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Münderecat 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 383 

2. — SUÂLLER : " 384,387 

1. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Hidivvi Mısır Abbas Hilmi Paşanın Harbi Umu
mi esnasında Harbiye veznesinden tavizen para 
ahp almadığına ve saireye dair şifahi sual tak
riri. 384 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İzmir'de «Şark Halı Kumpanyası» fabrikasın
da müstahdem işçilere dair şifahi sual takriri. 384 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; istanbul'da Ayvansarayda kâin «Şark De
ğirmencilik» nammdaki şirketin muamelâtında 
Türkçe istimal olunmadığına ve saireye dair 
şifahi sual takriri. 384 

4. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Şarki 
Anadolu'da Hükümete intikâl ederek Hazinei 
Maliyece idare edilmekte olan arazii metruke 
müstecirlerinden vergi alınması esbabına dair 
Maliye Vekâletinden suali. 387 

3. — EVRAKI VARİDE ' 3 8 4 

Teklifler 384 
1. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 

(Yol Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/371) 384 

Sayfa 
2. — Niğde Mebusu Halit Bey ve 49 refi

kinin; Bor kasabasına celp ve isale kılınmakta 
olan su için muktazi borulara ve inşaata sarf 
olunmak üzere 7 500 liralık tahsisat itası hak
kında teklifi kanunisi (2/372) 384 

Mazbatalar 384 
1. — Mustafapaşa kazasının lâğvıyle Resü-

layn kazasının müceddeten teşkili hakkında 
(1/479) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 384 

2. — Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lâğve
dilerek kaza haline ifrağen - idaresi hakkında 
(1/484) numaralı kanun lâyihasıyla Trabzon 
Mebusu Muhtar Beyin; Beyoğlu ve Üsküdar 
livalarının kazaya tahviline dair (2/312) numa
ralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 384 

3. — Bilûmum ormanların fennî usulü ida
resine ve işletilmelerine mütedair 22 Nisan 1340 
tarihli Kanuna tezyil edilmek üzere (1/518) nu
maralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni maz
batası. 384 

4. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Sayım Kanununun altıncı maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkında (2/368) numaralı tek-



I : 12 26 . 11 . 1340 C : 1 

Sayfa 
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 385 

5. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Btşfıve rü-
fekasının; sivil etibbanın hizmeti mecbtrresi 
hakkındaki Kanuna bir madde tezyiline dair 
(2/369) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 38S 

6. — Elyevm taharri veya derdesti ihale dev
resinde bulunan bilûmum petrol ve neft ve 
müştakatı madenleri hakkındaki (1/519) numa
ralı kanun lâyihası ve Sabık Ardahan Mebusu 
Server Beyin; petrol imtiyazlarının sureti itası 
hakkında teklifi kanunisi ve Ticaret Encümeni 
mazbatası (2/123) 385 

Tezkereler 385 
1. — 1340 senesi Maarif bütçesinde, Muva-

zenei Maliye Encümenince tespit edilen muallim 
unvanlarının, müfredat kadrosundaki miktarı 
tecavüz etmemek üzere, zaruret halinde teb
diline Maarif Vekâletinin salâhiyattar kılınması 

' hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/313) 385 
2. —- Mebuslukla âma. vekâletinin:, ietima 

edemiyjeeeğfc hafcfemdakL 1*7/ Şuiofc 1339* tarihli 
Heyeti Umumiye kararıyie- Muhamat Kanunu
nun dördüncü maddesinin: tefsirine mütedair 
Başvekâletten mevrut tezkere* (3/3rL4) 3M 

3. — Belediye Vergj vetBaesimleri Kanunu Mu
cibince? Banka ©anam ve Reji idarelerinden 
tanzifat ve* tasviriye rüsumu isiiyfa edilip^ edil* 
miyeceğimıı. tefsiri hakkında Başvekâlette» gelen 
tezkere (3/315) 3£S 

4. — Evrakı Nakdiye kanunlarının tefsirine 
mütedair Başvekâletten mevrut tezkere, (3/317) 385 

5. — S^nei Haliye Muvazenei Umumiye 
Kanununun^ 35 nci maddesinin: tefsirine, müte^ 
dair Başvekâletten mevraıt. tezkere, (3/316) 385 

6. — Birinci Qrdu Müfettişliğine, tayin kalr-
naa Ferik Ali Sait Paşa Hazretlerinin Anka
ra'ya muvasalât ve Müfettişliğe ait vazaif i Sabık 
Müfettiş; Ferik Kâzım Karabekir Paşa Hazret
lerinden tesellüm eylediğine dair Başvekâlet tez
keresi. 385 

7. — Üçüncü Ordu Müfettişi Ferik Kazım 
Paşa Hazretlerinin Diyarbekir'e muvasalât ve 

Sayfa 
vazifeyi Cevat Paşa Hazretlerinden tesellüm 
ve deruhte eylediklerine dair Başvekâlet tez
kere». 385 

Takrirler 385 
1. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz 

Vilâyetinde münasip mahallene motor vaz edile
rek arazinin iskast; hakkında» takriri (4/89) 385 

2. — Karahisarı Şarki Mebusları Ali Süruri 
ve İsmail Beylerin; Suşehri Kazası Mahkemei 
Asliyesinde, ilâveten bir süvari mübaşiri daha 
istihdamına dair takriri (4/90) 385 

3. — Karahisarı Şarki Mebusları Ali Surüri 
ve İsmail Beylerin; Kuyuluhisar Mahkemei As
liyesine, ilâveten bir Zabıt Kâtibi daha tayini 
hakkında takriri (4/88) 386 

4 — Karahisari Şarki Mebusu Ali Süruri 
Beyin; Refahiye Mal Müdürü Sabıkı Mazhar 
Nuri Efendinin Memurin Muhakemat Encüme
ninde bulunan evrakının tesrii intacı temenniya-
tına dair takriri (3/219) 386 

5'. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 
Beyin; Elâziz Valisi Hilmi Bey hakkında bazı 
şifcâyatı mutazamımn: aktiğt tieJğp^hame sureti
nin raptıyle muktezayı hak ve adlin tesrii ifası 
temenniyatına dair takriri (4/87) 386 

Evrakı Saire 386 
1. — Hareketi arzdan yıkılan evlerinin yapıl

masından mütevellit sürür ve şükranlarının Re
isicumhur Gazi Paşa Hazretlerine kürsü! mil: 

letten arz ve iblâğı hakkında Pasinler ahalisinin 
telgrafnamesi. 386 

Azayı Kiram Muamelâtı 386,387 

1. — Büyüle Millet Meclisi Riyaseti için: inti
hap. 386,387 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD. 387 

1. — İstiklâl Madalyasıyle Taltif Kanununun 
birinci maddesinin ta<Hlihe dair (1/36) numaralı 
kanun* lâyihası ve Dahiliye^ ve Miidafâw Millîye 
Encümenleri mazbataları; 387-T388 

2. — Müskirat nakli maddesinden mahkûm 
Eskişesir'in Cünudiye Mahallesinden mütevef1 

fa Hüseyin Mahdumu Acem Aziz: ve; Eskişe
hir'in Akçaalan Mahallesinden Halil İbrahim 

— 382 — 
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Yiğeni Hanife, Bor Kazasının Fertek Karyesin
den İmam Mehmet Efendi mahdumu Celâl Ka-
rahisaf in Devedede Mahallesinden Konstanyan 
Qğkı Çil Avadis, Giresun'lu Göğez Oğlu Şükrü 
ve K^jk£ı CIVJI Hamdi ve Anafor Qğlu Meh-
•met Haklarında vukua getirilen hatayı adliden 

dolayı ~af suretiyle telafisine mütedair Başvekâ-

Birinci Cehe 
îfceis ^©feSi İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde ini-

kat ederek Zapto ISa&ik Masası kıraat ve ayraen fca-
bul ve evrakı varide ak oldukları mahallece havale 
olundu. Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin ahvali sıh
hiyelerine menni istifa ettiklerine dair Riyaseticum-
hur tezkeresi okunduktan sonra ruznamei müzakerata 
geçildi. 1340 bütçesi tahsisatı munzamma lâyihasının 
fasıllan ledelmüzakere 49 ncu fasıl tadilen ve 313 j 
ncü fasıl tashihen ve iüsulü saire aynen kabul edilip 
teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. j 

İsmat -leyin Rijyrasetleriyie kuşat edilecek lahsi- I 
«âa. muamEBsaasL- JâyÜKsı mw®dıma iniamfceıaisine bi- I 
3£ftöâEŞ' ınmltiMffr ısyncaı ve üsşsâi Bmumişaesi t&yini ı 
B « B S ile .reşe-vfflz olnnrin. Jröüfr-afcifraen radronü tnafr- ! 
•ye inşaata için bsş milyon .tim itasına dair oian &.yj- I 
ha dahi aynen kabul edildikten sonra Heyeti l&mmâ- I 

.1340 C : 1 

I letten mevrut (3/290, 291, 292, 293) numaralı 
dört kıt'a tezkereye Adliye Encümeni mazbatası. 388: 

393 
3. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanu

nunun Beşinci Maddesinin (A) fıkrasının tef
sirine dair Maliye Vekâletinin (3/46) numaralı 
tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 393:794 

yesi tayini esami ite Teye T«Z W tasrifti ârâ neticesin-
de birine! kantmun 134 ve ikinci Iranumun 135 ı»y ile 
kabul edildiği tebliğ olundu. 

Badehu Büyük Millet Meclîsi .Reisi Fethi Beyin 
Başvekâlete tayin ve mumaileyhin intahap ettiği vü
kelânın tasdik olunduğuna dair Riyaseticumhur tez
keresi kıraat ve Başvekil Fethi Beyefendinin beyana
tı istima olundu. Denizli Mebusu Mazhar Müfüt Bey
le rüîekasınm tsmet Paşa Hazretlerinin istifsarı hatır-
lariyle mesaii vakıalarından dolayı müşarünileyhe 
Meclis namına teşekkür edilmesine dair takriri ka
bul ve Çar.şatnbe günü içtima edilmek üzere celseye 
nihayet verildi. 

RElS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var rai? $Ö*pr SB&BTİ) Zaptı sabık hulâsasmı aynen 
kabul«d*ater lütfen al kaMırsm... Aksini reye koyu-
;y®eam. Katol «tmeymüer lütfen el kafafacsm... Zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

-*»—•*•>•< 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i mözakerat Saat: 2,0 

REİS: Ali Sürufi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eş»fB«y(KâmriıuanSab«)), Hakkı Bey (Van). 

J£E^S — Efendim celseyi açtjffloram. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI. 

REİS — Zabtı Sabık Hülâsası okunacak : 

Onbirinci İçtima 

22 Teşrinisani 1340 »Cumartesi 
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2. — SUALLER 

1. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin*, Hidiv-
vi Mısır Abbas Hilmi Paşanın harbi umumi esnasın
da harbiye veznesinden tavizen para alıp almadığına 
ve saireye dair şifahi sual takriri. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine havale edil
miştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; iz
mir'de «Şark Halı Kumpanyası» fabrikasında müs
tahdem işçilere dair şifahi sual takriri, 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey'in; İs
tanbul'da Ayvansarayda kâin «Şark Değirmencilik» na-
mındaki şirketin muamelâtında Türkçe istimal olun
madığına ve saireye dair şifahi sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale eedilmiştir. 
REİS VEKİLİ ALİ SURURİ BEY (Karahisarı 

Şarki) — Arkadaşlar! Geçen Cumartesi içtimaında 
Heyeti Celilenize bilittifak verilen karara tevfikan 
Divanı Riyasetten bendenizle Ali Rıza, Rasim ve Hak
kı beyefendiler o gece İsmet Paşa Hazretlerinin ikâ
metgâhlarına giderek Meclisi Âlinin müşarünileyh 

Teklifler 
1. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; (Yol 

Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (21371) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Orada ka
yıt vardır. Müstaceliyet teklif ediyorum. 

REİS — Pekiyi efendim, müstacelen Lâyiha En
cümenine havale ediyoruz. 

2. — Niğde Mebusu Halit Bey ve 49 refikinin Bor 
kasabasına celp ve isale kılınmakta olan su için muk-
tazi borulara ve inşaata sarfolunmak üzere 7 500 li
ralık tahsisat itası hakkında teklifi kanunisi (2/372) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Mustafa Paşa kazasının lâğviyle Resülayn 

kazasının müceddeden teşkili hakkında (1/479) nu
maralı Kanun lâyihası,ve Dâhiliye Encümeni mazba
tası, 
'.:••: 2. -r- Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lâğv edi-
-lerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında (1/484) nu
maralı Kanun lâyihasiyle Trabzon Mebusu Muhtar 
Beyin; Beyoğlu ve Üsküdar Livalarının kazaya tah-

hakkındaki hissiyatı samimanisini ve ankarip iadei 
afiyetleri temenniyatını iblâğ ve hatırlarını istifsar et
tik. Yatağında müşkülâtla hareket eden İsmet Paşa 
Hazretleri, cevaben: «Büyük Meclisin emirlerine kai
men muhatap olmaya alışmıştım. Bu kadar taltifkâr 
vazife ile geldiğiniz halde sizinle arzu ettiğim gibi gö-
rüşemediğim için çok müteessirim.» (Koca kahraman 
sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Allah afi
yet versin. 

ALİ SURURİ BEY (Devamla) — «Muhterem ar
kadaşlarımın beni çok mütehassis eden lütuf ve mu
habbetlerine ebedi minnet ve şükranlarımı iblâğa 
delâlet ediniz, inşallah afiyet bulduğunda millet ve 
memleket için eskisinden on kat fazla çalışacağım.» 
dediler. (Allah afiyet versin sesleri). Biz de bu büyük 
ve kıymetli ricali devlet ve millet hakkında Cenabı 
haktan hayırlı ve âcil bürû ve afiyetler niyaz ederek 
veda eyledik. (İştirak ederiz sesleri) Heyeti Celileye 
arzı malûmat ediyorum. (Allah afiyet versin sesleri) 

Evrakı Varideye geçiyoruz : 

viline dair (2/312) numaralı teklifi Kanunisi ve Dâ
hiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Bilûmum ormanların fenni usulü idaresine 
ve işletilmelerine mütedair 12 Nisan 1340 tarihli Ka
nuna tezyil edilmek üzere (1 / 518) numaralı Kanun 
lâyihası ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

REİS — Yalnız bu madde için Encümen mazba
tasında müstaceliyet teklif ediyorlar. Tasvip buyu
rursanız ol veçhile ruznameye alırız. Müstaceliyet tek
lifini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.., 
(Ne hakkında, hangisi sesleri) Anlaşılmadı mı efen
dim? Bir daha arz edeyim. Efendim! Ruznamemizin 
beşinci numarasında bir mesele var ki ruznameye alı
yoruz. Ziraat Encümeni bu maddenin müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Şimdi arz etmiş oldu
ğum o müstaceliyet keyfiyetidir. Binaenaleyh müsta
celiyeti kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... (Kabul 
sesleri) Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müstaceliyet kabul olunmuştur 
efendim. 

3. — EVRAKI VARİDE 
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4. —Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; Sayım 
Kanununun altıncı maddesinin birinci fıkrasının ta
dili hakkında (2/368) numaralı teklifi Kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REtS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

5. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rüfekası-
nın; sivil etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki ka
nuna bir madde tezyiline dair (21369) numaralı tekli
fi Kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası. 

REİS — Sıhhiye ve Müdafaai Milliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

6 :— Elyevm taharri ve ihale devresinde bulunan 
bilûmum petrol ve neft ve müştekatı madenleri hak
kında (1/519) numaralı kanun lâyihası ve Sabık Arda
han Mebusu Servet Beyin, Petrol imtiyazlarının sure
ti itası hakkında teklifi kanunisi (2/123) 

REÎS — Ticaret Encümeni mazbatası havale edi
yoruz. 

RElS — Encümen tarafından müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın.. Müstaceliyet kabul edilmemiştir efen
dim. Alelusul ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — 1340 senesi Maarif bütçesinde, Muvazenei 

Maliye Encümenince tespit edilen muallim unvanları
nın, müfredat kadrosundaki miktarı tecavüz etmemek 
üzere, zaruret halinde tebdiline maarif vekâletinin sa-
lâhiyattar kılınması hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere (3/313) 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenleri
ne havale ediyoruz. 

2. — Mebuslukla dava vekâletinin iştima edemiye-
ceği hakkındaki 17 Şubat 1339 tarihli Heyeti Umumi
ye kararıyle Muhamat Kanununun dördüncü maddesi
nin tefsirine mütedair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/314) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kavanini 

Maliye Encümenine taallûku vardır. 
3. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu muci

bince Bankı Osmani ve Reji idarelerinden tanzifat ve 
ienfiriye rüsumu istiyfa edilip edilmiyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekâletten gelen tezkere (3/315) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

4. -—Evrakı Nakdiye Kanunlarının tefsirine müte
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/317) 

REÎS — Kavanini Maliye ve Adliye Encümenleri
ne havale ediyoruz. 

5. — Senei haliye Muvazenei Umumiye Kanunu
nun otuzbeşinci maddesinin tefsirine mütedair Başve
kâlet tezkeresi (3/316) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — Birinci Ordu Müfettişliğine tayin kılınan Fe
rit Ali Sait Paşa Hazretlerinin Ankara'ya muvasalat 
ve müfettişliğe ait vazaifi sabık Müfettiş Ferik Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretlerinden tesellüm eylediğine 
dair Başvekâlet tezkeresi : 

REİS— Okuyoruz. 
Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 

Birinci Ordu Müfettişliğine tâyin kılınan Ali Sait 
Paşa Hazretlerinin bu kerre Ankara'ya muvasalât ve 
müfettişliğe ait vazaifi sabık Müfettiş Ferik Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretlerinden tesellüm eylediği Mü
dafaai Milliye Vekâleti Celileşinin 23 . 11 . 1340 tarih 
ve 2401 numaralı tezkeresinde bildirilmekte arz olunur 
efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Ittila hasıl oldu. 
7. — Üçüncü Ordu Müfettişi Ferik Kâzım Paşa 

Hazretlerinin Diyarbekire muvasalat ve vazifeyi Ce-
vat Paşa Hazretlerinden tesellüm ve deruhte eyledikle
rine dair Başvekâlet tezkeresi: 

REİS — Okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Üçüncü Ordu Müfettişi Ferik Kâzım Paşa Hazret

lerinin Diyarbekir'e muvasalat ve 15 . 11 . 1340 tari
hinde vazifeyi Cevat Paşa Hazretlerinin tesellüm ve de
ruhte eylediği Müdafaai Milliye Vekâleti Celileşinin 
19 Teşrinisani 1340 tarih ve 2343 numaralı tezkeresin
de bildirilmekle arz olunur efendim. 

Başvekil 
Ali Fut 

REİS — Ittıla hasıl oldu. 

Takrirler 
1. — Elâziz Mebusu Hüseyin Bey Elâziz Vilâye

tinde münasip mahallere motor vaz edilerek arazinin 
İskası hakkında takriri (4/89) 

2. — Karahisarışarki Mebusları Ali Suriri ve İs
mail Beylerin; Suşehri Kazası Mahkemei Asliyesinde, 
ilâveten bir süvari mübaşiri daha istihdamına dair 
takriri (4/90) 
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•3. •-— Kc&atımmşarki Mebmhrı &tö :&mfiri ve îs- ; 
mail Beyin; J^oyaNmar Metftherrieî &0ye$me itûm- \ 
ten bit Z&bıt K$ttbi daha tayini hakkında takrirleri * 
(4/88) • j 

REİS — Jfer üçüaü db »Başvekâlete laavale eüiyo- |" 
ruz. I 

4. — Karahisarı Şarki Mebtımı Ali âumtri *Be$rm; j 
'Rçfaskiye Mal MMikrü Sabah Mmhar Nmri Efen- l 
dinin Memurin Muhakemat Encümeninde imlumcm I 

i 

£vrakmm tesrii *Ö*S£J temenniyatma dair takriri S 
>.(J/.2fc«y " . ; 

IfcEİS — Memurin Mufaafcaosat Encürseaiae ha- \ 
vafes -ediyoruz. 

5. — Karahisarışarki Mebusu Ali Surmi Beyin; I 
Elâziz Valisi Hilmi Bey hakkında bazı şikâyeti muta- \ 
zammını aldığı telgrafamme suretinin raptiyle mükte- i 
zayi hak ve adlin tesrii ifası temennâytaMna dair tak- i 
riri(4l87) \ 

RElS — Başvekâlete havale ediyoruz. \ 
Evrakı Saire 

/. — Hanekaii arzdan yikbLau &vherm ympılmmm- \ 
dan mütevellit jsmur vs şüÂranlarımn Maiskumkm I 
Gazı Paşa Hazretlerine kürsü milletten arz w iblâğı \ 
hakkında Pasinler ahalisinin Telgraf namesi: (okun- \ 
sun sesfari) j 

REÎS — Okunacak. j 
T BM. Maclisi Riyaseti ÂliaiiM I 

Mamketi .aradea yjkdaaa yustafeımtEin enkaz» ] 
önünde raeyup ve bm enkaz akında isataak ısmret^e j 
vefat eden efradı ailemizi© ceımzeierİ feapada jraite- j 
essirane ağlayan gözlerimizden Jbamariarıyle şerafyap | 
olduğumuz Reisicumhurumuz Gazi Paşa Hazretleri- j 
nın bizzat ittihaz bukurdukları tedahir ve Hükümeti I 
Cumhuriyemizin .muavenetleriyle infaa ve ihya akt- | 
nan yuvalarımızın içinde sürür yaşlan akıtmaklayız, j 
Hayatımızı bir .mevti muhakkaktan kuctaran ve bizi } 
mes'ut eden Reisicumhurumuz Gazi Paşa Hazretleri- j 
ne karşı medyun bulunduğumuz jükrânı kürzii mil- I 
letten namımıza arzı istirham eyleriz ferman. i 

Pasinler Hareketzede | 
Halkı Marnına { 

Yatcivan Karyesi Muhtarı Sekülü * 
Köprü Köylü Ferhat Ali Zekeriya 

Kasabadan 
Erzurum Kapı Mahallesi Ke^ıüda Mahallesi \ 

Muhtarı Muhtar \ 
Haydar feaiaim j 

Sivas Mahallesi Mtthtan 
Rıza 

Kara.yazı .Nahiyesi Muhtarları 
Ekrek Mahmut Mesçitli Ömer Gernigar Ahmet 

'¥etib&&a Nahiyesi Mtârhtarlan 
Ekregüm İbrahim Komasor Hüseyin fCc^en Ömer 

Zanzak !Nahiyesi Muhtarları 
Zas Ziya . Horasan Osman 

Zanzak Ru§en Azap Şevki 

Velibaba Nahiyesi Şchrcıde 
Bozviran Abdullah 

RElS — Telgrafname arzuları veçhile okundu. 
Münasip görürseniz Divanı Riyasetten kendilerine 
münasip tetr -cevap yazahrn. 0öay hay aeatert) Dıvosm 
Riyasetten raüraasrp bir ccsvap ;ve3rrtacektrr. 

Azayı Kiram Muamelâtı 

i. — Büyük MiUet MMCUM JUyaseti için intihap. 
REİS — Efendim, Malûmu Âlileri olduğu ••J3BSBSR 

Meclisimiz Rei&i Muhteremi Fethi Beyefendi Başve
kâlete tayin huyuruLiular. Meclis Riyaseti münhaİ-
dir. Şimdi Reis ihtihabı .icra oAmıacaktrr. baklama 
sucetiyk iatihahı yapacağız. JÜeadiml Act^in Daimi 
intihabiyesinden başlıyoruz. (Kura iie »esteri) (&Ete-
vam sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim, arz edeyim. Ka
nunlar hakkında reyi aleni alınırken kura iâzımdır. 
Fakat bu bir intihaptır. Emir buyurursanız gene kura 
ile de yaparız. (Kura, kura sesleri) Pekiyi efendim. 

İHSAN BEY (Ceheliherekftt) — Bir 4ere iie «G» 
den başlayın Reis Bey. 

REİS — Elâziz Dairesi intihabiyesinden Jbaşhyo-
ruz efendim. 

(Elâziz Dairesi intihabiyesinden başlanarak inti
habat icra «dildi.) 

REİS — -Efendim! Ifcey vermeyen »#k«ctaş TOF* 
sa İSî en *wsm1öri tstifam&i İrâ hitam feüîdta «fen
dim, AK »ey (Rize), Hata "Bey fBrt#niF), fftazteff 
Müfüt Bey (Denizli) Bakur'a tasnifi araya imama 
ediJeHter. 

Sfendim, *eyter tasnif -«diîmeeye ifeHker gnbcş da
kika celseyi tatil ediy&f um. 
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l i^NCt GELSE 
Had»Mltarf«rttt;.Saar: B,3j2fli 

— Alt S&rüf Beyi 
KÂTİPLER — Ruşen Eşref Bey (Karahisansaliip); Hakkı Bey (Van) 

&Bİ&—< Celseyi açıyorum efendim; 

Azayı Kiram Muamelatı 

7. —Büyük Millei Meclisi Riyaseti için imtihap. 

Rgfgr __ Dernriır intihap- yaptlâcağr sırada? bir çok 
rüfekayı kiram kur'a çekilmesini teklif buyurdular: 
Bendeniz d r mutavaat ettim; Fakat Niramnamei 
Dahilinin intihap hakkındaki 103 ncü maddesi sarih* 
tir. Bfenda htirufu heaa- sırasyle intihap yapılacağı 
mezkûrdur; 

İZZET ULVÎ BEY (K^ahisarısahip); — Bir. da
ha, öyje yaparız. 

REİS — Kur'a usulü, re$i âlinL ve reyi hafidedir: 
Bir daha itiraz ve ihtilâfa mahal kalmamak üzere, ar& 
ediyûrum. 

Efendim! thtihabın neticesini arz ediyorum. Mec-
lisimia Reisliği: ifin? İSKİ arkadaş; nş/Ks iştirak etmiştir, 
muamefe. Ötmamtür: "R&mım Paşa (Kaaarsi) 133$ Yusuf 
ICemai Efcy/ (Skmp) 41, Müsar Kasar Efendi: (Konya) 
L, EeşşEfcfi^ 1, AliEuatP^aşavb^re^ataışİaEdiE 13de 
nriistonfcif v«axbr; Binaenaleyh 133: reyle MİEEİîsimiz 

Riyasetînr Karesi. Mebusu: Kâzım: Paşa: intihap: buyu-
rafanaşlttdıet. (Alkışlar), (Allah muvaffaketsrn- sesleri)' 

KÂZIM PAŞA (Karesi) — (Sürekli alkışlar ara* 
sında kitosüye geldi) Muhto^m. Arfcadaşlari Hakkımda 
göstermiş oAdufunuz teveccüh- ver. itimada, bilhassa, te-
ş-efek-ürr ederim. Baoa tevdi buyurduğunuz vazifenin 
ehemmiye^ni ve-bu. vaafenirr istilzam etmiş akhığuva-
ziy^ibita*ft^yibihafefeifl takdir ederim. 

Arkadaşlar! Meclisi Âli rmlletinüzin istiklâlini- ta?' 
mameır teinin edeîr şerefli' bir sum müafiedenamesi tes
pit etmiş ve milletimizi suma kavuşturmuştur. Sulhtan* 
soHra: da- müteceiUdaîie-karariariav millet için yeni esas • 
laar dairesini bir saiıayı inkişaf açmıştır Bû saha dahi
linde milletimizin tarâkkî ve taalisi, mffietv*kaüerimrr 
serbestti efEâr̂  ve; hiirriyeti Isedâım ile temin olunabilir. 
(He^ctettc- ederiz: sesleri): (Bravo: sesleri) Maizateeratı-
rrnzda: m&ndeaşalknmııam mu^vyen hudut dairesnde 
kadaca^m ümit ederim: ve bu hususta? arkadaşlaomın 
bana muavenet v«tesöüâtj göstereceklerinide ayraca5 

ümitı ediyoraim !Nİesaimizdk muvaffakiyeti-cenabı' hak-
taaı temenni: ediyorum. (Alkışlar), (Aüate muvaffakiyet 
vesiiin sesleri) 

2. — SUALLER (Devam) 

REİS, — Ruznamemn sualler kısmma geçiyoruz. 

4. — Bay azıt Mebusu Şefik Beyin Şarki Anadoluda 
hükümete intikal ederek Hâzinaei Maliyece idare edil
mekte olan arazii metruke müstecirlerinden vergi alın
ması esbabına dair Maliye Vekaletinden suali. 

REİS, — Vekil Bey şifahen1 cevap- verecekler. 
M-ALlYE VEKİLİ MU£TAFAv ABDÜLHALÎK 

BEY (K&ngn-ı) — Bayeat'e verdiğim telgrafa henüz, ce

vap almadığımdan müsaade ederseniz- tehir edelim. 
Telgrafı alır' almaz arzı malûmat' ederim. (Anlaşılma
dı: sesleri)' Henüz: Bayezit?den: cevap/ almadım. Telgrafr 
verdim. Geftfcg. alınca aczi malûmat ederim. Müsaade 
buyurulufisa tehir edilsin. (Muvatıte sesleri) 

REİ&— Bir şey söylüveeek misiniz Şefik Bey? 
ŞEFİK BEM (Ba^zit) — Evet muvafakat ediyo

rum: Cevap; alsınlar da sonra söylesmleıt 
REİS;—Şuhaidetalikediyoruz, 

R-EİS — Ruznamemizin birinciî maddesinin: müza-
beresin*-geçiyoruz. 

L — İsiikiâL Madalyası- ile ttAtij Komutunun bh 
rina; maddesinin* tadilim* dair (L/-3&)* numaralı kanun 
lâyibasi v& Bahiliye Müdafaai Milliye Encümenleri 
mazbataları (1) 

29 Teşrinisani 1336 tarih ve. fid numaralı, (İstiklâl 
Madaly^asi) Kanunun birinci, maddesioi muaddelkanunv 

(l) Birinci müzakeresi yettimt içtimm zoptmdadır. 

4..— Müzakere Edilen-Mevad 

REİSf—Banei müzakeresidir. tkincidEfaimüzaice-
raedileeafetir. 

Madde: 1. — İstiklâl Madalyası bilfiil kıta başın
da (cephede veya dahili isyanları teskinde) asarı hama
set ve fedakari gösteren erkân, ümerâ ve zabitan ve ef
rat ve millî kahramanlara ve cephe, gerisinde maksadı 
ulvinin husulü için ibrazı, mesai edenlere istiklâli millî 
uğurunda; fedayı hayat, ederr: şühedanın: vef bilâhare; ter-
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ki hayat edenlerin de en büyük erkek evlâdına yoksa 
en büyük kız evlâdına, yoksa pederine, oda yoksa vali
desine, o da yoksa zevcesine verilir. 

REİS — Efendim, bu maddenin ikinci müzakeresi 
icra edilecektir. Madde hakkında tadilname yoktur. 
Ancak maddenin başına (İstiklâl Madalyesi hakkında
ki kanunun birinci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir) 
diye encümen bir fıkra derç etmemiştir. Acaba Encü
men bu bapta izahat verebilir mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 
Bendeniz teklif ediyorum, ilâvesi elzemdir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! şekli tadil hak
kında Reis Beyin buyurdukları varittir. (Filân tarihli 
İstiklâl Madalyesi Kanununun birinci maddesi berveç
hiati tadil edilmiştir) deriz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Aşağıda de
seniz olmaz mı, berveçhiati ne demektir? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim, kanunların 
ikinci müzakeresinde - Reis Bey bilirler - tadilname ile 
müracaat edilir. 

REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim! Şekle ait 
söylüyeceğim. Bendeniz diyorumki: Madde hem İstik
lâl Madalyasının kimlere verileceğini yazıyor, hem de 
kimlere intikal edeceğini zikrediyor. Bir maddede iki 
tarz da manâ bulunması doğru değildir. 

Encümen namına Vehbi Bey (Karasi) — Şim
di efendim! Bendeniz bunu burada yani Zatı Âlinizin 
bu noktai nazarını müdafaa ettim. İstiklâl madalyası 
hakkındaki Kanunun birinci maddesi, madalyanın kim
lere verileceği ve cephei harpta şehit olupta göğsüne 
takamamış olanların yerine • kimlerin takabileceği ve 
kimlere verilebileceği hakkındadır. Birinci madde ve 
tadilâtda buna aittir. Fakat burada bir arkadaştınız İs
parta Mebusu İbrahim Bey istiklâl madalyası alanlar 
öldükten sonra kimlere kalacaktır? Diye bir takrirle 
bu ciheti teklif etti ve Heyeti Celile de kabul etti. 
tekrar encümene gitmeksizin Heyeti Umumiyece tes
pit edilerek bu şekilde oldu. Binaenaleyh eğer encüme
ne tevdi buyurursanız encümende şeklini tespit ederiz. 
Birinci madde itaya dairdir. Vefattan sonra kimlere in
tikal edeceğine dair değildir. Bir fıkrai müstakile ola
rak ayrıca yazar ve şeklini muhafaza eder. O, Heyeti 
Celilenin verdiği karardan dolayı öyle olmuştur. (Doğ
rudur sesleri) Müsaade buyurursanız Encümene tevdi 
buyurun, bu şekli tespit edelimki kanun şeklinde çık
sın. Hangi tarihten muteberdir, bunları da ilâve edelim. 
Noksanları vardır. Bendeniz encümen namına encü
mene tevdiini teklif ediyorum. 

REİS — Encümen bu maddeyi talep ediyor. Bir 
de encümene havalesi hakkında ayrıca takrir vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurursanız 
efendim arz edeyim. Nizamnamei dahili mucibince her 
hangi bir kanunu, neticelendiği bir sırada, sabkü raptı-
nın tashihi için encümen istiyebiür. Bendeniz de ona 
istinaden bunu Encümene istiyorum. 

REİS — Bendeniz de onu arz edecektim. Zatı Âli
niz istical buyurdunuz Ayrıca bir teklif daha vardır. 
Tensip ederseniz onu da okuyalım, hepsini birlikte En
cümene verelim. 

Riyaseti Celileye 
Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden meriyül icra

dır. 
Madde — İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Mec

lisi Memurdur. 
Kanuna balâdaki maddelerin de ilâvesi lâzımdır. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Encümen esasen yaptığı tadilde 
her nasılsa lüzumlu olan iki maddeyi ilâve etmemiştir. 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız o iki maddeyi teklif 
ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok — Zaten Öyle 
olması zaruridir. 

REİS — Yalnız (nazarı itibare alınmak) kaydıyle 
havalesi Reyi Âlinize arz olunacaktır. Meselâ «İşbu ka
nun tarihi neşrinden muteberdir» deniyor. Encümen 
nasıl düşünüyor? Bittabi bu encümenden geldikten son
ra müzakere olunur. Şimdi esas itibariyle nazarı itiba
re alınırsa bu takriri de beraber encümene göndeririz. 
Süleyman Sırrı Beyin takririni esas itibariyle nazarı dik
kate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate al-
mıyanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dikkate alın
mıştır efendim. Şu halde takrirle beraber encümene 
iade ediliyor. Geldiğinde müzakere ederiz. 

Efendim! Ruznamenin ikinci maddesini müzakere 
edeceğiz. 

2. — Müskirat Nakli maddesinden mahkûm Eskişe
hir'in Cünudiye Mahallesinden müteveffa Hüseyin 
Mahtumu Acem Aziz ve Eskişehir'in Akçaalan Ma
hallesinden Halil İbrahim Yeğeni Hanife, Bor Kazası
nın Fertek karyesinden İmam Mehmet Efendi Mah
dumu Celâl, Karahisar'ın Devedede mahallesinden 
Konstanyan oğlu Çil Avadis, Giresunlu Gögez Oğlu 
Şükrü ve Kayıkçı Cıvık Hamdi ve Anafor Oğlu Meh
met haklarında vukua getirilen hatayı adliden dolayı 
af suretiyle telafisine mütedair Başvekâletten mevrut 

3 

(290, 291, 292, 293) numaralı dört kıfa tezkere ile 
Adliye Encümeni mazbatası: 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/2254 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yarım kıyye rakı -nakleylemek maddesinden maz

nunu aleyh Eskişehir'in Cünudiye Mahallesinden mü
teveffa Hüseyin Mahtumu Acem Aziz ile mezkûr rakı
yı nakletmek maddesinden maznunun aleyha Eskişe
hir'in Akçaalan mahallesinden Dabakhaneci Halil ib
rahim Efendi Yeğeni Hanife'nin sübutu fiillerine bi
naen Meni Müskirat Kanununun ikinci maddesine tev
fikan her ikisinin ellişer lira cezai nakdi ahzıyle icrayı 
mücazatlarına ve cezayı nakdiyi vermedikleri takdirde 
beher yüzyirmibeş kuruş için bir gün hapislerine ka
rar verildiği Eskişehir Müddeimumiliğinden varit olup, 
tetkik edilen evrakı hükmiye münderacatından anlaşıl
mış ve hükümde medarı istinat ittihaz olunan evrakı 
tahkikiyeye ve ihbaratı vakıaya göre füruht edilen ra
kının yarım kıyyeden ibaret olduğu ve maddei kanu
niye küsurat hakkında bir güna kayıt ve işareti muhte
vi olmadığrve kıyyeden dun miktarda müskirat nakil 
ve füruht keyfiyeti cürmü kanuni teşkil etmediği hal
de miktarı karar mahallinde zikir ve tasrih edilmeksi
zin merkum ve mezburenin berveçhi maruz ellişer li
ra cezayı nakdi ile mahkûm edilmeleri suretiyle hatayı 
adli vukua getirilmiş ve Meni Müskirat Kanununa tev
fikan verilen hükümler hakkında turuku kanuniye mes-
tud ve hatayı vakiin istilzam ettiği mağduriyet ancak 
affı hususi istihsaliyle mümkünü telâfi bulunmuş oldu
ğu cihetle afları Adliye Vekâleti Celilesinin 21 . 5 . 1340 
tarih ve Umumu Cezaiye Müdüriyeti 91/4127 numa
ralı tezkeresi ile işar olunması üzerine îcra Vekilleri 
Heyetinin 28 . 5 . 1340 tarihli içtimaında keyfiyetin 
Meclisi Âliye arzı tensip olunmakla bu baptaki evrak 
leffen takdim kılınmıştır. Muktezasımn ifasına müsaade 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsusu Müdüriyeti 
Adet : 6/2251 3 . 6 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yarım kıyye rakı nakletmek maddesinden dolayı 

maznunu aleyh Bor kazasının Fertek Karyesinden 

İmam Oğlu Mehmet Efendi Mahtumu Celâl'in Bor 
Bidayet Hâkimliğince ceryan eden muhakemesi netice
sinde subutu fiiline binaen meni Müskirat Kanununun 
ikinci maddesine tevfikan yirmibeş lira cezayı nakdi 
ahzına ve cezayı naktii mezkûru vermediği takdirde 
beher rubu lira için bir gün hapsine 24 Kânunusani 1338 
tarihinde karar verildiği Niğde tstinaf Müddeiumumi
liğinden varit olup, tetkik edilen evrakı hükmiye mün-
derecatından anlaşılmış ise de hükümde medarı istinat 
ittihaz olunan maddei kaniniyede küsurat için bir gûna 
kayıt ve işaret mevcut olmamasına göre kıyyeden 
dün müskirat nakledenler hakkında mücazat tayinine 
mesağı kanuni olmayıp mahkemei temyiz Heyeti Umu-
muyisinin tefsiri de bu merkezde bulunduğu ve bina
enaleyh merkum Celâl'in hareketi vakıssı cürmü kanu
ni teşkil etmediği halde berveçhi maruz mücazatı nak
diye ile mahkûmiyeti cihetine gidilmesi hayatı adli teş
kil eylediği ve Meni Müskirat Kanununa tevfikan ve
rilen hükümler hakkında turuku Kanuniye mestut ve 
hayatı vakiin istilzam ettiği mağduriyet ancak affı hu
susi istihsaliyle mümkünü telâfi bulunduğu cihetle 
merkumun mücazatı mahkûmesinin affı Adliye Vekâ
leti Celilesinin 21 . 5 . 1340 ve Umuru Cezaiye Mü
düriyeti 92/4128 numaralı tezkeresiyle işar olunması 
üzerine Keyfiyetin Meclisi Âliye arzı îcra Vekilleri He
yetinin 28 . 5 . 1340 tarihli içtimaında tespit edilmiş ol
makla bu baptaki evrakı hükmiye muktezasımn ifasına 
müsâde buyurulması istirhamı ile leffen takdim kılın
mıştır efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdüriyeti Ankara 

6/2612,719 6 . 7 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kahveci Eyübe italei lisan ve müskirat nakleyledik-
leri iddiası ile Mazununu aleyhim Giresun'un Hıyar
lar Mahallesinden Gögez Oğlu Şükrü ve Kapı Mahal
lesinden Kayıkçı Cıvık Hamdi ve Anofor Oğlu Meh-

389 — 



I : 12 26 . 11 . 1340 C : 2 

met'in, Giresun Bidayet Ceza Hâkimliğince ceryan eden 
muhakemeleri neticesinde merkumunun bir şişe deru-
nunda yarım kıyye şarap nakleyledikleri usulen sabit 
olduğundan bunlardan Mehmet'in müşteki Eyübe ita-
lei lisanda bulunması sebebi şiddet addiyle Meni Müs
kirat Kanununun ikinci maddesine tevfikan binüçyüz-
otuzüç kuruş ve diğeri Şükrü ile Hamdi'nin de sekiz-
yüzotuzbirerbuçuk kuruş cezayı nakdi ahzıyle icrayı 
müçazatlarma ve cezayı mezkûru vermedikleri takdirde 
Mehmet'in otuzsekiz ve diğerlerinin otuzdörder gün 
müddetle hapislerine 6 Kânunuevvel 1339 tarihinde 
karar verildiği Heyeti Teftişiye Riyasetinden varit olup, 
tetkik edilen evrakı hükmiye münderecatından anlaşıl
mış ve maddei kanuniye küsurat hakkında bir gûna ka
yıt ve işareti muhtevi olmamasına göre kıyyeden dûn 
miktarda müskirat nakledenler için mücazat tayinine 
mesağı kanuni olmadığı ve binaenaleyh merkumunun 

hareketi vakıaları cürmü kanuni teşkil etmediği hal
de berveçhi maruz mücazatı nakdiye ile mahkûmiyet
leri cihetine gidilmek suretiyle hatayı adli vukuua ge
tirilmiş ve Meni Müskirat Kanununa tevfi
kan verilen hükümler hakkında turuku kanu
niye mestut ve hatayı vakiin istilzam ettiği mağdu
riyet ancak affı hususi istihsaliyle mümkünü telâfi bul-
lunmuş olduğu cihetle mücazaatı mahkûmelerinin af
fı Adliye Vekâleti Celilesinin 2 Haziran 1340 tarih ve 
97/4420 numaralı tezkeresiyle îş'ar kılınmış ve keyfiye
tin Meclisi Âliye arzı tcra Vekilleri Heyetince de ten
sip edilmiş olmakla bu baptaki evrak muktezasının 
ifasına müsaade buyurulması ricası ile takdim kılın
mıştır efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdüriyeti Ankara 
6/2254 22 . 6 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yarım kıyye rakı füruht etme maddesinden maz

nunu aleyh Karahisar'ın Devedede Mahallesinden 
Konstanyan Oğlu Çil Avadis'in, Karihasarısahip Bi
dayet Mahkemesince ceryan eden muhakemesi netice
sinde subutu fiiline binaen Meni Müskirat Kanununun 
ikinci maddesine tevfikan yirmibeş lira cezayı nakdi ile 
icrayı mücazaatına karar verildiği Karahisarısahip Ci
nayet Müddeiumumiliğinden varit olup, tetkik edilen 
evrakı hükmiye münderecatından anlaşılmış ise de 
maddei kanuniyede küsurat hakkında bir gûna kayıt ve 
işaret mevcut olmamasına göre kıyyeden dûn miktar
da müskirat nakil ve füruht - edenler hakkında müca
zat tayinine mesağı kanuni olmadığı merkumun ha
reketi vakıası cürmü kanuni teşkil etmediği halde sali-
fülarz mücazatı nakdiye ile mahkûmiyeti cihetine gi
dilmesi hatayı adli teşkil etmekte ve meni Müskirat 
Kanununa tevfikan verilen hükümler hakkında turuku 
kanuniye mesdût olup, istilzam ettiği mağduriyet an
cak affı hususi istihsali ile mümkünütelâfi bulunmak
ta olduğundan merkumunun mücazatı mahkûmesinin 
affı Adliye Vekâleti Celilesinin 16 Haziran 1340 tarih 
ve Umuru Cezaiye Müdürüyeti 102/4851 numaralı 
tezkeresiyle işar kılınmış ve keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı tcra Vekilleri Heyetince de tespit edilmiş olmakla 
bu baptaki evrak leffen takdim kılınmıştır. Muktezası-
na müsadei riyaset penahilerini istirham eylerim efen
dim. Başvekil 

ismet 
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Mahkûmun isim ve şöhreti 

26 . 11 . 1340 

1 Eskişehir'in Cunudiye Mahallesinden müteveffa 
Hüseyin Mahtumu Acem Aziz ve Eskişehir'in Ak-

çaalan Mahallesinden Halil İbrahim Efendi Ye
ğeni Hanife 

C : 2 

Mahkûm olduğu 
mahkeme 

Eskişehir istinaf mah
kemesi 

Nev'i Cürüm 

Yarım Kıyye rakı nakli 

2 Bor Kazasının Fertek Karyesinden İmam Mehmet 
Efendi Mahtumu Celâl 

Bor Bidayet mahkeme
si 

Yarım Kıyye rakı nakli 

3 Karahisar'ın Devedede Mahallesinden Konstanyan 
oğlu Çil A vadi k 

Karahisarı Sahip Bida
yet mahkemesi 

Yarım Kıyye rakı fu-
ruhtu 

4 Giresun'un Çınarlar Mahallesinden Gögez oğlu 
Şükrü ve Kapı Mahallesinden Kayıkçı Cıvık Ham
dı ve Anafor oğlu Mehmet 

Giresun Bidayet mah
kemesi 

Yarım Kıyye Şarap 
nakli ve kahveci Eyü-
be ttalei lisan 
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Mahkûmiyeti 

Ellişer lira cezayı nakdi ve ver
medikleri takdirde beher yüzyirmi-
beş kuruş birgün hesabiyle hapis 

Yirmibeş lira cezayı nakdi. 

Yirmibeş lira cezayı nakdi. 

Anafor oğlu Mehmet'in binüçyüz-
otuzüç kuruş ve diğerlerinin sekiz-
yüzotuzbirerbuçuk kuruş cezayı 
nakdi ile tecziyeleri ve vermedikleri 
takdirde Mehmet'in otuzsekiz, di
ğerlerinin otuzdörder gün hapis
leri. 

12 26 . 11 . !340 C 

Sebebi Affı 

Ol baptaki maddei kanuniye 
küsurat hakkında bir güna kayıt 
ve işareti muhtevi olmadığı ci
hetle mezkûr fiilin cürüm teşkil 
eyleyemeyeceği. 

Ol baptaki maddei kanuniye 
küsurat hakkında bir güna kayıt 
ve işareti muhtevi olmadığı ci
hetle mezkûr fiilin cürüm teşkil 
eyleyemeyeceği. 

Ol baptaki maddei kanuniye 
küsurat hakkında bir güna kayıt 
ve işareti muhtevi olmadığı ci
hetle mezkûr fiilin cürüm teşkil 
eyleyemeyeceği. 

Ol baptaki maddei kanuniye 
küsurat hakkında bir güna kayıt 
ve işareti muhtevi olmadığı ci
hetle mezkûr fiilin cürüm teşkil 
eyleyemeyeceği. 

: 2 

Affolunacak Madde 

Mahkûmiyetinin tamamının affı. 

Mahkûmiyetinin tamamının affı. 

Mahkûmiyetinin tamamının affı. 

Mahkûmiyetinin tmamınm affı. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti 11.11.1340 

Adliye Encümeni 
3 

67,68, 69, 70 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Merbut cetvelde isimleri ve mahalli cürümleri ile 

mahkûm oldukları madde ve mahkeme muharrer bu
lunan kesanın fiilleri kıyyeden dûn müskirat nakley-
lemek olmasına ve ol baptaki maddei kanuniye kü
surat hakkında bir güna kayıt ve işareti muhtevi bu
lunmamasına ve kıyyeden dûn miktarda müskirat 
nakil ve firuhtu keyfiyeti cürmü kanuni teşkil eyle
memesine binaen haklarında ademi mesuliyetleri ci
hetine gidilmek lâzım gelirken mahkûm edilmeleri 
hata olduğu ve işbu hatanın tashihi için turuku ka
nuniye mesdut bulunduğundan mağduriyetleri ancak 
affı hususi ile mümkündü telâfi bulunduğu hakkında 
Başvekâletin dört kıt'a tezkeresi Encümenimizce mu
vafık görülmüştür. Yalnız bunlardan Giresun'lu Gö-
gezoğlu Şükrü ve Hamdi ve Mehmet haklarında ber-
veçhi bâlâ hata olarak mutai cezanın cezayı nakdiye 
tahsilinde dahi ayrıca 1 333 kuruş için otuzsekiz gün 
hapis itası suretiyle 17 Nisan 1338 tarihli Kanunun 
üçüncü maddesinden sarih surette tegafül edilmiş bu
lunması encümenimizce nazarı dikkati calip görül
mekle işbu halden dolayı Giresun Ceza Hâkimi hak
kında Adliye Vekâletinin nazarı dikkatinin celbi mu
vafık olacağı Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Âza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Konya 
Sabri 

Âza 
Konya 
Refik 

REÎS — Efendim! Mazbata hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) 

Adliye Encümeninin mazbatasını aynen reye ko
yacağım. Adliye Encümeni mazbatasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyacağım. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.... Encü
meninin mazbatası kabul olunmuştur. 

Ruznamemizin üçüncü maddesine geçiyoruz : 

3. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun 
Beşinci maddesinin «A» fıkrasının tefsirine dair Ma
liye Vekâletinin (3/46) numaralı tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası : 

REÎS — Okunacak. 
Varidatı Umumiye 
Adet : 45795/3134 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mükellefiyeti Nakliyei Askerîye Kanununun be

şinci maddesinin (A) fıkrasında (Muharip Kıtaat 
Zabitanı) mükellefiyeti Nakliyei Maktuadan müstes
na olduğu müsarrah bulunmasına binaen istisnaiyeti 
mezkûrenin vekâleti acizice cephe zammı alan zabi-
tana hasrı muvafık görülerek kanunun suveri tatbi-
kiyesini mübeyyin talimatnamede bu veçhile gösteril
miş idi. Bu kerre Müdafaai Milliye Vekâletinden 
alınan tezkerede devair ve müessesat ve ahzı asker 
heyet ve kalemleriyle şuebatı geri hidemattan madut 
ve buraya mensup zabitanın kanunun emrettiği ver
giyi tediye ile mükellefiyetleri muktazi ise de cephe 
zammı kanunu mahsus mucibince yalnız garp cephe
si zabitanına verilmekte olup, cephe zammı almıyan 
ve fakat serhatleri bekliyen ,memleket dahilinde sa
hili ve asayişi muhafaza eyliyen muharip kıtaap za
bitanına mezkûr verginin teşmili caiz olamıyacağın-
dan Şark ve Elcezire cephelerine mensup muharip 
kıtaat zabıtanı ile Samsun'da bulunan takip ve asa
yiş mesailiyle layenkati iştigâl eden onuncu fırka ve 
Karadeniz sahilini muhafaza eyliyen topçu kıtaatı za-
bitanının da kanunun tayin ettiği müstesna zabitan-
dan addıyle mükellefiyeti nakliyei askeriye vergisinin 
kısmı maktuundan istifadeleri lâzımgeleceği bildiril
miş ve sureti iş'ar, tefsiri kanun mahiyetinde görül
müş olmakla encümeni mahsusunca bu bapta itti
haz buyurulacak kararın tarafı acizane tebliğine mü-
saadei celilei riyaset penahilerinin şayan buyurul-
ması babında. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Sabık Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Encümenimize muhavvel Maliye Vekâletinin tez

keresi mütalâa ve tetkik olundu. 
Muharip kıtaat, her nerede, her ne vazife ile meş

gul olursa olsun millî ordunun eczasından bulunan 
bilûmum kuvvayı müsallâhadır. Küçük büyük mu
harip kıtaatın emir ve kumandasını idare eden bilû
mum kumanda heyetleriyle karargâhlar bu meyana 
dahildir. Muharip kıtaat zabitanının bu esas dahi
linde tayin ve tespiti ile mükellefiyeti nakliyei aske-
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riye vergisinden istisnası icap edeceğinden tefsir ma
hiyetinde olan işbu mazbatanın müstacelen Maliye 
Vekâletine tebliği ricasıyle Heyeti Umumiyeye tak
dim kılınmıştır. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi 
Sivas 

, Vasıf 
Kâtip 
Mersin 

Yusuf Ziya 
Aza , 

Ali Vasıf 

Mazbata Maharriri 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Karahisarısahip 

Ömer Lütfi 
Aza 

Kılıç Ali 
Aza 
Avni 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet: 
6 

Karar 
10 

Ankara 

20 . 11 . 1340 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiye 

1337 Temmuzunda Maliye Vekâleti mükellefiyeti 
Nakliyei Maktuadan hangi zabıtanın istisna edilip, han
gilerinin edilmeyeceği hakkında tereddüt hasıl etmiş ve 
bu kanunun tefsiri zımnında 6 Temmuz 1338 tarih 
ve 45795/3134 numaralı tezkere ile Riyaseti Celileye 
müracaat eylemiştir. 

Mezkur tezkere ile Temmuz 1337 tarihinde Müda
faai Milliye Encümenince buna ait tanzim edilen maz
bata Encümenimizde tetkik edildi. 

Sabık Müdafaai Milliye Encümeninin muharip 
kıtaat hakkında ittihaz ettiği karara göre tayin ve tes

pit edilecek zabitanın mükellefiyeti Askeriye vergisin
den muafiyeti Encümenimizce de kabul edilmiştir. He
yeti Umumiyeye arz olunur. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi 
Karahisarısahip 

Ali 
Kâtip 
izmit 

İbrahim 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 

Mazbata Maharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Cebelibereket 
İhsan 
Aza 

Erzurum 
Rüştü 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Beye

fendi! Bu kanun askerî olmaktan ziyade malî bir ka
nundur. Binaenaleyh tefsir evvel emirde kavanini ma
liyenin hakkıdır. Bendeniz oraya havalesini teklif edi
yorum. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri.) 

Efendim! Süleyman Sırrı Beyin usule ait bir tekli
fi şifahisi vardır. Reyi Âlinize arz edeceğim. Süleyman 
Sırrı Beyin teklifi veçhile bir kere de Kavanini Ma
liye Encümenine havalesini kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini Reye koyuyorum. Kavanini 
Maliye Encümenine gitmesini, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Mezkur Encümene gitmesi kabul 
buyurulmuştur. 

Efendim ÎRuznamemizde başka mesele kalmamış
tır. Yarın saat ikide içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat, Saat : 3,35 
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