve müş
tereken istirahat etmesi esas olarak ve burada bir 
madde olarak tespit edilmiştir. Binaenaleyh böyle 
uzun mezuniyetli yüzlerce arkadaşımız ayrı buluna
mayacaklardır. Yani Meclis tabiatiyle fazla kalaba
lık ile içtima edecektir. îkinci teklifim de budur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Cumhu
riyet mefhumunu ruhlara kazabiliyor musunuz? Asıl 
mesele odur. Yoksa hepsi beyhudedir. 

REİS — Efendim, reye müracaat edeceğim. Tak
rirler vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Yüz ikinci maddenin dördüncü fıkrasının berveç-

hiatı tadilen kabulünü arz eylerim : 

(İşbu kanunun şekli devletin Cumhuriyet olduğu
na dair olan birinci, Türkiye Devletinin dini, dini 
İslâm, resmî dili Türkçe olduğuna mütedair 2 nci ve 
3 ncü ve 4 ncü ve 5 nci ve 6 ncı ve 7 nci ve 8 nci 
maddelerinin tadili ve tağyiri hiç bir suretle teklif da
hi edilemez.) 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

RECEP BEY (Kütahya) — Maddelere merbut 
kalamayız. x 

REİS — Bu tadilâtı nazarı itibare alanlar lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmedi efendim. 

Riyaseti Celileye 
102 nci maddenin (tadil olunamayacak madde) 

fıkrası şu suretle tadil olunmalıdır : 

«İşbu kanunun şekli devletin Cumhuriyet olduğu
na dair olan birinci maddesinin ve Büyük Millet 
Meclisinin başlıca vazaifine ait madde ile işbu mad
denin bu fıkrasının tadil ve tağyiri hiç bir suretle tek
lif dahi edilemez.» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Son cümlenin berveçhiati tadilini teklif eylerim : 

«Cumhuriyet şeklinin tadil ve tağyiri hiç bir su
retle teklif dahi edilemez.» 

Kütahya 
Recep 

REİS — Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi efendim. Bundan sonraki üçüncü fık
ra hakkındaki teklifi reye kovuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin üçüncü cümlesinin berveçhiati tadilini 

teklif eylerim :, «Tadilât ancak sülüsanı ekseriyetle 
kabul olunur.»ı 

Kütahya 
Recep 
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REİS — Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi. Maddeyi aynen reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 103. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiç
bir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya 
tatil olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa münafi olamaz 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, encümenden 
bir şey sormak isterim. Maddenin birinci fıkrası 
«Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi, hiçbir 
sebep ve bahane ile ihmal veya tatil olunamaz.» şek
lindedir. Halbuki şimdiye kadar bilhassa eski hükü
metler zamanında pek çok gördük. Sonra burada 
demin bir madde kabul ettik: (İşkence, eziyet, müsa
dere ve angarya memnudur.) Bu maddeyi her han
gi birisi ihmal ederse ne olacaktır? Bendeniz o ka
naatteyim ki «tatil olunamaz, tatil olunursa hiyane-
ti vataniye addolunur..» gibi bir cümle lâzımdır. (O 
sesleri) 

REİS — Efendim, Mersin Mebusu Besim Beyin 
bir takriri vardır; okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
103 ncü maddenin ikinci fıkrasının berveçhiati 

tadilini teklif ederim: 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olan hiçbir 

kanun meriyümüküm olamaz. 
Mersin 
Besim 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ikin
ci fıkrada bu vardır. 

Riyaseti Celileye 
102 nci madde olarak fıkrai atiyenin kabulünü 

teklif ve rica ederim: 
«Mevcut kanunlar işbu kanuna göre tadil ve teb

dil edilinceye kadar meriyülicradır.» 
Giresun 

Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
müsaade ederseniz izah edeyim: 

Efendim, 2 nci fıkrada hiçbir kanun Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa münafi olamaz.. Kaydı vardır. 
Bunu kabul ettiğimiz dakikada mevcut kanunların 
hangi maddesinin hangi fıkrası buna münafidir ve
yahut münafi değildir diye birçok şeyler çıkacaktır. 
Bunu tespit etmek lâzımdır. 

BESİM BEY (Mersin) — Reis Bey, takririmi ge
ri alıyorum. 

REİS — Peki efendim. Binaenaleyh Giresun Me
busu Hakkı Tarık Beyin takririni reye koyacağım. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi efen
dim. Maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın... 
Madde aynen kabul edildi efendim. 

MADDE 104. — Teşkilâtı Esasiye Kanununu 
tefsir etmek hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
aittir. 

Kavanini Adliyeyi Mahkemei Temyizin, kavani-
ni saireyi Şurayı Devletin heyeti umumiyeleri tefsir 
eder. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Sakıt olmuş
tur efendim. 

REİS — Bu fıkra mı sakıt olmuştur? (Madde 
sakıt olmuştur sesleri.) 

Madde 104. — 1293 tarihli Kanunu Esasî ile 
mevaddı muaddelesi ve 20 Kanunusani 1337 tarihli 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve müzeyyelât ve tadilât 
mülgadır. 

REİS — Söz isteye» var mı efendim? (Yok sesleri) 
Efendim, bir takrir vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Encümenden bir sualim vardır. 

REİS — Biraz evvel sorduğum zaman söz isteyen 
yoktu efendim. Bir takrir vardır: 

Riyaseti Celileye 
104 ncü maddenin son satırındaki «tadilâtı» keli

mesinin «muaddelâtı» tarzında tashihini teklif ederim. 
Çanakkale Mebusu 

Mehmet 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmadı efendim. (Olundu sesleri) 
Hayır el kalkmayınca kabul olunmadı demektir. 

104 ncü maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efen
dim. 

Madde 105. — Bu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Muvakkat madde — Türkiye Büyük Millet Mec
lisine intihap edilen ve edilecek olan bilûmum men-
subini askeriyenin tabi olacakları şerait hakkındaki 
19 Kânunuevvel 1339 tarihli Kanun ahkâmı bakidir, 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesinin tayini 
esami ile reye vazma dair.., 
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İSMET BEY (Çorum) — tzahat vereceğim efen
dim, 

RElS — Neye dair? 
İSMET BEY (Çorum) — Sebkürapt hakkında... 
REÎS — Buyurun. 
İSMET BEY (Çorum) — Efendim; kanunun on 

birinci maddesinde 30 yaşını ikmal eden her Türk 
cümlesi, her erkek Türk olarak tashih edilmiştir. Bi
naenaleyh hakkı intihabı gösteren 10 ncu madde
nin dahi sebkürapt itibariyle 18 yaşını ikmal eden 
her erkek Türk olarak tashih edilmesi lâzım gelir. 
(Doğru, reye sesleri.) 

REİS — Efendim, 11 nci maddede «her Türk» 
yerine «her erkek Türk» tabiri Heyeti Celilece ka
bul olunmuştur. Bunun gibi 10 ncu maddede «her 
Türk» kelimesi yerine «her erkek Türk» kelimele
rinin konmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendiler, 26 ncı mad
dede de bir sehiv olmuştur. O sehiv de bir tadili ica-
bettirmitşir. Bu da Meclisin vazaifi maddesidir. «Bü
yük Millet Meclisi; ahkâmı şeriyenin tenfizi, kava-
ninin vazı, tadili, tefsiri, fesh ve ilgası, devletlerle 

v mukavele, muahede ve sulh akdi, harp ilânı, muva-
zenei umumiye maliye ve devletin umum hesabı ka-
tî kanunlarının...» denilmiştir. Buradaki Muvazenei 
Umumiyei Maliye Kanunu bir sehiv olarak kon
muştur ki, esas itibariyle bu tadil ondan tevellüt et-
mitşir. Muvazenei Maliye Kanunu yukarıdaki ka-
vaninin vazı, tadili şeklinde bir kanun lâyihasıdır. 
Yani o vazifede dahil olan kanun lâyihasıdır. Asıl 
buraya konulacak olan şey Muhasebei Umumiyei 
Katiye Kanunudur. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Konulmuştur 
efendim. 

İSMET BEY (Devamla) — Konulmuştur efen
dim ama, zevaidini söyleyeceğim. Sebkürapt için. He
sabı katî kanunlarının tetkik ve tasdiki buraya kon
malıdır. Bunun ayrıca konmasının sebebi; Hesabı 
katî kanun lâyihaları Muvazenei Umumiye gibi, di
ğer kanunlar gibi değildir. Beyannamesiyle o lâyiha 
arasındaki bir tetkik ve tasdikten ibarettir. Bunda 
Meclisin vaziyeti diğer kanunlarda olduğu gibi de
ğildir. Onun için burada tashihi lâzım gelirken Reşat 
Beyin teklifi veçhile tasrih edilmiştir. Şu halde Mu
vazenei Umumiye Kanunu Meclisin yapacağı kava-
nini sairenin aynıdır ve sureti tetkiki Nizamnamei 
dahilide tayin edilmiştir. Binaenaleyh burada esasen 
Muvazenei Umumiye Kanunu fazladır. Burada «Harp 

ilânı» nından sonra kabul edilen tadilât veçhile tet
kik ve tasdiki şeklinde tashihi lâzım gelir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul 
olunmuştur. Sebkürapt değildir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, galiba ha-
• tın âlinizde yanlış kalmış veyahut yanlış zabıt bu-
yurmuşsunuzdur. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Kabul olun
muş bir hükmün tefsirine matuf bir tadil teklifidir. 
Sülüsan ekseriyet lâzımdır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Zaten var
dır. Mutlaka tadilâtı yazmamış olacaklardır. «Muva
zenei Umumiyei Maliye» kelimesinden sonra «Dev
letin umum hesabı katî kanunlarının tetkik ve tasdi
ki» var. Muvazenei Maliye Kanununun tasrihi ise 
bisut değildir. (Tadil teklifidir bu sesleri) Ehemmi
yeti fevkalâdesine binaen konmuştur ve Mecliste 
bunu kabul etmiştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Bir kelime daha var
dır efendim, ehemmiyetlidir. Efendim, 79 ncu mad
dede «... ve şirketlerin hudut ve hürriyeti...» denil
miştir. Burada (ve) zaittir. Hududu hürriyeti olacak
tır. 

REİS — Efendim, yetmiş dokuzuncu maddede 
«Cemiyetlerin ve şirketlerin hudut ve hürriyeti» den
miş. «Hududu hürriyeti» olacak «ve» zaittir, «ve» 
nin kaldırılmasını'reye koymaya lüzum yoktur. (Ha
yır sesleri.) Binaenaleyh kanunun Heyeti Umumiye-
sini tayini esami ile (lüzum yoktur sesleri.) 

ALİ ŞUURİ BEY (Kareli) — Tayini esami tak
riri yoktur. Beklenemez. (Hacet yok sesleri.) 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesini reye ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Müt-
tefikan sesleri) İttifaka yakın bir ekseriyetle kabul 
edilmiştir. (Şiddetli alkışlar.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bütün 
muvafakkiyetinize rağmen gene yaşasın köy kanunu: 

REİS — Efendim, vaktimiz müsaittir. Müsaade 
ederseniz Adliye Encümeninden gelmiş affa dair 
bazı mazbatalar vardır. Onları müzakere ve intaç 
edelim. 

2. — Müskirat nakleyledikleri iddiasıyle maznu
nu aleyhim Süleymanoğlu Murat ile Mustafaoğlu Ha
san ve Kasap Ahmet Çavuş haklarında hatayı adlî 
vâki olduğundan mücazatı mahkûmelerinin affına 
dair (3/246), sarhoşluk maddesinden mahkûm kun
duracı Behçet (3/247), yedinde elli dirhem rakı tu
tulan Osmanoğlu Zeki Efendi (3/251), Rakı naklin
den mahkûm Bursalı Aynüddinoğlu Mehmet Emin 
(3/252), Sarhoş olduğu halde çarşıda silâh atmak 
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maddesinden mahkûm dokumacı Fahri (3/253) hak
larındaki hükümlerde hatayi adlî bulunduğundan af-
larına dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encüme
ni mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 27 . 3 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6/1379, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müskirat nakleyledikleri iddiasıyle maznunu aleyhim 
İzmir'deki Kemahlı hanında mukim otomobil şoförü 
Urlalı Süleymanoğlu Murat ve Barut hanında mu
kim Saraç Urlalı Mustafaoğlu Hasan ve Urla'nın 
Camii Atik mahallesinden Kasap Ahmet Cavuşoğlu 
İsmail'in İzmir Bidayet Ceza Hâkimliğince cereyan 
eden muhakemeleri neticesinde maznunu merkumu
nun derununda yarımşar kıyyeden ibaret bulunan üç 
şieş rakıyı naklettikleri sabit olduğundan kanunun 
küsurat hakkında meskûtüanh bulunması hasebiyle 
yarım kiyyesinden sarfınazar olunarak bir kıyye ra
kıdan dolayı her üçünden ellişer lira cezayı nakdî 
ahzına ve vermedikleri takdirde kırkar gün hapisle
rine 22 Teşrinievvel 1339 tarihinde karar verildiği 
İzmir İstinaf Müddeiumumiliğinden varip olup tet
kik olunan evrakı hükmiye münderecatından anlaşıl
mış ise de maznunu aleyhim üzerlerinde ayrı ayrı ola
rak yarımşar kiyye rakı derdest edilmesine ve kü
surat için maddei kanunide ceza tayin edilmemiş ol
masına nazaran merkuminin hareketleri cürmü ka
nunî teşkil etmediği halde her birerlerinden ayrı ayrı 
olarak elde edilen yarımşar kıyye rakıdan yarım kiy
yesinden sarfınazar olunarak iki yarım kiyyenin 
cem'i ile bir kiyye üzerinden her üçünün ellişer lira 
cezayi nakdî ile mahkûm edilmeleri suretiyle hatayi 
adlî vukua getirildiği nümayan olduğu ve Men'i Müs
kirat Kanununa tevfikan verilen hükümler hakkın
da turuku kanuniye mesdut ve hatayi vâ kının istil
zam ettiği mağduriyet ise ancak affı hususî istihsa-
liyle mümkinül telâfi bulunduğu cihetle merkuminin 
mücazatı mahkûmelerinin affı Adliye Vekâletinin 2 
Mart 1340 tarih 57/1150 numaralı tezkeresinde bil
dirilmiş ve keyfiyetin Meclisi Âliye arzı İcra Vekil
leri Heyetince tensip kılınmış olduğundan ifayı muk-
tezasına müsaade buyurulması istirhamiyle bu bap
taki evrakı hükmiye leffen arz ve takdim kılınmış
tır efendim. Başvekil 

îsmet 

Türkiye Cumhuriyeti Ankara 
Başvekâlet 27 . 3 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6/1382 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sarhoşluk ve polis memurunun tahkir maddele

rinden maznunu aleyh Eskişehir'in Hamidiye mahal
lesinden Kunduracı Behçet hakkında Eskişehir Bi
dayet Hâkimliğince icra kılman muhakeme neticesin
de sübutu fiiline binaen tahkirin sebebi şiddet ad-
diyle Men'i Müskirat Kanununun üçüncü maddesi 
mucibince elli beş lira cezayi nakdî ahzine ve vere
mediği takdirde beher yirmi beş kuruşa mukabil bir 
gün hesabiyle ikiyüz yirmi gün müddetle hapsine 
2 Kânunuevvel 1338 tarihinde karar verildiği Eskişe
hir İstinafı Müddeiumumiliğinden varit olup tetkik 
olunan evrakı hükmiye münderecatından anlaşıldı
ğı ve cürmün tarihi ikaı cezayi nakdilerin beş misli
ne iblağına dair olan kanunun tarihi neşrinden mu
ahhar olması itibariyle kanunu mezkûrun üçüncü 
maddesi sarahatine tevfikan beher yüz yirmi beş ku
ruş ve küsuru için bir gün hasebiyle mahkûmunbih 
cezayi nakdiye mukabil kırk dört gün müddetle hep
sine karar verilmesi iktiza ederken maddei mezkûre-
nin sarahatine muhalif olarak beher rubu lira için 
bir gün hasebiyle iki yüz yirmi gün müddetle hap
sine karar verilmesi suretiyle hatayı adlî vukua geti
rildiği ve Men'i 'Müskirat Kanununa tevfikan veri
len hükümlere karşı turuku kanuniye mesdut bulun
duğundan hatayı vakiin tevlit ettiği mağduriyetin 
ancak affı hususî ile kabili telâfi bulunduğu cihetle 
merkumin mahkûm olduğu elli beş lira cezayı nak
dinin muadili bulunan kırk dört günden fazla ola
rak verilen yüz yetmiş altı gün hapis cezasının af fi 
Adliye Vekâleti Celilesinin 25 Mart 1340 tarih ve 
71/2589 numaralı tezkeresiyle iş'ar kılınmış ve İcra 
Vekilleri Heyetince keyfiyetin Meclisi Âliye arzı ten
sip edilmiş olmakla bu baptaki evrak leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaade Duyurul
masını arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara; 27 , 3 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6/1374 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Yedinde yüzelli dirhem rakı derdest edildiği id
diasıyle maznunualeyh Kelkit'in Reşadiye mahalle-
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sinden olup Bayburt'ta misafireten mukim Osmânoğ-
lu Zeki Efendinin Bayburt Bidayet Hâkimliğince ce
reyan eden muhakemesi neticesinde sübutu fiiline bi
naen Men'i Müskirat Kanununun ikinci maddesine 
tevfikan binsekizyüzyetmişbeş kuruş cezaî nakdi 
ahzine 30 Kânunusani 1340 tarihinde karar verildiği 
Erzurum istinaf Müddeiumumiliğinden mevrut, tet
kik edilen evrakı hükmiye münderecatından anlaşıl
mış ise de maddei kanuniyede küsurat hakkında bir-
güna kayıt kayıt ve İşaret mevcut olmamasına göre 
kiyyeden dun miktarda rakı nakledenler hakkında mü-
cazat tayinine mesağı kanunî olmadığı halde merkum 
Zeki'nin cürmü kanunî teşkil etmeyen hareketi vakıa
sından dolayı mücazatı nakdiye ile mahkûmiyeti ci
hetine gidilmek suretiyle hatayi adlî vukua getirildiği 
ve Men'i Müskirat Kanununa tevfikan verilen hü
kümler hakkında turuku kanuniye mesdut ve hatayi 
vakiin istilzam ettiği mağduriyet ise ancak affı husu
sî istihsaliyle mümkünütelâfi bulunduğu cihetle mer
kum Zeki'nin mücazatı mahkûmesinin affı Adliye Ve
kâletinin 3/11 Mart 1340 tarih ve 61/2089 numaralı 
tezkeresinde bildirilmiş ve keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı İcra Vekilleri Heyetince tensip kılınmış olduğun
dan ifayı muktezasına müsaade buyrulması istirhamiy-
le bu baptaki evrakı hükmüye leffen takdim kılın
mıştır. 

Başvekil 
tsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara; 27 . 3 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6 / 1365 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Rakı nakletmek maddesinden maznunualeyh Es-
kişehirde Ferhat Çavuş hanında mukim Bursalı Ay-
nuddin oğlu Mehmet Eminin Eskişehir Bidayet Ce
za Hâkimliğince icra kılınan muhakemesi neticesinde 
merkumun yüz dirhem miktarında rakı naklettiği sa
bit olduğundan Men'i Müskirat Kanununun ikinci 
maddesine tevfikan elli lira cezayı nakdî ahzine ve 
cezayı nakdii mezkûru vermediği taktirde beher yüz 
yirmi beş kuruş için bir gün hapsine ve derdest edi
len rakının imhasına 6 kânunuevvel 1339 tarihinde 
karar verildiği Eskişehir İstinaf Müddeiumumiliğinden 
vürut edip tetkik olunan evraki hükmiye mündereca-s 
tından anlaşılmış ise de maddei kanuniyede küsurat 
hakkında bir güne kayıt ve işaret mevcut olmamasına 
göre kiyyeden dun miktarda müskirat nakledenler 
hakkında mücazat tayinine mesağı kanunî olmadığı 

halde merkumun cürmü kanunî teşkil etmeyen hare
keti vakıasından dolayı mücazatı nakdiye ile mahkû
miyeti cihetine gidilmek suretiyle hatayi adli vukua 
getirildiği ve Meni Müskirat Kanununa tevfikan veri
len hükümler hakkında turuku kanuniye mesdut ve 
hatayi vakiin istilzam ettiği mağduriyet, ancak affı 
hususî istihsali ile mümkünüttelâfi bulunduğu cihetle 
merkumun mücazatı mahkûmesinin affı Adliye Vekâ
letinin 3/11 Mart 1340 tarih, 62/2088 numaralı tez
keresinde bildirilmiş ve keyfiyetin Meclisi Âliye arzı 
İcra Vekilleri Heyetince tensip kılınmış olduğundan 
ifayı muktezasına müsaade buyrulması istirhamiyle bu 
baptaki evrakı hükmîye leffen takdim kılınmıştır 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara; 27 . 3 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 6/ 1376 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sarhoş olduğu halde çarşıda silâh endaht eylemek 
maddesinden maznununaleyh Kângın'nın Hoca Elvan 
mahallesinden Çeribaşı oğlu Hafız Rüştü mahdumu 
dokumacı Fahri'nin Kângırı Bidayet Hâkimliğince 
icra kılınan muhakemesi neticesinde sarhoş olduğu 
halde çarşıda silâh attığı usulen sabit olduğundan 
silâh endahtının sebebi şiddet addiyle sarhoşluktan 
dolayı Men'i Müskirat Kanununun üçüncü maddesi
ne tevfikan elli bir lira cezayi nakdî ile mahkûmiye
tine ve merkumun evrak meyanında mevcut ve nüfus 
idaresinden mühreç kaydı nazaran 1 Mart 1327 tevel
lüdü olup 13 yaşını ikmal ve on beş yaşını itmam et
mediği cihetle Kanunu Cezanın 40 ınct maddesinin 
fıkrai mahsusası mucibince nısfı bittenzil yirmi beş 
buçuk lira cezai nakdî ahzine ve vermediği takdirde 
beher yüz yirmi beş kuruş için bir gün hapsine 
20 Şubat 1340 tarihinde karar verildiği Kângırı isti
naf Müddeiumumiliğinden varit olan evrakı hükmiye 
münderecatından anlaşılmakla ledettetkik merkumun 
sebebi mahkûmiyeti olan cürmün 26 Şubat 1340 ta
rihinde? vuku bulması ve 1 Mart 1327 tevellüdü ol
ması hasebiyle hini ikai cürümde henüz on üç yaşını 
ikmal ve binaenaleyh ehliyeti cezaiyeyi iktisap etme
miş iken bu mühirnmei kanuniye nazara alınmayarak 
berveçhimaruz mücazatı nakdiye ile mahkûmiyeti ci
hetine gidilmek suretiyle hatayi adlî vaki olduğundan 
ve bu hususta verilen hükümler hakkında turuku ka
nuniye mesdut ve hatayi vakiin istilzam ettiği mağdu-
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riyet ancak affı hususî istihsali ile mümkünültelâfi 
bulunduğundan bahisle merkumun mücazatı mahkû 
meşinin affı Adliye Vekâleti Celilesinin 18 Mart 1340 
tarih ve 69/2436 numaralı tezkeresiyle işar kılınmış 
ve tcra Vekiller Heyetince keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı tensip edilmiş olmakla bu baptaki evrak leffen 
takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei ri
yaset penahilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
fsmet 

Adliye Encümeni 
Adet : 44 

Ankara; 12.4 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Haklarında ita edilen hükümlerde hatayı 

vukua getirilen merbut cetvelde esamisi muharrer eş
hasın afları hakkında Başvekâletten mevrut beş kıta 
tezkere ile merbutatı encümenimizce ledettetkik; Baş
vekâletin esbabı mucibeleri muvafık görülmüş ve mer-
kuminin mücazatı mahkûmelerinin afları tensip kılın-

1340 

adlî 

mış olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur 
efendim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Çorum 

Mehmet Münir 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

M 

namına 

Aza 
Konya 

usa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

Aza 
Ergani 
İhsan 
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Mahkûmun ismi 
Mahkûm olduğu 
mahkeme Cürmü Müddeti mahkûmiyeti Sebebi affı 

A 
m 

Urlalı Süleymanoğlu 
Murat 

İzmir Bidayet Mah- Rakı nakli 
kemesi 

Saraç Urlalı Mustafa-
oğlu Hasan Keza 

Urla'mn Camii Atîk ma
hallesinden Kasap Ahmet 
Çavuş oğlu ismail Keza 

Eskişehir'in Hamidiye Eskişehir Bidayet 
mahallesinden Kundracı Mahkemesi 
Behçet 

Keza 

Keza 

Sarhoşluk ve Polis 
memurunu tahkir 
maddesi 

Elli lira cezayi nak- Bir kıyyeden dun rakı M 
dî ve vermediği tak- nakledilmesine ve bu 
dirde kırk gün hapis bapta kanunen ceza 

muayyen bulunmama
sına mebni 

Keza 

Keza 

Keza 

Keza 

K 

K 

OD 

Elli beş lira cezayi Kırk dört gün hapsine Y 
nakdî ve vermediği karar verilmek lâzım g 
takdirde iki yüz yirmi gelmesine mebni 
gün hapis 

Kelkitin Reşadiye ma- Bayburt Bidayet 
hailesinden Bayburtta Mahkemesi 
misafireten mukim Os
man oğlu Zeki 

Bursalı Aynuddin oğlu Eskişehir Bidayet 
Mehmet Emin Ceza Mahkemesi 

Kangırı'nın Hoca Elvan Kangın Bidayet 
mahallesinden Çeribaşı Mahkemesi 
oğlu Hafız' Rüştü mah
dumu dokumacı Fahri 

Yedinde yüz elli Bin sekiz yüz yetmiş Kıyyeden dun rakı nak-
dirhem rakı der- beş kuruş cezayi nakdî leylediği halde mahkû-
dest edildiği miyetinden 

Rakı nakli Elli lira cezayi nakdî Kıyyeden dun rakı nak-
ahzi ve vermediği leyî ediği halde mahkû-
takdirde beher yüz miyetinden 
yirmi beş kuruş için 
bir gün hapis 

Sarhoş olduğu hal- Onbeş yaşım ikmal Hırsi ikaı cürümde he-* M 
de çarşıda silâh etmediği cihetle ceza- nüz on üç yaşını ikmal m 
endaht eylemek sının nısfı biltengil etmemesine mebni 
maddesi yirmibeş buçuk lira 

cezayi nakdî 
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RElS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ( 

sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını reyi âlinize j 
vaz edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... \ 
Aksini reyi âlinize vazedeceğim. Kabul etmeyenler j 
el kaldırsın... Kabul olundu efendim. j 

3. — Katil maddesinden onbeş sene küreğe mah- j 
kûm Ömer oğlu Mehmet (3/248), sirkat maddesin- j 
den üç sene küreğe mahkûm Ahmet Binali (3/249), j 
Cerh ve katil maddesinden onbeş sene küreğe mah
kûm Nurettin oğlu Korucu Mahmut (3/250) ve Cerh \ 
maddesinden yedibuçuk sene küreğe mahkûm Ab
dullah oğlu Osman'ın maluliyetlerine binaen affedil
melerine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encüme
ni mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 27.3.1340 
Adet 6/1380 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bilûmum hapishanelerde gayrikabili tedavi illetle 

malûl bulunan mahkûmin hakkında Adliye Encü
menince tanzim ve Heyeti Umumiyece tensip olu
nan mazbata mucibince muayeneleri icra kılınan Ço
rum hapishanesi mahkûmini meyanında katil mad
desinde nsureti katiyede onbeş sene küreğe mahkûm 
olup 3 Kânunusani 1334 tarihinden beri mahpus bu
lunan Çiçekli karyesinden Ömer oğlu Mehmet hak
kında mahallî etibbasınca verilen rapor ledelhavale 
tederrürünü rieyi muzaafaya müptelâ olduğu anlaşı
lan merkumun marazı müterakiyültabia vahimül en-
zar ve sirayeti itibariyle muhiti için daii mahzur ol
duğundan tahliyesinin muvafık olacağı Tıbbı Adlî 
Müessesesinden bildirildiği ve Meclisi İdare mazbata
sı da bu zeminde bulunduğu cihetle bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affı Adliye Vekâleti Celilesinin 24 Mart 
1340 tarih ve 7/2588 numaralı tezkeresiyle işar kılın
mış ve icra Vekilleri Heyetince keyfiyetin Meclisi 
Âliye arzı tensip edilmiş olmakla bu baptaki evrak 
leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına mü-
saadei devletlerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 27.3.1340 
Adet 6 / 1380 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sirkat maddesinden dolayı sureti katiyede üç se

ne küreğe mahkûm ve 30 Teşrinievvel 1338 tarihin

den beri İstanbul hapishanesinde mahpus bulunan 
Ahmet Bin Ali'nin müptelâ olduğu Metten dolayı 
bakiyei müddeti cezaiyesinin affı istirhamını havi ita 
eylediği istidanamesi üzerine İstanbul İstinaf Müd-
deiumumiliğince etibbayi mahalliye tarafından mua
yenesi icra ettirilerek ita kılınan ropr ledelhavale te-
derrünü rieyi muzaafaya müptelâ olduğu anlaşılan 
merkumun müterakkiyultabia vahimülenzar ve sira
yeti itibariyle muhiti için daii tehlike olan mezkûr 
hastalığına nazaran tahliyesinin fennen muvafık ola
cağı Tıbbı Adlî Müessesesi Müdiriyetinden işar kı
lındığı ve Meclisi İdare mazbatası da bu zeminde bu
lunduğu cihetle merkumum tahakkuk eden maluliye
tine binaen bakiyei müddeti cezaiyesinin affı Adli
ye Vekâletinin 14 - 20 Şubat 1340 tarih ve 45/1455 
numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve keyfiyetin Mec
lisi Âliye arzı İcra Vekilleri Heyetince tensip kılın
mış olduğundan ifayı muktezasına müsaade buyrul-
ması istirhamiyle bu baptaki evrak ile Meclisi İdarei 
Vilâyet mazbatası leffen takdim kılınmıştır. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 27.3.1340 
Adet 6 / 1378 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cerh ve katil maddesinden dolayı sureti katiyede 

onbeş sene küreğe mahkûm ve 11 Kânunuevvel 1335 
tarihinden beri Bursa hapishanesinde mahpus bulunan 
Nurettin oğlu Korucu Mahmud'un müptelâ olduğu 
illetten dolayı affı istirhamını havi istidanemesi üze
rine Bursa İstinaf Müddeiumumiliğince muayenesi 
icra ettirilerek ita kılınan tabip raporları ledelhavale 
marazı uzvii iltihabı ebhere müptelâ olduğu ve mer
kumun marazı müterakkiyultabia enzaren vahim, ta
mamen gayri kabili tedavi ve hapishanelerin şeraiti 
hazıralarıyle fennen gayri kabili telif bulunduğu ci
hetle tahliyesinin muvafık olacağı Tıbbı Adlî Mües
sesesi Müdüriyetince ifade ve Meclisi İdare mazbatası 
da bu zeminde bulunduğundan merkumun bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affı Adliye Vekâleti Celilesinin 
21 Şubat 1340 tarih 48/1467 numaralı tezkeresiyle 
işar kılınıp Heyeti Vekilece Meclisi Âliye arzı ten
sip olunmakla bu baptaki evrak leffen takdim kılın
mıştır. Muktezasının ifasına müsaadei riyaset pena-
hilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 27.3.1340 
Adet-6/1422 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cerh maddesinden sureti katiyede yedi buçuk 

sene küreğe mahkûm ve 25 Nisan 1338 tarihinden 
beri Malatya hapishanesinde mahpus bulunan Ab
dullah oğlu Osman'ın müptelâ olduğu illetten dola
yı affı istirhamına mütedair istidanamesi üzerine 
etibbayi mahalliyece icra kılınan muayenesini havi 
raporları ledettetkik; merkumun sillürrieye müp
telâ olduğu ve marazı mezkûrun müterakkiyültabia 
ve hapishanelerin şeraiti hazıraları karşısında vahi-
mülenzar ve sirayeti itibariyle de muhiti için daii 
mahzur bulunduğu cihetle tahliyesinin fennen mu
vafık olacağı Tıbbı Adlî Müessesesi Müdiriyetinden 
ifade edilmiş ve Meclisi İdare mazbatası da bu ze
minde bulunmuş olduğundan merkumun bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affı Adliye Vekâleti Celilesinin 
29.3.1340 tarih ve umuru cezaiye müdüriyeti 77/1736 
numaralı tezkeresi üzerine keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı İcra Vekilleri Heyetince tensip edilmiş ve bu 
baptaki evrak maatteferruat leffen takdim kılınmıştır. 
Muktezasınm ifasına müsaadei riyasetpenahilerini 
arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara 
Adliye Encümeni 13.4.1340 

41 
Adliye Encümeni Mazbatası Riyaseti Celileye 

Esamisi merbut cetvelde muharrer mahkûminin 
affı hususiye tabi tutulmaları hakkındaki Beşvekâle-
tin tezkereleri tetkik edilerek malulini merkumenin 
müptelâ oldukları illetlere nazaran devamı mahpu-

siyetleri kendi hayatları için bir tehlike teşkil ettik
ten başka kısmı mühimminin hastalıkları da mahpu-
sini saire için emrazı sariyeden olmak itibariyle bir 
tehlike teşkil eylemekte bulunmasına ve gerçi bu ka
bil mahkûmini malulenin affından ise hastaneye na-
killeriyle hem tedavileri ve hem de bu suretle müd
deti mahkûmelerinin ikmal ettirilmesi muvafık ve 
belki de muktazi olacağı mütalâası varit olabilirse 
de, bu mülâhazanın icabı dairesinde temini maksada 
maddetten kâfi ve bunlara mahsus müessesatı sıh
hiye gayri mevcut olmasına mebni tıbben müte-
hakkik olan mahzur ve tehlike sebebiyle merkum i-
nin bakiyei müddeti cezaiyelerinin afları encümeni-
mizce tensip edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çorum Deflsim 
Mehmet Münir Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Beyazit 
Şefik 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Aza 
Konya 

Eyüp Sapri 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Aza 
Ergani 
İhsan 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 
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Evrakın 
devre 

numarası 

3/248 

Encümen 
varide Mahkûmun isim 

numarası ve şöhreti 

130 Sungurlu'nun Çi
çekli karyesinden 
Ömer oğlu Meh
met 

Mahkemesi 

Çorum Mah
kemesi 

Cürmü 

Katil 
maddesi 

Müddeti 
mahkû
miyeti 

15 sene 
kürek 

3/249 131 Ahmet Binali İstanbul İsti
naf Mahke
mesi 

Sirkat 
maddesi 

3 sene 
kürek 

03 

3/250 135 Nurettin oğlu Bursa Mah-
Korucu Mahmut kemesi 

Cerh ve 15 sene 
katil kürek 
maddesi 

Mebdei 
mevkûfiyeti 

Affı hususiye mazhari
yeti için dermeyan 

olunan esbap 

3 Kanunusa- Zafiyeti umumiyeye, da-
ni 1334 hamei ukedatı lenfavi-

yei fevkal terkoviye, in-
hifazı hufeyratı terkovi
ye misillu araz ile mü-
tezahir (Tederrünü riei 
muzaafa) ya müptelâ 
olduğu 

30 Teşrini- Zafiyeti umumiyei mü-
evvel 1338 terakkiye ve hasafeti 

levn ile müterafık tena
kusu siayi sadriye mi
sillu araz ile mütezahir 
ve balgamında (Basil dö 

• koh) un mevcudiyetiyle 
müspet olmak üzere (Te
derrünü rieyi muzaafa) 
ya müptelâ olduğu 

11 Kânunu- Kalbinde mihrakı ebhe-
evvel 1335 ri rievide (kara mismak 

fatr) misillu arazı vası-
fa ile mütezahir olmak 
üzere müterakki deerce-
de (Marazı uzviyi kalp 
ve (İltihabı ebher) e 
müptelâ olduğu 



Evrakın Encümen 
devre varide Mahkûmun isim 

numarası numarası ve şöhreti 

3/254 141 Abdullah Oğlu 
Osman 

Mahkemesi 

Malatya 
Mahkemesi 

Müddeti 
mahkû-

Cürmü miyeti 

Cerh 7,5 sene 
Maddesi kürek 

tâ 

Affı hususiye mazhari-
Mebdei yeti için dermeyan 

mevkûfiyeti olunan esbap 

24 Nisan (Dahâmei ukedatı lenfa-
1338 viyei unk ile müterafık 

olmak üzere inhifazı hu-
feyratı terkoviye, huşu
neti teneffüs tetavülü 
zefîr ve harahar) ile mü-
tezahir (Sillürrieye) müp
telâ olduğu 
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REİS — Söz isteyen yar mı efendim? (Hayır ses
leri). 

Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye kqyacağım. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

4. — Maruz kaldığı hatayı Adlinin ıslahı ve hu
kuku memnuasının af suretiyle iadesi istirhamına 
dair İstanbul sabık muhamilerinden Ömer Faik Efen
dinin (4/194) numaralı istidası, istida ve Adliye En
cümeni mazbataları : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Âlisi Riyaseti Celilesine 

Maruzu - acizanemdir. 
Namus ve haysiyet sahibi olan her insanın haya

tın meşum hadiselerinde ahlâki içtimaî icabı alarak 
ikaa mecbur kalacağı bir cürmün failiyim. 

Ticaret ve-Hukuk mekteplerinde tahsili âliyi ba
de! ikmal on beş sene dava vekâletiyle iştigal ve bu 
meyanda Şehremaneti ve Harbiye Nezareti Müşavir
liklerinde vekâlet etmiş, mehmaemken hayat ve is
tikbâlinin refahını temin eylemiş ve boş zamanlarını 
üstadı Tamburi Cemil Bey merhumun eserine bilık-
tifâ musikiye vakfü hasretmiş ve tekmil hayatında 
başından alelade bir münazaa geçmemiş ve hissiya
tına tebaiyetle cezaî davaların vekâletini bile kabul
den içtinapla beynelrüfeka tanınmış bir şahsiyet, ta
biri ilmji cezaî ile tesadüfi mücrimim. Lâzimei nasa-
fiyet olan iffetini, zevciyet sadakatini payimal ettiği
ni bana karşı bi mehaba söyleyen zevcem Nazmiye 
Hanımı meslubülihtiyar bir halde rövelverle cerh et
tikten sonra kendimi de öldürmeğe teşebbüs eylemiş
tim. Fena bir tesadüf neticesi kafama sıktığım röyel-
ver mermisi başımı hafifçe cerh ederek geçti. Yara
ladığım kadın yanlış ve belki de lüzumsuz bir ameli
yatı cerrahiye neticesi hastahanede vefat etti. Ölüm
le temizlemek istediğim barı hayatı taşımak kâfi de
ğil gibi - katiyen benim açtığım yara; sebebi vefatı 
olmadığı mütehakkik iken adlî bir hata neticesi ka
tildir diye mahkûm edildim. Karışım aharla zina 
ederken görerek katlini cezadan muaf addeden ve fi-
raşı gayri meşruda bilmüşahade ika edilen ceraimi 
mazur gören kanunu cezamız; namusu zevciyetin pa
yimal olduğunun tahakkuku halinde hâkimlere yal
nız cezayı tahfif salâhiyetini vermiştirki, işte hakkım
da bu cihet indelmuhakeme sabit olarak kürek ceza
sını haddi asgariye tenzil ve kalebentliğe tahvil eyle
miştir. Kısmen müddeti cezaiyemi ikmal ederek Mec
lisi Alilerinin bu defa sudur eden Af Kanunu ile ba-
kiyei müddeti cezaiyem mazharı af ojdu. Namus^ uğ
runda ika edilmiş bir cürmün tesadüfi faili sıfatiyle 

Heyeti Celileyi Mebusandan her birinin lâzimei if
fet ve namus için ölmek ve öldürmek keyfiyetini bir 
vazifei namus ve hamiyet telakki buyuracaklarına it
minanı katiyi vicdanî ile kani bulunmaktayım. Mer-
buten mütekaddim lâyihada tafsilen arz kılındığı veç
hile müteveffiye esnayi ameliyede kesilmiş şiryanın 
açık bırakılması üzerine seylanı demdem müteesiren 
ve sui tedavi neticesi vefat eylediği sureti evrakı mel-
fufe meyanındaki Morg ve Tıbbı Adlî raporları ile 
ve müşahade evrakiyle mütehakkik olmasına naza
ran kasten katilden mücrimiyetime mütedair kaziyei 
muhkeme teşkil eden hüküm ve ilâmdaki hatayı Ad
linin ıslahı ile hasbel mahkûmiye mahrum olduğum 
hukuku medeniyemin iadesi için bir affı âli ile izha
rı lütuf ve madelet buyurmak suretiyle Meclisi Âlile
rinin kararı atifetini istida ve niyaz eylerim efendim. 

23 Şubat 1340 
Dersaadet muhamilerinden 

Ömer Faik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 25 .2 .1340 

tstida Encümeni 
23/777 
40/1158 
Adliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 

Maruz kaldığı hatayı adlinin ıslahı ve hukuku me-
deniyesinin iadesini bir affı âli ile izharı lütuf ve ma-

deleti temenni eden Dersaadet sabık muhamilerinden 
Ömer Faik Efendiye ait istida ve zevcesinin esnayı 
ameliyede şiryanın açık bırakılmasından dolayı seye-
lânı demden müteessiren vefat ettiğini natık ve kendi 
tarafından mumzî evrak suretleri irsal kılındı efendim, 

tstida Encümeni Rşisi 
Namına 

Mazbata Muharriri 
Rize Mebusu 

Ali 

Adliye Encümeni 
42 13.4.1340 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Maruz kaldığı hatayı adlinin ıslahı ve hukuku 

memnuasının af suretiyle iadesi istirhamına dair is
tanbul sabık muhamilerinden Ömer Faik Efendi ta
rafından muta ve Heyeti Umumiyeden muhavvel is
tida ve evrakı müteferriası encümenimizce tetkik ve 
müzakere olundu. 

Mumaileyhin vikayei ırz ve namus yolunda zev
cesi Nazmiye hanımı 1338 senesi şubatının beşinci 
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günü cerh ettiği ve vefatın cerh tesiriyle vukubulduğu 
sabit olmasına mebni İstanbul Cinayet Mahkemesin
den Kanunu Cezanın 74 ve 47 nci maddelerine tev
fikan esbabı muhaffefeyi takdiriyeye binaen 31 ka
nunuevvel 1339 tarihinde üç sene kalebentlik cezasına 
ekseriyetle mahkûm edildiği ilâm münderecatından 
anlaşılmıştır. Vefatın doğrudan doğruya eseri cerh
ten vukubulmadığı ve bilâkis mütevef iyenin esnayı 
ameliyede kesilen şiryanın açık bırakılması üzerine 
seyelânı dem tesiratiyle ve sui tedavi neticesi olarak 
vaki olduğu Morg ve Tıbbî Adlî raporları ve müşa-
hade evrakı ve zabıta raporları münderecatındâ mev
cut mübayenet ve fıkdanı katiyetten tahakkuk eyle
mesine ve mumaileyh Faik Efendinin devairi resmi
ye davavekâletleri ifa ettiği ve hüsnü ahlâk ve iffet ve 
istikameti sayesinde umumun muhabbetini kazanmış 
olduğu ve hayatı hususiye ve meslekiyesinde her tür
lü şaibeden münezzeh bulunduğu ve ırz ve namus 
yolunda bir aile faciasının kurbanı olarak felâkete 
maruz kaldığı müteaddit muhamilerin imzasını ve ts-
tanbul Barosunun tasdiki resmisini, havi şahadetname 
ile müeyyet bulunmasına ve kanunun iadei hukuku 
memnua bahsinde istihdaf ettiği gaye mahkûmun ıs
lahı hal eylemesi esasına müstenit olmasına göre na
mus ve haysiyetini hiçbir veçhile lekedar etmemiş 
olan mumaileyh Faik Efendinin müddeti medide hu
kuku medeniye ve meslekiyesinden mahrum edilmesi 
Meclisi Âlinin erbabı iffet ve namus haklarında her 
vakit münceli olan refet ve şefkati ile gayri kabili 
telif bulunmasına mebni marülbeyan mahkûmiyet 
ilâmından mütevellit hukuku memnuasının iadesine 
karar verilmek suretiyle mumaileyh Ömer Faik Efen
di hakkında dahi bezli lütuf ve atifet buyrülması mu-
vafıkı madelet olacağı beyanı ile Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hini imzada Dersim Mebusu 
bulunamamıştır. Feridun Fikri 

Kâtip Aza 
Saruhan Konya 
Kemal Musa Kâzim 
Aza Aza 

Çorum Bayezit 
Münir Şefik 
Aza Aza 

Ergani Konya 
İhsan Mustafa Feyzi 
Aza Aza 

Konya Antalya 
Eyüp Sabri Ahmet Saki 

tadei hukuku memnuası için usulü muhakematı 
cezaiyede faslı mahsus mevcut olduğundan ve mah-
kûmunaleyh Ömer Faik Efendi iadei hukuku mem
nua için faslı mezkûrde münderiç şeraite riayet etme
mesi hasebiyle umumdan müstesna olarak bir şahıs 
için kanun teklifiyle ahkâmı umumiye haleldar edil
mesine taraftar değilim. 

Kırşehir 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri.) 

Adliye Encümeni mazbatasını reyinizle koyuyorum; 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koya
cağım. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

5. — Divanıharpçe mahkûm Yüzbaşı Edip Efen
dinin hukuku memnuasının iadesi ve tekaütlüğünün 
kanunu ahır mucibince Binbaşılık üzerinden icrasına 
dair (4/195) numaralı istidası, İstida ve Adliye Encü
meni mazbataları : 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Riya
seti Celilesine Maruzatımdır : 

On sekiz senelik tercümei halimle evrakı deavimi 
havi dosya suretleri merbuten takdim kılınmıştır. İz
mir ve Bursa faciai işgallerini görüp halen bütün 
memleketi kaybetmiş felâketzede bir ailenin reisi ve 
ordunun on sekiz senelik emektar bir zabitiyim. İz
mir hadisei meşumunu müteakip efradı ailemin felâ
ket ve sefaletlerine bakmayarak ilk defa Anadolu 
mücahedesine atılıp saltanatı milliyenin tesisi gayesiy
le silâhı müdafaaya sarılan fedakâr arkadaşlarımla 
beraber ol vakit gayri mesul kuvvetlerin tahtı tesirin
de ve türlü mahrumiyetler içerisinde müteaddit vaza-
ifi mühimme ile vazifei vataniyemi ifaya bezli vücut 
ederek bugünkü Hükümeti Cumhuriyemizin temel 
taşlarını atanlar meyanında bulundum. 

Bundan dolayı pek müftehir isem de son zaferi 
uzma ve istirdadı mesuttan pek az evvel hükümeti 
milliyemizin bir çok fedakârlıklar ihtiyariyle anava
tana iltihak ettirdiği Birinci Ordu Kumandanı sabıkı 
Ali İhsan Paşanın sebebi hikmeti ancak son zaman
larda anlaşılabilen mahut şahsî prensiplerine kurban 
olarak (Kendi tahtı nüfuzundaki mutemetlerinden mü-
teşekkül hususî Divanıharp heyetinin cebren ve gay
ri kanunî olarak sümmettedarik hakkımdaki tanzim 
eylediği mazbatayı hükmiyye suretinde keyfiyet müs-
teban buyrulacaktır.) adî bir bahane ile altı ay ha
pislik mahkûmiyetini müteakip tekaüde sevkedilmek 
suretiyle İstiklâl Ordusunun nezih safları arasından 
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atılıverdim. Suretleri merbut müdafaat ve itirazatı 
kanuniyelerimle makamatı âliyeye vaki ol baptaki 
mütevali müracaat ve istirhamatım ol vakit hal ve 
mevki icabatı olarak her nasılsa müsmir olamayıp 
akamete mahkûm oldum. Şimdi ise devrei sükûn ve 
huzurun hululiyle hukuku mağzubei sarihamın istir
dadına hiçbir mani kalmadığı cihetle işbu feryadı 
tazallümkâranemi nihayetülemir kûşi sem'i adalete 
alacak ancak aziz ve ulu milletimizin mümmesili ye
gânesi ve müdafii hukuku bulunan Büyük Millet 
Meclihi Âlisinden gayrı şahsım için hiçbir merci ta
savvur edemediğimden Cumhuriyet mefhumunun 
medlulü olan âdil ve hakka müsteniden bir mecburi
yeti vicdaniye hissederek, ihtiyare malûl bir validem
le familya ve iki masum yavrularımın kanlı göz yaş
lan arasında yazdığım işbu feryat ve istimdatnamemi 
Meclisi Muallayı Millete arz edilmek üzere bir çok 
fedakârlıklar ihtiyariyle îzmir'den Ankara'ya kadar 
bizzat gelerek makamı riyaseti âlilerine takdim eyli-
yorum. 

Ey Makamı Muallayı Millet! Ben bugün bigünah, 
mağdur ve mazlumum. Hukuk ve istikbalim gayri 
kanunî ve mantıkî ve sureti cebriyede gaspedilmiş ve 
namusum lekedar ve binnetice evlâdü iyâlimin istik
balleri mahiye» on iki liradan ibaret bir tekaüt maa
şına münhasır kalarak sefaletin en şedit, mezelletin 
en rikkataver tabakalarında terkedilmiş tam hizmet 
çağında bulunan güzide bir zabitim. Ufak bir tetki
ki adlî neticesinde beni bu şaibeden kurtarıp hak ve 
şerefimi bahş ve iade edecek ancak muhterem ve mü-
beccel vekillerimizden başka bir makam ve merci 
kalmamıştır. Hükümeti Cumhuriyemizin mümmesili 
hakikisi olan büyük kalpli adil vekillerimizin düstu-
rülamel olarak kabul eyledikleri yegâne kuvvetin ka
nunu adlolup bunu her şeyin fevkinde tutmak ve hâ
kim kılmak azmi kavisinde olduklarına imanı kavi 
perverde eylediğimden neticeten ihkakı hak eyledi
ğim takdirde hakkımda da lâzımei adaletin berveçhi 
maruz mevad dahilinde tecellisini talep ve istirham 
eylerim. 

Ciheti maddisi : 1. — Sınıf arkadaşlarımın hemen 
kâffeşinin binbaşılığa terfileri dolayısıyle bu haktan 
mahrum edildiğimden ve istiklâl Harbi nihayetine 
kadar her nasılsa terfi edemeyip mağdur kalan za-
bitan misillu kanunu ahîr mucibince - esasen 1332 
nasıplı yüzbaşı olmaklığım ve tabur kumandanlığı va-
zaifi de ifa eylediğim cihetle - iadei rütbe ettirilerek 
bir derece terfiimi, 

2. — Divanıharbin olbaptaki karar tarihi olan 
11 kânunuevvel 1337 tarihinden itibaren şimdiye ka^ 
dar farkı muhassesatımın kanunen itasını. 

Ciheti manevisi : 3. — İki seneden beri bu sefa
let ve zaruretimize sebep olan İhsan Paşa ile bunun 
amali şahsiye ve keyfiyetine hadim olarak sureti mer
but gayri kanunî mazbatai hükmiyeyi tanzim ve 
temhir eden Divanıharp heyetiyle mezkûr evrakı hük
miyeyi tesir ve hatıra tabi olarak ceffelkalem tas
dik ve kabul eden ol zaman Birinci Ordu Karargâ
hının saz muallimi ve daha doğrusu paşa hazretle
rinin hususî sazendesi olup ordu Müşaviri Adlilik 
makamını maatteessüf işgal eden Sadri Efendi haz
retlerinin olbaptaki maddei cezaiyei kanuniye muci
bince muameleyi lâzımei adilenin icrasını, 

4. — Paşa hazretlerinin orduya teşriflerini müte
akip zulümlerinin ilk kurbanı olan bendenizi ismimle 
ordu kıtaatına - emri yevmilerle makamı müftehirde 
teşhir eylemeleri yüzünden vekayii bilen ve bilme
yen ordu arkadaşlarım arasındaki kazanılmış mev
kiim birden bire sükutla şeref ve haysiyeti manevi-
yem haleldar olduğundan ve el'an o şaibei zan altın
da yaşamakta bulunduğumdan tekrar vazifei mu-
kaddeseye iltihakım mukadder olduğu surette haksız
lık neticesiyle zulüm ve gadre uğradığımı ve bu bap
taki şeref ve namusu askerimin iade edildiğinden eva-
miri yevmiye ve ceridei askeriye ile orduya tamamini, 

Hülâsa : Hukukum tezahür ettiği takdirde iadei 
rütbe ve emsalimle bir derece terfiimi, eğer bir te
kaüt zabitin velev haksız yere de olsa tekrar iadei 
rütbe ettirilmesi Hükümeti Cunıhuriye ve milliyemi-
zin kanunî icabatından değilse «ki hiç te ümit et
miyorum» halen evlâdü ayalimin istikbâllerini temin 
edecek elde mevcut on para sermayem bulunmadığın
dan şimdiye kadar uğradığım maddî ve manevî bir 
çok zarar ve ziyanlarımın müsebiplerinden tazmin ve 
telâfi ettirilmesini. 

Bunlar da olamadığı surette, tekaütlüğümün ka
nunu ahîr mucibince Binbaşılık üzerinden yeniden 
takdiri ile Hükümet tarafından tazminatı şahsiye ve 
maneviye itası kabul buyrularak mağduriyet ve pe-
rişaniyetime nihayet verilmesi esbabının istikmalini 
pek büyük olan Meclisi Âlii Millînin senei şefkatin
den tazarru ve niyaz eylerim. Olbapta katıbei ah
valde emruferman hazreti mellehul emrindir. 

24 Şubat 134a 
Altıncı Fırka Nakliye Kollan 

Kumandanı Sabıkı Kıdemli mütekait 
Yüşbaşı Edip 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İstida Encümeni 

43 - Karar - 33/788 
28 . 2 . 1340 

îstida Encümeni 
Adliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 

Divanıharp azalığmda bulunduğu zaman rüşvet 
almak ve emrinde bulunan vesaiti nakliyeden ticaret 
kasdiyîe intifaa teşebbüs etmek, maiyeti efradından 
karzan para almak cürümleriyle maznun olan altıncı 
fırka nakliye kolları kumandanı Yüzbaşı Edip Efen
dinin icra edilen muhakemesi neticesinde maiyeti ef
radından karzan para alması dolayısıyle Askerî Ceza 
Kanunnamesinin (200) ncü maddesine istinaden mes
leki ile kabili telif olmayacak surette hattı destiyîe 
muharrer mektup yazması sebebi şiddet acküyîe altı 
ay hapsine ve tekaüden mesleki askeriden ihracına 
dair olan 11 Kanunuevvel 1338 tarihli mazbatai hük-
miyede sebebi şiddet addedilen hattı destiyîe muhar
rer mektup yazması hususu muhtacı teemmül görül
müş ve filvaki .hüküm kaziyei muhkeme teşkil etmiş 
ise de hareketi vakıa ile verilen hüküm arasında mü
savat ve muvazaat görülememiş ve aynı zamanda o 
zamana ait ahvali fevkalâde nazarı teemmüle alın
mak lâzımeden bulunmuş olmakla evrakın bilcelp tet
kiki ve iktizayı hale göre muamele ifası zımnında Ad
liye Encümenine şevki karargir olmuş olmakla tak
dim kılındı. 

İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharri 
Karahisarısahip Rize 

Musa Kâzım Ali 
Kâtip ÂZH 

Kangırı ' Karesi 
Yusuf Ziya Mehmet Cavit 

Âza Aza 
Malatya Tokat 
Reşit Mustafa 

Aza 
Kayseri 

Sabit 

Adliye Encümeni 
39 1 . 4 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Nizamiye Yüzbaşılarından Edip Efendinin du

çarı mağduriyet olduğundan bahisle Meclisi Âliye 
takdim edip İstida Encümeninden encümenimize ha
vale kılınan istidası, evrakı hükmiyesi ceîbedilereic 
ledettetkik; mumaileyhe isnat olunan cemimi mııh-
teîifeden ancak maiyetinde bulunan bir çavuştan al
dığı ve müteakiben iade eylemiş olduğu dört lirayı 

almaktan ibaret olan hareketi mukabilinde altı ay 
müddetle hapis ve tekaüden silki askeriyeden tardı 
hususlarına Ordu Divanıharbiricc karar verilerek 
keyfiyetin 12 kânunusani 1337 tarihinde Ordu Ku-
mandanhğmca tasdik edildiği ve îstida Encümeni 
mazbatasında filvaki hüküm kaziyei muhkeme teş
kil eylemiş ise de hareketi vakıa ile verilen hüküm 
arasında müsavat ve muvazenet görülememiş ve ay
nı zamanda o zamana ait ahvali fevkalâde nazarı 
teemmüle alınmak lâzımeden bulunduğu beyan mu
maileyhin istidasında hukuku memnuasının iadesi 
ve tekaütlüğünün kanunu ahır mucibince Binbaşılık 
üzerinden yeniden taktiri rica edildiği anlaşılmıştır. 

Zabiti mumaileyh, Ordu Divamharbinde muha
keme edilerek bu hükümde kesbi katiyet etmiş ve 
buna karşı tariki kanuniye müracaat imkânı mi'm-
selip bulunmuş olmasına ve istida muhteviyatına na
zaran mumaileyhin istida ve istirhamının isafı He-
ysti Celilenin takdir ve tasvibine mufavvez bulun
duğu. arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Dersim 
Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 

Kemal 
Aza 

Çorum 
Münir 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Konya 
Refik 
Aza" 
Konya 

Musa Kâzım 
Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Aza 
Encümen tarafından müracaat veçhile 
beyanı rey edilmesi lüzumuna kaniim. 

Antalya 
Saki 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Efen
dim, bu Edip Efendi hakkında ufak bir maruzatta 
bulunacağım. Bu zat 1330 senesinde Nazilli cephe
sinde mücadeleye bizzat iştirak ederek fakirle teşriki 
mesai etmiştir ve hüsnü hizmetine her suretle ben
deniz kaniim ve hüsnü şehadot ederim. Dört liradan 
ibaret ufak bir mesele dolayısıyle o zaman bu zati 
böyle doğrudan doğruya tekaüde ve bütün hukuku 
mcmnuasrnı adeta.,. 

EMfN BEY (Tokat) — Şayanı refettir, 
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HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Evet 
her cihetle şayanı refettir. Affı Umumî Kanunun
dan müstefittir. Halbuki hukuku memnuasının iade
sine dair bir şey yoktur. Bendeniz bir takrir verdim. 
Lütfen kabul buyurunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Hoca Efendi Hazretlerinin hakkı vardır. Zaten ka
bul etmiş olduğumuz Af Kanununun birinci mad
desi affı umumidir. Cürmiyeti salip olan affı umu
midir. Bu affı umumî askerî ceraime de şamildir. 
Binaenaleyh Efendi hazretlerinin teklifi zaten hasıl
dır. Fakat kabul olunmalıdır. Affı umumiden mak
sat hukuku memnuasının da iadesidir. Mutlaktır. 
Çünkü affı umumidir. Cürmiyeti saliptir. Binaenaleyh 
birinci maddedeki hüküm, mucibi tereddüt olmaya
cak derecede affı umumidir. Binaenaleyh Edip Efen
di şimdi müdafaai Milliye Vekâletine müracaat ede
rek tasdik edilmiş olan kanunun birinci maddesinden 
istifade edecektir. Binaenaleyh efendi Hazretlerinin 
takriri de kabul olunursa tekidi mana olur. Zaten af 
olunmuştur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Beyefen
di, takririn kabulü lâzımdır. Çünkü Encümen beyanı 
fikir etmemiştir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim, bu madde
nin müzakeresinde, Heyeti Celilenizden istirham ede
ceğim, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri ha
zır bulunsun. Huzuru şarttır. Hafız İbrahim Efendi 
burada dört liradan bahsetti. Efendiler, irtikâp edil
dikten sonra dört lira ile (İrtikâp yok sesleri) böyle 
dört liraya, üç liraya tenezül etmek daha ziyade hasis 
bir vaziyettir. Binaenaleyh Divanıharplerin verdik
leri kararları bu suretle tadil ederseniz... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul olun
muştur Beyim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hayır, Divanıharplerin 
kararını tadil etmeye hakkımız ve salâhiyetimiz yok
tur. Sonra binlerce zabit çıkar, hepsi hak talep eder
ler. İstirham ediyorum. Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretlerinin huzuriyle behemehal bunun mü
zakeresi lâzımdır. Herhalde bunun müzakeresinde 
hazır bulunsun. (Reye sesleri) 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, affı umumî 
kelimesinin yani affı umuminin hakikaten hukuku 
memnuayi iade edeceğinde şüphe yoktur ve bun
dan dolayı Feridun Fikri Beyin mütalâaları doğru
dur. Takrire lüzum yoktur. Fakat mademki, böyle 
bir takrir verildi. Meclisi Âlice kabul buyurulursa 
teyit ve tekit edilmiş olur dediler. Bendenizce öyle 

değildir, doğru değildir. Muhakemei cezaiyemizde 
bir usul vardır. O usul ve merasimle olabilir. Meclisi 
Âlinin yoktan böyle iadei hukuku memnuasına karar 
vermesi doğru değildir. Esasen affı umumide iadei 
hukuku memnua mevcut olduğu için lüzum da yok
tur. Zaten istenilen şey de hâsıldır. 

REİS — Efendim, Hafız İbrahim Efendi, Edip 
Beyin hukuku memnuasının iadesini teklif ediyor. 
(Kabul sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul alel 
kabul mahiyetindedir. 

REİS — Binaenaleyh takriri reye koyuyorum. 
Edip Beyin hukuku memnuasının iadesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Berayi te
yit kabul. 

REİS — Efendim, kabul olundu. 
6. — Vazifei memuriyetini suiistmalden dolayı 

Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm edilen Meci
diye Şube Reisi Hasan Hayri Efendinin (1/196) nu
maralı istidası ve İstida ve Adliye Encümenleri maz
bataları; 

REİS — Okuyorum. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mâruzu bendeleridir: 

Kırşehrinin Ahievran Mahallesindenim. 1311 se
nesinde İstanbul'da başlayan iptidaî, rüştî, idadî ve 
âlî tahsilimi kamilen mekâtibi askeriyede itmam ve 
ikmal eyledim. 1323'te Mektebi Fununu Harbiyeden 
başehadetname mülâzımı sanilikle neşet ettim. Bü
tün hayatı askeriyem ordunun en güzide kıtaatın
da geçti. 

Bir seneyi mütecaviz müddet dahi, Mektebi Har-
biyede amelî ve nazarî Talim Muallimliği yapmak te
veccüh ve şerefine nailiyetle mübahiyim. 

1323'ten 1338 senesi Mayısına kadar mürur eden 
seneler zarfında vukua gelen harplere iştirak ve de-
recei hizmetime göre takdirname, harp madalyası, 
gümüş muharebe liyakat madalyası ve kıdem zamai-
mi gibi mükâfatlarla taltif edildim. Kafkas'ın en 
şedit kış mevsimlerinden, en meşakkatli harplerin
de aldığım cerihadan sağ elimin şahadet ve orta par
makları duçarı atalet oldu. 

Bu güzel yurdun karlı ovalarına akan kızıl kanın, 
efradından olmakla müftehir bulunduğum sevgi
li milletime helâl olsun. Son vazifem, Mecidiye ka
zası Ahzıasker Şube Riyaseti idi. Harbin devamı 
müddetince müteneffizanin Şube reislerine karşı al
dıkları vazıhamı müstağiin arz ve izahtır. Sabık Kır-
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şehir Mebusu Ali Rıza Beyin biraderi ve Deli Halit 
namiyle müştehir bir zatin matalibi gayri muhikka-
smın âdemi isiafı sebebiyle mumaileyhin bilvasıta 
icra ettiği tesir, yaptığı tahrik ve teşvik neticesi 1338 
senesi Mayısında (Vazifei memuremi suiistimal ve 
rüşvet ahzı) cürümleriyle mâznunen Kayseri istik
lâl Mahkemesine tevdi olundum. îlcaatı ahval ve za
man dolayısiyle bilâmubalâğa yirmi dakika devam 
eden bir muhakemeyi' müteakip sureti merbut hü-
lâsai hükmiyeden dahi anlaşılacağı veçhile (Maznu
nun rüşvet aldığı hakkında her ne kadar kanaati 
vicdaniye hâsıl olmamış ise de vazifei memuresini 
suiistimal eylediği indelmuhakeme sabit olmakla ka
nunu Cezanın 102 nci maddesi zeyli hükmüne tev
fikan bir sene müddetle hapsine ve müebbeden rüt
be ve memuriyetten tardına) kararı tefhim edildi. 
Müddeti mahsusiyetimi ikmal ederek tahliye olun
dum. 

Hükmün birinci fıkrasiyle rüşvet ahzı gibi bir fiilî 
makduhtan bendelerini tebriye etmek suretiyle iz
har ve tebyini hakikat buyuran istiklâl mahkemesi 
azayı muhteremesine bütün samimî kalbimle takdi
mi şükran ve minettarî eylemeyi farizadan addeder 
ve ikinci fıkrasiyle de hükmedilen cezanın indel mu
hakeme sabit olduğu tefhim edilen cürme nispeti 
takdirinde herhalde cezanın cürümden pek az oldu
ğuna zati reisanelerince de yakin hâsıl olacağı ka
naatinde bulunduğumu kemali hürmet ve tazimle 
arz eylerim. 

Cürmün eşeddi; evvelâ rüşvet ahzinden tebriye, 
ahaf derecede olanı için itayı kararda esbabı muha-
fefe olarak kabul edilemez miydi? Fakat bu, ezelde 
mukadder imiş. 

1311 senesi ile 1338 senesi arasındaki takriben 
yirmiyedi senelik bir merhalei baidenin ne kadar 
azîm müşkülâtla katedilebildiğine nazarı dikkati 
âlilerini celbeylemeyi zevaitten tanırım. 

tşbu mâruzâtımla hâşa ve hâşa İstiklâl Mahke-
mei Celilesinden ve onun âzayi muhtereme ve mü-
beccelesinden şikâyet etmiyorum. Çünkü, müdrik ve 
kaniim ki, fevkalade zamanlar fevkalâde tedabir it
tihazını icap ettirir. 

Tanrıya şükür olsun buhranlı zamanlar bir daha 
avdet etmemek üzere uful etti. Maniin duçarı zeval 
olmasiyle memnuun avdetinde bir mahzur mutasav
ver değildir sanırım. Maksadı millinin istihsal ve ta
hakkuku günlerini bizlere idrak ettiren Cenabı Hak
ka bin kere hamdü senalar olsun. Reisi bulunduğu
nuz Heyeti Mebuseyi muhtereme icabına göre ce-
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za da verir, af da eder. Bu hasaili mümtazei mem-
duhayı emsali adidesiyle' izhar ve ispat eylemiştir. 

Askerlik dolayısiyle şu mübarek vatanımda bir 
avuç toprağa bile malik değilim. Tekaüt maaşım 
hakkında hükümde bir sarahat olmadığından hab-
bei vahide gelirim de yok. Temini maişet hususun
da tahammülfersa bir vaziyetteyim. Sanatım hariçte 
muta olsaydı, kaderime razı olur, kendi saimle ge
çinerek pek kesir olan meşguliyetinize bir de ben 
ilâve etmezdim. Muztar bir halde kaldığımdan en 
rahîm ve en şefik olan Büyük Millet Meclisinin ce
nahı merhamet ve mürüvvetine iltica ediyorum. 

Hukuku medeniyeden iskattan pek de hafif ol
mayan bu hükmün ref'i ile hukuku memnuamın iade 
buyrulması suretiyle devam eden ıstırap ve âlâm 
ve ekdarıma nihayet verilmesini lütuf ve atifeti ce
lilerinden istida ve istirham eylerim efendim. 

12 Mart 1340 
Mecidiye Kazası Sabık Şube Reisi 

Hasan Hayri 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 26 . 3 . 1340 

İstida Encümeni 
32-Karar 
23 
46 

İstida Encümeni Mazbatası 
Vazifei memuresini suiistimal ve rüşvet almak

tan dolayı Kayseri İstiklâl Mahkemesince silki as
keriden tardiyle bir sene hapse mahkûm, Mecidiye 
kazası Şube Reisi Hasan Hayri Efendinin muhavvel 
istidası ve bu baptaki evrakı hükmiye ve teferruatı; 
Encümenimizin 26 Mart 1340 tarihli İçtimaında mü
talâa ve tetkik ve icabı müzakere olundukta mumai
leyhin istidası hukuku memnuasının iadesi talebinden 
ibaret olup işbu meselei hukukiyenin tetkik ve bir 
karara raptı ise mütehassıs Encümene ait mesailden 
olmakla Adliye Encümeninin mütalâası alınmak üze
re Meclisi Âliye sevk edilmesine bilittifak karar ve
rildi. 

istida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahip Trabzon 

Musa Kâzım Nebi Zade Hamdi 
Kâtip Aza 
Rize Van 

Ali Münip 
Aza Aza 

Denizli Malatya 
Yusuf Reşit 
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Aza 
Amasya 

Nafiz 

Adliye Encümeni 
40 

Aza 
Bozok 
Salih 

13 . 4 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Vazifei memuresini suiistimal ve rüşvet almaktan 
dolayı Kayseri İstiklâl Mahkemesince kanunu ce
zanın 102 nci maddesi hükmüne tevfikan bir sene 
hapsiyle silki askeriden tardına karar verilen, Meci
diye Kazası Şube Reisi Hasan Hayri Efendinin He
yeti Umumiyeden muhavvel ve hukuku memnuası-
nın iadesi istirhamını havi istidası, evrakı hükmiye 
ve teferruatı encümenimizce mütalaa ve tetkik olun
du. 

Cereyan eden mahkemei vicahiye neticesinde is
nat olunan rüşvet ahzı fiilinin mumaileyh tarafından 
irtikâp edildiğine kanaat hasıl olamadığı fıkrai hük-
miyede musarrah olup, yalnız vazifei memuresini 
suiistimal eylediği isnadından dolayı mahkûm edil
miş bulunmasına ve sureti istida ve müracaatına gö
re mumaileyhin tervici müstedası Heyeti Celilenin 
nazarı takdir ve tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çorum Dersim 
Mehmet Münir Feridun Fikri 

Kâtip Aza 
Saruhan Tokat 
Kemal Emin 

Aza Aza 
Bayezit Ergani 
Refik İhsan 
Aza Aza 

Konya Konya 
Mustafa Feyzi Eyüp Sabri 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim; Adliye Encümeni, mumailey
hin tervici istidası Heyeti Celilenin takdir ve tervici
ne muhavvetdir diye bir mazbata yazmıştır. Mumai
leyhin müstedası ise. hukuku memnuasının iadesine 
dairdir. Bunu evvelâ reye koyacağım. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Beyefendi. 
tervici istidası tabiri, âm bir tabirdir, şamil bir tabir

dir. Böyle karar verirsek, o da istidasında bir milyon 
lira isterse... 

REİS — Bir milyon istediğini yazmıyor, Arz et
tim ki istidasında hukuku memnuasının iadesini isti
yor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi; bir noktayı arz etmekliğime müsaade buyuru
nuz. 

SABİT BEY (Erzincan) — Böyle hukuku umu
miye olanların hukuku memnuasının iadesi esası za
ten mevcuttur. Şimdi böyle ayrı karar verirsek di
ğerlerinin hukuku memnuasının iade edilmeyeceğini 
işrap etmiş oluruz. (Çok doğru sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bendeniz 
de onu arz edecektim. Biz bu evrakı, Affı Umumî 
Kanununun Heyeti Celilece kabulünden evvel tak
dim etmiştik. Halbuki Yüzbaşı Hayri Efendi, İstik
lâl Mahkemesi tarafından, hatırımda kaldığına göre 
Ceza Kanununun 102 nci maddesine tevfikan mah
kûm edilmiştir. Halbuki siyasî ve askerî olan ceraım-
den gayri bulunan İstiklâl Mahkemeleri dahi Mec
lisi Âlice kabul olunan Affı Umumî Kanununun 
beşinci maddesi mucibince affolunmuştur. Binaen
aleyh Sabit Beyefendinin buyurdukları mütalaa ta
mamen varittir. Bunların reye konmasına lüzum 
yoktur, bunlar affı umumiden müstefittirler. Tayi
ni muameleye mahal yoktur. 

REİS — Affı Umumî Kanunundan istifade ede
ceklerine nazaran tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair mazbata muharriri beyanı mütalaa edi
yorlar. Binaenaleyh Affı Umumî Kanununa göre 
affedildiklerinden bu kanunun iktizasına göre tev-
fiki muamele olunması için hıfzı lâzım gelir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis 
Beyefendi, şimdi bir dakika evvel birisini kabul et
tik. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bunu da 
kabul edelim. Badema kabul olunmasın. 

REİS — Efendim, Affı Umumî Kanununa tabi 
olacağından dolayı tayini muameleye mahal olma
dığına karar verelim. (Muvafık sesleri) Bu sureti 
kararı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Men'i Müskirat Kanununun ikinci ve üçüncü mad
delerinin tadiline dair (2/247) numaralı teklifi kanu
nisi ve ahiren kabul edilen Müskirat Kanunu dola-
yısiyle tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Adliye Encümeni mazbatası: 
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REİS — Okuyoruz, 
Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin teklifi ka

nunisi: 
Riyaseti Celileye 

Men'i Müskirat Kanununun ikinci maddesi ile 
üçüncü maddesinin berveçhiati tadilini teklif eyle
rim: 

Madde 2. — Müskirat imal, ithal ve nakil ve 
füruht edenlerden müskiratın beher kıyye ve küsu
ru için elli lira cezayi nakdî ahz ve elde edilen müs
kirat imha olunur. 

Madde 3. — Alenen müskirat istimal edenler ve
ya hafiyyen istimal edip de sarhoşluğu görülenler ya 
haddi serî veya elli liradan iki yüz liraya kadar ce
zayi nakdî veyahut üç aydan bir seneye kadar ha
pis cezasiyle tecziye olunurlar. Sıfatı resmiye erba
bından olanlar dahi memuriyetten tart edilir. Bu hu
sustaki hükümler kabili temyizdir. 

19. 12. 1339 
Bozok 
Hamdi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
118/118 Karar 

Ankara 
1 2 . 1 . 1340 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Men'i Müskirat Kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin tadiline dair Bozok Mebusu Ahmet 
Hamdi Beyin teklifi kanunisi mütalaa olundu. 

Evvelce bu bapta Tekfurdağı Mebusu Cemil 
Bey ve rüfekası tarafından verilen teklif şayanı mü
zakere görülerek encümenimizin 11.9.1339 tarih 
ve 40 numaralı mazbatası ile Heyeti Umumiyeye 
takdim kılınmış olduğundan mezkûr kanunla liecelit-
tevhit Heyeti Umumiye arz ve takdimine karar ve
rildi. 

Reis 
Tokat 
Emin 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Aza 
Mardin 

Abdürrezak 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
20/47 Karar 

Ankara 
14.2.1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Men'i Müskirat Kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin tadili hakkında Bozok Mebusu Hamdi 
Beyin teklifi kanunisi ledelkırae; bu baptaki mesail, 
ahiren vazkılınan kanun ile halledilmiş olduğundan 
tayini muameleye mahal olmadığı Heyeti Umumiye
ye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 
Çorum 

Mehmet Münir 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Ergani 
thsan 

Aza 
Konya 
Refik 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbatası
nı reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

8. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfe-
kasının; davavekilleri cemiyeti teşekkül eden mahal
lerde mezkûr cemiyet levhasında mukayyet olma
yan muhamilerin icrayı vekâletten menleri mebhus 
vekiller cemiyetinin icabında muhamilerin levhadan 
terkini kayıtları kararını da vermek salâhiyetini haiz 
olmalarına dair (2/274) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası : 

AHEMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Bey, 
ruznamenin ikinci sahifesinde mukayyet bir tekli
fim vardır. Muhami kanunu çıktığı için bunu geri 
alıyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
namına biz de geri alıyoruz. Mademki kanun çık
mıştır, hıfzı lâzım gelir. 
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REİS — Efendim, bu teklifi kanuninin iptalini 
ve hıfzını reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edildi. 

ALÎ RIZA BEY (Kırşehir) — Reis Bey, asker
lerin affına dair bir tefsiri kanunî vardır. Lütfen 
çıkarıverin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bu encümenden çıkmış ve Heyeti Celileye gelmiştir. 
Fakat henüz tabolunmamıştır. 

9. — Belediye reis ve azalarının idareten azlini 
mucip ahval ile maluliyetleri halinde haklarında ya
pılacak muamelenin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/216) numaralı tezkere ve Dahiliye Encü
meni mazbatası : 

REÎS — Efendim, bu mazbata müstacel olduğu 
için müzakeresine başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/573 

6 . 2 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tanzifat ve tathirat ve tenvirat gibi sıhhat ve 

emniyeti umumiyeye müteallik mesaili ihmal ve bi-
lâkeşif tamirat ve inşaat icrası suretiyle emrivakiler 
ihdas ve müstahdemini belediyeyi umuru zatiyesin-
de istihdam suretiyle de nüfuzu memuresini suiis
timal dolayısıyle Belediye heyetinin itimat ve emni
yetini kaybettiği iddia edilerek Kângırı Belediye 
P.eisi Cemal Beyin belediye heyetince ekseriyetle ri
yasetten iskatma karar verildiği ve 23 Eylül 1293 
tarihli Vilâyet Belediye Kanununda belediye rüesa-
sının suret ve keyfiyeti azline dair bir madde olma
dığından belediye rüesasının sureti intihabı hakkın
daki 30 Teşrinievvel 1338 tarihli Kanunun mevkii 
meriyete vazına kadar bir memuriyet nereden tevcih 
olunursa gene oradan ref ve iskat olunabilmesi kai-
dei urnumiyesine müsteniden belediye reisleri rüesa-
yi memurini mülkiyece icabında azil ve tebdil edil
mekte idiyse de salifülarz 30 Teşrinievvel 1338 tarih
li Kanunun neşri ile belediye rüesasının intihabı bi-
lâ kaydüşart Belediye Meclislerine terk olunduğu 
ve belediye reis ve azalarının ceraimi kanuniyelerin-
den dolayı haklarında Memurin Muhakemat Ka
nununa tevfikan muamele olunacağı Şûrayıdevlet 
kararı ile tespit edilmiş ise de, idareten mucibi azil 
ahval ile maluliyetleri halinde haklarında yapılacak 

I muamelede işbu kanun tamamen sâkit ve bu hal 
her tarafta tereddüdü mucip olmakta olduğu ve ger
çi kanunu ahir mucibince riyaset, belediye heyetin
ce bilintihap tevcih edilmekte olması cihetiyle ka-

I vaidi umumiyeye tevfikan vazifei riyasetin gene 
aynı heyet tarafından nezedilebilmesi ruhu kanuna 
tevafuk etmekte ise de kanunun sükûtu dolayısıyle 
bu hususta bir karar ittihazı mümkün bulunmadı-

I ğından keyfiyetin tefsiri icap etmekte olduğu Da
hiliye Vekâletinin 3 . 2 . 1340 tarih ve Umuru 
Mahalliyei Vilâyat Müdiriyeti Umumiyesi 4251/104 
numaralı tezkeresinde işar kılınmakla ifayı mukte-
zasına müsaadei riyasetin penahilerini istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Dahiliye Encümeni 
Karar : 49 

14 . 2 . 1340 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tanzifat ve tathirat ve tenvirat gibi sıhhat ve 
emniyeti umumiyeye mütaallik mesaili ihmal ve bilâ-
keşif tamirat ve inşaat icrası suretiyle emrivakiler 
ihdas ve müstahdemini belediyeyi umuru zatiyesinde 
istihdam suretiyle de nüfuzu memuresini suiistimal 
dolayısıyle Belediye heyetinin itimat ve emniyetini 
kaybettiği iddia edilerek Kângırı Belediye Reisi Ce
mal Beyin Belediye heyetince ekseriyetle riyasetten 
iskatına karar verildiği ve 23 Eylül 1293 tarihli Vi
lâyat Belediye Kanununda belediye rüesasının suret 
ve keyfiyet azline dair bir madde olmadığından be-

I lediye rüesasının sureti intihabı hakkındaki 30 Teşri
nievvel 1338 tarihli Kanunun mevkii meriyete vazına 
kadar bir memuriyet nereden tevcih olunursa gene 
oradan ref ve iskat olunabilmesi kaidei urnumiye
sine müsteniden belediye reisleri; rüesayi memurini 
mülkiyece icabında azil ve tebdil edilmekte idiyse 
de salifülarz 30 Teşrinievvel 1338 tarihli Kanunun 
ııeşriyle belediye rüesasının intihabı bilâ kaydüşart 
Belediye meclislerine terk olunduğu ve belediye reis 
ve . azalarının ceraimi kanuniyelerinden dolayı hak
larında Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan 
muamele olunacağı Şûrayıdevlet kararı ile tespit edil
miş ise de idareten mucibi azil ahval ile maluliyet
leri halinde haklarında yapılacak muamelede işbu 
kanun tamamen sakit ve bu hal her tarafta tereddü-

I dü mucip olmakta olduğu ve gerçi kanunu ahır rau-
j cibince riyaset, Belediye heyetince bilintihap tevcih 
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edilmekte olması cihetiyle kavaidi umumiyeye tev
fikan vazifei riyasetin gene aynı heyet tarafından 
nezedilebilmesi ruhu kanuna tevafuk etmekte ise 
de kanunun sükûtu dolayısıyle bu hususta da bir ka
rar ittihazı mümkün bulunmadığından keyfiyetin 
tefsiri icap etmekte olduğu Dahiliye Vekâletinin 
3 . 2 . 1340 tarih ve Umuru Mahalliyei Vilâyat Mü
düriyeti Umumiyesi 4251/104 numaralı tezkeresinde 
işar kılınmakla ifayı muktezası beyaniyle Heyeti 
Umumiyeden 11 . 2 . 1340 tarihinde encümenimize 
havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

28 teşrinievvel 1328 tarihli belediye reislerinin 
intihabına müteallik kanunun müzakeresine dair en
cümene celp edilen birinci Büyük Millet Meclisi 
128 nci İçtimai Zabıt Ceridesi mütalâasında anlaşıldı
ğı üzere bu cihet vaktiyle teklif edilmiş ve kabul edil
memiş olmasına göre tefsire imkân ve mahal görülme
miş olduğundan Heyeti Umumiye iadeten arz ve tak
dim kılındı. 

Dahiliye Mazbata 
Encümeni Reis Vekili Muharriri namına 

Karesi Karahisarısahip 
Taayin edenlerin azle İzzet Ulvi 

salahiyetleri tabiî oldu
ğundan muhalifim 

Mehmet Vehbi 

4 . 1340 C : 2 

Kâtip Aza 
Karesi Canik 

Ali Şuur i Süleyman Necmi 
Aza Aza 

Bozok Karesi 
Süleyman Sırrı Bey Azil ve İskata taraftarım 
İmzada bulunmamışıtır. Haydar Adil 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Efendim, 
ruznamenin 13 ncü numarasında Men'i Müskirat 
Kanunu mucibince mahkûm olanların bilâhara kabul 
edilen kanun münasebetiyle haklarındaki hükmün in
faz olunmamasına dair bir kanun vardır. Kanun 
ilga edildi, mahkûmlarını da lütfen çıkarınız. 

REİS — 13 ncü numarada böyle bir şey gör
müyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Birinci 
sahifede mazbatalar kısmındadır. 

REİS — Henüz tab ve tevzi edilmemiştir. 
Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere cel

seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 6.00 

• » n 
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Muvazenei Umumiye kanun lâyihasının ikinci defa olarak tayini esami ile reye vaz'ı neticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 151 

Kabul edenler : 145 
Reddedenler : 3 
Müstenkifler : 3 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Zekâi B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BlGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 

(Kabul edenler) 

Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 

Musa Kâzım B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed. Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ferit B. 
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Nuri B, 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDÎN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

Neşet 

MENTEŞE 
Esad Ef 

Besim B 
MERSİN 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

Ali B. 
Esad B. 

AKSARAY 
B. 

KONYA 
Mustafa Fey> Kİ Ef. 

RİZE 

| 
| Ziya 

i 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

I SİVAS 
| Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
i Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
| Faik B. 

(Reddedenler) 

ERZURUM 1 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

TRABZON 
B. | Süleyman Sırrı B. 

(Müstenkifler) 

ORDU | 
S İsmail B. 

SİVEREK 
|j Mahmut B. 
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