
D B V R E : II C İ L T : 8 İÇTİMA SENESİ : II 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Otuz ikinci İçtima 

8.4.1340 Salt 

• 

Mündereoat 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 413 

2.— SUALLER 413 
1. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi 

Efendinin; Ankara'da eşya ve erzak üzerinde 
yapılan ihtikârdan Şehremanetinin malumatı 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri. 413 

3. — EVRAKI VARİDE : 413 
Lâyihalar 413 

1. — Mal sandıklariyle bilumum muhasibi 
mesullerin hesabatını rühiyet eylemek üzere teş
kili tensip edilen tetkik heyetlerinin ücurat 
ve harcırahlariyle masarifi sairelerine karşılık 
olmak üzere Maliye bütçesine faslı mahsus 
olarak elli bin lira tahsisat vaz ve ilâvesine da
ir kanun lâyihası (1/480) 413 

2. — Maaşat, ücurat ve muhassesatm tevki-
fattan tecridi ile miktarı safisi üzerinden tah
sis ve tediyesi hakkında kanun lâyihası (1/481) 413 

Mazbatalar 414 
1. — İstanbul'a ithal edilecek buğday ve 

unların tarifei asliyede muharrer resmin on iki 

Sayfa 
misli gümrük resmine tabi tutulması hakkın
da (1/447) numaralı kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 414 

2. — 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920 
senesinde Madrit'te posta için inikat edip Hü
kümet tarafından iştirak edilmiş olan beynel
milel kongrelerce tespit edilen mukavelat ve 
nizamata Büyük Millet Meclisi Hükümetince 
de iştirak edilmesi Heyeti Vekilece tensip edil
diğinden tasdikine dair Icravekilleri Riyase
tinden mevrut (3/23) numaralı tezkere ve Pos
ta Telgraf Encümeni mazbatası (Encümen ta
rafından derhal müzakere ve tasdiki teklif 
edilmektedir.) 414 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve 
Gürcistan Hükümetleri arasında Tiflis'te 9 
Temmuz 1338 tarihinde akit ve imza edilen 
Posta ve Telgraf Mukavelenamesinin tasdiki
ne dair (1/21) numaralı kanun lâyihası ve tas
dik ve tatbikine hacet kalmadığına dair Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 414:415 



İ : 32 8 . 4 . 1340 C : 1 

ıSayfa 
4. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 

33 üncü maddelerindeki tearuzun refi için 33 
üncü maddenin tamamen tayyedilmesi ve mü
teakip maddeler numaralarının ona göre tas
hihi hakkında Başvekâletten mevrut (3/231) 
numaralı tezkere ve muvafık olduğuna dair 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 415 

5 — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumi-
yesinde bazı teşkilât icrasına dair (1/24) numa
ralı kanun lâyihası ve tayini muameleye ma
hal olmadığına dair Posta ve Telgraf Encü
meni mazbatası. 415 

6 . — Telefon Santrallan mevcut olan şe
hirlerde Fono Telgraf usulünün tatbiki hak
kında (1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 415 

7. — Dahilî posta ücuratının tadili hak
kında (1/233) numaralı kanun lâyihası ve ta
yini muameleye mahal olmadîğına dair Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 415:416 

8. — Ordu Mebusu Recai Beyin; Telsiz 
telgraf ve telsiz telefon hakkında (2/191) nu
maralı teklifi kanunîsi ve Müdafaai Milliye 
Encümeniyle müştereken müzakere edilmesi 
talebini mutazammın Posta ve Telgraf Encü
meni mazbatası. 416 

9. — Samsun Rüsumat Müdiriyeti muame
lâtından dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesin
ce on beş sene kalebentliğe mahkum edilen 
esbak Muhasebei hususiye Müdürü Osman 
Efendinin Sinop Kalesinde ikmali müddet et
mesi talebini mutazammın istidası ve İstida 
Encümeni mazbatası. 416 

Sayfa 
Takrirler 416 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendi ve Re
fikinin; üç mahtan beri Encümende bulunan 
Sükna Kanununun Nizamnamei dahilînin sa
rahatine binaen rüznamei müzakerata alınarak 
müstacelen müzakere ve intacına dair takriri. 416: 

417 

Rey İstihsali 417 
1. — Müskirat Kanunu Lâyihasının mad

delerine geçilmesinin tayini esami ile ikinci de
fa reye vazı. 417,448:449 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 417, 
430 

1. — Heyeti İdarenin; Büyük Millet Mec
lisi 1340 senesi bütçesinin Meclis Binası İnşaa
tı (A/10) faslına yüz bin lira tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair teklifi kanunîsi (2/235 
mükerrer) ve (A/10) faslının 214 000 liraya 
iblağiyle Meclis bütçesi yekûnu umumîsinin 
(1 498 596) lira olarak tespitine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 417 

2. — Müskirat resminin tadiline dair olan 
8 Kânununisani 1336 tarihli kararnamede mün-
deriç rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat 
Kanununun tadiline dair kanun lâyihası 
(1/217) 417:424,446:447 

3. — Tuz resminin beş kuruşa iblağına 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbatası. (1/216) 424:430,444:445 

4. — Mahakimi şer'iyenin ilgası ve ma-
hakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil 
(1/470 ve (1/471) numaralı iki kıt'a kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 430 

..<... 

— 412 



İ : 32 8 . 4 . 1340 C : 1 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat saat : 1,48 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Talat Bey (Kângın), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI : 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır : 

Otuz Birinci İçtima 

7 Nisan 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. Mamulâtı 
dahiliye için istimaline lüzum görülen mevaddı ip-
tidaiyenin bilâresim ithaline dair kanun lâyihası müs
taceliyet karariyle Salı rusnamesine alındı. Maişeti 
keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin ihtiyacatının 
sureti tedarikine dair kanun lâyihası keza müstacel 
ruznameye alındı. 

Seyri Sefain İdaresince Vapur mubayaa eylemek 
için Avrupa'ya izam kılınan Heyetin Riyasetine Mec
lis Âzasından tecrübedide bir zatın intihabına dair 
Başvekâletten mevrut tezkere kıraat ve İstanbul Me
busu Hamdi Bey reyi işariyle intihap olundu. Ziraat 
Bankası Meclisi idaresine bermucibi kanun Meclisten 
üç zatın intihabına dair Başvekâlet tezkeresi kıraat 

1. — Karahisarışarki Mebusu Ali Süruri Efendinin; 

Ankara'da eşya ve erzak üzerinde yapılan ihtikârdan 

Lâyihalar 
1. — Mal sandı İdariyle bilumum muhasibi mesul

lerin hesabatını rüyet eylemek üzere teşkili tensip edi
len tetkik heyetlerinin ücurat ve harcırahlarıyle masa
rifi sairelerine karşılık olmak üzere Maliye Bütçesine 
faslı mahsus olarak elli bin lira tahsisat vaz ve ilâ
vesine dair kanun lâyihası (1/480) 

ve Divan Riyasetince iki misli namzet iradesi karar-
gir oldu. Müteakiben Teşkilâtı Esasiye Kanun Lâ
yihasının kırkıncı maddesinin bakiyei müzakeratına 
iptidar olundu. Cereyan eden müzakere kâfi görül
dükten sonra Kütahya Mebusu Recep Beyin kırkıncı 
madde olmak üzere vuku bulan teklifi tayini esami ile 
reye vaz ve tasnif neticesinde 112 rey ile kabul edil
diği bittebliğ teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle kuşat olunarak müski

rat resmine dair lâyihanın müzakeresine başlandı. Müs
kirat Resmi hakkındaki Kanunun heyeti umumiyesi-
nin reddine dair Erzurum Meb'isu Ziya Bey ve rüfe-
kâsının takriri tayini esami ile reye vaz olundu. Tas
nifi ârâ neticesinde nisap olmadığı anlaşıldığından 
yoklama icra edildi ve Mecliste ekseriyet kalmadığı 
tahakkuk ettiğinden Salı günü bermutat içtima edil
mek üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir itiraz varmı 
efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hülâsası aynen 
kabul edildi. 

Şehir emanetinin malûmatı olup olmadığına dair Da
hiliye Vekâletinden tahrirî sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Lâyihası Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

2. — Maaşat, ücurat ve muhassesatın tevkifattan 
tecridi ile miktarı safisi üzerinden tahsis ve tediyesi 
hakkında kanun lâyihası (1/481), 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz, 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 413 — 
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Mazbatalar 
1. — İstanbul ithal edilecek buğday ve unların ta-

rifei asliyede muharrer resmin on iki misli gümrük 
resmine tabi tutulması hakkında (11447) numaralı Ka
nun Lâyihası ve Muvazene! Maliye Encümeni Maz
batası, 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920 
Madrite posta için inikat edip Hükümeti zaile tara
fından iştirak edilmiş olan beynelmilel kongrelerce 
tensip edilen mukavelât ve nizamata Büyük Millet 
Meclisi Hükümetince de iştirak edilmesi Heyeti Ve-
kilece tensip edildiğinden tastikine dair İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut (3123) numaralı tezkere ve posta 
ve telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, Encümen bu mazbatanın der
hal müzakere ve tasdikini teklif etmektedir. Binaena
leyh bu teklifi reyi âlinize vaz edeceğim. Bu mazbata
nın müstaceliyetle ve derhal müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile 
Rusya, Ermenistan, Azerbeycan ve Gürcistan hükü
metleri arasında tefliste 9 Temmuz 1338 tarihinde akit 
ve imza edilen posta .ve telgraf mukavelenamesinin 
tasdikine dair (1/21) numaralı kanun lâyihası ve tas
dik ve tatbikine hacet kalmadığına dair posta ve telg
raf encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Rus

ya, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan hükümet
leri arasında Tifüste 9 Temmuz 1338 tarihinde âkit 
ve imza edilen posta ve telgraf Mukavelenamesinin 
sureti musaddakası ve bu babdaki 7 Teşrinisani 1338 
tarihli lâyihai Kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası 
ve işbu mukavelenamenin bazı mevaddmın hemen 
tatbikine mübaşeret için bir karar ittihazı talebini 
muhtevi 18 Teşrinisani 1338 tarihli tezkere Encü
men imizce mevkii müzakereye konuldu. 

Millî Mücabede esnasında Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin bütün Avrupa devletleriyle münase
beti munkati, binaenaleyh beynelmilel mukaveleler 
gayri mer'i bir hale gelmiş ve öyle bir zamanda bu 
mukaveleler kendileriyle hali sulh ve meveddet mev
cut olan bu devletlerle posta ve telgraf muamelesi

nin ihyası maksadına müracaat edilerek ihzar edil
mişti. Ancak bu mukavelelerden hiçbirinin tasdik 
ve tatbikine geçilmeden Lozan musalahasiyle 
umum devletler arasında, Sırbistan müstesna ola
rak, beynelmilel mukavelelere tevfikan ve bu iti
barla ve bu mukavelelerle vazıülyed olan devletler
le de beynelmilel ayni ahkâm dairesinde muamele 
başlamış ve mukavelât». hususiyenin icrası için hiç
bir taraftan da bir talep vukubulmamıştır. Binaen
aleyh tasdik ve tatbikine hacet kalmadığı mütalâa
sı ile keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rildi. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Giresun Giresun 
Tarık Hakkı Tank 
Kâtip Âza 

Trabzon Van 
Rahmi Mehmet Münip 

Âza 
Âza Ertuğrul 

Kângırı Halil 

RECEP BEY (Kütahya) — Encümen bu mazba
tayı yazarken Hükümetten fikir sormuş mudur? 

SABRÎ BEY (Samban) — Evet efendim. Dairei 
aidesinden tahkikat icra edilmiştir. Malûmuâliniz 
bu bir- buhran zamanına aittir. Harp esnasında bü
tün beynelmilel muamelât muattal idi. Posta ve tel
graf noktai nazarından Türkiye mahsur bir halde 
bulunuyordu. Bunun için muamelâtı tecrit ettik. 
Malûmu ihsanınız Tiflis'te bir kongre olmuştu. Ora
da mesaili saire meyanmda posta ve telgraf mesele
si de mevzubahis oldu ve orada bu mukavele ter
tip edildi. Fakat, muaahharan sulhun gelmesi üze
rine esasen beynelmilel cari olan ahkâm bundan 
daha ziyade posta ve telgraf ahkâmını havi olduğu için 
ne bu nuıkavelâta rağbet gösterilmiş ve en de ken
di hükümetleri nezdinde teşebbüsatta bulunulmuş
tur. Bu mesele posta ve Telgraf İdaresinden yapı
lan malûmat neticesinde arz edilmiştir. Bunun hük
mü art'k cari olamayacağı için ve öteden beri bun
lar arasında beynelmilel ahkâm cari olduğu için bu
na lüzum kalmamıştır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hariciye En
cümeni namına söyleyeceğim, efendim. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Gür

cistan Ermenistan ve Azerbaycan devletleriyle akde
dilmiş bazı muahedat vardı. Geçen devreden Ha-

414 
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riciye Encümenine intikâl etmişti. Bunların intaç ve 
âdemi intacı için Hükümetin fikrini sorduk. Şim
dilik tehir edilmesi tensip edildiğinden intaç edip 
Meclisi Âlinize sevk edemedik. Bu da o muahedeler 
zümresindendir. Binaenaleyh bunun da Hükümete 
veya Hariciye Encümenine gönderilmesini rica ede
rim. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim, mukavele 
esasen mer'i değildir. Reddedilse de, encümene ve
rilse de farkı yoktur. Arzu buyurulur da Hariciye 
Encümenime verilirse de beis yoktur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu devletle
rin Rusya Şûralar Federatif Hükümetine iltihakına 
dair gelen malûmatlar hakkında Hükümetimizin 
noktaî nazarı daha takarrür etmemiştir. Bunlar tas
dik de edilmemiştir. Behemehal Hariciye Encüme
nine gönderilmesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatasının Hariciye Encümenine verilmesini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Mazbatanın Hariciye Encü
menine gönderilmesi takarrür etti efendim. 

4. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 33 ncü 
maddelerindeki mütearızın re fi için 33 ncü madde
nin tamamen tayyedilmesi ve müteakip maddeler 
numaralarının ona göre tashihi hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/231) numaralı tezkere ve muvafık 
olduğuna dair Posta ve Telgraf Encümeni mazbata
sı, 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinde 

bazı teşkilât icrasına (1/24) numaralı kanun lâyihası 
ve tayini muameleye muhal olmadığına dair Posta 
ve Telgraf, Encümeni mazbatası: 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinde bazı 

teşkilât icrasına „ dair icra Vekilleri Heyeti Riyaseti
nin 13 Mart 1338 tarihli tezkeresiyle esbabı mucibe 
lâyihası encümenimizce tetkik olundu. İstenilen teş
kilât 1339 bütçesinin müzakeresi esnasında kabul ve 
tasdik edilmiş ve halihazırda başkaca bir muameleye 
lüzum kalmadığı anlaşılmış olduğundan keyfiyetin 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Giresun Giresun 
Tarık Tarık 

Aza Aza 
Van Kângırı 

Münip "i 

Aza Aza 
Ertuğrul Halil 
Trabzon Rahmi 

RElS — Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası
nı reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

6. — Telefon santralları mevcut olan şehirlerde 
fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında Başvekâletten 
mevrut (1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni, mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

7. — Dahilî Posta ücuratının tadili hakkında 
(1/233) numaralı kanun lâyihası muameleye mahal 
olmadığına dair Posta ve Telgraf Encümeni mazba
tası. 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Dahilî posta ücuratının tadili hakkında tanzim 

edilerek ledelhavale encümenimize tevdi edilen 13 
Şubat 1339 tarihli lâyihaî kanuniye ve esbabı muci
be lâyihası ile tarife cetveli tetkik olunmuş ve bu 
ücretlerin son zamanlarda kabul edilen Posta Kanu
nu ile tadilen tespit ve tasdik edildiği anlaşıldığından 
başkaca muamele ifasına lüzum görülmeyerek key
fiyetin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Giresun Giresun 
Tarık Tarık 

Kâtip Aza 
Trabzon Kângırı 

Rahmi Okunamadı 

Aza Aza 
Van Ertuğrul 

Münip Halil 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, bu 

varidata taalluk ediyor, bir defa Muvazenei Maliye 
Encümenince görülmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, Şubat tarihinde gönderilmiş 
bir kanundur. Bilâhare Posta ve Telgraf Kanunu çık
tı. Bunda hepsi tasrih ve tayin edilmiş olduğu için 
bu kanuna lüzum görülmüyor. 
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REŞAT BEY (Saruhan) — Hükümet yeni bir 
şeye lüzum gösteriyor. (Yeni değil, eski sesleri) 

REİS — Efendim, Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatasını reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

8. — Ordu Mebusu Recai Beyin telsiz telgraf ve 
telsiz telefon hakkında (2/191) numaralı teklifi ka
nunîsini ve Müdafaai Milliye Encümeni ile müştere
ken müzakere edilmesi talebini mutazammın Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası: 

REİS — Mazbatayı okutuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Ordu Mebusu Muhteremi Recai Bey tarafından 
telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkında verilen 24 
Eylül 1339 tarihli teklifi kanunî ile keza telsiz telgraf 
ve telsiz telefona müteallik 6 Ağustos 1330 tarihli 
kanunu muvakkat ve işbu kanunu muvakkatin 11 ve 
12 nci maddesini tadil eden 30 Teşrinievvel 1330 ta
rihli kanunu muvakkat ve Meclisi Mebusan Askerî 
Encümeninin buna müteallik mazbatası Encümeni
mizce tetkik olunmuş gerek iki kanunu muvakkatin, 
gerek teklifi kanunînin üç kısım mevaddı ihtiva etti
ği görülmüştür. 

Bu mevaddan birinci kısım telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki ahkâmı umumiyeyi şamildir. 
ikinci kısmı sırf işletmeye ait mevaddan mürekkep
tir. Üçüncü kısım bahrî ve askerî mahiyetteki mua
melât ve muhaberata dairdir. 

Bunlardan birinci kısım ahkâmı umumiye, ahiren 
kabul ve neşir ve ilân edilen telgraf ve telefon kanu
nunun 1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18 nci maddeleriyle tama
men temin edilmiş olduğundan, bu babta başkaca 
muameleye lüzum görülmemiştir. 

Sırf işletmeye müteallik olan ikinci kısım mevad 
ise, bu babta beynelmilel kabul edilmiş olan ahkâm 
ile muayyen ve nihayet ait olduğu daire ve vekâlete 
mevdu talimatnamelerle kabili temindir. Ancak as
kerî mahiyette olan muamelât ve muhaberat hakkın
daki üçüncü kısım maddelerin tespiti lâzım gelmek
tedir ki, Encümenimizce bunun da Müfaai Milliye 
Encümeninin iştiraki ve Posta ve Telgraf Müdiriyeti 
Umumiyesinin huzuru ile müzakeresi muvafık bu
lunmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına ka
rar verilmiştir. 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi namına Giresun Giresun 
Tarık Tarık 

Kâtip Aza 
Trabzon Van 

Rahmi Mehmet Münip 
Aza Aza 

Kângın Ertuğrul 
Halil 

REİS — Posta ve Telgraf Encümeni mazbatasını 
reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum efendim. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

9. — Samsun Rüsumat Müdiriyeti muamelâtın
dan dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesince on beş se
ne Kalebentliğe mahkûm edilen esbak muhasebei 
hususiye müdürü Osman Efendinin Sinop kalesinde 
ikmali müddet etmesi talebini mutazammın istidası 
ve istida Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 
L — Menteşe Mebusu Esat Efendi ve Refikinin; 

üç mahtan beri Encümende bulunan sükna kanunun 
Nizamnamei Dahilînin sarahatına binaen ruznamei 
müzakerata alınarak müstacelen müzakere ve intacı
na dair takriri. 

REİS — Efendim, Nizamnamemizin 23 ncü mad
desi mucibince üç ayda intaç edilmemiş olan kanun
ların doğrudan doğruya ruznameye alınması teklif 
edilebilir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hangi Encümende 
imiş efendim? 

REİS — Ticaret Encümeninde efendim! Takriri 
okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Sükna Kanunu elyevm intaç edilmeyerek Encü

mende beklemektedir. Halbuki Nizamnamei Dahilî
nin sarahatine göre bir teklifi kanunî üç mahtan faz
la Encümende kalamaz. Binaenaleyh bermucibi ni
zamname mezkûr kanunun ruznamei müzakerata 
alınarak müstacelen müzakeresini teklif eyleriz. 

7 Nisan 1340 
Menteşe Denizli 

Esat Yusuf 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyen lütfen el kaldırsın... An
laşılmadı efendim. Bir daha reye koyacağım. Sükna 
Kanununun Nizamnamei Dahilînin sarahati mucibin-
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ce ruznamei müzakerata alınmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Rey tstihsali 
/. — Müskirat Resminin tadili kanunu lâyihası

nın maddelerine geçilmesinin tayini esami ile ikinci 
defa reye vazı 

REİS — Kanunu kabul edenler beyaz rey vere
ceklerdir. Yani maddelere geçilmesini muvafık gören
ler beyaz, muvafık görmeyenler kırmızı rey verecek
lerdir, efendim. Yoklamada bulunmayanlardan Ni
zamname mucibince kıstelyevm yapılacaktır. 

1. — Heyeti idarenin, Büyük Millet Meclisi 1340 
senesi bütçesinin (A/10) ncu faslına (100) bin lira tah
sisatı munzamma ilâvesine dair Heyeti İdareden mev
rut teklifi kanunî (2/235 mükerrer) ve (A/10) ncu 
faslının (214) bin liraya iblâğiyle yekûnu umumisinin 
(1 498 596) lira olarak tespitine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

Muvazenei Malîye Encümeni Mazbatası 

Fasıl (A/10) Meclis binası mubayaa ve ikmali 
inşaat tahsisatı: 

Evvelce kabul edilen 114 000 
Bu defa zammedilen 100 000 

Yekûn 214 000 

Meclis Bütçesinin yekûnu umumîsi 1 498 596,80 
Meclis bütçesinin berveçhibalâ tadili lâzım gelir. 

5 Nisan 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri Aza 
Çorum Diyarbekir 
Ferit Şeref 
Aza Aza 

Saruhan İzmir 
Reşat Mehmet Şükrü 
Aza Aza 

Konya Erzurum 
Kâzim Hüsnü Münir Hüsrev 

REİS — Efendim, Meclis bütçesindeki (A/10) fas
lının 214 bin liraya iblâğı Muvazenei Maliye Encü
menince de muvafık görülmüştür. Bu hususta söz is-

(Artvin dairei intihabiyesinden rey istihsaline baş
landı.) 

REİS — Reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa 
lütfen istimal etsin. (Rey istihsali muamelesi hitam 
bulmuştur.) 

Efendim, Müskirat Resminin iadili hakkındaki ne-
ticei arayı arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın 
adedi (144) tür. (98) kabul, (41) ret ve (5) müsten
kif vardır. Binaenaleyh kanunun maddelerine geçil
mesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

teyen var mı efendim? (A/10) faslının 214 bin liraya... 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, bu 

tahsisat ile yapılacak olan Meclis binasına arkadaşlar
dan münasip kimselerin memur olmasını istiyorum. 
(Divanı Riyaset var sesleri) Yani Divandaki arkadaş
lar bu iş için de yetişemezler. 

REİS — Burada kalacak olan arkadaşlardan mü
nasipleri tabiî tayin olunur. Bu iş tabiî kendilerinden 
rica olunur. (A/10) faslının 214 bin liraya iblâğını 
reyi âlilerine koyacağım. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... (Tayini esami ister 
sesleri.) 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, tayini 
esami ister dediler, Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası Muvazenei Umumiye Kanunu ile kabul edilen 
Meclis bütçesinin masarif fasıllarına tahsisat zammı 
suretiyledir. Bu Muvazenei Umumiye Kanunu ile bir
likte tayini esami ile reye vazedilecektir. 

REİS — Efendim, bu suretle Meclis bütçesinin 
yekûnu umumîsi (1 498 596) lira oluyor. Yekûnu 
umumîyi reyinize koyuyorum. Kabul edenler, lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. Binaenaleyh Muvazenei Umumîyenin heye
ti umumiyesi ile bittabi Meclis bütçesi de tayini esami 
ile reye vaz olunur efendim. 

2. — Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kâ-
nunisani 1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun 
tezyidine ve Meni Müskirat Kanununun tadiline da
ir kanun lâyihası (1/217) 

REİS — Efendim, Men'i Müskirat Kanununun ta
diline dair olan Kanunun mütebaki müzakeratına ge
çiyoruz. 

i E] 3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Müskirat Kesininin tadiline dair olan 8 Kânunusani 
1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun tezyidi
ne ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair Kanun 

Madde 1. — 1 Nisan 1334 tarihli Müskirat Rü
sumu Kanununun bazı ahkâmını muaddil olan 8 Kâ-
nunisani 1336 tarihli Kararnamede münderiç ispirto 
ve meşrubatı külliyenin resmi dört misli tezyit olun
muştur. 8 Kânunisani 1336 tarihli Kararname ile iş
bu kanun mucibince alınması lâzım gelen farkı resim 
Hazineye aittir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ALÎ SÜRURİ BEY (Karahisarı Şarki) — Reis 

Beyefendi, anlaşılmadı, işitemedik. 
REİS — Efendim, maddeyi aynen reyinize koyu

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu kanunun mevkii meriyete vaze
dildiği günden itibaren nihayet onbeş gün zarfında is
pirto ve meşrubat âmil ve ta cirleri yedlerinde bulu
nan bu nev'i mayi atın miktarını beyanname ile Hazi-
nei Maliyeye veya ona izafeten Düyunu Umumiye 
İdaresine haber vermek ve bunların hini imalinde ve
ya celbinde mer'i olan kanuna tevfikan tediye edil
miş olan rüsumu ile işbu kanunda muayyen resim far
kını ifa eylemekle mükelleftir. 

REİS — Efendim, matbuunda (onbeş gün) denili
yor. Halbuki Muvazenei Maliye Encümeni bunu (bir 
ay) olarak tespit etmiştir. Madde hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) İkinci maddeyi bu suretle 
reyinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyan
namede gösterilen miktardan fazla ispirto ve meşru
batı küuliye zuhur eylediği halde miktarı mektum 
kaçak addedilerek işbu kanun mucibince alınması 
muktazi resmi mirî cezaen iki kat olarak istiyfa edi
lir. 

REİS — Efendim, söz isteyen varmı? (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olundu. 

Madde 4. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlasının beşte biri derdest eden memura ve ikisi ih
bar edenler varsa onlara mükâfaten verilir. 

REİS — Efendim, bu maddenin matbuunda mü-
nasefeten tabiri konulmamıştır. Bu madde (mektu
mattan alınacak cezanın nısfı derdest eden memurlar
la muhbirlere münasefeten verilir) şeklinde tashih 
edilecektir. Söz isteyen varmı efendim? (Hayır sesle
ri) Dördüncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Memaliki Ecnebiyeden ithal oluna
cak müskirat envai 11 Kânunisani 1339 tarihli ve 
295 numaralı Kanunun altıncı maddesinde bahsolu-
nan 7 Mayıs 1337 tarihli ve 122 numaralı Kanuna 
merbut (B) cetveline ithalen gümrük tarifei asliyesi
nin on iki misli nisbetinde resim ahz ve kemakân da
hilde imal olunan ispirto ve meşrubatı küuliyenin 
aynı nisbet ve derecesinde istihlâk resmi mirîsi istiy
fa olunur. 

HAKKİ TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 
Encümenden bir şey soracağım. Memaliki Ecnebiye
den ithal edilecek müskirat ve envai, deniliyor. İspir
to da bu tabirde dahil midir? Bu, burada tasrih edil
memiş, tasrih edilmesi lâzım gelmez mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Dahil
dir efendim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müsaade 
buyurursanız efendim, teşkilâtı hazırai düveliyemize 
göre (mirî) tabirinin lüzumu yoktur. 

«Resmi mirîsi istiyfa olunur» yerine «resmi istiy
fa olunur» denilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Süreyya Bey, «Resmi mirîsi» 
tabirinin «resmi»' şeklinde tashihini teklif ediyorlar. 
«Mirî» kelimesi kaldırılacak, yalnız «Resmi» olarak. 
Bu suretle maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
Bu tashih üçüncü maddede de yapılacaktır. 

Madde 6. — Türkiye dahilinde umumî meyhane
ler küşadı ve alenen müskirat istihmali ve alenen sar
hoşluk memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan 
meyhaneler set ve sahipleri yüz liradan bin liraya ka
dar cezayi nakdî veyahut üç aydan iki seneye ka
dar hapis cezasiyle ve alenen müskirat istihrnal eden
ler on liradan yüz liraya kadar cezayi nakdî ile ve 
alenen sarhoş görülenler elli liradan beş yüz liraya 
kadar cezayi nakdî veyahut bir aydan bir seneye ka
dar hapis ile tecziye olunur. Ancak Hükümetçe tayin 
edilen ve ayrıca hazineye ait beyiye resmi vererek 
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mezuniyet vesikası alan lokanta ve emsali mahaller
de terkibinde gayet cüzî miktarda ispirto bulunup 
gayrı müskir olan bira ve likör gibi mevaddın isti
mali caizdir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, bendeniz 
esas itibariyle müskiratın aleyhindeyim. Lehinde de
ğilim. Yalnız şu altıncı maddede suiistimali mucip 
olacak bir şey vardır. Bir kanun yapılırken ya hep, 
ya hiç olmalıdır. Bu esasatı tatbik ediniz. Nitekim 
kanun evvelce mevzu iken, İstanbul'da ve hatta civa
rımızda görüyoruz ki, kanunlar mevcut fakat sıfır
dan başka bir şey değildir. 

Burada diyoruz ki; Hükümet tarafından verilecek 
vesika üzerine ve lüzum gösterilecek mahallerde li
kör, bira ve emsali istimal olunabilecek. Fakat bun
lar nerelerde satılacak? Bu katiyet peyda etmeli idi. 

Bu kanun vaz edildiği vakit İstanbul'daki esas ga
ye başka idi. Halbuki maatteessüf kanun suiistimal 
edildi. Kanunun istihdaf ettiği gayeyi elde edemedik. 
o gayenin gösterdiği hedef üzerine gidemedik. Bun
dan yine Apustollar, Nikoliler son derecede istifade 
edeceklerdir. (Çok doğru sesleri) Onun için Heyeti 
Celilenizden çok rica ederim, bu kanunu açık ve va
zıh bir surette çıkarsınlar. 

NAÎM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
bendeniz de aynen Zeki Beyefendinin mütalâatına 
iştirak ediyorum. «Derununda gayet cüzi miktarda 
ispirto bulunan likör ve bira istimal olunur.» Diyor. 
Şu kayıttan anlaşıldığına göre bu, kaçamak noktası
dır. Rica ederim vicdanınıza ve hâkimiyeti diniyeni-
ze, Hâkimiyeti insaniyenize, izzeti diniyenize müraca
at ediyorum. 

Arkadaşlar! Memlekete muzırdır diye 300 medre
senin binlerce dershanesi kapandığı bir zamanda yine 
memleketin sinesinde böyle binlerce birahaneler mey
haneler açmayalım. Bunun için bir teklif yapıyorum, 
kabulünü rica ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Ensali atiyeye Mec
lisinizin bir yadigârıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Bendeniz de maalesef bu kanunun ihya edildiğinden 
dolayı müteessirim. Çünkü geçen devrede böyle bir 
kanunu çıkaran bir arkadaşınız bu devrede buna şa
hit olduğundan dolayı teessüf eder. Yalnız şu kanun
la işretin istimaline müsaade ediliyor. Şurada bir 
fıkra vardır ki alenî sarhoşlar burada ceza görür, di
yor. Buraya hiç olmazsa bundan cüret alan memur 
bari alenî sarhoş olarak vazife başına gelmesinler. 
Zaten içeceklerdir. Fakat sarhoş olarak vazifesi ba

şına gelmesinler. Halkımız bütün nezahati, memur
dan beklerler. Binaenaleyh bir memurun, bir âmi
rin sarhoş olduğunu gören bütün memurin, tabiîdir 
ki onu taklide kalkar. Onun için bendeniz «tecziye» 
kelimesinden sonra «sıfatı resmiyesi olanlar, memu
riyetten tart olunur» ki - eski kanundaki kaydın bu
raya ilâvesini teklif ediyorum- (Muvafık sesleri) ge
ce içsin, fakat hiç olmazsa gündüz vazifesine sağ
lam gelsin! 

HAMDİ BEY (Ordu) — Memurdan meyhane
cilik eden olursa... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Onu da 
siz teklif ediniz varsa. 

HAMDİ BEY (Ordu) — Var, var, meselâ Anka
ra Polis Müdürü!... 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler, Heyeti Âli-
yenizin malûmudur ki, eski kanun yapıldığı vakit, ra
kı içen memurlar memuriyetten tart olunacak, derken 
açıktan açığa içiyorlar. Şimdi de bu kanunu yap
tıktan sonra şu noksandır, bu noksandır diye ara
mak zaittir. Binaenaleyh bunun için alenî surette 
rakı içilmeyecek, meyhane açılmayacak demek, He
yeti Celilenizi iskât içindir. Hakikati hal bundan iba
rettir. Konyak içeceklerdir, şunu içeceklerdir demek 
zaittir. Açıktan «içeceklerdir» demelidir. 

Bilirsiniz ki efendiler; eskiden o kanunları yap
tığınız vakit, - o kanunu Heyeti Celileniz kabul et
tiği bir zamanda paraya o kadar ihtiyacımız vardı 
ki meskukât darbı imkân haricinde idi. İstikrazı ma
hallî katiyen yoktu, bunun için ef'ali cinaiyenin kıs
mı küllisinin müsebbibi olduğu noktai nazarından 
dolayı o kanun kabul edilmiş, bir milyon iki milyon 
lira kadar alınacak para feda edilmişti - Hükümet 
kanunu para için bilmem ne için yapmaktansa Mil
letin hamiyetine müracaat etseydi daha iyi idi. Ma
demki bu kanunu kabul ettik. Bilmem konyak nere
lerde satılacakmış, şöyle olacakmış, böyle olacak
mış, bunların aslı ve esası yoktur, alenî surette içe
cekler ve meyhaneler açılacaktır, bunlar hiçtir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim, 
maddede memnuat tespit edilen fıkrai evveliyede 
«umumî meyhaneler küşadı» diye bir kayıt vardır. 
Yani meyhanelerin umumisi, hususisi yoktur ve ka
deh ile müskirat satılan her yer meyhanedir. Maksa
dı kanun, zannediyorum ki, budur. Binaenaleyh 
«umumî» kaydı fazladır. Onun için «umumî» keli
mesinin tayyını teklif ederim. Sonra bu kanun mev
kii meriyete konduktan sonra ikinci madde mucibin
ce kimin tacir, kimin gayrı tacir olduğu, müskirat 
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varsa onu maliye memurlarına, Maliye Vekâletine 
veyahut Düyunu Umumiyeye ihbar edecek ve mik
tarını tespit ettirecek, bu suretle de bandrol veya in
hisar meselesi temin edilmiş olacak. Eğer gaye bu 
ise bu maddeye her halde evvelce vazı lâzım gelen 
bir kayıt vardır. O da «Türkiye dahilinde» cümle
sinden sonra «ruhsatsız müskirat imali» kaydıdır. 
Böyle bir kayıt lâzımdır. Filvaki bütün kanun, he
yeti umumiyesi itibariyle memleket dahilinde görül
memiş ve resmi alınmamış müskiratın bey ve füruh-
tunu menediyor. Ancak imal serbesttir. Hiçbir kay
dı memnuiyet yoktur. Ondan sonra da gayet ağır 
resim tespit etmiş oluyoruz. 

Meselâ şarabın bir kilosundan 125 kuruş kadar 
resim alınacaktır. Onun için bu şarap içenler ve 
yapanlar için ağır bir resimdir, imal serbest olun
ca, imale iptidardan evvel âmiller, bir kayda tabi 
bulunmayınca elbette vâsi mikyasta kaçakçılık ola
caktır. Bugün mevcut olan Men'i Müskirat Kanu
nunun bu şekilde tadili esbabı arasında söylenilen, 
tatbikattaki müşkilât kaziyesi bu kanunda aynı su
retle ve daha kudretle kendisini gösterecektir. Bina
enaleyh aynı sebeple bu kanunu da lâğve veya tadile 
bir sebep olmasın diye şimdiden bu kanunu yaşata
cak olan bir kayıt olmak üzere «Türkiye dahilinde» 
tabirinden sonra «Ruhsatsız Müskirat imal» kelime
lerinin ithali lâzımgelir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, yedinci 
maddede bir fıkra vardır. Beyefendinin bu noksan 
diye ifade ettikleri şey, gayri matbu aslında vardır. 
Eğer o fıkra yazdırılırsa Heyeti Muhtereme tenev
vür. eder. Heyeti Celile, yedinci maddede böyle bir 
fıkra olduğuna gafildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Çün
kü müskirat imal edecek olan her fert, Hükümete 
veyahut Hükümetin her hangi bir şubei resmiyesine 
resmen müracaat ederek, ben şu kadar üzümden ve
yahut şundan şu kadar müskirat imal edeceğim, di
ye ruhsatiye alacaktır. Ruhsat verildikten sonra is-
tiyfası tahtı vücupta olan rüsumu dahi istiyfa etmek 
mümkün olur. Aksi takdirde kanunun istihdaf et
tiği gaye matlup şekilde elde edilemez. Nitekim, bu
günkü elimizdeki kanun gibi bu da ankarip mahkû
mu üfuldür. Binaenaleyh, Türkiye dahilinde, kay
dından sonra «ruhsatsız müskirat imal» kaydının 
ilâvesini ve «umumî» kaydının da tayyini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim, yedinci maddenin nihayetine 
Muvazenei Maliye Encümeni bilâhara bir fıkra ilâve 

etmiştir. Kâtip Bey okusun, arzu eden rüfeka yazsın! 
Yedinci maddenin nihayetine ilâve olunan fıkra : 
«Maliye Vekâleti işbu kanunun tarihi neşrinden 

itibaren üç ay zarfında ispirtoya inhisar vaz eyleye
cektir. Müskirat imali ve füruht ve ithali için inhi
sar vaz ve tesisine Hükümet mezundur. İşbu inhisarın 
şeraiti ve sureti idaresi kanunu mahsusla tayin olu
nacaktır.» 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim, Heyeti Muh-
tcremenizin malumudur ki, cürüm ile cezanın müte-: 
nasip olması bir kaidei külliyedir. Bu maddeyi tetkik 
edecek olursak görürüz ki, bu hikmet, kanunun terti
binde nazarı itibare alınmamış... 

HALİL BEY (Zonguldak) — Posta, Telgraf Ka
nununda olduğu gibi... 

SABRİ BEY (Devamla) — Mezuniyetsiz meyha-
r>o açanlardan yüz liradan 1 000 liraya kadar yahut 
üç aydan iki seneye kadar hapis cezası... Bir kere 
mebdeleri tetkik buyurunuz! Yüz liraya mukabil üç 
ay ceza tayin ediyor. Heyeti Muhteremenize arz ede
yim ki, hiç kimse terviç edebilir mi ki, yüz liraya mu
kabil üç ay hapis muvafık olabilsin. Demek ki, aciz 
olan bir adam temini maişet için küçük bir dükkân 
açmış oradan ailesinin iaşesini temine çalışıyor. Belki 
kanunun ahkâmına vakıf değil. Denecek ki kanu
nun ahkâmı neşri ile herkesin malumu olur. Binnaza-
riye öyledir. Fakat fiiliyatta, tatbikatta bunun bir çok 
misalleri görülüyor, müşkülâtları görülüyor. Bir biça
re aciz, maişet için bir dükkân açıyor. Hilafı kanun 
olarak cezaya maruz kalıyor. Yüz lira isteniyor. Pa
rası olmadığından dolayı üç ay hapse mahkûm olu
yor. İstirham ederim, müsaade buyurunuz, mütalaatı-
rniJi makul değilse bir kere dinleyiniz! Bu itibarla bir 
kere cezalarda nispeti adi mevcut değildir. Yüz lira 
için adam üç ay mahkûm olamaz. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ceza yerine nasihat 
koyalım. 

SABRİ BEY (Devamla) — Alenen müskirat istim-
sal edenlerden 10 liradan 100 liraya kadar cezayı nak
dî, alenî sarhoş görülenlerden 50 liradan 500 liraya 
kadar cezayı nakdî.. Efendiler, Heyeti Muhteremeni-
zin vicdanınıza müracaat edeyim. Bilirsiniz ki cemi
yetlerde bir çok ahval vardır ki, onların mantıken, 
aklen yahut bazı tedabiri külliyye ile önüne geçilemez. 
Bugün müskirat istimali o hale gelmiştir ki, bir zaru
reti sıhhiye ve bir zarureti içtimaiye halini almıştır. 
(Neden sesleri.) (Gürültüler.) Hakikat budur efendi
ler! İstediğiniz kadar inkâr ve itiraz ediniz; hakikat... 
budur. (Gürültüler.) İnayet buyurun! Hakikat hakikat-

— 420 — 



İ : 32 8 . 4 . 1340 C : İ 

tir. Öyle kimseler vardır ki, ayaklarına zencir vursa-
nız, dayak atsanız, ellerini bağlasanız muhakkak o 
adam iki katre müskirat ağzına alacaktır. Eğer bunu 
men edecek olursanız hiç şüphesizdir ki, o adam has
tadır. Malûldür, cemiyete muzurdur. inayet buyurun, 
soruyorum; demin meselâ, bir memur mevzubahis 
oluyordu. On iki saat makine başında çalışmış yahut 
sekiz saat kaleminde başını yormuş, bir memur, çık
mış fakruddemle malûl bütün kuvvei hayatiyesi dur
muş çıkıyor. Ağzına iki kadeh rakı alacak... (Gürül
tüler.) İnayet buyurun! Halbuki biçarenin fakruddem-
den dimağı malûl bulunduğu için - başka adam bir 
okkadan anlamaz, sarhoş olmaz - bir kadeh rakı ile 
biçare sendelemeye başlar. Şimdi bu biçare memuru 
bir sene hapis ediyorsunuz, mahkûm ediyorsunuz. 
Bir sene hapis, rica ederim! Hissiyattan sarfınazar 
edelim. Bir sene hapis, rica ederim! Hissiyattan sarfı
nazar edelim. Hakikata ircaı nazar edelim. Nasıl olur 
ki bu biçare memur, sabahtan akşama kadar çalış
mış, akşam üzeri geçerken bir arkadaşının evinde iki 
kadeh rakı içiyor. O iki kadeh rakı, sarsılan cümlei 
asabiyesini, bünyesini teskin ediyor, demek başka 
bir şeyden değil, zarureti içtimaiyeden, zarureti haya-
tiyeden dolayı içiyor. Şimdi bu adama diyoruz ki, 
gel, üç ay hapis yat. Ben Heyeti Muhteremenin vic
danından, adaletinden eminim ki, katiyen bu cezalan 
âdilâne bulmaz. Bu cezaları katiyen kabul buyur
maz ve burada adaletin icap ettirdiği surette bu ce
zaları tadil buyuracaklardır. Bu bapta bir de takrir 
takdim edeceğim. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Yani memurlara hiç 
ceza yapmayalım. Memurlara resmen müsaade ede
lim de alenen içsinler, bunu mu istiyorlar? 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
6 ncı maddenin «Ancak Hükümetçe tayin edi

len... ilh.» fıkrasının tayyını teklif eylerim. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin dokuzuncu satırındaki tecziye 

kelimesinden sonra «ve sıfatı resmiye erbabından 
olanlar memuriyetten tart olunur.» cümlesinin ilâve
sini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 1 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin nihayetindeki «ancak Hükümetçe 

tayin edilen ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmi ve
rerek mezuniyet vesikası alan lokanta ve emsali ma
hallerde terkibinde gayet cüzî miktarda ispirto bu
lunan gayrı müskir olan bira ve likör gibi mevaddın 
istimali caizdir.» fıkrası her nevi müskiratın alenen 
istimaline yeniden müsait bir saha açacağından tay
yını teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin «Türkiye dahilinde» cümlesinden 

sonra «ruhsatsız müskirat imali» kaydının ilâvesini ve 
birinci satırdaki «umumî» kelimesinin tayyedilmesini 
teklif ederim. 

Karası 
Ahmet Süreyya 

Riyaseti Celileye 
İçkinin imal ve füruhtuna müsaade etmekle, lo

kanta, gazino ve kulüp gibi münhasıran içki verme
ye mahsus olmayan mahallerde içki istimaline müsa
ade etmemek arasındaki tezat gayrı kabili izahtır. Bi
naenaleyh gerek bu tezadı, gerek her nevi suiistimal ih
timallerini izale etmek üzere maddeye «ruhsatiyeyi 
haiz olan, münhasıran içki vermeye mahsus olmayan 
mahallerde, içki istimal olunur» fıkrasının ilâvesini 
teklif ederiz. 

İzmit Kütahya 
Saffet Mehmet Nuri 
Bolu Antalya 

Falih Rıfkı Ahmet Saki 

REİS — Efendim, bu takrirleri tekrar okuyarak 
reye vaz edeceğiz. 

(Ahmet Saki Beyle arkadaşlarının takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye vaz edeceğim, ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı 
itibaro alınmamıştır efendim. 

(Karasi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reye vaz edeceğim. Nazarı 
mütalaaya almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Na
zarı mütalaaya alınmıştır. 

(Naim Hazım Efendinin ve Kayseri Mebusu Ah_-
met Hilmi Beyin takrirleri tekrar okundu.) 
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REİS — Bunların ikisi de aynı şeydir efendim. Bu 
takrirleri reye koyacağım efendim. Nazarı itibare alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye vaz ediyorum. 
Nazarı itibare almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... 
Nazarı itibare alınmamıştır efendim. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen 

ellerini kaldırsın... Aksini reye soyuyorum. Nazarı iti
bare almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı iti
bare alınmamıştır. 

O halde madde şu şekli almıştır : 
«Türkiye dahilinde ruhsatsız müskirat imali ve 

meyhaneler küşadı ve alenen müskirat istimali ve ale
nen sarhoşluk memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olu
nan meyhaneler set ve sahipleri 100 liradan 1 000 lira
ya kadar cezayı nakdî veyahut 3 aydan 2 seneye ka
dar hapis cezasıyle ve alenen müskirat istimal eden
ler, 10 liradan 100 liraya kadar cezayı nakdî ile ve 
alenî sarhoş görülenler 50 liradan beş yüz liraya ka
dar cezayı nakdî veyahut bir aydan bir seneye kadar 
hapis ile tecziye olunur. Ancak Hükümetçe tayin edi
len ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmi vererek mezu
niyet vesikası alan lokanta ve emsali mahallerde ter
kibinde gayet cüzî miktarda ispirto bulunup gayn müs-
kir olan bira ve likör gibi mevaddın istimali caizdir. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Beyefendi, 
bunu yapmak mubah, satmak mubah, o halde içmesi 
ne olacak? Nerede içilecek? (Handeler.) 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde reyi âlile
rine vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim, affedersiniz Saruhan Mebusu Sabri Be
yin takririni vaktinde reye koyamadım. Müsaadenizle 
okuyayım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen : 
«...set ve sahipleri 100 liradan 1 000 lira yerine : 

10 liradan - 500 liraya kadar; 
«Üç aydan iki seneye» yerine : Bir haftadan -

bir seneye kadar. 
«...Sarhoş görülenler 5 liradan 50 liraya yahut üç 

günden - 1 aya kadar hapis olunur.» 
Balâda maruz cezalar veçhile maddenin tadilini 

teklif ve rica eylerim efendim. 
Saruhan 

Mehmet Sabri 

REİS — Efendim, maddenin bu suretle tadilini mu
vafık görenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reyi 

âlilerine koyacağım; muvafık görmeyenler lütfen el-; 
lerini kaldırsın... Nazarı itibare alındı efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hayır efen
dim, alınmadı. Efendim şüphelendik. Ayağa kalka
lım, tekrar reye koyunuz! 

REtS —• Tekrar sayacağım. Efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müzakere 

uzun devam etti, Reis Bey! 
REİS —• Efendim, ben başka sayıyorum. Kâtip 

beyler başka sayıyor. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 

tayini esami hakkınızdır, madem tereddüt var. 
REİS — Efendim, bir daha reye koyacağım. Sab

ri Beyin teklifini nazarı itibare alanlar lütfen ayağa 
kalksın... Aksini reyi âlinize koyacağım. Kabul etme

yenler lütfen ayağa kalksın... Nazarı itibare alınmış
tır efendim. O halde madde şu şekli alıyor... 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 
takririm vardır, aynı maddeye müteallik : 

REİS — Efendim, madde şu şekli aldı : «Türkiye 
dahilinde ruhsatsız müskirat imal ve meyhaneler kü
şadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sarhoşluk 
memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan meyhane
ler set ve sahipleri 10 liradan beş yüz liraya kadar 
cezayı nakdî veyahut bir haftadan bir seneye kadar 
hapis cezasıyle ve alenen müskirat istimal edenler 10 
liradan 100 liraya kadar cezayı nakdî ile ve alenî 
sarhoş görülenler beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdî veyahut üç günden bir aya kadar hapis ile tec
ziye olunur... 

HALİL REY (Zonguldak) — Ceza yerine nasihat 
teklif ediyorum. 

REİS (Devamla) — «Ancak Hükümetçe tayin edi
len ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmini vererek me
zuniyet vesikası alan, lokanta ve emsali mahallerde 
terkibinde gayet cüzî miktarda ispirto bulunup gayn 
müskir olan bira ve likör gibi mevaddın istimali ca-; 
izdir.» 

Efendim! Karasi Mebusu Süreyya Bey, maddeye 
bir fıkra ilâvesini teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
«Ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz liradan 

beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır.» 
Berveçhibalâ fıkranın altıncı maddeye ilâvesini tek

lif eylerim. 
Karasi 

Ahmet Süreyya 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 
müsaade buyurur musunuz? Heyeti Celile, teklifim 
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üzerine ruhsatsız müskirat imalini men etti, mademki j 
men kabul edilmiştir. Bunun bir kuvvei te'yidiyesi lâ
zımdır. Nitekim meyhane küşadı da memnudur, alenî 
müskirat imalı de memnudur ve bunlar için ceza ve
rilmiştir .Bunun için de bir ceza konulmak lâzım ge
lir. Onun için «,hilâfı memnuiyet kuşat olunan mey
haneler set» fıkrasından evvel «ruhsatsız müskirat imal 
edenlerden yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdî alınır ve hilafı memnuiyet» diye madde devam 
etmelidir. 

REİS — Efendim, birinci cümlenin nihayetine ve 
«.alenen sarhoşluk memnudur» fıkrasından sonra 
«Ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz liradan beş 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır» fıkrasının ilâvesi
ni teklif ediyorlar. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, inhi
sar veyahut ruhsat meselesi 7 nci maddede mevzuba
histir. Süreyya Beyin bu teklifi ihtimal ki imal eden
lerin vesaitinin müsaderesi gibi birtakım mevad ile tah
kim edilmek lâzım gelir ve ait olduğu madde de ye
dinci maddedir. Yedinci maddede müzakere edilmek 
üzere tehirini teklif ederim. Zannederim, kendileri de 
muvafakat ederler. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 
müsaade eder misiniz? Recep Beyin mütalaaları va
rit değildir, efendim. Çünkü diğer memnuat da aynı 
mahiyettedir. Kanunen men edilen her şeyin üzerine 
terettüp eden bir hükmü cezaî olmak lâzım gelir. 
Alât ve edevat meselesi başka bir meseledir. Bir hük
mü kanun vardır. Ona itaat etmeyenlerin bir cezayı 
kanunî tertibi, vazu kanunun salâhiyeti ve vazifesi 
dahilindedir ve tahtı zarurettedir. 

REİS — Efendim, birinci cümlenin nihayetine 
«ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz liradan beş 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır.» fıkrasının ilâ
vesini Süreyya Bey teklif ediyor. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bu teklif hakkında ma
ruzatım vardır. Bu teklif bilâruhsat... 

REİS —- Efendim, reye koyacağım. Ya kabul olu
nacak ya ret olunacak «şu teklifi reye koymayınız» di
ye maruzatınız olamaz! 

RECEP BEY- (Kütahya) — Maruzatım, reye 
koymayınız diye değildir. 

REİS — Ya nasıl? 

RECEP BEY (Kütahya) — Bilâruhsat müskirat 
imal edenlere verilecek ceza, bundan ibaretse nok
sandır, doğru değildir. Bendeniz ilâveten bir teklif 
yapacağım. 1 
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REİS — İlâve mevzubahis olup olamayacağını, 
Heyeti Celile reyi ile izhar edecektir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reye koymadan ev
vel Bendeniz ilâveten teklif ediyorum. Malumu âli-
nizdir, müskirat imal edenler, deniyor. Günde küçük 
bir inbikten bir okka rakı çıkaran adam da rakı is
tihsal eder, bir diğeri de bir imalâthane açarak gün
de elli ton ispirto veya rakı ima! eder. Her ikisin
den yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdi 
alınırsa imalâthane sahibi olan herif beş yüz lirayı 
verir, yine imal eder. Binaenaleyh ruhsatsız imalin 
tecziyesi mevzubahis ise vesaiti imaliyenin dahi mü
saderesi lâzımdır. Teklifi acizanem budur, bunu da 
kabul buyurunuz. 

REİS — Efendim, o halde teklifinizi lütfen tah
riri yapınız da reye koyayım. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, oraya ilâve 
ediyorum. «Ruhsatsız imal edenlerden şu kadar 
liradan bu kadar liraya kadar cezayı nakdî alınır 
ve imal vesaiti müsadere olunur» (Kabul sesleri) 

REİS — Böyle bir fıkranın ilâvesini teklif edi
yorlar. «Ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz li
radan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır ve 
imal vesaiti müsadere olunur.» Bu fıkranın ilâvesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi 
âünize, koyacağım. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Fıkranın ilâvesi kabul edilmiştir efendim. 

O halde altıncı madde şu şekli alıyor : Türkiye 
dahilinde ruhsatsız müskirat imali ve meyhaneler 
küşadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sarhoş
luk memnudur. Ruhsatsız müskirat imal edenlerden 
yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alı
nır. Ve imal vesaiti müsadere olunur. Hilafı mem
nuiyet kuşat olunan meyhaneler set ve sahipleri on 
liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî veyahut 
bir haftadan bir seneye kadar hapis cezasiyle ve ale
nen müskirat istimal edenler on liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdî ile ve alenî sarhoş görülenler 
beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdî veyahut 
üç günden bir aya kadar hapis ile tecziye olunur. 
Ancak Hükümetçe tayin edilen ve ayrıca hazineye 
ait beyiye resmî vererek mezuniyet vesikası alan 
lokanta ve emsali mahallerde terkibinde gayet cüzî 
miktarda ispirto bulunup gayrı müskir olan bira 
ve likör gibi mevaddın istimali caizdir. 

REÎS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım; Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 
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Madde 7. — 14 Eylül 1336 tarih ve 22 numaralı 
Kanunun üçüncü maddesi tadil ve mevaddı sairesi 
ilga edilmiştir. Maliye Vekâleti işbu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren üç ay zarfında ispirtoya inhisar 
vazeyleyecektir. Müskirat imal ve füruht ve ithali 
için inhisar vaz ve tesisine Hükümet mezundur. İş-
bu inhisarın şeraiti ve sureti idaresi kanunu mah
susla tayin olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
FAİK BEY (Edirne) — Maliye Vekili Beyefen

diden bir şey soracağım. 
REİS — Sorunuz efendim! 
FAİK BEY (Devamla) — Efendim, ispirto in

hisarı vazetmek mühimce bir meseledir. Şeklini na
sıl tespit etmişlerdir? İzah buyursun, Maliye Vekili.. 

MALİYE VEKÎLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — İnhisar kanunu hazırlanmıştır. Bu 
kanun tasdik edildikten sonra diğer kanunlar da 
gelecektir. Şimdiden dahilde imal edilecek olan ispir
toyu himaye etmek için müsaade istiyoruz, inhisa
rın sureti icrası hakkında ayrıca kanun olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu mad
denin birinci fıkrasında 14 Eylül 1336 tarihli kanu
nun üçüncü maddesi tadil edilmiş, mevaddı sairesi 
ilga edilmiştir diyor. Madem mevaddı sairesi ilga 
edilmiş... Mademki o kanunun o maddesi ilga edil
miştir. Şu halde bu fıkra zaittir, (14 Eylül 1336 ta
rihli kanun mugadır.) Denildi mi maksat hâsıl olur. 
Binaenaleyh birinci fıkranın tayyı ile ikinci fıkra
nın madde halinde tespiti lâzımdır. 

REİS — Buyurduğunuz şeyi tahriren yazarsanız 
daha iyi olur. Matbu olan birinci fıkranın tayyı mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet. 
REİS — Efendim, yedinci maddenin ilk fıkrası

nın tayyını teklif ediyorlar. 
RAGİP BEY (Kütahya) — Bu lâzımdır. Burada 

tadil vardır. Madde; (14 Eylül 1336 tarihli ve 22 
numaralı Kanun ilga edilmiştir.) şeklinde olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanunlar
da numaralardan bahsetmeyeceğiz. Yine mi iş çıkı
yor? 

REİS — Efendim, ilk fıkranın tayyını teklif edi
yorlar. Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Tayyı kabul olunmamıştır. Binaenaleyh 
maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen yok. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. Ka
nunun Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reyi
nize vazedeceğim. 

Efendim! Bundan sonra tuz resmine dair bir ka
nun vardır, arzu ederseniz onu müzakere edelim. 
İkisini birden tayini esami ile reyinize vazedeyim. 
Bu suretle vakit kazanmış oluruz. 

3. — Tuz resminin bos kurusa iblağına dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (1/216) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Tuz resmi Hükümetin lâyihai kanuniyesinde, 

memlahalarda kilosu üç kuruşa satılmakta olan tu
zun beş kuruşa satılması teklif edilmiş ve kavanini 
Maliye Encümenince tuzu en çok sarfeden köylü 
ve binnisbe fakir olan, sunufu içtimaiye bulundu
ğu cihetle, resmin tezyidi, muvafık görülmemiştir. 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey, resmin bir kuruş 
zammiyle Hükümetin iktifa eylediğini bildirmesine 
ve her ne kadar elyevm memlahalarda tuz üç ku
ruştan satılmakta ise de halk on, on beş kuruştan 
aşağı tuz alamamakta olduğu cihetle Hükümetin 
Düyunu Umumiye depolarında paket halinde pera
kende suretiyle de tuz füruhtu ile ihtikâra mani ol
ması şartiyle resmin bir kuruş tezyidi Encümenimiz-
ce tensip edilmiş ve lâyihai kanuniye de resim mik
tarı dört kuruş olmak üzere tadil olunarak kabulü 
Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir. 

Şubat 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan İzmir 

Reşat Saraçoğlu Şükrü 
Kâtip Aza 

Sivas 
Rahmi 

Aza Aza 
Trabzon Konya 

Ahmet Muhtar Kâzım Hüsnü 
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Aza Aza 
Maraş İsparta 
Mithat Mükerrem 

Aza 
Maraş 
Tahsin 

Madde 1. — Türkiye memlahalannda tuzun be
her kilosunu fii mirîsi dört kuruşa iblağ edilmiştir. 

Madde 2. — 24 Kânunievvel 1333 tarihli Ka
nunla işbu kanun arasındaki farkı fiyat, Hazineye 
aittir. 

Madde 3. — İşbu kanun mevkii meriyete vaze
dildiği günden itibaren bir hafta zarfında tuz tüc
carı yedlerinde bulunan tuzların miktarını beyanna
me ile Düyunu Umumiye idaresine haber vermek 
ve işbu kanun mucibince alınması lâzım gelen mik
tarla 23 Eylül 1336 tarihli ve 26 numaralı Kanun 
mucibince verdikleri üç kuruş resim arasındaki far
kı tesviye etmekle mükelleftir. 

Madde 4. — Maddeyi sabıkada muharrer müd
det zarfında beyanname verilmediği veya verilen 
beyannamede gösterilen miktardan fazla zuhur ettiği 
halde miktarı mektum kaçak addedilerek işbu ka
nun mucibince alınması muktazi resim cezaen iki 
kat olarak istiyfa edilir, 

Madde 5. —• Mektumattan alınacak bir kat rü
sum fazla, ihbar edenler varsa onlara tevzi olunur. 

Madde 6. — Memaliki Ecnebiyeye ihraç edile
cek tuzlar fii mirîye tabi olmayıp bunların takdir fi
yatı Maliye Vekâletine aittir. 

Madde 7. — 23 Eylül 1336 tarih ve 26 numa
ralı Tuz Resmi Kanunu mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren mer'iyülicradsr. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arka
daşlar, halkımızın Hükümetten beklemiş olduğu ada
let, üzerlerine tahammülünden fazla tahmil edilen 
vergilerin tenzilidir. Biz de maalesef bunun günbe
gün tezayüdünü görmekteyiz. 

Eğer bütçemize vazedilen bir milyon lirayı tuz 
rüsmine zam ederekten almaktan ise, daha ziyade 
teshilât göstererek fuzulî olarak istimal edilen şey
lerden meselâ Baston Vergisi... Elli yaşından aşağı 
olanlar elinde bastonu süs için taşıyorlar, bastondan 
alalım, kıravat takanlardan alalım. Yüzük takanlar
dan alalım, eldiven giyenlerden alalım. Rica ede
rim, efendilerimizden aldıklarımız kâfidir. Biraz da 
zenginler versinler. (Bekârlar Vergisi sesleri) 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ecnebi kumaşı gi
yenlerden... 

ZEKİ BEY (Devamla) — Sonra efendiler, görü
yoruz ki tuz ihtikârının önüne geçmek için - Düyu
nu Umumiyenin her yerde depolan vardır. - Bu de
polardan ihtikâre mâni olmak üzere halka tuz ve
rilmesi teklif ediliyor. Matteessüf Düyunu Umumi
yenin her yerde deposu yoktur. Pek ender yerler-
de depoları vardır. Halk, ihtiyacını temine kâfi mik
tarda tuzu alrnak için yaz zamanlarında, sonbahar-
da uzak mesafelerden getirmiş oldukları tuzlarını 
derambar ediyorlar. Benim memleketimde bugün 
tuzun okkası yirmidört kuruştur. Müskirat rüsumu
nu fazlalaşürdşk. Müskiratı serbest bıraktık. Bütçe
mize bununla 4,5 milyon lira varidat temin edile
ceğini söylediler. Çok iyi bunu temin ettiğimiz va
kit bunun esbabı mucibesi aşarın yüzde iki buçuğu
nu tenzil etmek esasına ibtina ediyordu. Halbuki 
aşardan yüzde ikibuçuğu lâğetmiyoruz. Müskirattan 
da beş milyon lira temin ediyoruz. Bu sefer de tuza 
bir milyon lira fazla resim yükletiyoruz ki, bu da 
zulümden başka bir şey değildir. Heyeti Celileniz-
den rica ederim, halkın kendi ihtiyacatından ziyade 
hayvanatına yedirmiş olduğu bu tuzu resimden af 
buyurunuz. Fantazi olarak istimal edilen eşyalardan 
bu rüsumu alalım, iki misli, üç misli fazlasını vere
lim. Hükümet de bu suretle adaletini millete gös
termiş olsun! 

EBUBEKİR HÂZZİM BEY (Niğde) — Efendi
ler, bendeniz evvelki sene bir heyetle beraber elvi-
yei selâseyi dolaştım. Her gittiğim köyde, her tesa
düf ettiğimiz yolda, kasabada tuz fiyatından şikâ
yet ettiler. Orada azim memlâhalar vardır, dağlar 
vardır. Hatta kristalize olmuş, elmas traşlar gibi, 
her taraf mebzul dağlar gibi, tuz var. Bunlar, Rus 
zamanında bizim para ile on para fiyatla almaya 
alışmışlar. Bunların tuz sarfiyatı bizim sarfiyatı
mız gibi değildir. Oralarda ziraat az, hayvanat çok
tur, hayvan besliyorlar. Binaenaleyh onlar çok tuz 
almaya mecburdurlar. Yani üç kuruş iken alamayan 
bunun tenzilini her yerde istirham eden ahali dört 
kuruş olursa ne yapacaklarını bilmiyorum. Binaen
aleyh oralar ahalisi için bir şey düşünülürse çok iyi 
olur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, Hâzim 
Beyin söylediği gibi Şark vilâyetlerinin tuz ihtiyaca-
tı hakikaten fazla ve fiyat da ziyade olduğu için hay
vanata kimse tuz yediremiyor ve bu tuzun eski fi
yatından bile şikâyet ediyorlar, Bundan Hükümet 
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de zarar ediyor. Birçok koyun tüccarlariyle görüş
tüm diyorlar ki, biz hayvanata tuz veremediğimiz 
için hayvanlar zayıf düşüyorlar. Hem et miktarı aza
lıyor, hem de hayvanlar iyi beslenemiyor, ciğerleri 
hastalanıyor, ölüyorlar. Yağlı da olmuyor. Yağı, sü
tü de azalıyor. Demek ki, birkaç türlü zararı var
dır. Bundan resim alacak, fakat bir taraftan da hay
van azalacak, süt azalacak. Hükümet bir taraftan kâr 
edeyim derken, diğer taraftan zarar ediyor. 

EBÜBEKİR HÂZİM BEY (Niğde) — Zarar zi
yadedir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Bu fiyat fazladır. 
Hiç değilse fazla olan yerlerde başka bir şekil bul
mak lâzımdır, beyin buyurduğu gibi fazla tuz vardır. 
Fakat kimse gelip tuzu almıyor, kaçak alıyor. Me
selâ Kağızman memlehasına kürtler geliyor, kaçak 
olarak alıyor. Dağların her tarafı tuzdur, muhafa
za etmek imkânı yoktur. Kimse gelip dükkândan, 
Düyunu Umumiyeden tuz almıyor. Kamilen kaçak 
tuz alıyor. Eğer fiyat yükselmez de azalırsa kaçak 
tuz da azalır, herkes gelip buradan alır. Varidat da 
çoğalır. Sonra bu kanunda diğer bir madde daha 
vardır. Meselâ harice verilen fiyatta nispet göze
tilmiyor. Meselâ İğdır'da birçok tuzlalar vardır. 
Buradan Rusya'ya, Ermenilere tuz satılırsa kırk pa
raya, almış paraya satılacaktır. O halde tuzu harice 
(60) paraya, dâhildekilere de (4) kuruşa vereceğiz 
ki, bunda da müsavat yoktur. Suyun öte tarafında 
bulunan Ruslar ve Ermeniler (06) paraya alacak, biz 
burada (4) kuruşa alacağız. Bunun da daha salim bir 
şekle ircaını rica ederim. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Başka şeyden alaca
ğız, fantaziden alacağız paşam. 

REÎS — Efendim, Zeki Bey, tuz resmi hakkında 
bu kanunun reddini talebediyor. Maddelere geçilip 
geçilmemesini reyinize vazedeceğim. Maddelere ge
çilmesi kabul edilirse tabiî Zeki Beyin teklifi red
dedilmiş olacak, maddelere geçilmesi kabul edilme
yecek olursa Zeki Beyin takriri kabul edilmiş olacak
tır. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Efendim bir daha reyi âlinize koyacağım. Maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen ayağa kalksın... 
Kabul etmeyenler ayağa kalksın... Maddelere geçil
mesi takarrür etti. 

Tuz Resmi hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye memlehalarında tuzun be

her kilosunun fii mirîsi dört kuruşa iblâğ edilmiş
tir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ar
kadaşlar, heyeti umumiyesi hakkında rüfekanın be
nim fikrime muvafık olarak söylediği sözler ke-
bul edilmedi, maddelere geçildi. Fakat birinci mad
dede deniliyor ki «fii mirîsi dört kuruşa iblâğ edil
miştir.» şimdiye kadar - yanılmıyorsam üç kuruştu. 
Demek bir kuruş artırılıyor. Buna mukabil esbabı 
mucibe mazbatasında deniliyor ki, zaten ihtikâr va-
kidir, ihtikârın önüne geçilecek. Binaenaleyh bu
radaki bir kuruş fark, halkın omuzuna yükletilecek... 
Bilhassa Maliye Vekili Beyefendi, Muvazenei Maliye 
Encümeninde bu ifade de bulunmuşlardır. «Vekil 
Bey; her ne kadar resme bir kuruş zamla iktifa ey
lediğini ve memlehalarda elyevm tuzun üç kuruş
tan satılmakta olduğunu beyan buyurmuşîarsa da 
halk 1 0 - 1 5 kuruştan aşağı almamakta olduğu.. İlh» 
demek ki halkın şimdi almakta olduğu fiyattan da
ha fazla almaması için yani ihtikâra mâni olmak 
için Hükümet, kâffei vesaite maliktir. O suretle ar -
tınlıyor demektir, eğer esbabı mucibeyi ve kanu
nu iyi anlıyorsam.. Fakat önümüzde bir vakıa var
dır. İstanbul'da oktruva resminin tatbikidir. Oktruva 
resmi burada müzakere edilirken Dâhiliye Vekili 
Bey gerek Encümende, gerek Komisyonda dediler 
ki «Bu azamîdir, bu haddi azamîye çıkarılmayacak
tır. Her yerin ihtiyacı nazarı itibara alınaraktan 
vasatî hadler tayin edilecektir.» Halbuki İstanbul'da 
tatbik edilirken azamîsi tatbik edilmiştir ve herkes 
bundan müteessir olmuştur. Bilâhara söz geçmiştir. 
İhtikâra mümanaat olunacaktır. Çünkü zammedilen 
yüzde pek az bir miktardır ve bunu ortaya koyuyor
lar. ve «Hükümet vergiye zammetti diye bunlar da 
fiyatı artırıyorlar.» deniliyor. Fakat ihtikârın men 
olunduğuna dair İstanbul'da oturduğu müddetçe 
hiçbir vakaya tesadüf etmedim ve görmedim. Bun
dan sonra İnşallah yapılır. Fakat esnaf ve tüccarın 
ahvali ruhiyesinde vardır. Hükümet, bir miktar ver
gi zam etti mi o derhal fiyatı artırır ve Hükümetin 
zam ettiği nispetin birkaç misli artırır. Sonra satın-
alıcınm karşısında da der ki «Zaten Hükümet artır
dı biz de artıracağız» binaenaleyh; ben Vekil Beye
fendiden soruyorum; hakikaten Muvazenei Maliye 
Encümeninde ifadede bulundukları gibi tuzun fi
yatının artmasına bu tedbir ile mâni olacaklarım 
Hükümet namına bize temin edebilirler mi? Edebi
lirlerse bu madde hakkında muvafık rey verece
ğim. Eğer temin edemiyorJarsa yine bermutat o üç 
kuruşta ipkasını teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar, 
tuzun hayatta ne kadar lâzım olduğunu bilirsiniz. 
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Ekmeğe katılır, aşa katılır. Yiyecek hiçbir şey bula
mayan soğanı tuza batırır ve yer. Halkı Allanın 
yer yüzünde en mebzul yarattığı tuzdan da mahrum 
bırakmayalım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Havadan bile bıra
kacağız. 

BESlM ATALAY BEY (Devamla) — Tuzsuz bü
yüyen çocuklar şekersiz büyüyen çocuklar kadar 
âciz ve miskin olur. Bırakın bizim hayatımızdaki 
tuzun ehemmiyetini!.. Bir köylü; davar başına, sene
de en az birbuçuk okka tuz vermek ihtiyaçındadır. 
Tasavvur edin yüz davarı varsa bu adam kaç okka 
tuz verecektir. 

HAMDÎ BEY (Bozok) — Davar başına üç okka 
verecektir. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — En az bir
buçuk okka diyorum. Bol, bol verecek olursa üç ok
kadır. Fakat en az olarak bazı hastalıklara tutul
maması için, ölmemesi için senede birbuçuk okka 
tuz verecektir. Vermezse davar hasta olur, kırılır ve 
bilnetice memleket mutazarrır olur. 

Arkadaşlar! Halk, eski tuz parasını veremeye
cek kadar fakirdir. Allah sizi inandırsın, gözlerim
le İçel'de gördüm. Kadınlar, denizden deniz suyu gö
türerek onunla yufka yapıyorlar ve bunu, 3 - 5 kuruş 
tuz parasından kurtulmak için yapıyorlar. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Ya sahilde olmayan
lar?... 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Sahilde ol
mayanlar, büsbütün mahrum kalıyor. Binaenaleyh, 
yine bilnetice köylünün sırtından çıkacak, hatayı 
umumiye tesir edecek, serveti umumiyeyi rahne-
dar edecek olan şu vergiyi zammetmektense sokak
larda uçuşan ipeklerden, kıravatîardan, kolanya 
şişelerinden vesaireden vesaireden, hattâ elimizde 
oynadığımız teşbihlerden bile vergi alsak caizdir. 
Bu, koymaz. Fakat şu çıkarmak istenilen kanundur, 
halkın hakikaten iliğine dokunur. Çaydan, bisküvi
den vesaireden böyle ihtiyacatı umumiye âdadmda 
bulunmayan eşyadan vergi alalım. Fakat arkadaş
lar tuzdan vergi almayalım. 

Sonra burada tashih edilecek bir kelime daha 
var. «Fii mirisi» deniyor. Bunun yerine «Fii resmî
si» veyahut resmi «Fiyatı» gibi bir tertip kullanılsa 
da olabilir. Fakat yine tekrar ediyorum. Tuza resim 
koymak, memleketin davarına, memleketin sıhhati
ne, memleketin bel kemiği olan köylüye İrası zarar 
olacaktır. Bunu başka suretle telâfi edelim. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bütün arkadaşların ifa-
datı doğrudur. Fakat bir masraf bütçesi veriyorsunuz 
ki, açığı onbeş milyondur. Hükümet, varidata zam 
etmeye mecburdur. Nereden temin etsin?. 

MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mesarifatı ka
bul etmeyin!! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Gözlükten 
alın efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, mesarifatı kabul buyur
dunuz. Varidatı orta yerinde bırakacaksınız. Bu na
sıl olur bilmiyorum, Sonra evvelce alman tuz res
minden fazla değildir. Evvelce altın olmak üzere fü 
hakikisi 25 para idi. Fakat son zamana kadar zam-
medildiği için bendeniz Encümende dedim ki tu
za bir kuruş zam edilecektir. Hayat pahalıdır. Et 
de pahalıdır. Bunu da verenler, yani hayvanatına 
tuz yedirenler eti de burada 140 kuruşa satıyorlar. 
Bunu da nazarı itibara almalı. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onu şehremini işit
sin! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla)— Şehremini veya diğeri, kim işitirse 
işitsin, her yerde böyledir. Hayvanatın kıymeti bir 
taraftan tezayüt ediyor. Bundan bir kuruş almayalım 
mı? Sonra hayvanat resmi Heyeti Celilenin kabul 
ettiği bir kanunla her tarafta gayet ucuz olarak alın
maktadır. Düyunu Umumiyenin her yerde depo aç
ması tabiîdir. Hatta bu sene beyiye halinde, nasıl ki 
tütün vesaire paket halinde satılıyorsa öyle olacak 
hiçbir kimsenin fazla para vermemesi için tuzun o 
suretle sattırılmasına çalışacağız. Büyük bir masraf 
bütçesinden sonra varidatı buradan kısacağız. Şu
radan kısacağız olur mu? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Bunu te
min edebilecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Her yerde depo açmaya çalışa
cağız. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Temin edin 
efendim! 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Musiki alâ-
tmdan ve demin saydığım eşyadan vergi almak ci
hetin" düşündünüz mü? Düşünmediniz mi!! 

M4LİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onu da düşüneceğiz. Şim
di hazırlanmamıştır. Belki bunlar için de bir kanun 
getireceğiz. Kanunun bir günde yapılmasının imkânı 
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yoktur. Teşkilâtı nedir, varidatı nedir, bunun için ya
pacağımız masraf nedir? Bunlar tahakkuk etmeden 
tabiî bir şey yapılamaz, Alacağımız varidat ücreti 
tahsiliyeye müsavi olup bir fayda vermeyen ka
nunları teklif edersek Heyeti Celileniz kabul bu
yurmaz zannederim. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Nazariyat
ça en kötü resmin tuz rüsumu olduğunu bütün ki
taplar yazar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Tuzdan alınan remin 
fazla olduğunu zatiâliniz de söylüyorsunuz. Bu ha-

' kikat tezahür etmiştir. O halde tuzdan resim almaktan-
sa başka bir kanun teklif ediniz. Bir madde ile bera
ber onu kabul edelim. Arz ettiğim gibi eldiven gi
yenden alalım. Kıravat takandan alalım. Bu vergiyi 
temin edersiniz Beyefendi! 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onu da arz edeyim! 
Bugünkü resim, Harbi Umumiyeden evvelki resim
den fazladır. Bugünkü teklifimiz harpten evvelki 
fiyatına nazaran noksandır. Tuzun fiyatlı olması
nın sebebi vesaiti nakliyenin noksanındandır. Nakli
yatı temin eder ve her tarafta tuz ambarları aç
mayı temin edersek bugün satılan fiyattan bile daha " 
ucuza satmak imkânı da vardır. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim, Maliye 
Vekili demek, Devletin Hazinesinin anahtarını elin
de tutan demektir. Eğer her teklif yapıldığı zaman 
kürsüye gelip de açığımız şu kadar, bu kadardır de
neydi, Mecliste bu mesail bu derekeye inmezdi. Bu 
vazifeyi ifa etmediniz. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Devamla) — Söylemedim mi beyefendi? 

ALÎ ŞUUR t BEY (Devamla) — Bugün onbeş mil
yondan bahsediyorsunuz. Şimdi istiyfa edilecek rü
sum hakkında Hükümetin ne gibi tasavvuratı vardır? 
Herhalde biz buna taraftar değiliz, başka bir şey ikâ
me etmek taraftarıyız. Kabul etmeyeceğiz. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Kabul buyurursanız efendim. 

ALÎ ŞUURt BEY (Devamla) — Tasavvuratınız-
dan bahsediyorum. Bu sualdir. Bunun yerine bir şey 
ikâme edelim. Ne gibi tasavvuratınız vardır? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, bütçe böyle kalırsa ye
ni varidat bulmak mecburiyetindeyiz. Açık bütçe ile 

bunun içinden çıkılmaz. Herhalde açığı kapatmaya 
ihtiyaç vardır, yeni varidat bulmaya çalışacağız. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim, 
bununla bütçenin ne kadarı kapatılıyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bir milyon küsur bin lira. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Bugün şa
yi ve mütevatirdir ki İstanbul gümrüklerindeki ko-
laj birkaç milyon liradır. (Kolaj nedir? sesleri) Ya
ni alınmayan vergi kaç milyondur. Onunla kapatınız! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onunla da kapanmaz. 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Zararı 
yok fazlasını değil, bir milyonu kapatsın da köylü
yü, halkı tuzsuz bırakmayınız. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, biz mü
vekkillerimizin feryadını bu kürsüden izhar etme
ye daima mecburuz. Maliye Vekili Beyefendi, buyur
dular ki, tuz pahalanıyor, et de pahalanıyor. Efen
dim resim bir yerde değil ki, davar sahibi tuza pa
ra veriyor, geliyor, istanbul'a oktruvanın en azamî 
derecesini veriyor. Gidiyor mezbahaya, orada da alı
nıyor, bir yerde değil, müteaddit yerde alınıyor, 
herkes feryat ediyor, bu rüsumun fazlalığından bü
tün millet, bütün halk feryat ediyor. Bir belediye 
rüsumu yaptık, o bile ahaliye bir bar oldu. Her ta
raftan şikâyet ediliyor. Vakıa doğrudur. Bütçe 
açığını da telâfi etmek lâzımdır. Bunu düşünmek va
zifedir. Nereden ne almak lâzım geleceğini Heyeti 
Celilenin düşünmesi lâzımdır, yalnız Maliye Vekili 
Bey değil, hepimiz düşüneceğiz. Bir masraf var, bir 
de varidat var. Masrafa nasıl rey veriyorsak varidat 
için de öylece düşünerek rey vermeliyiz. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Ekmek yiyenler
den de vergi alacağız deseler onu da mı kabul edece
ğiz? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim, 
bütçe müzakeresinde vergi tarh olunacak bazı şey
ler vekil beye hatırlatılmıştır. 

REİS — Efendim, takrirler okunacak: 
Riyaseti Celileye 

Elviyei selâsenin iki sene müddetle zamdan istis
nasını teklif ederim. 

8 Nisan 1330 
Kars Mebusu 

Ömer 
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Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ve izah olunan esbaptan dolayı tuz 

fiyatı zammından elviyei selâse ve Kulp ve İğdır ka
zalarının istisnasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Rize 
Rüştü Esat 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Riyaseti Celileye 
Tuz resminin yirmi para zammiyle üçbuçuk ku

ruş alınmasını teklif ederim. 
8 Nisan 1340 

Aksaray 
Besim Atalay 

REİS — Efendim, «Tuz fiyatı zammından elvi
yei selâse ve Kulp ve İğdır kazalarının istisnasını tek
lif ediyorlar. Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı itiba
ra almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara 
alınmadı. 

Besim Atalay Bey, «Tuz rüsumunun yirmi para 
zammiyle üçbuçuk kuruş alınmasını» teklif ediyor. 
Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı itibara almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara alınmadı efendim. 
O halde efendim maddeyi aynen reye koyuyorum, 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 2. — 24 Kânunievvel 1333 tarihli Kanun 
ile işbu kanun arasındaki farkı fiyat Hazineye ait
tir. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aynen kabul edildi. 

Madde 3. — İşbu kanun mevkii meriyete vazedil
diği günden itibaren bir hafta zarfında tuz tüccarı 
yedlerinde bulunan tuzların miktarını beyanname 
ile Düyunu Umumiye İdaresine haber vermek ve iş
bu kanun mucibince alınması lâzım gelen miktar ile 
23 Eylül 1336 tarihli ve 26 numaralı Kanun mucibin
ce verdikleri üç kuruş resim arasındaki farkı tasvi-
ye etmekle mükelleftir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reye vazediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde 
aynen kabul olundu. 

Madde 4. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyan
namede gösterilen miktarda fazla zuhur ettiği halde 
miktarı mektum kaçak addedilerek işbu kanun mu
cibince alınması muktazi resim cezaen iki kat ola
rak istiyfa edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Dör
düncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. ' 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul 
edildi. 

Madde 5. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlası ihbar edenler varsa onlara tevzi olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Be
şinci maddeyi aynen reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 6. — Memaliki ecnebiyeye ihraç edilecek 
tuzlar fii mirîye tabi olmayıp bunların takdiri fiyatı 
Maliye Vekâletine aittir. 

REİS — Efendim, (fii mirî) yerine (fii resmî) ko
nacaktır. Söz isteyen var mı? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Ticaret Vekili de alâ
kadar olsa faydadan hali olmaz. Bendeniz teklif edi
yorum. Maliye ve Ticaret Vekâletlerine denilsin. 

REİS — Efendim, Maliye ve Ticaret.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurur musunuz, arz 
edeyim? Teklif karşısında kalıyoruz. Pazarlık sure
tiyle tuz ihracatımız sarfiyatımızdan daha fazladır. -
İstediğimiz zaman daha yüz milyon, yüzelli milyon 
tuz çıkarıyoruz. Tuzumuzun mevcuduna göre me
maliki ecnebiyeden vukubulan tekliflere bir mik
tar tayin edip cevap veriyoruz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Mesele takdiri fiyat 
meselesidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Takdirî değil, başka yerlerle ve 
meselâ İtalya ile, diğer yerlerle rekabet etmek mec
buriyetindeyiz. Biz daha ucuz verirsek diğer yerlere 
gitmezler, bizden alırlar. 

REİS — Efendim, Ticaret Vekâletinin de ilâve
sini teklif ediyorlar, Bu teklifi nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara alınmadı. Altın
cı maddeyi aynen reyinize vazediyorum, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
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Madde 7. — 23 Eylül 1336 tarih ve 26 Numaralı 
Tuz Resmi mülgadır. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Yedinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 8. — işbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından itibaren meriyülicradır. 

RElS — Söz isteyen varmı? Sekizinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul olundu. 

Madde 9. — işbu kânunun icrasına Dâhiliye, Ad
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Celseyi açıyorum eefndiler, Tuz Resmi 
kanun lâyihası hakkındaki neticei arayı arz ediyo
rum. Reye iştirak eden azanın adedi (144) olduğu 
için muamele tamamdır. (95) rey kabul, (45) rey red 
ve (4) rey de müstenkif vardır. (4) azanın reyi, rey 
istihsali muamelesinden sonra verildiği için ihraç 
edilmiştir. Binaenaleyh Tuz Resmi Kanunu ekseri
yetle kabul edilmiştir. Müskirat resminin tadiline 
dair olan 8 Kânunisanı 1336 tarihli kararnamede 

4. — Mahakimi şeriyenin ilgası ve mahakimin teş
kilâtına mütedair ahkâmı muaddil (1/470) ve (1/471) 
numaralı iki ki ta kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
Mazbatası : 

REÎS — Mahakimi şeriyenin ilgası ve mahaki-

REÎS — Dokuzuncu maddeyi aynen reyinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
du. 

REÎS — Efendim, gerek Men'i Müskirat Kanunu
nun tadiline ait kanunu, gerek tuz resmi hakkındaki 
Kanun lâyihasını tayini esami ile reyinize vazediyo
rum. Her iki kanunu kabul edenler beyaz, etmeyen
ler kırmızı rey vereceklerdir. 

Reylerini henüz istimal etmemiş rüfeka varsa 
lütfen istimal buyursunlar. 

Rey istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim, on dakika teneffüs için celseyi tatil 

ediyorum. 

Hitan» Celse saat : 4,40 

münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat 
Kanunun tadiline dair olan kanunun neticesini arz 
ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi (134) ol
duğu için muamele tamam değildir. (94) kabul, (35) 
red (5) müstenkif vardır. (5) azanın da reyi rey istih
sali muamelesinden sonra verildiği için ihraç edil
miştir. Binaenaleyh ikinci defa reye vaz edilecektir. 
(Yarın sesleri) Tabiî yarın eefndim. 

min teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil olmak üze
re Başvekâletten mevrut (1/470) ve (1/471) numaralı 
iki kita kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbata
sının müzakeresine geçiyoruz. Mazbata okunacak
tır. 

«•» i—*»>.» .<^— <~ 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat, Saat : 4,50 

REİS : Fethi Bey 

Kâtipler : Talat Bey (Kângırı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1351 

29 . 3 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mahakimi şeriyenin ilgası hakkında Adliye Ve
kâleti Celilesince tanzim olunup îcravekilleri Heye
tince Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibe lâyihası leffen arz ve takdim 
kılınmış olmakla ifayı muktezasına müsaadei Riyaset-
penahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mahakimi Şeriyenin ilgasına dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahi

linde mevcut bilcümle mahakimi seriye ile Mahke-
mei Temyizin Seriye Dairesi mülgadır. 

Madde 2. — Mahakimi şeriyeye ait vazaiften mu
cibi tahrir terekânın tahrir ve beynelverese taksimine 
ve veresenin hısası irsiyesinin tayinine ve izin itası
na mütedair hususat bidayet mahkemesi reisi veya 
onun tensip edeceği aza veya aza mülâzimi ve vaza-
ifi saire bidayet mahkemesi tarafından ifa olunur. 

Terekâtın tahriri hususunda reisi mahkeme, kete-
beden birini dahi naib tayin edebilir, iktiza eden yer
lerde miktar ve kıymeti yirmi bin kuruşu tecavüz et
meyen terekâtın tahriri ve nikâh izinnameleri itası 
ve vasiyetname tanzim ve tasdik salâhiyetlerini sulh 
hakimlerine tefvize Adliye Vekili mezundur. 

Madde 3. — Mahkemei Temyize ikinci bir hu
kuk dairesi ilâve olunmuştur. 

Madde 4. — Mahakimi şeriyenin rüyet edegeldi-
ği mevad; bunlara müteallik ahkâm vaz ve tedvin 
edilinceye kadar esasatı cariyeye tevfikan hal ve tet
kik olunur. 

Madde 5. — İşbu kanun bin üç yüz kırk senesi 
Mayıs iptidasından itibaren mer'îdir. 

Madde 6. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye vekili memurdur. 
Başvekil ve Hariciye Vekili Mudafaai Milliye Vekili 

ismet 
Adliye Vekili 

Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüîhalik 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Kâzım 
Maarif Vekili 

Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Mübadele, İmar ve 
iskân Vekili 

Mahmut Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
(Bulunmadı) 

Mahakimi Şeriyenin ilgasına dair kanunun esbabı 
mucibe lâyihası 

Mahakimi şeriyenin rüiyet edegeldiği mevad kıs
men eşyaya ve kısmen ahvali şahsiyeye müteallik 
mesaili hukukiye ve muamelâtı medenlyeden madut 
bulunduğu halde bunları tetkike memur edilmiş edan 
mahakime «Mahakimi seriye» unvanının verilmiş ol
ması bir şekli istisnaiyet fikrini vermekle beraber 
esasen kavaidi hukukiye ile kabili telif olmadığı gibi 
hidematı umumiyei devletin daha asrî esasata tevfi
kan yeniden tanzimi lâzım geldiği bir sırada bu nam 
ve unvanı haiz mahakimin mahiyeti hazırasiyle ipka 
ve idamesi tevhidi kaza esasına da külliyen mugayir 
bulunduğundan mülâhazatı mebsuteden mülhem ola
rak tanzim kılınan birinci maddei kanuniye ile ma
hakimi şeriyenin ilga edildiği tasrih kdtnmıştır. Ma
hakimi mezkûrenin ilgası üzerine yerine bir mercii 
kanunî ikamesi zarurî ve lâbtit olduğundan Usulü 
Muhakemei Seriye Kararnamesiyle tayin kılınmış 
olan vazaifin mahiyeti hukukiyesi nazarı itibara alı
narak mahakimi hukükiyenin mercii kanunî addi mu-
vaffık görülmüş ve bu maksatla kaleme alınan ikin
ci maddei kanuniye ile mülga Mahkemei Şer'iye ta
rafından ifa olunan vazaiften deavi kısmı bidayet 
mahkemesine, muamelâtı saire reisi mahkemeye ve
ya onun tensip edeceği âza veya âza mülâzımına tev
di edilmiş ve miktarı kıymeti yirmi bin kuruşu teca
vüz etmeyen terekâtın tahriri ve nikâh izinnameleri 
itası vasiyetname tanzim ve tasdiki gibi hususatın 
halka bir suhuleti mahsusa olmak üzere teşkili der
piş edilen sulh hâkimliklerine verilmesi tecviz edil
miştir. Mahkemei Temyiz Şer'iye Dairesinin lağvı
na mebni mahakimi şeriyeye ait iken bidayet mah
kemeleriyle sulh hâkimliklerine devir ve tevdi kılı
nan mevad hakkında ittihaz olunan mukarreratm tem-
yizen tetkik vazifesiyle mükellef olmak üzere bir 
mercii kanunî iraesi muktazi ve Mahkemei Temyizin 
devairi hazıra» bu vazifeyi rfaya gayrî kâfi oldu
ğundan tanzim kılınan üçüncü maddei kanuniye ile 
bu ihtiyacı tatmin zımnımda Mahkemei Temyize ikin
ci bir hukuk dairesi ilâve olunmuştur. 

Müsakkafat ve müstağilâtm icareteyne tahviline 
ve mukataaya raptına ve tevliyete ve rakabe ve şü-
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rutu vakfa ve meşeddi müske ve girdarü felaha gibi 
unvanlar tahtında evkafı sahiha üzerinde hususî örf
lerle tesis edilmiş bulunan hukuka, emval ve evkafı 
eytamın hücceti seriye ile vukubulan müdayenatına 
ve velayet ve vasiyet ve verasete ve hacrüfek, hacrü 
ispatı rüşte ve vasi azil ve nasbi na, mefkude ve mu-
nakehat mefarakat, mihir ve nafaka ve nesep ve 
hızaneye müteallik daavi ile mucibi tahrir terakâtın 
tahrir ve beynelverese taksimine ve veresenin hissisi 
irsiyesinin tayini gibi mahakimi şeriyenin şimdiye ka
dar rüiyet ede geldiği mevada müteallik esasatın 
gayri müdevven ve müteferrik bir halde bulunması
na ve bu esasatın ihtiyacatı hazıraya ve icabatı as-
riyeye tevfikan tespiti ve kanunu medenimize ilâvesi 
zamana tevakkuf eylemesine mebni mevaddı mezkû-
re hakkında ahkâmı mahsusai kanuniye vaz ve ted
vin edilinceye kadar esasatı cariyeye tevfikan ifayı 
muamele olunması zarurî görülmüş ve esbabı sali-
feye müsteniden dördüncü maddei kanuniye tanzim 
kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 29.3.1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1352 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mahakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muad-
dil Adliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup İcra 
Vekilleri Heyetince Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası leffen arz 
ve takdim kılınmış olmakla ifayı muktezasına müsaa-
dei Riyasetpenahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Mahakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil 
Kanun 

Madde 1. — Her kazada mevaddı cinaiyeden 
maada bilumum daaviyi rüyetle mükellef bir bidayet 
mahkemesi vardır. 

Bidayet mahkemeleri bir reis ile iki azadan teşek
kül eder. îcap eden yerlerde bidayet mahkemeleri 
müteaddit devaire taksim olunur. Bu takdirde de-
vair rüessasının biri reisi evvel, diğerleri reisi sani 
unvanını haiz olur. Müteaddit devaire münkasem 
olan mahakimde vazaifin devair beyninde tevzii Ad
liye Vekiline aittir. 

Mesalihi ve münasebeti mevkiiyesi itibariyle bu 
suretle teşkilâta lüzum görülmeyen ve başka mahal

le raptı da mümkün olmayan kazalarda bidayet 
mahkemesinin vazaifini bir hâkim ifa eder. 

Her bidayet mahkemesi nezdinde bir müddei
umumi ve müstantık bulunacağı gibi, tam teşkilâtlı 
mahkemelerde bir de âza mülâzımı bulundurulabi
lir. İktizasına göre müstantık ve âza mülâzımlarının 
taaddüdü ve müddeiumumilere bir veya müteaddit 
muavin terfiki caizdir. 

Madde 2. — İktiza eden yerlerde bir veya müte
addit sulh hâkimi bulunur. Bulunmayan yerlerde bi
dayet mahkemesi âza ve âza mülâzımları sulh dâ
valarını münferiden rüyet ederler. 

Madde 3. — Adliye Vekilinin lüzum göreceği 
yerlerde münhasıran icra reisi ve memurine ait hukuk 
ve salâhiyeti ve sıfatı hakimiyeti haiz olmak üzere 
bir icra reisi ile beraber bir başmuavin bulunur. 

Madde 4. — İcabeden mahallerde münhasıran 
cinayet davalarım rüyet etmek üzere bir reis, iki aza 
ve aza mülâzımından mürekkep bir cinayet mahke
mesi teşkil olunur. Heyetin noksanını ikmal etmek 
üzere aza mülâzımları tezyit edilebilir. Bu suretle 
ayrıca cinayet mahşemesi teşkiline lüzum görülme
yen yerlerde mevaddı cinaiye bidayet mahkemesi 
heyeti asliyesine aza mülâzımını ilâvesiyle teşekkül 
edecek heyetler de rüyet olunur. 

Cinayet mahkemelerinin dairei kazaiyelerini Ad
liye Vekili'tayin eder. 

Madde 5. — Cinayet mevaddını rüyete memur 
mahakim nezdinde cinayet müddeiumumisi ünva-
niyle bir müddeiumumi ve ledelhace bir veya müte
addit muavini bulunur. İşbu müddeiumumiler men
sup oldukları mahkemenin dairei kazaiyesi dahilin
deki bidayet müddeiumumileri üzerinde hakkı ne
zareti ve bu daire dahilindeki müstantıklerin mukar-
reratı aleyhine otuz gün zarfında itiraz salâhiyetini 
haizdirler. 

Madde 6. — Müstantıkların mukarreratı aleyhi
ne vuku bulan itirazat mensup oldukları bidayet 
mahkemesi reisi tarafından tetkik olunur. Müstan-
tıklar rüesa tarafından sadır olan mukarrerat daire
sinde ittihazı karara mecburdurlar. 

Madde 7. — Bidayet Mahkeme reisi ve aza ve 
aza nıülâzımlariyle müddeiumumi ve muavin ve 
müstantıkm veya sulh hâkiminin ve sıfatı hâkimiyeti 
haiz icra reisi ve başmuavininin bilumum cürümle
rinden dolayı haklarında tahkikat icrası en yakın 
mahal bidayet mahkemesine ve mahkemelerin dai
rei kazaiyesi dahilinde bulundukları mevaddı cinai-
yeyi rüyete memur mahkemeye ve mevaddı cinai-
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yeyi rüyete memur mahkemenin reisi ve aza ve aza 
mülâzımlariyle müddeiumumi ve muavinlerinin her 
ne sıfatta olursa olsun ika eyledikleri bilumum cü
rümlerden dolayı tahkikatı istintakiye icrası mevad-
dı cinaiyeyi rüyete memur en yakın mahkemeye ve
ya muhakemeleri Mahkemei Temyize aittir. 

Madde 8. — Bidayet mahkemesi reisi ve aza ve 
aza mülâzımları ile müstantıklar veya sulh hâkimi 
ve sıfatı hâkimiyeti haiz icra reisi ve başmuavini 
aleyhine ikame olunacak iştikâ anilhükâm davası
nın niyeti dairei kazaiyesi dahilinde bulundukları 
mevaddı cinaiyeyi rüyete memur mahkemeye ve me-
vaddı cinaiyeyi rüyete memur mahakim reisi ve aza 
ve aza mülâzımları aleyhine ikame olunacak iştikâ 
anilhükkâm davasının rüyeti Mahkemei Temyiz hu
kuk dairesine aittir. 

Madde 9. — Bidayet mahkemesi vazaifi bir hâ
kim tarafından ifa olunan mahallerde o hâkim hak
kında vuku bulan reddi hâkim davaları en yakın 
bidayet mahkemesince tetkik ve hallolunur. 

Madde 10. — Müsteşarlardan maada devairi 
merkeziye memurlarının vazifelerinden münbais ve
ya ifayı vazife sırasında hadis olan cürümlerden do
layı Memurin Muhakematı hakkındaki kanuna tev
fikan haklarında lüzumu muhakeme kararını itaya 
salâhiyettar olan heyet, fiilin cünha veya cinayet 
derecesinde olduğuna nazaran hangi mahallî Bida
yet veya Cinayet mahkemesinde icrayı muhakeme
leri icap edeceğini, lüzumu muhakeme kararında ta
yin ve tasrih eyler. 

Madde 11. — Mahkemei Temyizde bir ikinci is
tida dairesi teşkil ve başmüddei umumiliğe iki mua
vin ilâve olunmuştur. 

Madde 12. — Bilumum istinaf mahkemeleri ve 
vazaifi mülgadır. 

Maddei Muvakkate 
İlga olunan istinaf mahkemelerinde mevcut daa-

vii istinaf iye bidayeten intaç olundukları mahallerde 
kalmış olduğu noktadan bilitibar derecei saniyede 
rüyet olunmak üzere işbu kanun ile müteşekkil bida
yet mahkemelerine iade olunur. Şu kadar ki, vaktiy
le bidayeten itayı hüküm etmiş olan hükkâm işbu 
deavinin tetkikatı ahiresinde hazır bulunamazlar, iş
bu mevad meyanında tahtı muhakemede "bulunan 
hükkâm ve müddeiumumilere ait deavi dahi meracii 
aidesine gönderilir. 

Madde 13. — Kavanini sairenin işbu kanuna mu
gayir ahkâmı mülgadır. 

Madde 14. — işbu kanun 1340 senesi Mayısı ip
tidasından muteberdir. 

Madde 15. — işbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

29 . 3 . 1340 
Başvekil ve Hariciye 

Vekili Adliye Vekili 
ismet ' Mustafa Necati 

Müdafaai Milliye Vekili Maarif Vekili 
Kâzım Vasıf 

Maliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Ferit 

Ticaret Vekili Ziraat Vekili 
Hasan Hüsnü Zekâi 

Mübadele imar ve 
Nafia Vekili iskân Vekili 

Süleyman Sırrı Mahmut Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Bulunmadı 

Teşkilâtı Mahakim Kanunu Esbabı Mucibe 
Lâyihası 

Elyevm mevaddı seriye ve sulhiyeyi rüyetle mu
vazzaf olan mahakimde hâkimi münferitlik usulü 
cari olduğu gibi nıahakimi iptidaiyenin bir kısmı 
hâkimi münferit ve bir kısmı hâkimi müşterek teş
kilâtına tabi ve bunlardan bazıları hakkında usulü 
istinaf cari olmadığı halde bir kısmı için tariki is
tinafı müesses ve istinaf hâkimi vezaifi de bazı yer
lerde üç ve bazı yerlerde beş hâkimden mürekkep 
heyetlere mevdu olması itibariyle teşkilâtta mev
cut olan müteferrik usuller ihkakı hak emrinde müş
külâtı azimeyi ve teşevvüşatı badî olmasına göre 
teşkilâtı adliyemizi yeknesak bir hale ifrağ etmek 
lüzumu taayyün eylemiştir. Seviyei ilmiyeleri bir bi
rine mütekarip müteaddit hâkimlerden mürekkep 
heyeti mahakimin hâkimi münferitlerden ziyade ih
kakı hak ve tevzii adalete muvaffak olacakları muh
tacı ispat olmayan umuru bedihiyeden olduğundan 
teşkilâtı adliyemizde sureti umumiyede hâkimi müş
terek usulünün tercihi esas ittihaz edilmiş ve şu ka
dar ki ciheti hukukiye ve ticariyede miktar ve kıy
meti iki yüz lirayi tecavüz etmeyen ve ciheti cezai-
yede mahiyeti itibariye binnisbe daha az haizi ehem
miyet olan bazı mevad ile beraber seri ve basit bir 
usulü muhakemeye tabiiyeti iktiza eden mevaddı 
müstacelenin rüyeti ile mükellef olmak üzere mües
ses sulh hakimleri teşkilâtı vazaifi tahdit edilmek 
suretiyle ibka olunmuştur. 

Bir de hukuktan menlehülhakkın, hakkına aza
mî bir süratle vâsıl olması ne derece elzem ise mü-
cazatın ibreti müessire teşkil ederek mücrimin ıs-
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lâhı nefsü hali ve asayişin temini devamı cezada 
da adaletin seri an ifayı vazife etmesine mütevakkıf 
bulunduğundan bittecrübe kendilerinden muntazar 
fevaidi hukukiyeyi bilfiil temin edememekle beraber 
adaletin sürati tevziine mani olduğu anlaşılan isti
nafı derece ve mahakimi ilga olunmuş ve cinayet 
mevaddını rüyet eden mahakim teksir ve mahkeme
ler halka takrip olunmak suretiyle adliyeye karşı 
serdedilen en mühim şikâyatı muhikkanın bertaraf 
edilmesine çalışılmıştır. Yalnız tam teşkilâtlı bida
yet mahkemeleri teşkiline lüzum görülmeyen ve me-
salihi ve münasebeti mevkiiyesi itibariyle başka bir 
kazaya rapt ve ilhakı da mümkün olmayan yerler
de gerek vazife ve salâhiyet ve gerek usulü muha
keme itibariyle hâkimi müşterek usulü cari maha
kim makamına kaim olmak üzere bidayet mahke
mesiyle reisine ait vazaifin bir hâkime tevdii esası 
kabul olunmuştur. Hükkâmın, vazifei memurelerin-
den münbais olsun olmasın, irtikâp edebilecekleri 
ceraimin ve memurini sairenin mercii muhakeme
leri ve reddi aza ve iştikâ anilhükkâm davalarım 
rüyet edecek mahakim hakkında teşkilâtı cedideye 
göre icap eden tasıihat metni kanuna dere edilmiş
tir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 

Adet 
14 

36 

Ankara 

3 . 4 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Teşkilâtı mahakim ile mahakimi seriye hakkın
da Adliye Vekâletinden bilvürut Heyeti Umumiye-
den Encümenimize rnuhavvel iki kıta lâyihai kanu
niye Adliye Vekili Necati Beyin huzuru ile kıraat 
ve müzakere olunarak her ikisinin muhteviyatı da 
teşkilâtı mahakime mütedair olmakla bunların ayrı 
kanun halinde tanzimlerinde bir hikmet ve faide 
görülmeyerek tevhit edilmeleri karargir oldu. Her 
iki kanun lâyihası Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
mahkemelerin vahdetini temin ve hâkimi müçtemi 
esasının kabulü ve istinaf mahkemelerinin ilgası gibi 
esasatı muhtevi bulunduğundan, bunları ifade eder 
bir şekilde, yeni bir lâyiha tanzim kılınmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde, evvelâ, 

sureti teşekkül ve derecei salâhiyeti kanunu mah
susuna tabi mahakimi sulhiye, saniyen; bulundukla
rı kazanın namiyle tevsi m ve bir reis ile iki azadan 
terkip kılınan mahakimi asliye, salisen, mevaddı ci-
naiyeyi rüyetle mükellef ve bir reis ile dört azadan 
mürekkep mahakimi cinaiye vardır. Bunların fevkin
de yalnız Mahkemei Temyiz bulunur. 

Madde 2. — İcabeden yerlerde mahakimi asliye 
müteaddit devaire taksim olunur. Bu takdirde devair 
rüesasının biri reisi evvel, diğerleri reisi sani un
vanını haiz olur. Müteaddit devaire münkasem olan 
mahkemelerde envai mesalihe göre vazaifin devair 
beyninde tevzii Adliye Vekâletine aittir. 

Madde 3. — Mahakimi asliye sulh mahkemeleri
nin salâhiyeti kazaiyeleri haricinde bulunan ve ka-
vanin ve nizamatı mevzua ile kabili hüküm olan 
bilcümle deavii hukukiye ve ticariye ve cezaiyeyi rü
yet, kezalik tevliyete ve rekabe ve şurutu vakfa ve 
velayet ve vasiyet ve veraste ve haciz ve fekki hac
ze ve ispatı rüşt ve vasi azil ve nasbına ve mefkude 
ve münakehat ve müfarikat ve mihir ve nafaka ve 
neseb ve hizaneye müteallik deavi ile mütevelli ve 
veli ve vasilere izin ita, vakfiye tanzim ve tesciline, 
mucibi tahrir terekâtın tahrir ve beynelverese taksi
mine ve veresenin hissei irsiyesinin tayinine müte
dair hususatı olbabta kavanini mahsusa tedvin edi
linceye kadar esasatı cariyeye tevfikan rüyet ve hal-
leyler. 

Madde 4. — Mahakimi cinaiye teşkil olunmayan 
yerlerde cinayet davaları istisnaen mahakimi asliye
de görülür. Ancak bu takdirde heyeti mevcudeye iki 
aza mülahâzımı daha ilâve olunur. Mevaddı cinai-
yeyi rüyetle mükellef olan mahakimin dairei kazai
yeleri Adliye Vekâletince tayin edilir. 

Madde 5. — Mahakimin asliye nezdinde bir 
müddeiumumi ve müstantık bulunacağı gibi bir de 
aza mülâzımı bulundurulabilir, iktizasına göre 
müstamtık ve aza mülâzımlarının taaddüdü ve 
müddeiumumilere bir veya müteaddit muavin tefri
ki caizdir. Mevaddı cinaiyeyi rüyetle mükellef kılı
nan her mahkeme nezdinde de ayrıca cinayet müd
deiumumisi unvaniyle bir müddeiumumi ve ledel-
hace bir veya müteaddit muavini bulunacağı gibi bir 
veya müteaddit aza mülâzımı da bulundurulabilir. 
Cinayet müddeiumumileri mensup oldukları mahke
menin dairei kazaiyesi dahilindeki müddeiumumiler 
üzerinde hakkı nezareti haizdir. 
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Madde 6. — İktiza eden yerlerde bir veya mü
teaddit sulh hâkimi bulunur. Bulunmayan yerlerde 
mahakimi asliyenin reisi ve reisinin tensibiyle aza ve 
aza mülâzımları sulh davalarını kanunu mahsusuna 
tevfikan rüyet ederler. Gerek sul hâkimleri ve gerek 
sulh hâkimleri vazifesini ifaile mükellef kılınan sa-
lifüzzikir vezat nikâh izinnameleri itası ve nafaka 
takdiri ve vasiyetname tanzim ve tasdiki ve veli ve 
vasilere ait muhasebelerin rüyet ve tetkiki salâhiyet
lerini haizdir. 

Madde 7. — Lüzum görülen yerlerde icra riya
seti ile icra memuruna ait hukuk ve selâhiyeti ve sı
fatı hâkimiyeti haiz olmak ve münhasıran icra mea-
melâtiyle iştigal etmek üzere bir icra reisi ile bir 
başmuavini bulunur. 

Madde 8. — Mahkemei Temyizde bir ikinci is
tida dairesi teşkil kılınmış, Mahkemei Temyiz Seri
ye Dairesi lağvolunarak yerine de bir ikinci hukuk 
dairesi ikame ve başmüddeiumumiliğe iki muavin 
daha ilâve olunmuştur. 

Madde 9. — İstinaf mahakimi vazaifi mülga
dır. 

Maddei Muvakkate 
Adliye Vekâletince mesalihi itibariyle mahkeme 

teşkiline lüzum görülmeyen ve budu mesafe sebebiy
le muamelâtı kazaiyesinin başka mahalle raptı 
da mümkün olmayan kazalarda mahakimi asli
ye ve sulhiyeye mevdu vazaif bir hâkime ifa et
tirilir. Bu takdirde hâkim nezdinde bir müddeiumu
mi ve bir müstantık bulunur ve ledelicap bir de hâ
kim muavini bulundurulabilir. Bu kabil kazalarda 
maslahatın icabına göre zabıtaî adliye vazifesini ifa 
ile mükellef bir sulh hâkimi ikamesi ile de iktifa 
olunabilir. 

Madde 10. — Teşkili mahakime müteallik işbu 
kanuna muhalif bilcümle ahkâm mefsuhtur. 

Madde 11. — İşbu kanun 1340 senei maliyesi ip
tidasından itibaren mer'iyyülicradır. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Âza Âza 
Saruhan Beyazıt Tokat 

Kemal Şefik Emin 

Âza Âza Âza 
Konya Çorum Kırşelıir 
Refik Münir Ali Riza 

Aza Âza Âza 
Antalya Konya Ankara 

Ahmet Saki Eyüp Sabri İhsan 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Matbuu var; 
okunmasına lüzum yok efendim. 

REİS — Matbu olduğu için okunmasına lüzum 
olmadığını söylüyorlar. (Okunmasın sesleri.) O halde 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, bu kanun mev
cut teşkilâtımızdan iki mühim müessesenin ref ve il
gasını istihdaf ediyor. Onun için çok mühimdir. İlga 
edilen müesseselerden birisi seriye mahkemeleri, ikin
ci de istinaf mahkemeleridir. Bendeniz bu birinci
nin taraftardıyım. Fakat bundan biraz evvel yapılma
sı lâzım gelen şeylerin ihzar edilmediğini gördüğüm 
için onların daha evvel ihzar edilip getirilmesi için 
bazı temenniyatta bulunacağım. 

Filhakika mahkemei şeriyeler sureta ref ve ilga 
ediliyor. Fakat hakikatta ilga edilen mahkemei seriye 
değil, yani vezaifi ilga edilmiş değil, diğer müessese
lere tevdi edilmiştir. Demek ki ikilik kaldırılıyor. Bu 
çok iyidir. Herhangi bir meselede vahdet mucibi su
hulettir. Bu itibarla öteden beri temenni ettiğimiz vah
deti mahakim teessüp etmiş oluyor ki şayanı şükran
dır. Yalnız mahkemei şer'iyelerin vazaifi malumu âli
leridir ki öteden beri kuzat tarafından tedvir edilmek
tedir. Halbuki bunlar ihtisasa ve teveggule ve bilhassa 
arabî ile istinasa mütevakkıftır. Biz bunları kaldırdığı
mız gibi meydanda vazaifi icap ettiren kavanini tedvin 
ve ihzar etmediğimizden hakikaten müşkilât ve belki 
de bir tezebzüp olmasından korkulur. 

Gerçi Hukuku Aile Kararnamesi gibi yalnız nikâh 
ve talâka ait bir kitap tedvin edilmiş ise de o da henüz 
kanuniyet iktisap etmemiş ve Meclisi Âlinin encümen
lerinde bulunmaktadır. (Geri alınmıştır sesleri.) Vekâ
leti Celile tarafından da geri alnımıştır. Binaenaleyh 
irs gibi, nafaka gibi, nikâh gibi, edane gibi daha bir
çok mesaili şer'iye vardır ki, bunların hiçbirisi ted
vin edilmemiştir. Halbuki bunların daha evvel ihzar 
edilerek ondan sonra bunun kaldırılması mantıkan 
doğru olurdu. Yani «Sebetülarş Sümmeenkaş» fetva-
sınca bunlar evvelce ihzar edilmeli idi. Sonradan da 
ötekiler kaldırılmalı idi. Bendeniz temenni ediyorum 
ki Vekil Beyefendi bunları biran evvel ihzar ederler, 
bu kabil kavanini getirirler ve o suretle tedvin edile
rek usulü dairesinde işler rüyet edilir. 

Fakat bu getirilinceye kadar epeyce zaman geçe
ceği için ne yapmalı? Bendeniz" acizane şöyle düşün-: 
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düm. Hakimi müçtemi usulünde yani hâkimi müşte
rek esasında bulunacak azalardan birinin hiç olmazsa 
kadılardan olması lâzım ve labüttür - Çünkü hiç bu
lunmazsa bunun içinden çıkılmaz ve birçok kuzzat 
açıkta kalır - Ya Reis, ya hâkim, ya âza veya mülâ
zımı ne diyecek isek diyelim ve mutlaka şu teşkil ede
ceğimiz heyet arasında mutlaka kaddardan veyahut 
onun gibi bu kabîl şer'i muamelâta, gayrimüdevven 
ve kütübü arabiyede kalmış esasata vâkıf zevattan bu
raya mutlaka getirilmesi lâzımdır. Vekil Beyefendi
den bilhassa bu ciheti rica ediyorum, nazarı itibare al
sınlar. Saniyen ikinci bir ricam de şudur: Bu hâkimi 
müçtemi usulünü teşkil edecek ketebe kadrosuna bu 
mahakimi şer'iyenin kıymettar kâtipleri vardır, bun
lar sakkı şer'iye çok vâkıftırlar. Sonra bir meseleyi 
nereden arayıp bulmak, nasıl çıkarmak, yazmak la
zımsa bunu çok iyi bilirler; bunlardan da mahakim-
dc başkâtip muavini veyahut herhangi bir suretle ve 
sıfatla bulundurulması maslahat için çok muvafıktır. 
Bendeniz bunu çok muvafık görüyorum. 

ikinci esasa geliyorum; o da istinaf mahkemeleri
dir. İstinaf mahkemelerin lağvında bendeniz biraz en-
dişenakim. Filvaki hâkimi münferit teşkilâtı üzerine 
alelade her livada bulunan bidayet mahkemelerini is
tinaf haline kalb.etmekle husule gelen istinaf mahke
meleri biraz bizde öteden beri beslediğimiz kanaat ve 
kıymetini kaybettirdi. Yani istinaf mahkemeleri teş
kil edilen daha doğrusu bidayet heyetinden mürekkep 
oldukları halde meselâ bidayet reisi iken istinaf reisi, 
bidayet müddeiumumisi iken, istinaf müddeiumumisi 
denilmek suretiyle teşekkül eden istinaf mahkemeleri 
hakikaten evvelki istinaf mahkemeleri gibi kıymeti il
miyeyi haiz kudret ve ehliyette zevattan müteşekkil 
değildirler, maalesef bazı yerlerde... Bununla beraber 
istinaf lâzım ve labüttür. Çünkü ihkakı hak kolay 
bir kaziye değildir. Tevzii adalet etmek istiyoruz; 
şüphesiz... Fakat bunu bu teminata raptetmemiz çok 
lâzımdır. Bidayet hakimleri ne kadar muktedir, ne 
kadar vukuflu olursa olsun her halde hata insanın 
mayasında olduğu için hata etmesi çok muhtemeldir. 
Bunların hatasına karşı mühim bir teminat gösteriyor
lardı. İstinaf mahkemelerini lâğvederek halkı bu temi
nattan mahrum bırakmak doğru bir şey değildir. Ba
husus öteden beri tecrübe edilmiş, birçok faideîeri gö
rülmüştür. Bendeniz çok haklı dâvaların bidayeten 
kaybedildiği halde istinafen kazanıldığım ve çok hak
sız davalar bidayetten kezalik kazanıldığı halde istina
fen hakkı verildiğini çok iyi biliyorum. Gerçi bazı is
tisnaî olarak denebilir ki, istinaf mahkemelerinde is
tediğimiz rüsuh hâsıl olmadığı için bu teminat hâsıl 
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olmuyor. Fakat efendiler, bu kabahat vaki ise ve ha
kikaten istinaf mahkemelerinden istediğimiz derece
de, böyle iyi işler çıkmıyorsa bu kabahat usulde de
ğildir. Kabahat derecei mükemmele de arzu ettiğimiz 
nispette vukufu haiz hükkâmı yetiştirmemekte ve iyi 
hâkimler bulmamakladır. Binaenaleyh biz iyi hâkim
ler bulundurursak derecei saniyede tetkikin ve herhal
de mühim ve çok faydası vardır. Bunun faydası ar
tık söz götürmeyecek kadar Heyeti Celilece malûm
dur. Onun için bendeniz istinafın lağvının aleyhinde-
yim. 

Sonra bu kanunda üçüncü bir şeyden daha bahso-
lunuyor. O da cinayet mahkemeleri eski usulde devam 
edecek, gibi anlaşılıyor. Yine dört âza ile bir reisten 
mürekkep gibi, deniyor. Fakat istisnaî olarak bazı 
yerlerde bidayet heyetlerinin de mevaddı cinaiyeyi 
rüyete salâhiyettar oldukları gösteriliyor. Bu da ka
rışık bir şey oluyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İkİ aza ilâ
ve olunacak, beş olacak... 

BESİM BEY (Mersin) — İlâve edilecek, fakat 
sureti mahsusada teşekkül etmiş bir cinayet mahke
mesi değil de esasen bidayet heyeti oldukları hal
de kendilerine yapılan yama ile bir cinayet mahke
mesi oluyor, bendeniz bunu da muvafık görmüyo
rum. Her halde olmamasından daha iyidir. Vekil 
Beyefendi mümkün ise cinayet mahkemelerini da
ha fazlaca yerlerde bulundursun ve mümkün oldu
ğu kadar bûdu mesafe nazarı itibare alınarak her 
tarafın istifadesini temin buyursunlar. Sonra bu 
kanunun sonunda bir şey daha var. Orada diyor 
ki, «Adliye Vekâletince mesalihi itibariyle mahkeme 
teşkiline lüzum görülmeyen ve bûdu mesafe sebebiy
le muamelâtı kazaiyesinin başka mahalle raptı da 
mümkün olmayan kazalarda mahakimi asliye ve sul-
hiyeye mevdu vezaif bir hakime ifa ettirilir.» Bun
da da bir usulsüzlük ve karışıklık görüyorum. Ma
demki, hâkimi münferit esasatından bir faide gör
medik ve ondan ayrılarak hâkimi müçtemie geliyo
ruz. Niçin bunu tekrar kabul ediyoruz? Faideli bir 
şey ise bunu terk etmemeliyiz, faidesiz ise lüzumu 
yoktur, bendeniz bunu da anlamadım ve rica ediyo
rum. Bu kabil yerlerde muvakkat şey yapmaktan
sa mahkeme yapmamak daha doğrudur. Son ricam 
da budur. 

Hulâsa olarak şunu da arz edeyim. Kanunun 
baş tarafında Encümeni adliyemiz bir tabir kullanı
yor mahkemei asliye malumuâlileridir ki mahakimin 
öteden beri derecatı bidayet, istinaf ve bir de bun-
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ların fevkinde olmak üzere temyiz vardı. Gerçi is
tinaf mahkemeleri kaldırılınca hatıra geliyor ki isti
naf olmayınca bidayet manasızdır. Halbuki bu ke
limeye gayet alışılmıştır. Bunu herkes benimsemiş
tir ve bunu, bir ikincisi var olduğundan dolayı, de
mez, onu öyle bilir. Bunun kaldırılmamasıyle bura
da bir mahzur da yoktur. Çünkü Temyiz Mahke
mesi vardır. Madem ki o bir Mahkemei Temyizdir. 
Bunun da bidayet olarak kalmasında hiçbir beis ve 
mahzur yoktur. Olur ki, yarın yine değiştirilir, bu
gün mahkemei asliye, öbür gün bilmem ne diye bir 
isim koymanın manasını bilmiyorum ve o kadar fai-
desini görmüyorum. Bendeniz çok rica ederim, müm
kün ise bunu bidayet halinde bıraksınlar. Maruza
tım bundan ibarettir. 

ADLÎYE VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — 
Muhterem efendiler, hakikaten teşkilâtı adliye ka
nunu memleketimizin adliye teşkilâtında yeni bir çı
ğır ve mecra açıyor. Bu itibarla arkadaşımız Beye
fendinin mütalâalarının ehemmiyetini bendeniz de 
kabul ederim. Malumuâliniz olduğu veçhiyle şim
diye kadar adliye teşkilâtı muntazam esaslı bir fikir 
üzerine istinat ettirilmemiştir. Devletin adliye teş
kilâtı hakkında muhtelif noktai nazardan vaziyetler 
mevcuttur. Bir taraftan hâkimi münferitler girmiş 
bir kısımdı hâkimi müçtemi teşkilâtı kabul olunmuş, 
onun fevkinde istinaf mahkemeleri teşkilâtı yapılmış, 
lalettayin usuller tahtında kalmış, Devlet; adliyesi 
muayyen bir fikir dahilinde tesis edilmemiştir. Bi
naenaleyh, Devlet teşkilâtı adliyesini, muntazam ve 
esaslı bir surette yapmak lüzumu hâsıl olmuştur. İş
te bu lüzum ve zarurettir ki bu kanunu vücuda ge
tirmiştir. Bu kanunda esas itibariyle kabul olu
nan fikir sudur: Doğrudan doğruya lağv olunan bir 
şey yoktur. Kalp ve tevhit olunuyor. Bir mahkeme 
vardır ve vahdeti kaza vardır. Böyle muhtelif maha-
kim yoktur; Türkiye Cumhuriyetinde mahkeme bir
dir. Bunu kabul etmek de elzem ve zarurîdir. Dün
yanın hiçbir yerinde böyle muhtelif şekillerde, muh
telif usullere tabi mahakim görülmemiştir. Onun 
için vahdeti kazayi kabul ettik. Ve bir mahkeme 
esasını kabul ettik. Buna giderken orta yerde halli 
lâzım gelen bir mahkeme vardı, seriye mahakimi ne 
olacaktı? Mehakimi asliye ile birleştirilmiştir. Na
sıl diğer mahkemeler birleştirilmiş bir mahkeme ya
pılmış ise bunlar da tevhit edilmiş ve bir mahkeme 
haline konulmuş ve mahkemei asliye olmuştur. Ta
biîdir ki herkes ve akıl, mantık kabul eder ki esasatı 
şeriyeyi bilmeyen ve usule vakıf olmayanları laletta
yin getirip âza olarak koymayacağız. Her halde bu 

usullere vakıf ve esasatını bilen arkadaşları da bu 
mahakimde aza ve reis olarak bulunduracağız. Bu
nun için de ayrıca bir kanun yaptık ve bu kanun da 
Adliye Encümeninden çıkmış ve Heyeti Celileye tev
di olunmuştur. 

İstinaf mahkemelerine gelince: İstinaf mahkeme
lerinden şimdiye kadar arzu olunan faide temin edil
memiştir. Bu benim sözüm değildir. Devlet teşki
lâtını yaparken memleketin adliyesinde fikirlerine, 
kanaatlarına ve tecrübelerine istinat ettiğimiz arka
daşların neticei mütalâasıdır. Memlekette istinaf 
mahkemelerinin faidesi olmadığına kani olmuşlardır. 
Adliye ile alâkadar olanlar istinaf mahkemelerinin 
memleket için müfit olmadığını görmüşlerdir. Efen
diler hepiniz bilirsiniz ki memlekette davalarını isti
naf edenler mütemadiyen mahkeme kapılarında bek
leyen zavallılardır ve maatteessüf bu mahkemelerin 
yüzde on zararı görülmüştür. Onun için mahkemei 
istinafın lağv edilmesini kabul ettik ve teşkilâtı lağv 
ettik. Bunun yerine kabul ettiğimiz esas şudur: Ma
lumuâliniz hâkimi münferit esası demek bir hâkim 
tarafından davaların intaç edilmesi demektir. Efen
diler! Memlekette bu şekil müspet netayic vermemiş
tir. Yüzde seksen nisbetinde verdikleri ilâm nakze-
dilmiştir. Binaenaleyh devletin teşkilâtını böyle bir 
hâkimin eline bırakarak bütün kararları nakz ettir
mek esasını kabul edemezdik. Bunların yerine ne-
vima istinaf mahkemesini kabul ettik demektir. 

Bir bidayet hâkiminin kararını beş kişiye nakzet-
tirmektense üç kişilik bir heyetin kararlarını Mah
kemei Temyizin nakzetmesi veya kabul etmesine 
bıraktık. Temyiz teşkilâtında mühüm ravalarda hak
kı müsabakayı kabul ettik. Bu suretle nevema istinaf 
mahkemesini de kabul etmiş oluyoruz. Şunu da söy-
liyeyim ki, istinaf hukuk idleri o kadar büyük dere
cede değildir. Nisbeti azda. Yani istinaf mahkemesi 
lâğvedilmekle berabeı devletin teşkilâtı adliyesi baş
tan aşağı yıkılmış değildir. Daha esaslı daha kuvvet
li, memleketimiz için müfit olacak bir şekle bir ter
tibe getirilmiştir. Bunu bilhassa burada arz ederken 
herkesin kanaati fikriyesinde şunun teslim edilmesi
ni arzu ederim; o da memleket teşkilâtı adliyesi ale
lacele yapılmış kuru teşkilât değildir. Akıl ve basi
retle, itidalle hareket edilerek devlet teşkilâtını ka-
naatlerından istifade olunacak zevatın, umumunun 
kanaatlarınm muhassalası alınmıştır. Onun için ba
siret ve itidal mahsulüdür acele yapılmış değildir. 
Memleketimizde herkesin anladığı bir esas vardır ki, 
o da şudur; İstinaf mahkemeleri davalarımızın sürat-
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le rüyetine mani olmuştur. Herkesin kanaatinin ve 
herkesin kafasında bu bir mütearife halinde mevcut
tur. Fakat şimdiye kadar lağvına gidilmemiştir. Biz 
ona gittik ve cezri İslâhatla memleketin teşkilâtı ad
liyesinde halkın arzusuna ve halkın temayülâtına ve 
halkın her suretle işlerinin süratle yürümesine doğru 
adım attık. Adalete, fikri hukuka muafık surette 
yaptık. Onun içindir ki, yaptığımız teşkilât, itidâlkâ-
ran eve basiretkâranedir. Alelacele yapılmamıştır. 
Mahakimin tesirine badî olan esaslar o kadar basit
tir ki, arkadaşlar; şimdiye kadar bu esaslara doğru 
gidilmemiştir. 

•Bu basit esasları bir yere toplayarak yaptığımız 
Teşrii Muhakemat Kanunu da Encümeni âlilerinden 
geçmiş ve Heyeti Âlinize takdim kılınmıştır. Heyeti 
Âliyenizin kararına iktiran ettiği vakit memleketi
mizde sürati mahakim temin edilecek ve halkın ar
zusu tatmin edilecektir. 

Bir de burada asıl mesele cinayet mahkemeleri
nin vaziyeti meselesidir. Besim Bey arkadaşımız bu 
noktada bir şey buyurdular; gönül arzu ederdi ki, 
memleketin her kazasında müstakilen cinayet mah
kemesi yapalım ve hakikaten dört azadan ve bir re
isten ibaret olan cinayet mahkemeleri binlerce olsun. 
Efendiler! Görüyorsunuz ki, köylüler memleketin
den kalkarlar, cinayetin bulunduğu yere gelirler ve 
binlerce müşahit günlerce, aylarca dolaşırlar. Ben 
bunların donanlarını gözümle gördüm. İstinaf mah
kemesine gideceğim diye yollarda donmuşlardır. 
Onun içindir ki, cinayet mahkemelerini halkın aya
ğına gönderiyoruz. Memlekette müstakilen on beş 
yerde cinayet mahkemesi koyacağız. Bazı yerlerde 
bidayet mahkemesine aza ilâve ederek cinayet mah
kemelerini halkın ayağında bulunduracağız. Bu su
retle memleketimizde hem cinayet davaları süratle 
görülecek, hem de halk mahkeme kapısı dolaşmak
tan kurtulacaktır. Bir taraftan da cinayet davalarının 
süratle intacından dolayı cinayet azalacaktır. Bu da 
memleketin asayişinin teessüs etmesine sebep olacak
tır. Onun için bu tarzda istisnaen yaptığımız cinayet 
mahakimi teşkilâtı halkın lehine olacak ve tam ma-
nasiyle davaların da süratle görülmesini temin ede
cektir. Bazı mahallerde bir hâkimle davaların rüyet 
edildiğini görüyoruz dediler. Efendiler! Memleketi
miz yedi yüz bin kilometre murabbaı arazidir. Bazı 
kazalar vardırki, senevi dört beş dava görülmüştür. 
O kazayı on gün ileride olan bir kazaya rapt etme
dik, oraya bir hâkim göndererek davayı hallettirece-

Bu da mahdut on beş, yirmi yerdedir. Devlet 
bütçesinin vaziyeti dolayısıyledir ki, bu esas kabul 
edilmiştir. Eğer böyle beş, on, yirmi davası olan 
kazalarda da bir mahkeme kabul edersiniz, bence 
tabiîdir ki muvafıktır, ancak Muvazenei Maliye En
cümeninin fikrine kalır bir meseledir. 

Hülâsa olarak arz ediyorum ki, efendiler, bu teş
kilât, devletimizin menafiini temin edecek derecede 
tam ve kâmil bir teşkilâttır. Adalete mutabıktır. Sü
rati mahakimi temin edecektir. Bu itibarla halkın 
arzu ettiği basiretkârane ve itidalkâraııe yapılmış 
olan bir teşkilâttır. Binaenaleyh maddelere geçilerek 
kanunun biran evvel müzakeresini rica ederim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bendeniz, Vekil Be
yefendiden soruyorum. Bu tevhitlerden veyahut ilga
lardan dolayı bütçe üzerinde tesir ne olacaktır? Ne
tice itibariyle tasarruf mu göreceğiz, yoksa tezayüt 
mü? 

ADLÎYE VEKÎLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, şunu arz edeyim ki, Adliye teş
kilâtı nazarı dikkate alındığı zaman bütçe meselesi 
mevzuubahis olmamalıdır. Dememelidir ki, Türkiye 
adliyesini şu bütçe dahilinde yapacağım. Efendiler! 
Bunu dediğimiz zaman ne olur? Bilirmisiniz? Evvel
ce olduğu gibi elli yerde mahkeme lâğvedersiniz, 
yirmi yerde istinap kaldırırsınız, diğer bir teşkilâta 
verirsiniz ve nihayet halk derki, «Benim kazamda 
mahkeme aç! Ben mesarifini vereceğim.» Efendiler! 
Devlet teşkilâtında eğer devlet bütçesi müsait ise ad
liye teşkilâtı için para vereceğiz. Yaptığımız bütçe
den fazla bir fedakârlık istemiyoruz. Azamî feda
kârlıkla yapacağımız şunlardır: Şimdiye kadar müs-
tantıklarımızı zabıt kâtiplerimizi, başkâtipleri, icra 
memurları lalettayin yetiştirmedik. Bir sene mahke
mede bulunup başkâtip ve icra memuru olan zevat 
vardır. Bunların elinde memleketin adaletini bulun
durmayı kabul edemeyiz. 

Mektepten şahadetname almayan, müstantık ol
mak için, icra memuru olmak için icra kanununu bil
meyen adamlara memleketin adliyesini teslim edeme
yiz. Onun için memleketimizin beş altı yerinde icra 
memuru yetiştirecek, müstantık yetiştirecek, mektep
ler açacağız bu suretle yeni bir tarzda mektepten çık
mış zevat eline adliyemizin makinesini vereceğiz ve 
yavaş yavaş adliye teşkilâtını bu suretle mektep me
zunlarına teslim edeceğiz. Masrafın bir kısmı buna 
aittir. 

İkinci bir kısım efendiler, mahkemelerimizi görü
yoruz, bu mahkemelerle biz halkın huzuruna çıkama-
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yız. Halkın gözü mahkemeyi mehabetli görmek is
ter. Onun içindirki, mahkemelerimizi biraz tefriş ede
ceğiz. Masrafların bir kısmı da buna aittir. Yoksa 
başka masrafımız yoktur. Yapılması lâzım gelen ve 
zarurî olan masraflar bunlardır. Zan ederimki, yüz, 
iki yüz bin lira kadar bir fedakârlığı Heyeti Celile-
niz de kabul eder. 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim, Selefi âliniz 
bir takım mahakimi ilga etmiş idi. Zati âliniz onları 
ihya edecekmisiniz? 

ADLİYE VEKtLİ MUSTAFA NECATI BEY 
(Devamla) — Efendim, şunu arz edeyim ki, Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde her yerde, her kazada teşkilâ
tı adliye olacaktır. Hiç bir yerde teşkilâtı adliyeyi 
lâğvedemeyiz. Hatta büyük olan nahiyelerde de mah
keme teşkilâtı yapacağız. Halkın ayağına kadar mah
kemelerimizi götürmek vazifemizdir. Cumhuriyetimi
zin vazifesi adaleti mütesaviyen ve muntazaman hal
kın ayağına kadar giderek tevzi etmektir. Onun için 
yaptığımız kadroda her kazada ve bazı mühim nahi
yelerde adliye teşkilâtı vardır. (Müzakere kâfi ses-

• leri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
sesler işitiyorum. 

ABtDİN BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifaye
ti aleyhinde söyleyeceğim. Müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var mıdır? 

REİS — Hayır efendim, takrir yoktur. Şifahî tek
lifler vardır. Takrir de varmış efendim : 

Riyaseti Celileye 
Kanunun Heyeti umumiyesi hakkında müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Malatya 

Reşit 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifaye
ti aleyhinde söyleyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım! Devletin siyaseti adliyesi
nin mevzubahis olduğu bir saha üzerinde bulunuyo
ruz. Kendi noktai nazarımıza tevafuk eden ve etme
yen noktayı mevzubahis edelim. Bu o kadar mühim 
meseledir ki, müzakerenin kifayeti ile meselenin ka
patılması anında şimdi yapılan teşkilâtın adalete mani 
olmak ihtimalleri vardır. Bu itibarla müzakere nok
sandır. Bazı noktai nazar söylenmek icab eder. Mü
saade ediniz, müzakere devam etsin. (Maddelerde 
söylersiniz sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Mahakimi Sedyenin ilgasına ve Mahakimin Teşkilâ
tına ait ahkâmı muaddil kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde evvelâ; su
reti teşekkül ve derecei salâhiyeti kanunu mahsusuna 
tabi mahakimi sulhiye, saniyen bulundukları kazanın 
namiyle tevsim ve bir reis ile iki azadan terkip kılı
nan mahakimi asliye, salisen, mevaddı cinaiyeyi rü-
yetle mükellef ve bir reis ile dört azadan mürekkep 
mahakimi cinaiye vardır. Bunların fevkinde yalnız 
Mahkemei Temyiz hulunur. 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendim, kanunun he
yeti umumiye hakkında izahat verirken de söylemiş
tim. (Mahakimi asliye) tabirini bendeniz muvafık 
görmüyorum. Encümeni Âlinin bunu bir aslî mahke
me olarak telâkki etmesine nazaran bunu evvelâ zik
retmesi lâzım gelirken saniyen diye gösterilmesini de 
muvafık bulmuyorum. Onun için maddenin şu şekil
de olmasını rica ediyorum. «Türkiye Cumhuriyetin
de evvelâ; bulundukları kazanın namiyle tevsim ve 
bir reis ile iki azadan terkip olunan mahakimi umu
miye saniyen; sureti teşekkül, dereci salâhiyeti ka
nunu mahsusla tayin olunan mahakimi sulhiye, sali
sen; mevaddı cinaiyeyi rüyetle mükellef ve bir reis 
ile dört azadan mürekkep mahakimi cinaiye vardır. 
Bunların fevkinde yalnız Mahkemei Temyiz bulu
nur.»1 Şeklinde maddenin tashih ve kabulünü rica 
ediyorum. (Takrir veriniz sesleri) Encümen kabul et
miyorsa bir takrir takdim edeyim efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, malumuâliniz Mahkemei Temyiz derecatı 
mahakimden madut değildir. Malûmuâlileridir ki de
recatı mahakim, şimdiye kadar bidayet ve istinaf idi. 
Zannederim istinaf mahkemeleri bu maddeyi takip 
eden maddelerde lâğvediliyor. «Bu mahkemeler fev
kinde Mahkemei Temyiz vardır» Fıkrası konurken 
Mahkemei Temyiz burada dereci mahakimden mi 
addedilmiştir. Yâni Mahkemei Temyiz derecatı ma
hakimden midir? Değilse «Bunların fevkinde Mahke
mei Temyiz fıkrası vardır.» Fıkrası doğru değildir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Bundan sonra gelecek olan usulü muha-
kemat kanununda bu husus vardır. Onun için bura
ya koymadık. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Maddei kanuniyeye konan fıkra mutlaka bir hük
mü ihtiva eder. Mahkemei Temyiz derecatı maha-
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kimden madut değil iken buraya böyle bir fıkra
nın konması derecatı mahakimden madut olduğunu 
iyham eder. (Bunun fevkinde Hahkemei Temyiz 
vardır) Demek mahkemeler iki derece demektir. 
Halbuki Mahkemei Temyiz derecatı mehakimden 
madut değildir. Evrak üzerinde tetkik yapar. Bina
enaleyh bu fıkra buraya konurken derecatı maha
kimden olmadığı düşünülmüş yalnız mahkemei is
tinafın kaldırıldığını göstermek için konulmuş ise 
o suretle ifade edilsin ve zabta o suretle geçsin ve 
derecatı mahakimden olmadığı gösterilmiş olsun. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi, zaten maksat odur. Mahkemei Temyizin de
recatı mahakimden madut olmadığı derkârdır. En
cümen de zaten o maksatla yazmıştır. Usulü Muha-
kemat kanununda da bu suretle musarrahtır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Efendim. Tadil teklifi almadım. 

BESİM BEY (Mersin) — Yazıyorum efendim. 

REİS — Rica ederim efendim, beklemeğe im
kân yoktur. Birinci maddeyi aynen reyi âlinize ko
yuyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

denilmiştir. Mahakim denilince, bu Memleketin raa-
hakimi umumiyesidir. Mahakimi Asliyesi değildir. 
Asliye, denilince bir de aksi hatıra gelir. Bir de ma
hakimi hususiye vardır. O da divanı harpler, maha
kimi askeriyedir. (Aslî) kelimesinin yerine (umumî) 
kelimesinin konması çok muvafık olur. Onun için 
maddenin bu şekilde tadilini teklif ediyorum. İkinci 
maddede o suretle tashih edilirse bittabi ona tebaan 
sebkü rapt dolayısiyle birinci madde de o şekle in
kılap eder ve mesele biter. 

ADLİYE VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — 
Efendim, bundan evvel Mu ham at Kanununda (mah
kemei asliye) tabiri kabul edilmiştir. Mahakimi as
liye kelimesi Fransızcadan alınmış bir kelimedir. Za
ten Ankara mahkemesi, Sivas mahkemesi, İzmir mah
kemesi denilecektir. 

Mahkemei asliye tabiri kabul olunduğu için zan
nederim tekrar mevzubahis olmamak lâzım gelir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Yok sesle
ri) 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddedeki mahakimi asliye tabirinin (ma

hakimi umumiye) suretinde tadil ve kabulünü tek
lif ederim. 

Mersin 
_ Besim 

REİS — İkinci maddedeki (Mahakimi asliye) 
tabirinin (Mahakimi umumiye) suretinde tadilini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. İkinci 
maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur efendim. 

Madde 3. — Mahakimi asliye, sulh mahkeme
lerinin salâhiyeti kazaiyeleri haricinde bulunan ve ka-
vanin, nizamatı mevzua ile kabili hüküm olan bilcüm
le daavii hukukiye ve ticariye ve cezaiyeyi rüyet, keza-
lik tevliyete ve rekabe ve şurutu vakfa ve velayet ve 
vasiyet ve verasete ve hacir ve fekki hacre ve ispatı 
rüşt ve vasi azil ve nasbma ve mefkude ve müna-
kehat ve mufarikat ve mehir ve nafaka ve neseb 
ve hidâneye müteallik deavi ile mütevetti ve veli 
ve vasilere izin ita vakfiye tanzim ve tesciline, mu
cibi tahrir terekânm tahrir ve beynel verese taksimi
ne ve veresenin hısası irsiyeslnin tayinine mütedair 
hususatı olbabta kavaııini mahsusa tedvin edilinceye 
kadar esasatı cariyeye tevfikan rüyet ve halîeyler. 

Madde 2. — İcabeden yerlerde mahakimi asliye 
müteaddit devaire taksim olunur. Bu takdirde de-
vair rüesasının biri reisi evvel, diğerleri reisi sani 
unvanını haiz olur. Müteaddit devaire munkasem 
olan mahkemelerde envai mesalihe göre vazaifin de-
vair beyninde tevzii Adliye vekâletine aittir. 

REİS — Söz isteyen varmı efendim? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karası) — Efendim, 
birinci madde alelacele reye kondu. Bazen tadilna-
melere intizar buyurulduğu halde bu defa intizar 
edilmediği için ikinci maddede tekerrür eden (Asli
ye) kelimesi üzerinde söz söylemek üzere söz aldım. 
Türkiye'de tevhidi kaza ve tevhidi mahakim esa-
satını yaşatan ve yaşatacak olan şu lâyihai kanini-
yede (Asliye) kelimesi katiyen sırıtkan bir kelime
dir. Türkiye'de bir nevi mahkeme vardır. Fer'î ve 
gayrı aslî mahakim mevcut olmadikca o mahkeme
ler «mahakimi asliye» demeğe muhtaç değildir Bi
naenaleyh (Asliye) kelimesi bu kanundan tayyeclil-
melidir. Nitekim birinci maddede «Türkiye Cumhu
riyetinde evvelâ; sureti teşekkül ve dereci salâhiye
ti kanunu mahsusuna tabi mahakimi sulhiye, sani
yen; bulundukları kazanm namiyle tevsim ve bir 
reis ile iki azadan terkip kılman mahakimi asliye» 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi efendim. 

Madde 4. — Mahakimi cinaiye teşkil olunma
yan yerlerde cinayet davaları istisııaen mahakimi 
asliyede görülür. Ancak bu takdirde Heyeti mev-
cudeye iki aza mülâzımı daha ilâve olunur. Me
vaddı cinaiyeyi ruiyetle mükellef olan mahallimin 
dairei kazaiyeleri Adliye Vekâletince tayin edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi. En

cümen biraz izahat versin! Divanı harpler filân ka
tılıyor mu, ne oluyor? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bu maddenin divanı harplerle 
alâkası yoktur. Bu madde mahakimi cinaiyeye ait
tir. Demin de arz ettiğim veçhiyle cinayet mahke
melerini lüzum ve zarurete binaen iki şekilde yapı
yoruz. Birisi müstakil cinayet mahkemeleridir. Dört 
aza ve reisten mürekkeptir. On onbeş yerde yapa
cağız. Diğerleri mahakimi asliyeye iki aza mülâzımı 
ilâve ederek cinayet mahkemeleri yapacağız. Ve bu 
şekilde cinayet davalarını rüyet ettireceğimize ka
niiz. Cinayet davaları kısmen cürüm mahiyetinde 
olan davalardır ki, bu itibarla bu madde buna aittir. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyi âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsm... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Mahakimi asliye nezdinde bir müd
deiumumi ve müstantık bulunacağı gibi bir de aza 
mülâzımı bulundurulabilir. İktizasına göre müstan
tık ve aza mülâzımlarının taaddüdü ve müddeiumu
milere bir veya müteaddit muavin tefriki caizdir. 
Mevaddı cinaiyeyi rüyet ile mükellef kılınan her 
mahkeme nezdinde ayrıca cinayet müddeiumumisi 
unvaniyle bir müddeiumumi ve ledelhace bir veya 
müteaddit muavin bulunacağı gibi bir veya mütead
dit aza mülâzımı da bulundurulabilir. Cinayet müd
deiumumileri mensup oldukları mahkemenin dairei 
kazaiyesi dahilindeki müddeiumumiler üzerinde hak
kı nezareti haizdirler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

J Madde 6. — İktiza eden yerlerde bir veya müte
addit sulh hâkimi bulunur. Bulunmayan yerlerde 
mahakimi asliyenin reisi ve reisinin tensibiyle aza 
ve aza mülâzımları sulh davalarını kanunu mah
susuna tevfikan rüyet ederler, gerek sulh hâkimleri 
ve gerek sulh hâkimleri vazifesini ifa ile mükellef 
kılman salifüzzikr zevat nikâh izinnameleri itası ve 
nafaka takdiri ve vasiyetname tanzim ve tasdiki ve 
veli ve vasilere ait muhasebelerin rüyet ve tetkiki 
salâhiyetlerini haizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Altıncı maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Al
tıncı madde aynen kabul edildi efendim. 

I Madde 7. — Lüzum görülen yerlerde icra ri
yaseti ile icra memuruna ait hukuk ve salâhiyeti ve 
sıfatı hâkimiyeyi haiz olmak ve münhasıran icra 
muameîatiyle iştigal etmek üzere bir icra reisi ile 
bir başmuavini bulunur. 

BESİM BEY (Mersin) — Reis Bey, Encümen
den bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun! 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim yedinci mad
dede : (Lüzum görülen, yerlerde icra riyaseti ile ic-

I ra memuruna ait hukuk ve salâhiyeti ve sıfatı hâ
kimiyeti haiz olmak ve münhasıran icra muamela
tiyle iştigal etmek üzere bir icra reisi ile bir baş-

I muavini bulunur) deniliyor. Acaba bu, ne gibi yer
lerde olacaktır? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Esasen madde sarihtir efendim. Lüzum 
görülen yerlerde bulundurulacaktır. Mahkeme reisi
nin vazifesini işkâl edeceği yerlerde bir an eVvcl 
icra muamelâtını gördürmek için bir reis yapaca
ğız ve bu da işi çok olan yerlerde olacaktır. 

BESİM BEY (Mersin) — İstanbul'la, İzmir mi? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Bakalım şimdi tayin edemem. Nereler
de lüzum görülürse ve hangi mahalli işi çoksa ora
da olacaktır. Şimdiden sarih bir malûmat veremem. 
Bu bütçeye taallûk eder bir meseledir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey, 
Encümenden bir sual soracağım, 

| REİS — Vekil Bey suallere cevap veriyorlar. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bendeniz 

Encümenden soracağım şu madde hakkında Besim 
Bey tarafından sorulan suale vekil Beyin verdikleri 

j cevap Adliye Encümenini tatmin etmiş midir? 
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FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Adliye Ve
kili bu izahatı Adliye Encümenine de vermiştir ve 
Adliye Encümeni bunu vekilin takdirine bıraktı. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Encü
men bu söz üzerine mutmain olmuş mudur? Bunu 
anlamak istiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, müsaade buyurursanız bu me
sele ile bütçe alâkalıdır. Arzu ederim ki memleketin 
her yerinde ve işleri az olan yerlerinde de bir icra 
reisi olsun. Fakat bu mesele, bütçeye taallûk etmesi 
itibariyle, bunu muayyen ve işi çok yerlere inhisar 
etmek lâzımdır. Eğer Heyeti Celile arzu ederlerse 
her yerde yapabilir. Fakat bu mesele, bütçe meselesi 
ile alâkadardır. Onun için bütçe geldiği zaman bu 
meseleyi hallederiz. 

REİS — Efendim, yedinci maddeyi reyi âlinize. 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vazediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Mahkemei Temyizde bir ikinci is
tida dairesi teşkil kılınmış, Mahkemei Temyiz seriye 
dairesi lâğvolunarak yerine de bir ikinci hukuk dai
resi ikame ve başmüddeiumurniliğe iki muavin da
ha ilâve olunmuştur. 

REİS — Bu madde hakkında söz bisteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Bu maddeyi aynen reyi 
âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 9. — İstinaf mahakimi ve vazaifi mül
gadır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Reis Bey, bir şey sual edeceğim. İstinaf mahkeme
lerince derdesti ruiyet olan davalar ne olacak? 

EMİN BEY (Tokat) — Maddei muvakkata var. 
MÜNİR BEY (Çorum) — Maddei muvakkata 

değil efendim, Usulü Muhakemat Kanunun bazı 
maddelerini muadil bir kanun vardır ki, Encümen
den tetkik edilmiş ve çıkmıştır ve bu cihetle düşü
nülerek madde o suretle vazedilmiştir. Bunun bu 
kanunla alâkası olamaz. Çünkü bu kanun teşkili ma
hakime aittir. Teşkili mahakim kanununda usulü ma-
hakim meselelerinden tabii bahsolunamaz. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Dokuzuncu maddeyi aynen reyi 
âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddei muvakkata - Adliye Vekâletince mesali-
hi itibariyle mahkeme teşkiline lüzum görülmeyen 
ve budû mesafe sebebiyle muamelâtı kazaiyesinin 
başka mahalle raptı da mümkün olmayan kazalarda 
ya mahakimi askeriya ve sulhiyeye mevdu vezaif 
bir hâkime ifa ettirilir. Bu takdir de hâkim nezdin-
de, bir müddeiumumi ve bir mustantık bulunur. 
Ledelicap bir de hâkim muavini bulundurulabilir. 
Bu kabil kazalarda maslahatın icabına göre zabıtai 
adliye vazifesini ifa ile mükellef bir sulh hâkimi ika-
mesiyle de iktifa olunabilir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bu maddei muvak
kata iki madde arasında kalmasın, bu maddei mu
vakkata kanun nihayetine alınsın. Yani 9 ncu mad
deden sonra 10 ncu maddenin müzakeresine devam 
edelim. Kanunu itmam ettikten sonra bu maddei 
muvakkatiyi ayrıca müzakere edelim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Zannederim ki, mad
dei muvakkatanın yeri burasıdır. O maddei muvak-
katada zaruret neticesi olarak bir hâkim buluna
cak mahkemelerden bahsediliyor. Halbuki onuncu 
madde ise teşkili mahakime müteallik işbu kanuna 
muhalif bilcümle ahkâm mefsuhtur diyor. Baş ta
rafa korsak onuncu maddenin hükmünden istisna 
edilmiş gibi olur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, Ben
deniz teklifimden vaz geçtim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey
efendi, maddede «başka mahalle raptı da mümkün 
olmayan kazalarda» kelimesinden sonra bir (Ya) keli
mesi vardır. Zaittir kaldırılmalıdır. 

REİS — Kazalarda kelimesinden sonraki (ya) 
kelimesi zait olduğundan kaldırılmıştır. Madde hak
kında başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddei muvakkatayi aynen reyi âlinize vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye vazediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Teşkili mahakime müteallik işbu 
kanuna muhalif bilcümle ahkâm mefsuhtur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazedi
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — İşbu kanun 1340 senesi Mayıs 
iptidasından itibaren meriyyülicradır. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bu maddenin şu suretle tadi-
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lini rica edeceğim «Muvazenei Umumiye Kanunu
nun meriyeti tarihinden jtibaren» denilirse daha mu
vaffık olur. Malûmuâliniz bu teşkilâtı adliye mese
lesidir. Belki Mayıs'a kadar ikmal edemeyiz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, Mu
vazenei Umumiye Kanunu bir Mart'tan itibar edi
lecektir Binaenaleyh «Muvazenei Umumiye Kanu
nunun tastikinden muteberdir.» Demek doğru de
ğildir. Ona göre bir şey düşünmek lâzımdır (Mad
de doğrudur sesleri) 

REŞİT AĞA (Malatya) — Vekil Beyefendi, Ma
lûmuâliniz Adliyesi ilga edilen mahaller mütemadi
yen müracaatta bulunuyorlar. Bunu bir Nisan tari
hinden itibaren deyiniz ki bu müracaatların neticesini 
bulalım. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bu bütçe kanunuyla alâkadar
dır. Derhal bu teşkilâtı yapamayız. Çünkü Devleti 
yeni bir teşkilâta doğru götürüyoruz. Onun için, büt
çenin tasdikinden itibaren.deyin. Mesele hal edilsin 
bitsin. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, bu kanu
nun bu maddesinde böyle istisnaî olarak filân zaman 
muteberdir demek bendenizce muvaffık değildir ve 
lüzum da yoktur. Her kanunda olduğu gibi tarihi 
neşrinden muteberdir, denilsin. Muvazenei Maliye 
Encümeni de muteber olan ve mevkii tatbikte olacak 
bu kanuna tevfikan Adliye bütçesini tesbit eder. Bi
naenaleyh bu kanunun tarihi neşrinden muteberdir 
denildiğinde derhal tatbikini emretmez. Bu kanun 
mevkii meriyete girer. Fakat tatbikatı da - zaten 
maddelerde tatbikat da yoktur - istenildiği zaman 
yapılır. Bütçe nasıl kabul olunursa o suretle olur. 
Onun için tarihi neşrinden muteberdir demek lâzım
dır. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, tarihi neşrinden muteberdir di
yecek olursanız memleketin adliye teşkilâtı durur. 

Yeni bir teşkilât yapıyoruz. Bu teşkilât, bir ay zar
fında yapılamaz ve yapmak da doğru olamaz. Onun 
için müsade buyurursanız 1340 bütçesinin tarihi tas
dikinden itibaren dersek daha muvaffık olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Adliye Vekili teşkilât yapacaktır. Binaenaleyh bir 
Mayıstan itibaren denilmesi doğrudur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maddenin yazılışı 
doğrudur. Senenin iki ayı eskisi gibi cereyan etti. 
Diğer on ayı da yeni ahkâm mucibince cereyen eder. 
Binaenealeyh bir Mayıstan itibaren muteber olması 
en salim bir tariktir. 

REİS — Efendim! «1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunun tarihi tasdikinden» suretinden 
maddenin tadilini teklif ediyorlar. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, encümen bu 
teklifi kabul etmiyor, iştirak etmiyor. 

REİS — Bu teklifinize encümen iştirak etmiyor 
ısrar ediyor musunuz teklifinizde? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Hayır efendim. 

REİS — Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Efendim! Kanunun Heyeti umumnyesini reyi 
âlinize vaz ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz 
ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Efendim! Yarın saat bir buçukta içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat Saat : 5,30 
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Tuz Resminin beş kuruşa iblağına dair kanun lâyihası hakkındaki neticei ârâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
ihsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey. 

BOZOK 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
ihsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

Reye iştirak edenler 144 
Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 

95 
45 

4 

/Kabul edenler/ 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
ihsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

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

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

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

KARAHtSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

KARAHİSARI ŞARKI 
İsmail B. 

KIRKKtLtSE 
Dr. Fuad. B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmcd Sabri B. 
Mehmed Yaşar B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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AKSARAY 
Besim Atalay B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BÎGA 
Mehmed B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 

CANlK 
Cavid Paşa 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 

(Reddedenler) 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
İbrahim Ef. 

İSTANBUL 
Yusuf Akçura B. 

KARAHİSARİ SAHİP 
Sadık B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. i 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 

1 KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 

KONYA 
Naim Hazım Ef. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 

1 Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

1 SARUHAN 
Abidin B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

(Müstenkifler) 

BOZOK I HAKKÂRİ 
Süleyman Sırrı B. I Nazmi B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 
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Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunusanî 1336 tarihli kararnamede mUnderiç rüsumun tezyi
dine ve Mtn'i Müskirat Kanununun tadiline dair kanun hakkındaki neticei ârâ 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Meiımed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustfa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

134 
94 
35 
5 

(Kabul edenler) 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim MuhiddinB. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

KARAHtSARI SAHİP 
Ruşen Eşref B. 
KARAHtSARI ŞARKİ 

İsmail B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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AMASYA 
Ali Rıza B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Raif Ef. 

Ziyaeddin B. 

(Reddedenler) 

i GÜMÜŞHANE | 
Zeki B. 

HAKKÂRt 
Nazmi B. 

İSPARTA 
i Hüseyin Hüsnü Ef. 

Hafız İbrahim Ef. 
İSTANBUL 1 

Yusuf Akçura B. 
KARAHÎSARI SAHİP 

Sadık B. 
KARESİ 

Hulusi B. 
KARS 

Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 

KONYA 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

, MALATYA 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 

(Müstenkifler) 

AMASYA 
Esad B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

KARAHtSARI SAHİP 

Musa Kâzım B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

j SİVEREK 
Mahmud B. 

1 TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
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Müskirat resminin tenziline dair olan kanun lâyiha ve tekliflerinin maddelerine geçilmesi hakkındaki ikinci 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA: 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. . 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

nericei ârâ 

Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

(Maddelere geçilmesi kabul edilmiş 

44 
98 
41 
5 

(Kabul edenler) 

ı Feridun Fikri B. 
DİYARBEKİR 

| Feyzi B. 
1 Şeref B 

EDİRNE 
Faik B. 

i Hüseyin Rıfkı B. 
ERGANİ 

İhsan B. 
ERTUĞRUL 

Dr. Fikret B. 
1 Halil B. 

İbrahim B. 
ESKİŞEHİR 

Arif B. 
GELİBOLU 

Celâl Nuri B. 
1 GİRESUN 
j Hacim Muhiddin B. 

Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. | 

- 4 4 

i İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa AbdüMıalik B. 
Rifat B. 

i Talât B, 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Mustafa Ef. 

i Refik B. 
KOZAN 

Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

Recep B. 
MALATYA 

Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

NİĞDE 
Atâ B. | 

8 — 

. ORDU 
j Faik B. 

Recai B. 
RİZE 

Ali B; 

Fuat B. 
| SARUHAN 
| Kemal B. 

Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 

1 SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
1 Dr. Ömer Şevki B. 

Muammer B. 
1 SİVEREK 
| Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞI 
! Cemil B. 

Faik B. 
TOKAD 

Emin B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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AMASYA 
Ali Rıza B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA " 
Mustafa Fehmi B. 

ELÂZİZ 
Naci B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim Ef. 
KARAHtSARI SAHİP 

Kâmil B. 
Sadık B. 

KARAHtSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

(Müsten 

AMASYA 
Esat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

İZMİR 
M. Rahmi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdürrezzak B. 

kifler) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

Devriş B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Hoca Esad Ef. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SİVAS 
Ziya B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

)>&<{ 

— 449 — 




