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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i MUzakerat 

Saat : 2.00 

REİS : Feti Bey 
Kâtipler: Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

Kırk Beşinci İçtima 

18 Teşrinievvel 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde kuşat edilerek ni
sabın tayini için icra edilen yoklamada ekseriyetin 
mevcut olduğu anlaşıldığından müzakerata iptidar 
olundu. Devrei tatiliye esnasında irtihali darı beka 
eyleyen Azayı kiramdan Kırşehir Mebusu Mahbup, 
Bitlis Mebusu Resul, Gümüşhane Mebusu Veysel 
Rıza Beylerle Siverek Mebusu Cudi Paşanın aileleri
ne Meclis namına beyanı taziyet edilmesi karargir 
oldu. 

Müteakiben Peşte ve Londra Sefaretlerini tercih 
eden Urfa Mebusu Hüsrev ve Aydın Mebusu Zekâi 
Beylerin istifanameleri kıraat olunduktan sonra Mec
lisi Âlinin fevkalâde olarak içtima esbabı daveti 
hakkında Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin izahatı 
istima ve vukubulan teklif üzerine beyanatı mezkû-
re kâfi görülüp ruznamei müzakerata geçildikten 
sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek ev

rakı varide ait oldukları mahallere havale ve Pazar
tesi günü içtima edilmek üzere celseye nihayet veril
di. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir soru var mı 
efendim? Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin Leylî mek
teplere ne kadar meccani talebe alındığına ve nere
lerde iptidaî mektepleri açıldığına dair sual takriri. 
(6/12 ikinci sene) 

REİS — Maarif Vekâletine havale edildi. 
2. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, ne kadar 

mübadil ve muhacir geldiğine ve ne kadarının iskân 
edilip nerelerde imaratta bulunulduğuna dair sual 
takriri (6 /14 ikinci sene) 

REİS — Mübadele ve İmar ve İskân Vekâletine 
havale edilmiştir. 

3. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Memaliki 
müstahlasa harikzedegânımn sokak ortalarına atıl
ması esbabına dair sual takriri (6/15 ikinci sene) 

REİS — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletine ha
vale edilmiştir. 

Lâyihalar 
1. — Aşarın ilgası ile yerine ikame edilecek vergi 

hakkında Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye 
(1/505) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — 397 numaralı Kanunun birinci maddesinin 

fıkrai ahiresine tevfkan evvelce gönderilen cetvelde 

isimleri muharrer olmayın bilâhare zuhur eden malu-

line verilmesi iktiza eden mükâfatı nakdiye için 
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tahsisatı rmnzamma itasına dair Başvekâletten mev
rut (2/268} numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

Milis 1. — 
dair İcra 
maralı 
ni mazbatckı 

Zabitan maaşatının, sureti tesviyesine 
Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/159) nu-

kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme-

REÎS 4- Müzakere olunacaktır. 

ile 

Heyeti 

ESAT 
ra günlerir^de. 
terinden 
ve iman 
karşı büyüjk 
hakkındaki 
hür ettiğin4en 
rim. Bu 
altın kalenile 
memleketlerde 
tahsisatını 
niz kail vâ 
be ve tahsisatı 
rir vereceğim 
rim. 

REÎS 
kanunun 
kâfi görüp 
fen el kaldırsın 

Birinci 
Madde 

mak üzere 
den itibare^ 
zabitanına 
ettikleri 
verilir. 

VEHBÎ 
ise bir sual 

REÎS -
cak suale 
burada 

VEHBÎ 
kilinden 

REÎS -
VEHBÎ 

da milis zal 
Merkeziyedân 
kakı kalanlar 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

ŞFENDÎ (Aydın) — Aziz vatanımızın ka-
her tarafta Ümmeti îslâmivenin göz-

yerine kan aktığı sırada kalbindeki aşk 
ortaya atılıp silâha sarılan ve düşmana 
kahramanlık gösteren Milis zabitanı 

kanunun müzakeresi şimdiye kadar teeh-
doîayı teessür ettiğimi evvelâ arz ede-

atjkadaşların görmüş oldukları vazife tarihe 
yazılacaktır. Böyle fedakârların diğer 
abideleri dikildiği halde biz bunların 

ı̂ısıf olarak vermeğe kalbi âliniz ve paki-
razı olmayacağından «Vazifeye ait rüt-

tam olarak verilir» şeklinde bir tak-
kabulünü Heyeti Âlinizden rica ede-

Başka söz isteyen var mı? (Yok sesleri) 
i Umumiyesi hakkında müzakereyi 

maddelere geçilmesini kabul edenler lüt-
... Kabul edilmiştir. 

Aıadde okunacaktır:. 
il. — istiklâl muharebatına münhasır ol-
kuvayı milliyenin bidayeti teşekkülün-
istihdam edilmiş olan (Kuvayı Milliye) 

[vazifede bulundukları müddetçe deruhde 
vafzifeye ait rütbe muhassesatı nısıf olarak 

BEY (Karesi) — Mazbata muharriri kim 
Soracağım. 

Muvazenei Maliye Encümenince sorula-
<£evap verecek var mı? Ali Cenani Bey 

ir. 
(BEY (Devamla) — Sualimi Maliye Ve-

efendim burada mıdırlar? 
Maliye Vekili burada efendim. 

İBEY (Devamla) — îstiklâl Muharebatın-
şitliği etmiş olanlardan bir çokları Heyeti 

maaşlarını aldılar. Almayanlar, istih-
vardır. Bunların istihkakı ne suretle 

değld 

sofayım, 

tahakkuk ettirilecektir, bunlar hakkında ne düşünül
müştür? Hangi makam bunu düşünmüştür?... öğren
mek isterim. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müdafaai Milliye tetkik edecek
tir, efendim. Müdafaai Milliye Vekâleti bize bun
ların hizmet ettiklerini tespit ederek verecek, biz de 
tahsisatlarını vereceğiz ve veriyoruz. 

REÎS — Onu sormuyorlar efendim. Milis zabi-
tanından bazılarının almış olduklarını ve bazılarının 
da almadıklarını beyan ediyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onu Müdafaai Milliye 
Vekili bilir. Müdafaai Milliye yapacağı tetkikat ne
ticesinde almayanları ve alanları tespit eder. Maliye 
Vekâletinin bundan haberi olmaz efendim. 

FUAT BEY (Rize) — Efendim, bu Milis Zabi
tan, ifayı vazife ettiği zaman tabiî maaşlarını almış
tır. Kanunun birinci maddesi kabul edildiği takdirde 
bunlar bilmem ne suretle istirdat edilecektir? 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bu husus, ikinci maddede yazı
lıdır; efendim. Yani Encümenin tesbit ettiği ikinci 
maddedir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Hoca Esat 
Efendinin buyurduğu gibi Milis Zabitana nısıf maaş 
vermek muvafıkı nasafet değildir. 

Yine Vehbi Beyin de beyan ettikleri vaçhile, maz
batadaki Reşat Beyin ve diğer bir arkadaşımızın da 
itirazları veçhile, Milis zabitan Kuvayı Milliyenin 
esnayı teşekkülünde vazife deruhde etmişlerdir. Fa
kat müdafaai Hukuk cemiyetleri bunlara maaş ve 
tahsisat vermişlerdir. Bu, ne suretle tahakkuk ede
cektir? Tavzih edilmelidir ve maddede tasrih edil
melidir. Kuvayı Milliye efrat ve zabitanına, ki bu
rada asıl mevzuubahis olan zabitandır, Müdafaai Hu
kuk cemiyetleri tarafından verilen paraların tespit 
ve tahakkuk ettirilmesi için buradan izahat verilme
lidir. Çünkü Encümence Müdafaai Hukuk Cemiyet
leri tarafından verilen paraların mavzuubahis olma
dığı anlaşılıyor. Yani Müdafaai Hukuktan verilen 
paralar keenlemyekûndur, mevzuubahis değildir. Doğ
rudan doğruya bu zabitana nısıf tahsisat verilir, de-
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niyor. Buna da iki arkadaşımız itiraz ediyor ve ha
yır böyle olmasını, Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin 
verdiği paralar da nazarı itibara alınsın diyorlar ki, 
bu cihet doğrudur. 

MUSA KÂZIM EFENDt (Konya) — Ufak bir 
sual soracağım efendim. Maddede, Kuvayı Milliye-
nin bidayeti teşekkülünden itibaren ifayı vazife eden 
milis zabitana nısıf muhassesat verilir, deniyor. 

Tarihi teşekkül hangi tarihtir? Zabıtanın hangi ta
rihten itibaren ifayı vazifeye başladıklarının gerek 
mal memurları ye gerek Divan Muhasebatın vizesi 
itibariyle labüdtür. Aksi takdirde tatbikatta müşkülâ
tı maliyeye maruz kalınacaktır. Maliye Vekili Beyin 
tarihi teşekkülü izah etmesini rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Elimizdeki mat-
bua'da görüldüğü cihetle Hükümetin bu teklifinin ta
rihi 21 . 1 . 1339 dur. Yani iki sene evvelki bir tek
liftir. İki seneden beri ashabı matlup müracaat etmiş
lerdir ve miktar tahakkuk etmiştir. Bunun miktarını 
bilelim. Bütçeye koyacağız, açık bono verecek değiliz. 
Bütçede tespit edilecektir. İki senedenberi eğer tahak
kuk etmemişse zaten alacağı yoktur demektir. Böyle 
beyhude kanun çıkarmayalım, onun için bendeniz Ma
liye Vekili Beyle, alâkadar Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinden soruyorum. Şimdiye kadar iki se
nedir ne tahakkuk etmiştir, Bütçeye ne koyacağız, ne 
miktar para vereceğiz? Bunu bilelim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müdafaai Milliyeden tetkik ettire
lim, efendim. Şimdi müsaade buyurulursa Encümene 
gönderelim, orada tetkik ederiz. 

REİS — Efendim, Bu kanunun Encümene gitme
sini Maliye Vekili bey teklif ediyorlar. (Muvafık ses
leri) (Hangi Encümene sesleri) 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kân
gırı) — Berayı tetkik Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havalesini teklif ediyorum 
efendim. 

REİS — Efendim, Berayı tetkik ve burada beyan 
edilen mütalaalar da nazarı dikkate alınarak ona gö
re tetkikat icrası için her iki Encümene havalesini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Ticaret sicili kanunu lâyihası (1/438) ve Hi-
caret Encümeni Mazbatası : 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bu lâyiha tevzi edilmemiştir, efendim. 

REİS — Her azanın dolabına tevzi edilmiştir, efen
dim (Hayır sesleri) Şimdi tevzi edilir efendim. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Reis Beyefendi, Ma
lumu âlileridir ki levayihi kanuniye azaya tevziinden 
Yirmi dört saat sonra müzakere edilebilir. 

REİS — Geçen sene tevzi olunmuştur. Yirmi dört 
saat değil altı ay geçmiştir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Peki efendim, bu da 
gitsin alelacele işler meyanına... 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı efendim? (Hayır sesleri) maddelere geçilmesini 
reye koyacağım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, Bunun He
yeti umumiyesi hakkında henüz bir fikir edinemedik. 
Onun için müsaade buyurulursa yarın müzakere edil
mek üzere tehir' edelim. Bu, mühim bir şeydir. 

REİS — Efendim, bu, bundan evvel de yani ge
çen sene de tabi ve tevzi olunmuştur. Onun için şim
diye kadar tetkik edilmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, Ticarete 
ait mühim bir kanundur. 

REİS — O halde arzu buyurulursa bu hususta 
Ticaret Vekili Beyefendi izahat versinler. Heyeti âîi-
yeniz de heyeti umumiyesi hakkında fikir edinmiş 
olur. (Muvafık sesleri) 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) - -
Efendim, müzakeresine başlanılacak sicilli Ticaret 
Kanunu bunu müteakiben Encümenden gelecek olan 
diğer bir lâyihanın adeta bir Cüzü mütemmimidir. Ti
caret Encümeniniz bunun da müzakeresini ikmal et
mek üzeredir. Arz ettiğim gibi aralarında irtibat var
dır. Bu sicilli Ticaret kanunu şimdiye kadar Mem
leketimizde muamelâtı ticariyeyi Hükümetin muraka-
basıne tabi olan Şirketleri, Ecnebi Şirketlerini, mües-
sesatı Ticariyeyi sureti umumi yede murakabe edebil
mek ve memlekettin ahvali umumiyeyi ticariyesi hak
kında lâzım gelen Malumatı cem etmeğe matuf bir 
lâyihadır. 

Müessesatı ticariyeye gayet mütenevvi ve muhtelif 
vaziyetlerdedir. Bunların bazıları hakkında sureti mah-
susada kanun vardır. Gerek ferhen açılmış müessesatı 
ticariyeye ve gerek şirket halinde açılmış olan mües
sesatı ticariyeye, tabiiyeti milliyede bulunanlar, ecne
bi tabiiyetini haiz olanların her biri girift bir suret
te Türkiye'nin bir çok yerlerinde karışık bir tarzda 
şubeleri olmak üzere icrayı ticaret ve icrayı muamele 
eder. İflas vaki olur. Bunların Hükümete karşı bir çok 
etmektedirler. Bunlar arasında bir çok deavi cereyan 
vazifeleri vardır. Hükümetin de murakabe ve teftiş 

— 28 — 



I : 46 20 . 10 . 1340 C : 1 

muamelâtı tarzı cereyanını anlamak için buna çok 
lüzum vardır ve mühimdir. 

Fakat bittabi esrarı ticariyeye taalluku yoktur. Hiç 
bir zaman Hükümet bunu kendilerinden isteyecek de
ğildir. Yadnız verecekleri beyannameler ile mevcudi
yetlerini, acentelerine mütaallik hususatı, vaziyetlerini, 
bulundukları mıntıka ticaret odasına verilmesi icap 
eden ve niıecburi olan bu beyannamelerin müesesei ti-
cariyeden alınmasını iltizam eden bir lâyihai kanuniye
dir. Şimdiye kadar böyle bir mecburiyet tahmil edil
memesinden dolayı muamelâtı ticariyede bir çok nok
san işler olmuştur ve bunlar hakkında mevsuk malu
mat edini lememesinden dolayı bilhassa ecnebi şirket 
ve müese$elerinin, sigorta şirketlerinin sicile tabi tu
tulmaması bittabi bir çok zararları mucîp olmuştur. 
İşte bu gibi hallerin Önünü almak için mecburî surette 
fakat mıntıka ticaret odalarına kendi taraflarından 
tertip edibn ve resen verilecek olan beyannamelerle 
vaziyetleri:li tespit ettirip öğrenmektir ve lâyihanın is-
tihdap ttiği gaye budur. 

Hulasa.; Muamelâtı Umumiyeyi tanzim etmek için 
gerek yerli, gerek ecnebi bir çok şirketler hakkında 
Devletin haiz olduğu hakkı murakabe ve teftiş vakit 
ve zamanijyle velâyıkı ile icra edebilmek için bu mec
buriyeti kendilerine tahmil eyliyoruz. Maruz şekilde 
buna lüzum görülmüş ve bu hususta sebkeden lâyiha, 
encümende müzakere ve tetkik edilerek, tahilen kabul 
olunduktan sonra Heyeti Celilenize sevkedilmiştir. Lâ
yiha, mütalaasından da anlaşılacağı üzere, hakikaten 
memleketimizde bu yüzden mevcut olan bir boşluğa 
tekabül eden bir lâyihadır. Sürati intacını Heyeti Âli-
yeden rica ederim. 

REİS - j - Heyeti Umumiye hakkında başka söz is
teyen var mı' 

VEHBİ 
müesses midir? 

lâyiha 
Efendim, 
lunan 
yevm 
dir ve kâfji 
bu hususta 
larından 
mayacaktırf 
kiben 
hanın da 
velâ o 
seniz her 
isterseniz 

gelecek 

çıksın 

BEY (Karesi) — Ticaret odaları bugün 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ticaret Odaları hakkında derdesti sevk bu-

bunu ikmal edecektir ki şu itibarla, el-
mevçut olan ticaret odaları kâfi derecede değil-

derecede olmadığı için ticaret odalarına 
tevdi edilen vazaifin şimdiki ticaret oda-

ta|mamii ifasını beklemek belki de doğru oi-
Onun için Heyeti Celilenizden bunu ta-

olan ve derdesti ikmal bulunan"o lâyi-
n(ıüstacelen müzakeresini rica edeceğim (Ev-

sesleri). Tensibi âlinize muhavvel. İster
i s in i birleştirir, beraber müzakere ederiz. 
afyrı ayrı müzakere ederiz. 

REİS — Efendim, Ticaret Vekili Beyefendi; ev
velce bu kanunun müstacelen müzakeresini teklif et
mişler, kabul olunmuş ve müstacel ruznameye alın
mıştı. ' • 

Şimdi bu kanuna merbut olmak üzere ticaret oda
ları teşkilâtı hakkındaki kanunun buna merbutiyeti 
olduğunu söylüyorlar. Bazı rüfeka, o kanunun bundan 
evvel müzakeresini arzu ediyorlar. Bu husustaki mü
talaayı reyi âlinize koyacağım : 

îşbu lâyihanın müzakeresini ticaret odaları lâyi
hasının müzakeresinden sonraya talik etmek isteyen
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, şim
di müzakeresini kabul etmek isteyenler lütfen el kal
dırsın... Taliki takarrür etti efendim. (Tevhiden mü
zakere edilsin sesleri) Efendim! Tevhiden müzakere 
gayrı kabildir. Evvelâ birisi, badehu diğeri müzakere 
edilir. Tevhiden müzakere ne demektir?. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Müsaade 
buyurulursa bir şey arz edeceğim : 

Geçenki içtimain zabıt ceridesinde (ikinci intihap 
devresi ve fevkelâde içtima) diyor. Halbuki; bu içti
ma fevkelâde değildir; içtimai adîdir. İçtimai fevke
lâde; Teşkilâtı Esasiye kanununda tasrih edilmişti : 
Meclis bir Teşrinisaniden evvel yeni yapılacak inti
haptan dolayı müzakereye başlayacak olursa o vakit 
içtima fevkelâde olur. Bu içtima; esasen Meclis müs-
temir olduğu için içtimai adîdir. 

Saniyen; Tabı olunan diğer kanun lâyihalarının 
üzerinde de (ikinci intihap devresi, ikinci içtima se
nesi) deniliyor. Halbuki ikinci içtima senesi değil bi
rinci içtima senesidir. İkinci içtima senesi Teşkilâtı 
Esasiye kanunu mucibince - bir Teşrinisaniden sonra 
başlayacaktır, tashihini rica ederim. 

REİS — Doğrudur efendim. O suretle tashih ede
riz. 

3. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa zeyl olmak üzere (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni Mazba
tası : 

REİS — Müzakere edeceğiz. (Lâyiha yok sesleri) 
O halde efendim, diğer maddeye geçecek olursak bu 
itiraz onlar hakkında da varit olacaktır. Gerçi bun
lar geçen sene tevzi edilmişti. Mamaafih tekrar tev
zi edeceğiz. Binaenaleyh müsaade buyurulursa per
şembe günü içtima etmek üzere celseyi tatil edelim. 
(Yine Teşrinisaniye sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
bir takm basit şeyler, tefsirler var. Onları çıkaralım. 
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REİS -— Efendim, affa müteallik bazı mazbata
lar varmış müsaade buyurursanız onları bir an evvel 
çıkaralım. Muvafık mı? (Muvafık sesleri). 

4. — İstanbul Kumandanlığı Levazım üçüncü kı
sım Âmiri Binbaşı İsmail Hakkı Beyin Konya İstik
lâl Mahkemesince hakkında verilen karardaki cezayı 
nakdînin affına mütedair (4/200) numaralı istidası ve 
Adliye Encümeni Mazbatası : 

Riyaseti Celileye 

İstanbul Kumandanlığı Levazım Üçüncü kısım 
Amiri Binbaşı İsmail Hakkı Bey tarafından bilita ev
velce 19 Kânunievvel 1337 tarihli kanunla affa ikti
ran eden fiilinden mahkûmiyeti neticesi olarak ev
velce kendisinden tahsil kılınmış olan cezayı nakdî
nin iadesine mütedair olan istidası bilkırae infaz ve 
Devletçe tahsil ve kabzedilmiş bulunan mücazatı nak-
diyenin af ile iadesi olbabta bir metni kanunî mev
cut bulunmadıkça gayrı caiz olması esasatı hukuki-
yeden bulunduğu ve mezkûr 19 Kânunievvel 1337 ta
rihli kanunda ise böyle bir metin ve mefhum mu
harrer olmadığı gibi muahharan sâdır olan af kanun
larında dahi bu kabil bir esas kabul edilmemiş oldu

ğu cihetle isafı istidasına imkân olmadığı mütalaa-
siyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

19 . 4 . 1340 
Adliye Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Çorum Dersim 

Mehmet Münir Feridun Fikri 
Kâtip Aza 

Saruhan Beyazıt 
Şefik 

Aza Aza 
Kırşehir Tokat 
Ali Rıza Emin 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok ses

leri) Adliye Encümeni Mazbatasını reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Adliye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

Efendim perşembe günü saat bir buçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Miizakerat Saat: 2,30 
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