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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
155:156 

Lâyihalar 
1.— Mahsulâtımızın ihracını teşvik ve reva

cını temin için ithal olunacak kutu ve sargıla
rın kabulü muvakkat usulüne tevfikan gümrük 
resminden istisnası hakkında mütekaddim ka
nun lâyihasına ilâve edilmek üzere zeytinyağı ve 
taneleri ile emsali mahsulâtın ihracında müs
tamel, müceddet varillerin de mezkûr usule te
baan muafiyeti rüsumiyeye tabiiyetine müteda
ir Kanun lâyihası (1/704) 

2. — Müskürat resminin tenziline mütedair 
531 numaralı kanunun ikinci maddesine bir zeyl 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/507) 

3. — (Mandıra ve Ağıl Kanunu) unvanlı 
kanun lâyihası. (1/706) 

4. — Kambiyo, esham ve tahvilât üzerine 
muamele ifası ile ecnebi meskukat kambiyo
sunun tereffüüne sebebiyet vermekte olan bor
sada gayrı mukayyet efrat ve müessesatm, mem
leketin menafii aliyei maliye ve iktisadiyesini 
muhil hareketlerine nihayet verilmesine dair 
kanun lâyihası. (1/707) 

156 

156 

156 

156 

15S 

Sayfa 
5. — Teşkili mahakim, usulü muhakematı ce

zaiye ve sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin 
bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/708) 

6. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçesine faslı mahsus olarak beşyüz elli 
bin lira ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/709) 

156 

156 

162 

156 

Teklifler 
1. — Mardin Mebusu Necip Beyin; Mardin 

Mebusu Derviş Beyin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 
(2/473) 162 

Mazbatalar 156 
1. — Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Teş

rinievvel gününün millî bayram addi hakkında 
(1/616) numaralı kanun lâyihası ve Kanuni Esa
si Encümeni mazbatası. 156:157 

2. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efen
di ve oniki refikinin; yanık yerlerin imarı için bir 
banka teşkiline dair (2/451) numaralı teklifi ka- . 
minisi ve Encümeni mahsus mazbatası. 157 

3. — Sevkıyat efrad ve küçük zabitanına ve
rilecek yevmiyeler hakkındaki kanunun tefsi
rine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
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Sayfa 
mevrut (3/70) numaralı tezkere ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 157 

4. —• Orduda müstahdem küçük zabitan ma-
aşatı hakkında (1/691) numaralı kanun lâyiha
sı ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 157 

5. —• Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 
Türkiye'ye ithal olunan ecnebi halılarından 
alınmakta olan oniki misil resmin beş misline ir-
caına dair (2/358) numaralı teklifi kanunisi ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 157 

6. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müddeti
nin temdidi hakkında (1/657) numaralı kanun 
lâyihası ve Ticaret Encümeni mazbatası. 157 

7. — Karahisarı Sahip Mebusu izzet Ulvi 
Beyin; Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci 
maddesinin tadiline dair (2/214) numaralı, Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Kanunu Cezanın 
197 nci maddesi ile 200 ncü maddesinin birinci 
zeylinin ve 201 nci maddesi ile zeylinin tadili
ne dair (2/239) numaralı, Rize Mebusu Ekrem 
Beyin, Kanunu Cezanın 200 ncü maddesinin mu
addel birinci zeylinin tadiline dair (2/236) numa
ralı teklifi kanunileri ve bir muameleye mahal 
olmadığı hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 157: 

158 
8. — Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Bal

ya ve Ezine - Ayvacık ve Susurluk - Gönen -
Biga yollarının turuku umumiye meyanma ithali 
hakkında (î/504) numaralı kanun lâyihası, Na
fıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. 158:160 

9. — Divanı Muhasebat Azasından Hacı Zi
ya Beyin vukuu istifasına mebni diğerinin inti
habı hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden 
mevrut (3/419) numaralı tezkere ve Kavanini 
Ma!iye, Muvazenei Maliye ve Divanı Muhase
bat Encümenlerinin müşterek mazbataları. 160 

Tezkereler 160 
• 1. — Almanya'da vukubulmuş olan müba-

yaat hakkındaki tahkikat ve tetkikat neticesinde 
Müdafaai Milliye Vekâletince ihzar olunan ra
por sureti musaddakasınin takdim kılındığı 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/430) 160 

Takrirler 160,163,182 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık ve Sivas 

Mebusu Rahmi Beylerin, İstanbul'da Divanyo-

Sayfa 
lunda eski Maarif Nezareti binasının muallim 
yurdu ittihazına dair temenni takriri. (4/206) 150 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Hacı-
bayram Veli makberinde matfun şehid Nâzım 
Beye, Müdafaai Milliye bütçesinin abideler ve 
şehitlikler inşaası faslından bir senki mezar ya
pılması temenniyatına dair takriri (4/208) 161:162 

3. — Sivas Mebusu Ziya Beyin; 1335 sene
sinde Zile, Yenihan, isyan hadisesinde Sivas 
postasından gaspolunan paraların ashabına tedi
yesi hakkında temenni takriri. (4/207) 162 

4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve 
rüfekasmın; Ankara - Sivas demiryolunun Yoz
gat'a en yakın istasyonu ile Yozgat arasında 
inşaasma vilâyet meclisi umumisince karar ve
rilen yol güzergâhına ait keşfiyatın ilerde de
kovil. tesisine müsait mahallerden geçirilmesi 
için Nafıa Vekâletince icrası hakkında takriri. 
(4/208 mükerrer.) 162 

5. — İzmir Mebusu Mahmut Celâl Bey ve 
rüfekasının; Ebniye Kanunu tadilâtına dair tek
lifi kanuninin tercihan ve müstacelen müzakere
sine dair takriri. 163:164 

6. — Konya Mebusu Refik Beyin, geceleri 
de içtima edilmesine dair takriri. 164 

7. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
tayyare şehitleri ailelerine tazminat verilmesi
ne dair kanun lâyihasının müzakere edilmesine 
dair takriri. 180 

8. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin: 
memurin muhakemat heyeti ve encümeninin 
müddeti tatiliyeye ait vaziyetin tayinine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatasının tercihan mü
zakeresine dair takriri. 182 

Evrakı Sasre 162 
1. — İsyan mmtıkasmdaki harekâtı askeri

yenin muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine 
Adana, Akhisar, Altmova, Antalya, Edirne, 
Ordu, Erve, Ödemiş, Orhaneli, Bergama, Bod
rum, Bursa, Bolu, Tire, Saray, Samsun, Salihli, 
Tarsus, Kars, Kaş, Koçhisar, Kırşehir, Keşan, 
Kütahya, Göynük, Muğla, Lâdik'ten mevrut 
tebrik telgrafnameleri. 162 

Neticeyi ârâ teblaği 162 
1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuaba-

tı demiryolları idaresinin 1341 senesi Bütçe Ka
nunu ncticei arasının tebliği. 162:163,220:223 

154 — 
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Sayfa 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 164,180, 

182 
1. — Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Teş

rinievvel gününün millî bayram addi hakkında 
(1/616) numaralı kanun lâyihası ve Kanunu Esa
si Encümeni mazbatası. • 164:167 

2. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfe-
kasının; Mübadele, imar ve iskân Kanununun 
8 nci maddesindeki bazı tabiratın tefsiri hakkın
da (4/244) numaralı takriri ve iskân Encümeni 
mazbatası. 167 

3. — Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya 
ve Ezine - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga 
yollarının turuku umumiye meyanına ithali hak
kında (1/504) numaralı kanun lâyihası, Nafıa ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 167 

4. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin, 
Türkiye'ye ithal olunan ecnebi halılarından alın
makta olan oniki misil resmin beş misle ircaına 
dair (2/358) numaralı teklifi kanunisi ve Ticaret 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 167: 

176,228:229 

Sayfa 
5. — Sevkiyat efrad ve küçük zabitanına ve

rilecek yevmiyeler hakkındaki kanunun tefsiri
ne dair tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mev
rut (3/70) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 176:180 

6. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası hak
kında (1/672) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. 180:182,226:227 

7. — Memurin Muhakemat Heyeti ve En
cümeninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hi
tam bulacağından müddeti tatiliyeye ait vaziye
tin tayinine dair mezkûr heyet ve encümen ri
yasetlerinden mevrut (3/421) ve (3/422) numa
ralı tezkereler ve bu bapta Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık Beyin, (4/283) numaralı takriri ile 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 182:188,224:225 

8. — Kanunu cezanın bazı mevadının tadili 
hakkında (1/543) numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 188:219 

BÎRÎNCİ CELSE 

Bedi Müzakerai; Saat : 3,05 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Kâzım Bey (Giresun), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Efendim: celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

105 nci İçtima 

18 Nisan 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale edildi. 

Memurini Muhakemat Heyeti ve Encümeni hak
kında Dahiliye Encümeni mazbatası ile Ticaret ve Sa
nayi Odaları Kanunu lâyihasının müstacelen ve terci-
han müzakeresi karargir oldu. Mütegayyibe ve müba
dillerden bazı eşhas zimmetlerindeki matlûbatının te
mini istiyfası talebine mütedair Binbaşı Hasan Ce
mal imzalı istida hakkında istida Encümeni mazba
tası kıraat ve. ruznameye ithal edildi. 

— 155- — 
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İstanbul limanı transit antrepolarının şeddi hak
kında verilen emre dair Bolu Mebusu Mehmet Vasfi 
Efendinin sualine Maliye Vekili tarafından verilen 
cevap istima edildi. 

İspanya ile münakit muhadenet muahedenamesi 
hakkındaki kainin lâyihası müzakere ve aynen ka
bul ve kanunun Heyeti Umum iyesi tayini esami ile re
ye vaz ve ekseriyetle kabul olundu. 

Müteakiben imalâtı Harbiye Müdiriyeti Umumi
yesi bütçesi müzakere ve bütün fasıllar aynen kabul 
edildi-

Badehu, vukubulan teklif üzerine Muvazenei Umu
miye Kanununun intacı kabul olundu. Evvelce naza
rı itibare alınmış olan takrirlere göre muhtelif vekâ
let bütçelerine ilâvesi lâzım gelen fasılları Encümenin 
teklifi veçhile aynen kabul edildikten sonra Muvaze
nei Umumiye Kanununun birinci maddesi buna göre 
kabul olundu. Encümenin yeniden teklif ettiği 63 ncü 
madde ile kanunun son iki maddesi dahi aynen kabul 
olundu ve Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reye vaz 

edildi. Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdiriyeti bütçesine 
müteallik bazı tashihat hakkındaki Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası kıraat ve kabul ve Muvazenei 
Umumiye Kanununun ekseriyeti ârâ ile kabul olundu
ğu tebliğ edildikten sonra Erzurum - Kars - Sarıka
mış ve şuabatı demiryolları bütçe kanunu lâyihası mü
zakere edildi. 

Gerek (A) cetveli, gerek (B) cetveli aynen kabul 
edildiği gibi bu baptaki mevadı kanuniyenin beş mad
desi aynen ve iki maddesi tadilen kabul ve kanunun 
heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz edildi. 

Müteakiben Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine " başlanı
larak 5 nci ve 10 ncu maddeler tadilen; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12 nci maddeler aynen kabul, 11 ve 13 ncü mad
deler Encümene tevdi olundu ve Pazar günü içtima 
edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS —• Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Mahsulâtımızın ihracını teşvik ve revacını 
temin için ithal olunacak kutu ve sargıların kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan gümrük resminden is
tisnası hakkında mütekaddim kanun lâyihasına ilâ
ve edilmek üzere zeytinyağı ve taneleriyle emsali 
mahsulâtın ihracından müstamel, müceddet varille
rin de mezkûr usule tebaan muafiyeti rusumiyeye 
tabiiyetine mütedair kanun lâyihası (1/704) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

2. — Müskirat resminin tenziline mütedair 531 
numaralı kanunun ikinci maddesine bir zeyl ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası (1/705) 

REİS — (Adliye Kavanin ve Muvazenei Maiiye 
Encümenlerine) havale edilmiştir. 

3. — (Mandra ve ağıl kanunu) i'mvanh kanun 
lâyihası (1/706) 

REİS — (Ziraat Dahiliye ve Adliye Encümen
lerine) havale edilmiştir.. 

4. — Kambiyo, esham ve tahvilat üzerine mua
mele ifası ile Ecnebi meskukât kambiyosunun teref-
füüne sebebiyet vermekte olan borsada gayrı mu 
kayyet efrad ve müessesatın, memleketin menafii 

âliyei maliye ve iktisadiyesini muhil hareketlerine 
nihayet verilmesine dair kanun lâyihası (1/707) 

RFifS — Ticaret ve Adliye Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

5. — Teşkili mahakim, Usulü Muhakematı Ce
zaiye ve Sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası (11708). 

REİS — (Adliye Encümenine) havale edilmiştir. 

6. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se
nesi bütçesine faslı mahsus olarak beş yıiz eüi bin 
lira ilâvesi hakkında kanun lâyihası (11709) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 teşrini

evvel gününün milli bayram addı hakkında (1/616) 
numaralı kanun lâyihası ve Kanunu Esasi Encümeni 
Mazbatası : 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
bu kanun lâyihast esasen bir maddelik bir lâyihai 
kanuniyedir. Bunun için Kanunu Esasi Encümeni 
namına, Darülfünun Bütçesinin müzakeresinden 
sonra tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorum < 

REFİK BEY (Konya) — Muvafıktır efendim. 

— 156 
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REİS — Efendim; bu kanun lâyihasının müs
tacelen ve derhal müzakeresi teklif olunuyor. Müs
tacelen ve tercihan müzakeresini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve 
on iki refikinin; yanık yerlerin imarı için bir banka 
teşkiline dair (3/451) numaralı teklifi kanunisi ve 
Encümeni Mahsus mazbatası. 

REİS — Efendim; bunun Encümen tarafından 
takdimen ve müstacelen müzakeresi teklif olunmak
tadır. Takdimen ve müstacelen müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Sevkıyat efrad ve küçük zabıtanına verile
cek yevmiyeler hakkındaki kanunun tefsirine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut (3/70) 
numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Efendim; Encümen tarafından bunun 
için de müstaceliyet ve tercih teklifi vardır. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın!... 

Efendim, üç kişi kabul, üç kişi de ademi kabul 
olarak rey verdi; bundan bir netice çıkaramadık. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz efendiler. 

Tekrar reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Paşa 
Hazretleri; bu teklifin Kavanini Maliye Encümeni 
ehemmiyetle ve müstacelen müzakeresini rica ediyor. 
Esasen tercihan ve takdimen kaydı da vardır. Rica 
ederim o şekilde reye koyunuz. 

MÜ D AF A At MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bendeniz de müstacelen müzakeresini 
ayrıca rica ederim efendim. 

REİS — Efendim; bu şekilde kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Orduda müstahdem küçük zabıtan maaşatı 
hakkında (1/691) numaralı kanun lâyihası ve Mü-
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenden 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin Tür

kiye'ye ithal olunan ecnebi halılarından alınmakta 
olan on iki misil resmin beş misline ircaına dair 
(2/358) numaralı teklifi kanunisi ve Ticaret ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
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REİS — Ruznameye alıyoruz. 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 

müsaade buyrulursa bir şey arz edeceğim bu kanun 
bir maddelik bir tekliftir. Kabul edilecek olursa 
memleket yevmi mühim miktarda para kazanacaktır. 
Bu kanunun müzakeresi teehhür ederse transit mua
melesi İstanbul'dan Pire'ye intikal edecektir. Binaen
aleyh tercihan ve derhal müzakeresini istirham ede
rim. 

REİS — Efendim; mazbatada müstaceliyet tek
lifi yoktur. Zatı âliniz Encümen namına mı söylü
yorsunuz? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri)"-— Hayır efen
dim; Encümen müstaceliyeti mazbataya dercetmeye 
zühul etmiş. Bendeniz teklif sahibiyim. Müstaceliye
tini teklif ediyorum. (Reye sesleri). 

RAHMİ BEY (İzmir) — Encümen namına müs
taceliyet teklifine iştirak ediyorum. 

REİS — Zatı âilinizin tahriren müstaceliyet tek
lifi vermeniz icap ederdi. Fakat Encümen de müs
taceliyet teklifine iştirak ettiği için, reye vaz ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Müstacelen ve derhal 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

6. — Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 
temdidi hakkında (1/657) numaralı kanun lâyihası 
ve (Ticaret Encümeni Mazbatası: 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; mazbata Ticaret Encümeninizden tanzim 
edilerek geldi. Fakat, Muvazenei Maliye Encümeni
nin de bunu bir defa görmesi münasip olur. Tensip 
buyurursanız bunu bugün müstaceliyet kararı ile 
Muvazene Encümenine verelim. Orası da bir defa 
görürsün. Yarınki ruznameye alarak müzere edelim. 
İstirhamım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Bey bu lâyihai 
kanuniyenin Muvazenei Maliye Encümenine havale-̂  
sini teklif ettiler. Oraca görüldükten sonra yarın mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin, 
hiyaneti vataniye kanununun birinci maddesinin ta
diline dair (2/214) numaralı; Bozok Mebusu Ahmet 
Hamdı Beyin kanunu cezanın 197 nci maddesiyle iki 
yüzüncü maddesinin birinci zeylinin ve iki yüz birin
ci maddesi ile zeylinin tadiline dair (2/239) tiumaralt 
ve Rize Mebusu Ekrem Beyin Kanunu cezanın 200 
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ncü maddesinin muaddel birinci zeylinin tadiline dair 
(2/236) numaralı teklifi kanunileri ve bir maumeleye 
mahal olmadığı hakkında Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesinin 

tadiline dair Karahisarı Sahip Mebusu îzzet Ulvi 
Beyin teklifi kanunisi ile Ceza Kanununun 197, 200, 
201 nci maddelerinin tadiline dair Rize Mebusu Ek
rem ve Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beylerin teklif
leri tetkik olundu. 

Kanunu Cezanın tadiline mütedair Hükümetten 
mevrut lâyihai kanuniyenin esnayi müzakeresinde 
her üç teklife dermeyan olunan hususat ve nokatı 
nazar ayrı ayrı derpiş edilerek Encümence tanzim 
ve teklif olunan mevadı kanuniyede tasrih edilmiş bu
lunduğundan tekâlifi mezkûre üzerinde ayrıca bir 
muameleye mahal kalmadığına dair karar verilmiş 
bulunmakla Heyeti Umumiyeye lieclilarz Riyaseti Ce-
liyeye takdim kılındı. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 
Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

Mazbata Muharriri 
Çorujm 
Münir 
ASza 

Konya 
Eyüp Sabri 

A*za 
Aza 

RElS — Efendim; Adliye Encümeni mazbatası
nı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve 
Ezine - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga yolları
nın turuku umumiye meyanına ithali hakkında (11504) 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bu bir 
mazbatadır. Şimdi okunur, kabul veya reddedilir. 
Bunlar okunup geçecek mazbatalardır, binaenaleyh 
üzerinde müzakere edilecek bir şey değildir. 

RElS — Efendim; bu mazbata için Muhtar Bey 
şimdi okunsun diye teklif ediyorlar. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Evet efendim; 
okunur, ya kabul veya reddolunur. 

16 . 10 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve Ezi

ne - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga yollarının 
turuku umumiye meyanına ithali hakkında Nafia 
Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp İcra Vekilleri He
yetinin 8 . 10 . 1340 tarihli îçtimaında ledettezek-
kür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyiai kanuniye 
esbabı mucibesiyle birlikte leffen takdim kılınmıştır. 
Muktezasının ifasına müsaadei riyasetpenahilerini is-
tirhan eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Çanakkale Vilâyetinin bir kısmı Lozan Muahe-

denamesi ahkâmınca gayrı askeri bir hale ifrağ edil
miş olduğundan indelicap Müdafaa ve Muhafazası 
için Balıkesir ve Biga gibi menatıkı askeriye olan iç 
kısımların sahile irtibatını temin zımnında evvel beev-
vel nakliyata müsait yolların ihzarı lâzımedendir. Hal
buki Dahili Vilâyetteki yollar kamilen turuku hususi-
yeden olup cüzi bulunan varidatı hususiye ise mat
lup yolların inşaat ve tamiratına gayri kâfi olması
na ve kıtaatı askeriyemizin elyevm gayri askeri mın
tıka haricinde kalan Bayramiç ve Ayvacık kazala
rında bulunmasına mebni Çanakkale - Ezine - Bay
ramiç ve Ezine - Ayvacık yollarının turuku umu
miye meyanına ithali ile hemen inşası lüzumu ve bu 
temin edildiği takdirde vilâyat varidatı hususiyesinden 
diğer yolların inşasının mümkün olabileceği vilâyeti 
mezkûreden bildirildiği gibi diğer taraftan Erkanı 
Harbyei Umumiye Vekâleti Celilesince Çanakkale 
Boğazının vaziyeti hazırası sebebiyle ehemmiyeti 
mahsusa iktisap eden Biga şibiceziresinde sevkul-
ceyş noktai nazarından elzem olan Balıkesir - Balya 
Agonya - Bayramiç - Ezine - Çanakkale tarikiyle 
Susurluk - Gönen - Biga - Lapseki - Çanakkale ta
rikinin turuku umumye meyanına ithaliyle 1340 se
nesinde inşaları bu kere teklif olunmaktadır. Vekâ
leti Müşariileyhaca birinci derecede inşaları talep 
olunan yollar meyanmda bulunan Kalei Sultaniye -
Ezine - Bayramiç - Balya kısmı ile Çanakkaleyi mü
him bir mevkii askeri olan Ayvacığa rapt eden ve 
marülarz tarikin bir şubesi bulunan Ezine - Ayva
cık tarikinin de turuku umumiye meyanına ithali mü
nasip görülmüştür. Erkânı Harbiyei Umumiyece turu
ku umumiye meyanına ithali talep olunan Susurluk *. 
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Gönen - Biga - Lapseki - Çanakkale tarikine gelin
ce, gerçi Bandırma Aydıncık - Gönen istikametiyle 
Susurluk kasabası Çanakkaleye . şose ile merbut ise 
de ciheti askeriyece istenilen istikamet sahilden uzak 
olmak üzere Susurluktan itibaren Manyas Gölünün 
Cenubu Şarkisinden geçmek üzere yeniden açılacak 
olan Susurluk - Gönen - Biga yolu olduğundan ve 
Biga - Lapseki - Çanakkale arasındaki yol ise zaten 
mevcut ve idarei hususiyeden tamiratının icrası mev
cut bulunduğundan Susurluk - Gönen - Biga tarikinin 
turuku umumiye meyanma ithali muktazi görülmüş
tür. 

Layihai Kanuniye 
Madde 1. — Kalei Sultaniye - Ezine - Bayr&miç -

Balya ve Ezine - Ayvacık tarikleriyle Susurluk - Gö
nen - Biga tariki turuku umumiye meyanma ithal 
olmuştur. 

Madde 2. — îşbu Kanunun icrasına Maliye ve 
Nafia Vekilleri memurdur. 

Müdafaai Milliye 
Başvekil Vekâleti Vekili 

İsmet Mustafa Abdulhalik 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdulhalik Vasıf 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekâleti Vekili İçtimaiye Vekili 
Şükrü Kaya Doktor Adnan 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Rafet 

Nafia Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

9 . 12 . 1340 
Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve Ezi

ne - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga yollarının 
turuku umumiye meyanına ithali hakkındaki lâyihai 
kanuniye Encümenimizce ledettetkik mezkûr yolların 
ehemmiyeti iktisadiyesi herhangi mutavassıt bir yo
lun derecesinde olup ancak Encümenimizin dairei ih
tisası haricinde kalan ve vaziyeti hazırai siyasiyenin 
tevlit eylediği ehemmiyeti askeriye dahili hesap edi
lince inşaları kesbizaruret ve müstaceliyet etmekte ve 
bilmukabele varidatı mahalliye mezkûr şebekenin sa-
hai tatbika iysaline katiyyen gayri kâfi bulunmakta 
olduğundan ve menafii umumiye dahilinde bulunan 

ihtiyacatı askeriyenin varidatı umumiye ile istihsali 
tabiî - görüldüğünden mezkûr yolların turuku umu
miye meyanma ithali ile lâyihai kanüniyenin aynen 
kabulünü Encümenimiz muvafık telâkki etmiştir. 
Encümen Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Hüseyin Rahmi Hasan Rıfkı 
Kâtip Canik 

Cavit 
Canik Artvin 

Süleyman Necmi Hilmi 
Aksaray 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası da okunacaktır : 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve Ezine -

Ayvacık tarikleriyle Susurluk - Gönen - Biga tari
kinin turuku umumiye meyanma ithali hakkında 
Başvekâletten varit olarak Nafia ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havale buyrulmuş olan lâyihai 
kanuniye tetkik ve müzakere olundu. Mevzubahs 
yollar vaziyeti hazıra dolayısiyle nezaket ve ehemmi
yeti mahsusa iktisap etmiş olduuğna Nafia Encüme
ninin mütalâası veçhile turuku umumiye meyanına 
ithalleri muvafık olacağı Encümenimizce takarrür 
etmiş ve lâyihai kanuniye aynen kabul edilerek He
yeti Celileye takdim edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Kâtip 

Mazbata Muharriri Konya 
Şakir Fuat 
Aza Aza 
Sivas İsparta 

Halis Turgut Mükerrem 
Aza Aza 

Zolguldak Gaziantep 
Ragıp Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Çanakkale - Balya, Ezine - Ayvacık, Susurluk - Biga 
yollarının turuku umumiye meyanına ithaline dair 

kanun 

Madde 1. — Kalai Sultaniye - Ezine - Bayra
miç - Balya ve Ezine - Ayvacık tarikleriyle Susur
luk - Gönen - Biga tariki turuku umumiye meya
nma ithal olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafia Vekilleri memurdur. 
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REÎS — Efendim; bu bir mazbatada değildir. 
Kanun lâyihasıdır ve müstaceliyet kararı yoktur. Ev
velâ müstaceliyet kararını reyi âlinize arz edeceğim. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Müstaceliyeti kabul edilmiştir. 

9. — Divanı Muhasebat azasından Hacı Ziya Be
yin vukuu istifasına mebni diğerinin intihabı hak
kında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut (3/419) 
numarlı tezkere ve Kavanini Maliye, Muvazenei Ma
lîye ve Divanı Muhasebat Encümenlerinin müşterek 
mazbataları f. (1) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa Haz
retleri; şekil hakkında bir nokta arz edeceğim. Maz
batada Şükrü Bey namına Mükerrem Bey imza at
mıştır. Mazbatalarda böyle ahernama imza etmek 
usulü yoktur. Bu bir teamül teşkil etmesin. Bu nok-
tai arz etmek isterim. Bir arkadaş yerine diğerinin 
imza etmesi salâhiyetini nizamname vermediği için bu 
usulün tekerrür etmemesini rica ederim. 

REİS — Doğrudur efendim. Rica ederiz arka
daşlardan mazbatalarda birinin yerine diğeri imza 
etmesin ve reye konduğu zaman şüphesiz muteber de 
olmaz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Reis 
bulunmazsa Encümen namına da imza edemez mi? 

REİS — Efendim, Encümen namına olur, fakat 
aza namına olamaz. 

' MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşam reyini 
vermiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nasıl olur, reyini 
vermiş olur mu? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Doğrudur, 
böyle bir çığır açmıyalım. 

REİS — Efendim; bu mazbatalar tab ve tevzi 
edilmiştir. Bugün diğer maddeler tayini esami ile 
reye vaz edildiği zaman buna dair intihabı da yapa
biliriz. Yani herhangi bir kanunu tayini esami ile 
reye koyduğumuz zaman bunu da o vakit reye koruz 
ve bu suretle vakit zayi edilmiş olmaz. 

Tezkereler 
1. — Almanya'da vuku bulmuş olan mubayaat 

hakkındaki tahkikat ve tetkikat neticesinde MUdafaai 
Milliye Vekâletince ihzar olunan rapor sureti musad-
dakasının takdim kılındığına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/430) (!) vardır. 

(1) Mazbata zabtın sonuna merbuttur. 

REÎS — Efendim; bu tezkere tab ve tevzi edil
miştir. 

MUDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Okunmıyacak mı Paşa Hazretleri? 

18 . 4 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bin üç yüz kırk senesi Müdafaai Milliye Bütçe
sinin Meclisi Âlide müzakeresi esnasında Milli İstik
lâl Harbinde İtalya, Fransa ve Almanya'da vukubul-
muş olan mubayaat için tevcih olunan bir sual üze
rine Müdafaai Milliye Vekili tarafından verilen ce
vaplar meyanında Almandaki mubayaat hakkında 
tahkikatın ikmalini müteakip neticesinin Meclisi 
Âliye arz edileceği ifade olunmuş ve Vekâleti Müşa-
rünileyhaca bu mesele hakkında icra olunan tahki
kat ve tetkikat neticesinde ihzar edilmiş rapor tev
di kılınmış olmakla musaddak bir sureti Meclisi Âli
nin nazarı ıttılaına arz edilmek üzere leffen takdim 
olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

NURİ BEY (Kütahya) — Raporun da okunması
nı rica ederim. 

REİS — Esasen müzakere zemini değildir. Eğer 
cemini olsa madde madde okunur ve bir karar al-
-naya teşebbüs edilir. Bu Hükümetten gelmiş tab ve 
tevzi edilerek azaya verilmiştir. Bunu aza okur, o 
zaman mucibi müzakere gördükleri bir mesele zuhur 
ederse Vekili aidine karşı usulü dairesinde sual so
rarlar ve cevap alırlar. (Doğru sesleri) Rapor tab ve 
tevzi edilmiştir. 

NURİ BEY (Kütahya) -— Paşam mademki tab 
ve tevzi edilmiştir. Okunması lâzımdır. Okunsun 
efendim, okunmasını rica ederim, 

REİS — Müzakere zemini olacak bir şey değil
dir efendim. 

Takrirler 

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık ve Sivas Me
busu Rahmi Beylerin; İstanbul'da Divan yolunda 
eski Maarif Nezareti binasının muallim yurdu ittiha
zına dair temenni takriri (4/206) 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
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2. — Kastamonu Mebusu Kolit Beyin; Hacı Bay
ram Veli makrebinde metfun Şehit Nazım Beye, Mü
dafaa! Milliye bütçesinin abideler ve şehitlikler inşası 
faslından bir senki mezar yapılması temenniyatına 
dair takriri (4/208) 

HALİT BEY (Kastamonu) — Paşa Hazretleri; 
müsaade buyurursanız okunsun, bunun hakkında 
birkaç söz söyleyeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Çekürler civarında şehit olup Hacı Bayram Veli 

makberinde metfun bulunan dördüncü fırka kuman
danı şehidi muhterem Nâzım Beyin kabri müessiratı 
tabiiye ile az zamanda kaybolacak şekilde yapılmış
tır. .Ensali âtiyeye İstiklâl Muharebatı kahramanları
nı hatırlatacak bir senki mezar bile yapılmamıştır. 
Ailesinin vaziyeti şehidi muhteremin büyüklüğü ile 
mütenasip bit mezar yaptırmaya müsait değildir. 
Müdafaai Milliye Bütçesinde âbideler ve şehitlikler 
inşası masrafı vardır. Bu masraftan Nâzım Beyin 
kabrinin de yaptırılmasını temenni ederim. 

Kastamonu 
Halit 

HALtT BEY (Kastamonu) — Efendim; fazla söz 
söylemeye hacet yoktur. Nâzım Beyin fedakârlığını 
cümleniz bilirsiniz. Bilhassa İkinci İnönü'nde atına 
binerek düşman önünde, ateş hatlarında at koştur-
muştur ve İsmet Paşa Hazretleri pek iyi bilirler ve 
takdir ederler. Çekürler civarında şehit olmuştur. 
Buradaki mezarı âdeta toprağa karışacak bir şekil
dedir. Bana bunu birisi hatırlatmıştır. Ailesinin va
ziyeti de buna müsait değildir. Çok rica ederim, o 
fasıldan oraya bir senki mezar yapılıversin. (Doğru 
sesleri) 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKÎL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Malumu âliniz para beş âbide için tah
sis edilmişti. Bu onun haricinde idi. Meclisi Âli ka
bul buyurursa mevcut beş âbide meyanına bunu da 
ilâve ederiz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Eğer kabul buyurur
sanız aynı yerde metfun bir şehidimiz için de bir is
tirhamda bulunacağım. Aynı yerde yatan" şehidi mer
hum, - birçok arkadaşlar yakından tanır - Akhisar 
Cephesi Millî Alay Kumandanı Hafız Hüseyin Bey 
namında bir zat vardır. Demirci Harbinde şehit ol
muştur ve Nâzım Beyin kabri yanında metfundur. 
Akhisar'da bazı arkadaşlar iane ile kabrini yaptırdı
lar. Fakat natamam kalmıştır. Bunun da bu meyan-
da ikmalini istirham ederim. (Doğru sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arkadaşlar malûmu âliniz bütçede bu
nun için kabul edilmiş olan gayet kısa bir rakam arz 
eden tahsisat gayrı şahsi, hiç bir zatın ismi mevzuu-
bahis olmayan ve İnönü gibi, Sakarya gibi Türk ce
lâdetinin, Türk şahametinh timsali addedilen mahal
lerde hiçbir şahıs ismi mevzuubahis olmaksızın ya
pılması mukarrer olan âbidatı askeriye için idi. O 
rakamın içerisine hakikaten izzeti mevkileri ruhu mil
lette ebediyen yüksek kalacak olan şühedanın ve va-
zaifi harbiyeyi ifa esnasında orduya misal olacak 
kahramanlık numunesi teşkil eden zevata da teşmili 
çok şayanı arzu bir şeydir. Fakat malûmu âliniz, 
Müdafaai Milliye Vekâleti bütün icraatını Meclisi 
Âlinizin verdiği adet ve erkam hududu dahilinde yap
makla muvazzaf bir makamdır. Bu noktai nazardan 
iki zata teşmili istenilen âbide tahsisatı, beş âbideye 
maksur olarak istenmiş ve bazı bütçe mülâhazatı ile 
Hükümetin talebi nispetinde daha az mertebeye in
miş olan rakamı daha vas< hudutlara sarf edersek 
maksadı asli de bundan dolayı istihsâl edilemez. Va
ziyeti maddiyenin hududunu Heyeti Celileye arz et
mek mecburiyetindeyim. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Çok bir şey değil. 
Zaten az masraf gider. 

RECEP BEY (Devamla) — Lütfediniz, yani baş
ka bir arkadaş çıkıp diğer bir muhterem şehit için 
aynı talepte bulunabilir. Bunun için esasına bende
niz tamamen muvafık olmakla beraber elimizdeki bu 
parayı muhtelif yerlere ayırıp da hiç bir yerde hiç 
bir netice tebellür etmeyecek şekilde çarçur etmek 
zannederim muvafık olmayacaktır. Esas itibariyle 
muvafıkım. Kabul buyurursanız bu iki zat için abi
deyi gelecek sene bütçesinde halledelim. Yalnız bu 
sene olmasında ısrar edilirse bendeniz de elimdeki 
parayı ne kadar mümkün ise o kadar yapmak su
retiyle sarfederim. Meclisi Âliye bu noktayi arz edi
yorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Reis 
Paşa Hazretleri; Recep Beyden bir sual soracağım. 

REİS — Müzakere yoktur efendim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) —' Bu mesele
ye dair soracağım efendim. Yapılacak beş abide ara
sında şuradaki yolun üzerinde duran şehitlik de dü
şünülmüş müdür? Çünkü görüyorum ki : Evvelce 
üzerlerinde tenekeden bir yafta vardı. Şimdi onlar 
da kaybolmuştur. Bunların üzerine de binalar yapı
lacak mıdır? Yapılmazsa belki bunlar da kayboîa-
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çaktır. Sakarya Muharebesinde şehit olan neferlerle 
zabitanı bir arada yatan bir şehitlik tesisi lâzımdır. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — İşte bir teklif de Ruşen Eşref Bey ar
kadaşımızdan geliyor. Demin arz ettiğim gibi, Ve
kâletin derpiş ettiği teklif, yalnız İnönü, Sakarya, 
Dumlupınar - Yani Başkumandanlık ~" muharebesinin 
cereyan ettiği yer - Çanakkale gibi umumî muhare
be meydanlarına aittir. 

RUŞEN. EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Bu 
da onlardandır. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Onlardan addedilecek daha böyle yüz
lerce çıkabilir. Bunun neticesindeki külfeti maliyi 
Meclisi Âli kabul ederse bizim için tamamen tümes-
sek edilecek bir tabiî olan bir yoldur. Fakat o kabul 
edilmedikçe elimizde bulunan parayı böyle muhte
lif yerlere taksim edersek maksadı aslî istihsal edi
lemez. 

REİS — Efendim; Hacı Bayramda metfun Şehit 
Nâzım Beyle Şehit Hafız Hüseyin Beyin mezarları
nın yaptırılması hakkında teklif vaki olmuştur. Bu
nun tasviben hükümete tevdii hakkında da bir tek
lif vaki olmuştur. Binaenaleyh bunun tasviben Baş
vekâlete havalesini reye vaz edeceğim. Başvekâlete 
tasviben havalesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Tasviben hükü
mete tevdi edilmiştir. 

3. — Sivas Mebusu Ziya Beyin; 1335 senesinde 
Zile, Yenihan isyan hâdisesinde Sivas postasından 
gasp olunan paraların ashabına tediyesi hakkında 
temenni takriri. (4/207) 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
4. -— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-

fekasının; Ankara - Sivas demiryolunun Yozgat'a en 
yakın istasyonla Yozgat arasında inşaasına vilâyet 
meclisi umumisince karar verilen yol güzergâhına 
ait keşfiyatın ileride dekovil tesisine müsait mahal
lerden geçirilmesi için Nafia Vekâletince icrası hak
kında takriri (4/208 mükerrer) 

, SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
malûmuâliniz Ankara - Sivas hattı Yozgat'ın altı 
saat Cenubundan geçiyor. Yozgat Meclisi Umumisi 
bu sene kasabadan itibaren bu ilk istasyona kadar 
bir şose yapmak esasını kabul etmiştir. Yani prog
ramlarına ithal etmişlerdir. Yalnız bizden rica edi
yorlar. Diyorlar ki : Bu güzergâhı öyle bir yerden 

geçirelim ki ileride indelicap bir dekovil tesis edile
bilsin. Meclisi Âli müsaade buyurursa Nafıa Vekâ
leti o şekilde bir keşif yaparak fenni bir surette hal
kın eline bir kroki versin ve bu suretle o yolu yap
sınlar. Maruzatım bundan ibarettir. Tabiî Meclisi 
Âli bu hususu lütfederler. Vekâlet de zannederim 
bunu kabul eder. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok muhik ve 
çok güzel bir taleptir. Fenni bir şey istiyorlar ki ati
de bir hizmetleri dokunabilsin. (Doğru sesleri) 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bir Heyeti keşf iyemiz vardır. Keşfiyat 
masrafımız da vardır. O heyeti keşfiye tarafından is
tenilen bu şeyi yaptırabiliriz efendim. (Kabul ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vekil Bey 
de kabul ediyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. 
Onun için tasviben havale edilsin efendim. 

REİS — Efendim; reye koymaya lüzum görmü
yorum. Kabulüne temayülü umumî vardır. Tasvi
ben Başvekâlete gönderiyoruz. 

Teklifler 
/. — Mardin Mebusu Necip Beyin; Mardin Me

busu Derviş Beyin ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair teklifi kanunisi (2/473) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 

Evrakı Saire 
/. — İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeriyenin 

muvafakiyetle neticelenmesi üzerine Adana, Akhi
sar, Altunova, Antalya, Edirne, Ordu, Erve, Öde
miş, Orhaneli, Bergama, Bodrum, Bursa, Bolu, Tire, 
Saray, Samsun, Salihli, Tarsus, Kars, Koçhisar, Kır
şehir, Keşan, Kütahya, Göynük, Muğla, Lâdik'ten 
mevrut telgrafnameleri. 

REİS — Divanca münasip cevaplar yazılacaktır. 

Neticei Ârâ Tebliği 
1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı de

miryolları 1341 senesi bütçe kanununun neticei ara
sının tebliği. 

REİS — Efendim; geçen celsede Erzurum - Sarı
kamış, Kars ve şuabatı demiryolları idaresinin 1341 
senesi bütçe kanununu reye konulmuştu. Neticeyi 
ârâyı arz ediyorum. Kanuna 112 zat iştirak etmiş
tir, muamele. tamam değildir. İkinci defa reye vaz 
edilecektir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar ruznamenin 44 ncü maddesinde tefsire ait bir 
mazbata vardır. İki satırlık bir iştir. Fakat binlerce 
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ailenin hayatına mütealliktir. Bu itibarla bu. perişan 
ailelerin hayatına müteallik olan bu tefsirin müstace-
len müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ruzname hakkında bir 
teklifim vardır. 

Takrirler 
5. — İzmir Mebusu Mahmut Celâl Beyle rüfe-

kasının, ebniye kanunu tadilâtına dair teklifi kanu
nisinin tercihan ve müstacelen müzakeresine dair tak
riri. 

RElS — Bir takrir var, okunsun; ondan sonra 
söylersiniz. 

Riyaseti Celileye 
Harap yurtlarımızın biran evvel imarını istihdaf 

eden ruznamenin 45 nci maddesindeki ebniye ka
nunu tadilâtına ait kanunun tercihan ve müstacelen 
müzakeresini arz teklif eylerim. 19 Nisan 1341. 

İzmir 
Mahmut Celâl 

îzrriir 
Ahmet Münir 

Menteşe 
Esat 

Aydın 
Tahsin 
Saruhan 

Reşat 

İzmir 
Ahmet Hamdi 

İzmir 
Kâmil 
Saruhan 

Vasıf 
Saruhan 
Kemal 
İzmir 

Mustafa Necati 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Tercihan 
ve müstacelen müzakeresini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; ruznamenin 
43 ncü maddesinde yalnız bir maddelik bir kanun 
lâyihası vardır. Bu da ormanlarda vukubulan cerai-
min hapse tahvili hakkındadır. Halkı, çok fazla alâ
kadar eder. Zaten bir tek maddedir. Heyeti Celiie-
nizi belki iki dakika bile işgal etmez. Bunun da müs
tacel ruznameye alınmasını ve intaç edilmesini tek
lif ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; 
bendeniz de ruznamenin tamamen müstacel olarak 
müzakeresini teklif ediyorum. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim; müstaceliyet teklifleri, bun
dan evvel olduğu gibi ya bir takrirle olur veyahut 
Encümen tarafından teklif edilir. Böyle her arkadaş 
tarafından şöyle olur, böyle olur diye müracaatta bu-
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lunulmamasmı çok rica ederim. Sırası gelince onları 
da müzakere ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
müstaceliyet teklifleri, ya bir teklifin tebliğinde Ma
kamı Riyasete tahriren vaki olur veyahut Encümen 
tarafından vaki olur. Böyle herhangi bir vakitte tek
lif etmek doğru değildir ve Nizamnameye muhalif
tir. 

REİS — Evet, arz ettim. 
Bugün Pazardır. Bütçeye ait olmayan hususat 

müzakere edilecektir. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Darülfünun 

bütçesi var. 
RElS — Efendim; o bütçedir. Bugün ise me-

vadı sairenin müzakere edileceği gündür ve bunun 
için Meclisin kararı vardır. Bu kararı bozmak için 
benim elimde salâhiyet yoktur. Reye koyarım. Ka
bul edilirse Darülfünun bütçesini müzakere ederiz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; büt
çeye mahsus günlerde bütçenin gayri maddeler mü
zakere edilmiştir. 

RElS — Müzakere edilmiştir. Fakat tahriri tek
lifle ve Meclis kararı ile müzakere edilmiştir. Bir 
günümüz, bütçenin gayri hususata münhasırdır. O 
günümüzün de bütçeye hasredilmesi hakkında tah
riri bir teklif yapılırsa ve Meclisi Âli de karar ve
rirse tabiî olur. Ruznamenize hâkimsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Memurini 
muhakemat Encümeni meselesinin müstacelen mü
zakeresi dün kabul edildi. O müzakere edilecek, on
dan sonra diğerleri müzakere edilecek. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim; 
bütçe kanunu hakkında Meclisi Âlice verilen karar, 
muvazenei umumiye kanununun himatı ile hitam 
bulmuştur. Darülfünun bütçesinin umumî muvazene 
kanunundan tefriki esasını Meclisi Âli kabul etti. 
Binaenaleyh Darülfünun bütçesi hakkındaki kanun 
da Kavanini Saire gibidir. Onlar gibi müzakere edi
lecektir. Nasıl ki tab ve tevzi olunan ruznamenin 
birinci maddesine de Darülfünun bütçesi diyerek 
yazılmıştır. Binaenaleyh ruznamemize riayet ederek 
birinci maddesinden itibaren devamı müzakeresi 
muvafık olur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendin; 
bugün bütçeye münhasır olmadığı için Maarif Ve
kili burada yoktur. (Buradadır sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
memurin muhakematına ait mazbatanın tercihan mü
zakeresini teklif ediyorum. 
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REİS •— Efendim; eğer darülfünun bütçesi, Fe
ridun Fikri Beyin buyurdukları gibi, diğer kanunlar 
gibi ise o vakit başlamış ve intaç edilmemiş birta
kım kanunlar vardır. Onlar biter. Ondan sonra o 
kanun müzakere edilir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Şu 
halde yarın mı olacak? 

REİS — Yarın olacak. 

• RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — İf
tardan sonra olmaz mı efendim? 

REÎS — Geceleri içtima için Meclisin kararı 
yoktur. Teklif yaparsanız. Takrir verirseniz. Reye 
koyarım. Kabul edilirse olur. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, şimdi ruzna-
me elimde iken birçok arkadaşların teklifi üzerine 
ruznamedeki birçok mevadın müstacelen ve takdi-
men müzakeresi reyinize arz olundu ve kabul buyur
duğunuz ve müteaddit meselelerin müstacelen ve 
takdimen müzakeresi takarrür etti. Binaenaleyh gö
rülüyor ki bayrama pek az kalmasına nazaran bu 
takdimen müzakeresi takarrür eden mesail bile in
taç edilemiyecektir. Onun için Heyeti Celilenizden 

3. — MÜZAKERE 

1. — Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Teşrinev-
vel gününün Millî Bayram addi hakkında (1/616) 
numaralı kanun lâyihası ve Kanunu Esasi Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 teşrinievvel gü
nünün Millî Bayram addi hakkında Hariciye Vekâ
leti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 8 . 2 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye 
ve esbabı mucibe mazbatası lef fen- takdim kılınmış
tır. İktizasının ifa ve neticesinin imhasına müsaade 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Memaliki mütemeddineden her biri kendisi için 

millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. 
Her millet o veçhile tayin ettiği günü resmî yevmi 
mahsus addi ile yalnız o gün gerek memleket dahi
linde, gerek memaliki ecnebiyedeki sefarethane ve 
şehbenderhanelerinde merasimi milliye icra eder. 

istirham ediyorum. Kabul buyurduğunuz takdirde 
bugünden itibaren geceleri dahi içtima edelim. (Mu
vafık sesleri) 

REİS — Teklifinizi bir takrirle veriniz. 
REFİK BEY (Konya) — Takdim ediyorum efen

dim. 
REÎS — Efendim; müzakere edilecek mevada 

geçmezden evvel Konya Mebusu Refik Beyin tak
riri okunacaktır : 

6. — Konya Mebusu Refik Beyin, geceleri de 
içtima edilmesine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Geceleri dahi içtimaa devam edilmesini teklif 

ederim. 19 . 4 . 1341 
Konya 
Refik 

REİS — Geceleri dahi içtimaa devam edilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bugün müzakeresine karar verdiğiniz kısa bir 
kanun vardır. Millî bayramlar hakkındadır. Onu 
müzakere edeceğiz. 

EDİLEN MEVAD 

Ezcümle Fransa'da ihtilâli kebirden beri birbirini vel-
yeden muhtelif eşkâli devletin cümlesi (14 Temmuz 
tarihini resmî yevmi mahsus olarak muhafaza et
tikleri gibi Şimalî Amerika Cemahiri müttehidesinin 
yevmi mahsusu da 24 Temmuz) a müsadiftir. Fil
hakika her millete resmî yevmi mahsustan maada 
dinî ve millî bir takım itiyadı muayene ve eyyamı 
mahsusa vardır. Lâkin bugünlerde merasimi milliye 
icra olunmayıp devair ve mekâtibin bir veya bir kaç 
gün tatile veya hususî tebrikât ifası ile iktifa olun
maktadır. 

Ecnebilere de tesit ettirilmesi lâzım gelen Türki
ye Cumhuriyetinin ve milletimizin resmi yevmi mah
susunu mileli mütemeddinei saireye kıyasen bir gün 
olarak tayin etmek lâzimeden görülür. O gün ise 
Cumhuriyetin yevmi ilânı olan (29 Teşrinievvel) den 
başka bir gün olmamalıdır. Eğer ki Hükümeti Milli-
yenin yevmi teessüsü olan (23 Nisan) tarihinin ka
bulü varidi hatır olursa da işbu iki günden birini 
tercih ızdıran karşısında (29 Teşrinievvel) i tercih et
mek icap eder. Zira (23 Nisan) Türkiye înkilâp Ta
rihinde bir merhale ifade eyler. İnkılâbı mezkûr (29 
Teşrinievvel) de Cumhuriyetin ilânı ile tamam olmuş 
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ve eylevm istimal oluna gelen resmî damga ve mü
hürlerde bittabiî bu sonuncu tarih mahkûk bulunmuş
tur. 

Binaenaleyh Cumhuriyetin ve milletin yevmi mah
susu Cumhuriyetin yevmi ilânı olan (29 Teşrinevvel) 
günü olduğuna, gerek dahilde gerek hariçte devlet 
ve hükümet namına merasimi milliye yalnız bugün 
icra olunacağına, itiyadı diniye ile (23 Nisan) dahi 
dahil olduğu halde saltanatı şahsiyenin ilgası gibi 
millî eyyamı mahsusada devair ve mekâtibin tatili 
ile iktifa edileceğine ve teferruatına dair dört mad
delik bir kanun lâyihası tanzim ve merbuten takdim 
olunur. Kavanini mevcudenin bu kanun ahkâmına 
muhalif olan ahkâmı zımmen mülga veya muaddel 
olacağı ve böylelikle de maksat hâsıl olacağı cihetle 
lâyihada bu noktayı tasrih ve kavanini mezbureyi 
zikre hacet görülmedi. Resmi yevmi mahsusta icra 
olunacak merasimi milliyenin programı hükümetçe 
tanzim ve ledelhace tadil olunmak ve sair dinî ve 
millî günlerden hangilerinde devair ve mekâtibin kaç 
gün tatili icap edeceği de kezalik hükümetçe karar
laştırılıp tebligat yapılmak lâzım gelmekle tatbikata 
taallûk eden bu hususlar hakkında kanuna ahkâm-ve 
kuyut derç edilmemiştir. 

Millî Bayram Merasiminin yapılacağı gün hakkında 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Türkiye dahil ve haricinde devlet 
namına yapılacak millî bayram merasimi Cumhuriye
tin ilân edildiği 29 Teşrinievvel günü icra edilir. 

2. — Neşri tarihinden itibaren muteber olan iş
bu kanunun ahkâmını icraya Heyeti Vekile memur
dur. 

8 . 2 . 1341 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 
ihsan Cemil 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 
Maarif Vekili Nafia Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekiü 
Hasan Fehmi Hini imzada bulunmadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Vekili 

Cemil 

Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası 
Türkiye Dahil ve haricinde devlet namına yapı

lacak millî bayram merasimi Cumhuriyetin ilân edil
diği 29 Teşrinievvel günü icra edilmesine dair olan 
lâyihai kanuniye esbabı mucibe mazbatası ile bir
likte Encümenimizin 18 Nisan 1341 tarihli içtimaın-
da mütalâa ve tetkik olundu. 

Kanun lâyihası, devlet namına bir yevmi mahsus 
kabulü lüzumunu mutazammın ve esasen varid ol
duğu ve Cumhuriyetin ilân edildiği gün yevmi mah
sus olarak tercih de saltanatı ferdiyeninilgası ile mil
let namına hakkı hâkimiyeti istimal Büyük Millet 
Meclisine ait olduğu esasının o gün şekli sarih ve mü
tekâmilini aldığı bir gün olması noktasından tabiî gö
rüldüğü cihetle birinci madde kabul olunmakla bera
ber sair bayram günlerinin vaz'ı kanunisini de ikin
ci bir maddede tespite lüzum görülmüş ve kanunun 
meriyeti mebde ile icra memuriyetini tayin eden 
son madde iki maddeye tefrik edilerek heyeti umu-
miyeye arzı karargir olmuştur. 

18 . 4 . 1341 
Kanunu Esasi Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına Namına Kâtip 
Niğde Giresun 

Ebubekir Hazım Hakkı Tarık 
Aza Aza 

Konya Dersim 
Refik İkinci maddede merasimin 

nizamname ile yapılması 
fikrindeyim 

Feridun Fikri 
Aza Aza 

Amasya Yûsuf Kemal 
Esat 
Aza Aza 

Antalya Kastamonu 
Rasih Necmettin 

Kanun Esasi Encümeninin lâyihası 

Millî Bayram Kanunu 
Madde 1. — Türkiye dahil ve haricinde devlet 

namına yapılacak millî bayram merasimi Cumhuri
yetin ilân edildiği 29 Teşrinievvel günü icra edi
lir. 

Madde 2. — İşbu millî bayram merasiminin tar
zı icrası ile sair bayramlarda icra olunacak merasi
min tarzı İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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Madde 4. —• Bu kanunun icrasına icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Madde
lere geçilmesini ka!bul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Teşrinievvel günü
nün millî bayram addi hakkında kanun 

Madde 1. — Türkiye dahil ve haricinde Dev
let namına yapılacak millî bayram merasimi Cumhu
riyetin ilân edildiği 29 Teşrinievvel günü icra edi
lir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen var 
mı? Birinci maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — îşbu Millî Bayram merasiminin tar
zı icrası ile sair bayramlarda icra olunacak mera
simin tarzı icra vekilleri heyetince tayin olunur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bu maddenin tanzimine bendeniz Encümenden mu
arız kaldım. Maddede «işbu millî bayram merasimi
nin tarzı icrası ile sair bayramlarda icra olunacak 
merasimin tarzı İcra Vekilleri Heyetince tayin olu
nur» deniyor. Bendeniz şu noktada muarızdım. Bu, 
Heyeti Vekileye bir nizamname yapmak salâhiyetini 
veriyor. 

(Nereden çıkıyor sesleri.) Efendim müsaade bu
yurun (Gürültüler.) Efendim; söz söyletmiyecek mi
siniz? 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Söyleme, çünkü söy
lemesini bilmiyorsun. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Pekâlâ bili
rim. Senden mi ders alacağız? 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Münasebetsiz söy
leme! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Amma sen 
de be! 

REİS — Feridun Fikri Bey, rica ederim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 

söz söylemiyelim mi? 
REİS — Umuma hitap ediniz, muhavere yapma

yınız! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Umuma hi
tap ediyorum. Efendim, «Milli Bayram merasiminin 
tarzı icrası ile sair bayramlarda icra olunacak me
rasimin tarzı İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur» 

deniyor. Bu, bir nevi nizamname yapmak hakkının 
itasıdır. Çünkü bunun muhteviyatı, nizamname keli
mesini kullanmadan nizamname yapmak hakkının 
itası demektir. (Talimat sesleri) Talimat da denemez. 
Onun için bu maddeye: İcra Vekilleri Heyetince de
ğil, «bir nizamname ile tayin olunur» denilmelidir. 
Ondan sonra bu merasimin sureti icrası demek, bu 
gibi merasimde şimdiye kadar ne gibi teamülâta ria
yet olunuyorsa o gibi tamülâta riayet olunmak sure
tiyle icrası demektir. Halbuki maddeyi bu şekilde bu
raya dercedecek olursak, daima nizamname tabirini 
kullanmadan nizamname mefhumunu İcra Vekilleri 
Heyetine vermek gibi bir şey hatıra geliyor. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Reis 
Paşa Hazretleri bu, bir programın tanziminden başka 
bir şey değildir. Nizamname ile alâkası yoktur. Bu 
bir vahimdir efendim. 

REİS — Encümen izahat verecektir efendim. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ NAMINA HAK
KI TARIK BEY (Giresun)' — Efendim, Feridun 
Fikri Beyin noktai nazarı varit değildir. 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Encümen namı
na mı söylüyorsunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet Encü
men namına arz ediyorum. Maddenin içinde, Heyeti 
Vekileye verilen salâhiyet, tarzı icranın tayininden 
ibarettir ki bir program yapmaktan başka bir yoktur. 
Heyeti Vekile birçok kararlar ittihaz eder. Her 
ittihaz ettiği karar nizamname değildir. Binaenaleyh, 

• Heyeti Vekilenin ittihaz edeceği bir karar, tertip ede
ceği bir program, mutlaka bir nizamname mahiye
tinde olacaktır. Ve bu madde ile biz Heyeti Vekileye 
nizamname yapmak salâhiyetini veriyoruz. Manası
na hüküm vermek doğru değildir ve o mülâhaza va
rit değildir. Maddenin kabulünü rica ediyorum. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; bendeniz me
seleyi çok sarih görüyorum. Eğer hakikaten bu mad
deden maksat Heyeti Vekileye nizamname mefku-
mundan anladığımız bir hak ve salâhiyet verilmiyor
sa yani zaten yapabileceği bir şey ise madeye lü
zum yoktur. Eğer değilse, Feridun Fikri Beyin mut-
lâatı pek mühiktir. Binaenaleyh, şimdiye kadar ya
pılan ve yapıldığı vakit riayet edilen kavaid ve usul 
varsa onun gi'bi yaparlarsa ve her merasimde ona 
riayet edilir. Binaenaleyh maddeye lüzum yoktur. 
Maddenin tayyını teklif ederim. (Reye sesleri.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; bir 
cümle arz etmeme müsadenizi rica ederim. Besim 
Beyin itirazı da varit değildir. Bu tereddüt, esbabı 
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mucibe mazbatası okunmadığından ileri geliyor. Es
babı mucibe mazbatasında biz yazmıştık ki: Bu 
madde diğer bayram günlerinin vaz'ı kanunisini gös
termek için ilâve edilmiştir. Bu maddenin sebebi va-
zı da bundan ibarettir. Binaenaleyh maddenin ay
nen kabulü lâzımdır. «Muvafık sesleri.» 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim; böyle ufak maddeler üzerinde bu kadar durur
sa bu kadar durursa 24 saatta da çıkaramayız. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim 
takririm geliyor. 

REFİK BEY (Konya) — Bekletiyorlar. 
REİS — Sizde bazan (getiriyorum) diyor, bekleti

yorsunuz. Feridun Fikri Beyin tay teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tayyını teklif eylerim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum, Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize-arz ediyo
rum.. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el .kaldırsın... Kanunun heyeti umumi-
yesi kabul edilmiştir. 

2. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfekasının; 
Mübadele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci mad
desindeki bazı tabiratm tefsiri hakkında (4/244) nu
maralı takriri ve Mübadele, İmar ve İskân Encümeni 
mazbatası :• (1) 

(Mazbata okundu). 

(1) -Mazbata zabtın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim; Encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; bugün derhal müzakeresine karar ver
diğiniz kanunlardan : 

3. — Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve 
Ezine - Ayvacık.ve Susurluk - Gönen - Biga yolları
nın turuku umumiye meyanına ithali hakkında (1 /504) 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Bu kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenlerlütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Çanakkale - Ezine - Bayramiç - Balya ve Ezi
ne - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga yol
larının turuku umumiye meyanına ithali hakkında 

kanun 

Madde 1. — Kalei Sultaniye, Ezine - Bayra
miç - Balya - Ezine - Ayvacık tarikleriyle Susur
luk - Gönen - Biga tariki turuku umumiye meyanına 
ithal olunmuştur. 

REÎS — Reyinize arz ediyorum. Birinci madde
yi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafia Vekilleri memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesine kabul edenler lüt-
- fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır

sın.. Kabul edilmiştir. 

4. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; Tür-
kiyeye ithal olunan ecnebi halılardan alınmakta olan 
on iki misil resmin beş misline ir cama dair (2(358) 
numaralı teklifi kanunisi ve Ticaret ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları : 

Riyaseti Celileye 
Tarife Kanunu mucibince Türkiyeye ithal edile

cek İran halıları on iki misil üzerinden resme tabi 
bulunmaktadır. Bunun bir nazarda sanayii dahiliyeyi 
muhafaza ve Türkiye halılarının revacını temine ma
tuf gibi olduğu görülürse de hakikatin berveçhıati 
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nokatı nazardan aksine tecelli ettiği ve Hazinenin mu-
ıtazarrır olduğu anlaşılmaktadır. 

Evvelâ; Tarife Kanunu neşrolunduktan ve tran 
halıları on iki misil resme tabi bulunduktan sonra 
mezkûr halılar Türkiye'ye uğramadan doğruca Avru
pa'ya sevk edilmeye başlanmıştır. Vaktiyle Iran halı
larının meşheri olan İstanbul'un halıcılıkta mevkii 
sükut ederek çok mağazalar kapanmış bu yüzden 
geçinen hamal, esnaf, dellâl ve komisyoncu mutazar
rır olduğu gibi Hazine de temettü, resim vesaireden 
çok mutazarrır olmuştur. 

Saniyen; Iran halıları istanbul'a ihracat eşyası ola
rak ithal olunur, burada »teşhir ve tasnif edilerek ek-
seren toptan Avrupa tacirlerine satılırken bu meyanda 
birçok da Türk halısının sürümü, temin olunurdu. 
Bu cihetten Türk halısının revacına nakise gelmiştir. 

Salisen; bütün halılar Avrupa'ya istanbul'da yı
kanma ameliyesinden sonra ihraç olunduklarından 
fabrika sahipleri, amele, sanatkâr ve hamal bu yüzden 
haylü istifade ederlerdi. Elhaletühazihi yıkanma ameli
yesi de istanbul'dan hariç mahallere intikal etmekte
dir. Her ne kadar geçen sene Maliye Vekâleti bu 
zararı nazarı dikkate alarak teminat mukabilinde halı
ların yıkanma ameliyesi için fabrikalara çıkmasına mü
saade etmişse de maksadı tamamen temin edememek
tedir. 

Rabian; Tarife Kanunu bu şekilde baki kaldıkça 
istanbul transit merkezi olmak hasiyetini kaybediyor 
ki asıl büyük zarar budur. Yunanistan takip ettiği 
siyaseti iktisadiye ve gösterdiği teshilât dolayısiyle 
Pire Şehrini Iran halılarına transit olacak vaziyete 
ircaa çalışıyor. Ahiren Türkiye'den giden Hıristiyan
ların halıcılarından istifade ederek bu sanatta bize 
rakip olmaya çalışıyor. Bu cihet de ihmal olunmya-
cak kadar mühimdir. 

Hamisen; tran halıları çok pahalı olmasından ve 
memleketimizde birçok nevi halı imal edildiğinden 
tran halıları Türkiye'de sarfolunmaz ancak ihracat 
eşyası olarak muvakkat zaman için memlekete girer ve 
sonra çıkar. Binaenaleyh vazıı kanunun on iki misli 
resme tabi tutmasındaki maksat varit olamaz. 

Şu esbabı mucibei maruzaya binaen Tarife Kanu
nunun ecnebi halılarına ait maddesinin berveçhiati 
şekilde tadilini teklif eylerim. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Madde 1. — Türkiye'ye ithal olunan ecnebi halı
larından alınmakta olan on iki misil resim beş misle 
irca olunmuştur. 
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Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 4.2.1341 
Adet 

Karar : 18 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şark halılarından alınmakta olan rüsumun tenzi
li hakkında Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Bey tara
fından verilip Encümenim;ze havale edilen teklifi 
kanunî Ticaret Vekili Beyin huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

Memleketimizin en yüksek bir ticaret merkezi 
olan istanbul vaziyeti coğıafiyesi icabı ve bilhassa 
Şark halılarının öteden ber; mühim bir transit ma
halli olduğu gibi aynı zamanda mühim bir pazar 
ticareti olmuştu. 

Bilâhare tarife kanunundaki gümrük resminin on 
iki misline çıkarılmasını müteakip istanbul bu mev
kiini kaybetmeye başlamış ve haklı birtakım şikâ-
yatm serdi neticesi Ticaret Vekâletini bu bapta tah
kikat yaptırmaya sevk etmiştir. Teklif üzerinde ya
pılan tadilâtın daha iyi anlaşılması için tahkikat ne
ticesini mübeyyin raporun aksamı mühimmesini aşa
ğıya derç etmeyi Encümenimiz muvafık görmüştür. 

«istanbul'un halı transitinde mevzuubahis olacak 
ecnebi halıları iran'a ve Kafkasya'ya ait olmak üze
re ilci kısımdır. Iran halıları da iran'ın Şimal ve Ce
nup . menatıkmda imal edildiğine nazaran yine iki 
kısma ayrılabilir. 

Şimal mıntıkasında imal edilen Iran halıları Har
bi Umumiden evvel Tebriz, Baku, Batun tarikiyle 
Cenup mıntıkası mamulâtı Benderpuşir tarikiyle is
tanbul'a gelirdi. Fakat gerek harp esnasında, gerek 
harbi müteakip Kafkasya yolunda emniyet kalmadı
ğından iran'ın Şimal mamulâtı lehimize olarak Kı-
zıldenize - Erzurum - Trabzon tarikiyle gelmeye baş
lamış ve hâlâ da tamamen bu yolu takip eylemekte 
bulunmuştur. O halde tran Şimal mıntıkası halıları 
için memleketimizde ilk merhale Kızılvizeden Trab
zon'a kadar olan karayoludur. Bu merhalede halı 
nakliyatının teshil ve temini inkişafı ve binaenaleyh 
iranlılara daima bu ydu tercih ettirerek yine Baku 
- Batum tarikine gitmelerinin önüne geçilmesi için 
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alâkadaranın ifadatma nazaran bazı tedabir ittihazı 
icap eylemektedir. 

Bu tarikte ilk hazarı dikkate alınacak nokta em
niyet ve asayişin azamî bir itina ile temini keyfiyet
tir. Bugün için tüccar tarafından bu yolda emniyetin 
âdemi mevcudiyetine delâlet edecek hiçbir vaka zikr 
edilmemekle beraber günün birinde herhangi bir.ha
disenin zuhuru İranlıları bu yoldan vazgeçmelerini 
intaç edeceği ihtimali dolayısıyle emniyet hususuna 
itinakâr olmak lâzım geleceğini beyan etmektedirler. 

İki noktada bu tarik üzerindeki nakliyatın asrî 
vasaitle icrası talebine aittir. Filhakika halen bura
da diğer mevadı ticariye gibi halı nakliyatı da dev
relerle yapılmaktadır. Bu sureti nakil İranlıların bu 
yola karşı emniyetlerini selbettiği gibi fazla zaman 
geçmesini ve muvericidatın uzun müddet yollarda 
her türlü şedaidi havaiyeye karşı muhafazasız bir 
halde kalmasını intaç etmektedir. 

Bunun için tüccar bu tarikte her şeyi ve bilhassa 
halı nakliyatı için muntazaman otomobil seferleri 
temin edilmesi ve bu suretle sürat ve ihtimamın te
min kılınması lüzumunu ehemmiyetle söylemektedir
ler. 

Hele Erzurum - Trabzon arasında tesisi mutasav
ver olan demiryolu inşa edilirse Iran transiti için bu 
tarikin terk edilmesi ihtimali tamamen ortadan kal
kacaktır. 

Bu tarik için mevzuubahis edilen üçüncü nokta
da gümrük takyidatı meselesidir. Halı tüccarlarının 
Trabzon ve Erzurum'da bulunan irsalât komisyon
cuları huduttan geçen halılar için orada rüsumat ida
resine bir beyanname vermekte ve bu beyannameye 
nazaran o halıların ithalât resmi neye baliğ oluyorsa 
bu miktar üzerinden teminat alınmakta ve halılar 
İstanbul'a gelip burada rüsumut idaresince tamamen 
tasdik edildikten sonra Trabzon ve Erzurum'daki bu 
komisyonculara beyannameleri iade edilmekte ve on
lar da bu suretle teminatı kurtarmaktadır. Kaçakçılı
ğın, yani resmi verilmeden memleket «danüme halı it
halinin önüne geçmek üzere mevzuubahis bulunan 
bu usul şimdiye kadar muhtelif şekillerde vaki ve tüc
car için hayli müşkülâtı mucip takyidatı, müteakip 
yapılan şikâyet üzerine ahiren vaz edilmiş olduğun
dan tüccarın şimdilik bu hususta her istediği şey 
eskilere nazaran daha iyi olan bu şeklin devamıdır. 

Iran halıları için ikinci merhale de Trabzon'dan 
itibaren İstanbul'a kadar olan deniz tarikidir. Bu 
merhalede mevzuubahis olacak husus, halıların Trab
zon'dan buraya kadar yalnız Loit Kumpanyasının 

vapuru ile gelmesi keyfiyetidir. Filhakika Loit Kum
panyası hah nakliyatı için İranlı tüccarla her sene 
mukavele tanzim etmekte ve onlara ucuz nakliyat 
vesaire misüllü azamî teshilât gösterdiği gibi İstan
bul'daki Iran mektep ve hastanesine de her balya 
basma bir ücret teberru eylemektedir. Bu sebepledir 
ki, halı nakliyatını neticeten inhisar altında bulun
durmaktadır. Eğer bu nakliyatı ayni teshilât hatta 
aynı teberruatın ibraz ve itası suretiyle bilfarz sey
ri sefain idaresince yapılabilse millî bir müessese 
menfaattar olmuş bulunur. Bü iki Türk limanı ara
sındaki nakliyatın şu suretle ecnebi bir kumpanya 
tarafından yapılması Loit Şirketinin Lozan Muahede-
namesinin maddei mahsüsası mucibince müddeti mu
ayene zarfında istisnaen kabotaj yapabilmesi kabul 
edilmiş şirketler meyanında bulunmasından ileri 
geldiğinden bu nakliyatın önüne geçmek için arz 
edilen şekilde teshilkâr bir rekabetten başka şimdi
lik hiç bir çare yoktur. 

Bu tarikle İrandan istanbul'a hala ayda beheri 
100-110 kilo olmak üzere 1 200 -1 500 balya kadar 
halı geldiği düşünülürse nakliyatın şayanı istiskar 
olmadığı tezahür eder. Bu ikinci merhalede arz 
edilen sureti nakle nazaran şimdilik tensik ve ıslahı 
düşünülecek başka bir cihet yoktur. 

îran halıları için üçüncü merhale olan İstanbul'
da mevzuubahs usul ve muamelâta gelince; bu 
merhalede en ziyâde ebaönmiyetle tetkik ve tafsili 
icap eden ve esaslı İslahat ve tedabire ihtiyaç gös
teren kısımdır. İstanbul'a gelen bu halılar yalnız 
rıhtım şirketinin halı için tefrik ettiği antrepoya vaz 
olunmaktadır. Bu antrepoda her tüccarın ayrı bir 
mahalli vardır. Yani tüccar rıhtım şirketinden beher 
metre murabbaına ayda 50-80 kuruş vererek bu
rada ihtiyaca kâfi gelecek bir sahayı kira ile tut
maktadır Ve ister halı koysun isterse boş bulundur
sun, bu kirayı tediyeye, mecburdur. İşte şu suretle 
antrepoda yer kiralayan tüccar gelen halıları orada 
açıp müşteri beklemektedir ki şu vaziyetle bu ant
repo bir halı çarşısı manzarasını arz eylemektedir. 
Tüccar yalnız bir ordinoya irâpt ederek buraya 
koyduğu bu halıları müşteri bulunca toptan veya 
perakende olarak satmaktadır. Toptâin satarsa tama
men, perakende satarsa tabii yalnız satılan kısım 
için ordino üzerinden gümrük kuyudatı yürütüle
rek halılar ihraç olunmakta ve bü suretle İran'dan 
gelip Transit olarak yine harice giden şu halılardan 
rüsumat idaresine - tüccarın tabiri mucibince - yal-
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nız tuzu kalmaktadır. Binaenaleyh hem rüsumat 
idaresi hiç bir resim alamamakta, hem de tüccar ant
repo kirası olarak rıhtım şirketine hayli para ver
mektedir. Bunun için halı tacirleri Iran halılarının 
antrepoda bırakılıp İstanbul'a ithal edilmesini ve 
satışın kendi mağazalannda yapılmasını talep et
mekte ve bunun atiyen arz edileceği üzere gerek hü
kümet, gerek halk ve tüccar için müteaddit menafii 
mucip olacağını söylemektedirler. Halıların bugün 
dahile alınmayıp antrepoda bırakılması mahza güm
rük resminin ağırlığındandır. Tüccarın ifadesine na
zaran harpten evvel de halı ithalat resmi ağır oldu
ğundan tüccar aynı malını aynen bugünkü gibi ant
repoda bırakırdı. Fakat mütarakeyi müteakip tarife 
usulü tatbik edilince kilo üzerine yedi kuruş resim 
alındığından tüccar antrepoyu terk ve boşuna antre
po ücreti vereceğine yedi kuruştan ibaret olan resmi 
vererek halıları şehire ithal eyledi ve o zaman Mah
mut Paşada Tankçılar caddesi ile çarşı içinde halı 
piyasa ticareti temerküz etti ve alım satım hep 
buralarda yapıldı. Bilâhare hükümeti sakıta zama
nında tarife usulü lâğv edilerek yine kıymet üze
rinden resim alınmağa başlayınca halı ithalat resmi 
'% 11 oldu. Tüccar bu resmi ağır olduğu için ver-
miyerek halılarını yine eskisi gibi antrepoya bırak
mağa başladı. Daha sonra Hükümeti Cumhuriye 
her ne kadar kıymet usulünü lâğv ile tarife sistemi
ni ihya etti ise de bu sefer halı resmini on iki mis
line iblâğ ettiğinden kilo başına 84 kuruş gibi mü
him ve ağır bir teklif karşısında bulunan tüccar 
bu resmi veremiyeceğinden halılarını halen bitta-
mam antrepoda bırakmağa ve binaenaleyh fazla bir 
masraf ihtiyarına mecbur kalmakta, buna mukabil 
rüsumat idaresi de halı ithalat resmi olarak hiç bir 
şey tahsil edememektedir. İşte bu vaziyet karşısında 
hah tacirleri esasen mevcut antreponun da kâfi 
ve asri olmadığım kayıt ile bu antrepodan ve do-
layısiyle fuzuli masraflardan kurtulup daha serbest 
çalışmak için hükümetin gümrük resmini tenzil et
mesini ve bilfarz eskisi gibi yedi kuruş filan alması
nı talep eylemekte ve bu takdirde gümrük resmini 
vererek halılarını şehire ithal eyliyeceklerini ve da
hilde çalışacaklarını söylemektedirler. 

Tüccar; bu şekil kabul edildiği, yani resim ten
zil edilip halılar şehire girdiği ve satış şehirde ya
pıldığı takdirde berveçhiatı fevaidin istihsal edilece
ğini beyan eylemektedir. 

1. Hükümet şimdiki halde halıdan ithalât resmi 
olarak hiç bir şey alamadığı halde o zaman oldukça 
bir varidat alabilecektir. 

2. Tüccar antrepoya kira vermekten kurtulacak
tır. 

3. Antrepoda saati mesai kısa ve muayyen bir 
zamana münhasır kalmakta ve bilfarz akşamları 4,5 
dan sonra antrepo kapandığından çalışılamamaktadır. 
Halbuki tüccar malını mağazasına getirirse orada da
ha uzun müddet çalışacak bu suretle zamandan da 
kazanacaktır. 

4. Halılar şehire girince arabacılar, hamallar, 
amele vesair müstahdemin de geniş bir meşgale bula
cak ve onlar da bu işten müstefit olacaklar ve para 
kazanacaklardır. 

5. En mühim olarak da halılar şehire girince yı
kayıcılar para kazanacak ve bu ince ihtisasa müte-
vekkif sanat terakki edeceği gibi halıların yıkanması 
içinde bugün mevzu olan takyidat da kalkacaktır. 

Bu vesile ile yıkayıcılık hakkında hâlâ cari usule 
dair elde edilen malumatın arzı da faideden hali de
ğildir. Halı ticaretinde yıkayıcılık mühim bir mevki 
tutar ve tüccar halılarını yıkamadan katiyen Avru-
paya ihraç etmez. Yıkamadan maksat halıyı bazı kim
yevî maddeler ilâve edilen sularla veya istimle yıka
yıp fırçalamak ve bu suretle halıları eskitmek ve par
latmaktır. Ancak bundan sonradır ki halı nefasetini 
vazıhan gösterir. Her halı cinsine göre başka mad
deler ilâvesiyle ve ayrı ayrı usullerde yıkanır. Halı 
yıkayıcılıkta iştihar etmiş bir çok mütehassıslar var
dır. Tüccardan bir çoğunun ifadesine nazaran ötede 
beride edilen şikâyetlere rağmen yıkayıcılık sanatına 
vâkıf̂  olanlar mübadil Rumlar değildir ve binaenaleyh 
onların buradan gitmesi ile yıkayıcılık sönmemiştir. 
Bilâkis bu işin mütehassısları Islâmdır ve bugün yı
kayıcılıkta en ufak bir arıza ve eksiklik yoktur. Şu 
kadar ki rıhtım şirketi halı antreposunda bir yıkama 
fabrikası kuşat ederek yıkayıcılığı adeta inhisar altı
na almıştır ve antrepoya gelen halılar burada yıka
nıyordu. Bunun üzerine şehir dahilinde bulunan bir 
kaç yıkama fabrikası kapandı ve bu suretle yıkayıcı
lık işi yalnız orada çalışan mahdut bir kısım ameleye 
münhasır kaldı. Bunun üzerine halı tacirleri hüküme
te müracaatla reddi rüsum usulünü ihdas ettirdiler. 
Bu usule nazaran entrepodaki halılar yıkanmak üze
re şehire çıkarılabilecekti. Bunun için her halının ucu-
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na meşin bir etiket raptedilmekte ve bunun üzerine ha
lının kilosu, beyanname numarası kaydedilip kurşun 
mühür konulmakta ve harıcadan ne miktar gümrük 
resmi alınmak lâzım geliyorsa bu da rüsumat idare
sine karşı seneden temin ettirilmek suretiyle halı ant
repodan çıkıp şehire girmekte ve yıkandıktan sonra 
yine antrepoya iade ve orada da kontrol edilerek 
alınmakta idi. Her halıya yegân yegân kurşun mü
hür ve ekiket konması ve birtakım muamelâtı kay-
duye vesaire yapılması uzun ve külfetli olduğundan 
bu muameleyi yaptırmak için de kilo başına gümrük 
komisyoncularına tüccar tarafından (6) kuruş vermek 
mecburiyeti bulunduğundan bu suretle yıkanmak için 
halıların şehire girmesi masraflı olmakta ve rıhtım 
şirketinin antrepodaki salifülarz fabrikası ile rekabet 
edilememekte ve şirketin fabrikası yine işlemekte idi. 
Bu vaziyet karşısında diğer mütehassıs yıkayıcılar 
kendilerine de antrepo dahilinde yer gösterilmesini 
ve orada çalışmalarını ve bu suretle yıkayıcılığın rıh
tım şirketinin inhisarından kurtarılmasını istemişler
dir. Bunun üzerine rüsumat idaresince ahiren bir mü
saade bahsoîhnmuş ve şehir dahilindeki yıkama fab
rikalarından Yedikule'de kâin olup İsmail Beyin tahtı 
idaresinde bulunan fabrika çift anahtarlı bir antrepo 
olarak kabul edilmiştir. 

Yıkanacak halılar buraya kurşun mühür ve etiket 
takılmaksızın bir antrepodan diğer bir antrepoya nak
ledilir gibi kolcuların tahtı muhafazasında olarak gi
decek orada yine gümrük memurlarının nezareti al
tında yıkandıktan sonra şirketin antreposuna iade 
edilecektir. Bir haftaya kadar bu şekli muamelenin 
tatbikine başlanacağı ve bu müsaadenin çok iyi ve 
suhuleti mucip olduğu tüccar tarafından memnuniyet
le ifade edilmektedir. Bununla beraber kıkayıcıların 
asıl istediği rıhtım antreposundaki fabrikanın kapan-
masıdır ki bu yeni şekil karşısında buna muvaffakiyet 
el verebileceğini tahmin etmektedirler. Bundan baş
ka rıhtım şirketinin mukaveledfcnesinde böyle bir 
fabrika yapmak için imtiyaz ve salâhiyeti olmadığı 
da ileri sürülmektedir. Daha sonra şirketin rıhtım gi
bi bir yerde kazanlar, istim tertibatı vesaire ile böyle 
bir- fabrika yapması salâmeti umumiye namına da 
bir tehlike teşkil eylemekte ve her zaman yangın ih
timali varit bulunmaktadır. Nitekim elde edilen ma
lûmata nazaran geçen sene burada oldukça büyük 
bir infilâk vukua gelmiş ve antrepoda çalışan tüc
car ne yapacağını şaşırarak mallarını bırakıp kendini 
ancak dışarıya atabilmişlerdir, iki ay evvel yine ufak 
bir tehlike daha atlatılmıştır, Tüccar başka hiç bir 

sebep olmazsa bile yalnız şu varit ve vaki mahzur 
dolayısıyle bu fabrikanın seddedilmeiini istemekte ve 
bu gibi fabrikaların şehirin böyle izdihamlı yerlerin
de bulunmaması lâzım geleceğini söylemektedirler. 

6. Gümrük resminin tenzili suretiyle halıların 
şehire girmesi temin edildiği takdirde elde edilecek 
faydalardan biri de millî mamulâtımjzdan olan Ana
dolu halılarının dolayısıyle ve çok miktarda satılma
sına sebep olacağı noktasıdır ki tüccar bu noktaya 
bilhassa büyük bir ehemmiyet atfetmektedir. 

Filhakika tran halıları bu suretle şehire ithal edi
lerek tüccarın mağazasına veya deposuna vaz olu
nursa onları mubayaa için gelen ecnebi tacirleri aynı 
zamanda yerli halıları da görerek mübayata hiç ol
mazsa çeşit olsun diye Türk halısını da ithal eyle
yeceği ve bu suretle halılarımızın d&ha fazla satıla
bileceği ifade olunmaktadır. Nitekim evvelce güm
rük resmi hafif olduğu ve tüccar malı şehire ithal 
edildiği zamanlar yerli halılarımızın satışında da hay
li terakki olduğu beyan edilmektedir. 

7. — Bu suretle tran halıları şehire girdiği tak
dirde hâsıl olacak faidelerden biri de şehirde küçük 
halı esnafının da kendisine iş bulacağıdır. Filhakika 
evvelce çarşı içinde vesair mahallerde ufak halı es
nafı bulunduğu ve bunların yekûnu oldukça mühim 
ediği fakat bugünkü takyidat karşısında halı tica

retinin yalnız rıhtım şirketi antrepo$üna inhisar et
mesini ve burada çalışmak için de oldukça mühim 
bir sermayeye ihtiyaç bulunması itibariyle küçük ha
lı esnafı hemen kalmadığı beyan edilmektedir. 

İşte anifen arz edilen başlıca şu yedi sebep ve 
fayda dolayısıyle gümrük resminin tenzili ve* bu su
retle halıların ithalinin temini istenıjriektedir. 

Tüccar resmin bu suretle fazla olmasında Hükü
metçe esbabı mucibe olarak gösterilen ve halının lüks 
eşyadan addedilmesinden ibaret bulunan telâkkiyi 
de yanlış bulmaktadır. Çünkü ifâdelerine nazaran 
bugün dahilde değil acem halısı yerli halı bile satı-
lamamaktadır. Memlekette ihtiyacım şiddeti halkı 
ancak mübrem ve hayatî ihtiyaçlarının teminine sai 
kılmakta ve kimse halı mubayaa etmediği gibi bir 
çokları da evlerinde pedermande olacak kalmış halı
ları ellerinden çıkarıp diğer ihtiyaçlarını tatmin et
mektedirler. Binaenaleyh halıya lüks eşya olduğun
dan ağır resim koyarak memlekete ithalini menet
mek beyhude olacağı gibi dahilî hahlarımızın hima
yesi mülâhazası da bunların dahi dahilde satılama-
maması itibariyle mevzuubahiş olamaz. Şu halde 
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halı resminin fazla oluşundaki esbabı mucibe gayrı 
varit ve buna mukabil bu resmi nteıızili halinde elde 
edilecek fevaid aşikârdır. 

İran halıları için berveçhi maruz üçüncü merha
leyi teşkil eden tstanbıd'da şu suretle tüccarın ilk is
tediği nokta gümrük resminin tenzili olmuş bulunu
yor ki, bunun halli takdirinde entrepo müşkülâtı, fu
zulî masarifin tahammülü, yıkayıcılığın inkişafı ve-
sair tafsilen arz edileıi hususat Islâh ve ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Bundan başka İstanbul'da halıların vapurdan 
antrepoya naklinde gerek mihaniki vasaitin mefku-
diyeti gerek mavunacılar ve hamalların iptidai bir 
tarzda hareketlerden naşı görülen müşkülât, ki, ne
tice itibariyle liman umuruna taallûk eder ve yalnız 
halı için değil, her mesele için varittir, bunlar da bir 
hali mükemmeliyet ve intizama irca edilmek lâzım
dır. Halı meselesinde mavüna ve hamal ücretleri 
için tüccar şikâyet etmemekte, yalnız limanın asri 
vasaite malik olması bu işlerde daha muntazam ve 
seri bir tarzda yapılmasını icabettireceğini söylemek
tedir. 

Şu suretle İran'ın şimal mıntıkası halılarının kat 
ettiği hali ayrı ayrı arz edildikten sonra İran'ın ce
nup mıntıkası halılarının da ne şekilde bir muame
leye tabi olduğunu zikretmek lâzımdır. Anifen de 
arz edildiği üzere İran'ın cenup mıntıkası halıları ev
velce Benderuşir tarikiyle İstanbul'a gelirdi ve bura
da şimal mıntıkasından gelen halılarla beraber ecne
bi müşterilerin enzanna vaz edilirdi. Yani İran'ın 
her iki mıntıkası,-halıları içi ntştanbul âdeta inhisarı 
haiz bir pazarı ticaretti. Lâkin bugün cenup halıları 
İstanbul'a uğramadan doğrudan Londra'ya gitmek
tedir. Çünkü İngiliz vapurları Londra'nın halı piya
sası merkezi olmasını temin için Benderbuşir'den 
Londra'ya kadar çok az bir ücreti nakliye aldıkları 
halde İstanbul'a kadar daha fazla ücret istemektedir
ler. Bu cihetle İranlı tüccar mecburen halılarım Ben
derbuşir'den Londra'ya göndermektedir. 

Diğer taraftan İran'ın şimal mıntıkasından şimdi
ye kadar İstanbul'a gelen halılar için İstanbul'da yu
karıda arz edilen birtakım müşkülât ve takyidat bu
lunması dolayısıyle İstanbul halı ticaretinin Londra' 
ya intikal ettiği ve İranlı tüccarın halılarını İstan
bul'a çıkarmadan gördükleri teshilât dolayısıyle 
Trabzon'dan doğruca Londra'ya göndermeye başla
dığı ve Londra'nın halı ticareti itibariyle bugün maa
lesef İstanbul'u geçtiği alâkadaranın cümlei ifadatın-
dandır. Bilhassa son iki seneden beri İranlı tüccar 

1 halı işinde İstanbul'da teshilât yerine anifen arz edi
len muhtelif takyidata maruz kaldığından Abdülula 
Faduf Biraderden ve Vahabof Biraderden gibi meş
hur İran halı tacirleri Londra'ya giderek orada ika
mete ve orada iş yapmaya başlamışlardır. Bunlar 
Londra'da hem kendi mallarını hem de sair İranlı 
tüccarın mallarını komisyonculuk suretiyle satmak
ta ve Londra İran halıları için bu suretle bir merkez 
olmaktadır. Tüccar halı ticaretinin Londra'ya intikal 
etmesinin bir sebebi de Ermeni halı tacirlerinin ora
ya firar etmelerinde bulmaktadır. 

Londra'dan başka İstanbul halı ticaretine rakip 
olarak bir de Pire mevzuubahis olmaktadır. 

Pire'nin bu rekabeti biri Anadolu halıcılığına, di
ğeri Transit halı ticaretimize karşı olmak üzere iki 
şekil arz etmektedir. Anadolu halıcılığına karşı vaki 
rekabet atiyen Anadolu halıları hakkındaki fıkarat-
ta tafsilen arz edileceğinden burada yalnız Pire'nin 
transit halı ticaretimize karşı olan rekabetinden bah
setmek lâzımdır. Yunanistan İstiklâl Harbini müte
akip diğer mevadı ticariye hakkında olduğu gibi İran 
halıları için İstanbul yerine Pire'yi transit merkezi 
yapmaya çalışmış ve son zamanlarda İran halı tacir-

. lerine İstanbul'daki suubet, takyidat vasaitsizlikten 
bahis ile halılarını Pire'ye sevk ettikleri takdirde ez-
heri cihet fazla teshilât göstereceklerini söyleyerek 
onları teşvike başlamışlardır. Bundan Yunanlıların 
kasdettiği gayenin Yunanistan'ın imale başlanan hak
lıları bilvesile satabilmek olduğu, mamafih İranlı 
tüccar bu teklife henüz yanaşmadıklarından halı 
transiti noktasından halen Pire'nin Londra gibi mü-

I him bir rakip olmadığından alâkadaran beyan et
mektedir. Hatta bu hususta sahibi salâhiyet tacirle
rin ifadelerine nazaran eğer gümrük resmi tenzil edi
lirse mahza bu resmin ağırlığı dolayısıyle bugün vaki 
olan birçok müşkülât ve takyidat kendiliğinden zail 
olacağından o zaman Londra'nın rekabeti bile hiçe 

1 inecektir. ^ 

Çünkü İran tacirleri gerek yakınlık, gerekse dinî 
I rabıta itibariyle İstanbul'u tercih eylemektedir. Yal

nız bu tercihin maddî suhuletler ibrazı ile muhafaza 
edilebileceği ve aksi takdirde Londra'nın bugünkü 
faikiyetinin aleyhimize olarak daha ziyade inkişaf 
edeceği zannedilmektedir. Hah tacirleri her ne kadar 
bugün Kızılvize - Trabzon yolunda gerek İstanbul' 
da gümrük teminatı, yıkama, vesaire mesaimde yu
karıda arz edildiği veçhile ahiren ihdas olunan teshi-
lâtı büyük bir şükranla karşılamakta ve bunun ev-

I velce mevzu takyidata nazaran çok müsaadekâr ol-
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duğunu söylemekte iseler de netice olarak gümrük 
resmi indirilmedikçe rakip şehirlere karşı esaslı bir 
şey yapılamayacağı kanaatindedirler. Bu suretle hem 
transit ticaretimizi, hem de dolayısıyle kendi halı sa
tışımızı henüz tamamen kaybetmedikse bile ittihaz 
edilecek tedabirin vaziyeti ıslaha tesiri olamayacağı 
bir zamana kadar gitmeden, bütün vuzuhu ile görün
meye başlayan şu buhrana şimdiden mani olmak lâ
zım geleceği bu mesele hakkında tüccarın son müta
lâa ve temennisini teşkil etmektedir. 

İstanbul'a gelen ecnebi halılardan biri de yukarı
da arz edildiği veçhile Kafkas halılarıdır ki, bunlar 
Batum tarikiyle gelmektedir. Evvelce bunlar herkes 
tarafından serbestçe getirilebildiği fakat şimdi yalnız 
Sovyet ticaret mümessilliğince getirilmekte 'bulundu
ğu anlaşılmıştır. Yerli mamulâtımızdan olan Anadolu 
halıları hakkında elde edilen malumata gelince, Yu
nanlılar tarafından Garbi Anadolu'nun tahribi ve 
Rumların Yunanistan'a hicretinden sonra Anadolu' 
daki halı tezgâhları miktarının azaldığı muhakkaktır. 
Fakat günden güne tezgâhlarımız miktarının yeniden 
çoğalmakta ve halı imalâtımızın mümkün mertebe 
terakkiye doğru gitmekte olduğu da alâkadaranca 
ifade edilmektedir. 

Halı tezgâhlarımız en ziyade Uşak, Demirci, Gör
des, Simav, Burdur, İsparta ve Kula'dadır. Kayseri' 
de bulunan tezgâhlar Ermenilerin tehcirinden sonra 
eskisine nazaran azalmış, Sivas'ta ise hiç kalmamış
tır. Konya, Niğde ve Kırşehir'deki miktar sabıkı gi
bidir. İstanbul'daki hah tezgâhlarının Yunanistan'a 
nakledildiği hakkında vaki iddianın doğru olmadığı I 
ve çünkü İstanbul'a esasen ehemmiyetli halı tezgâhı 
bulunmadığı tüccarın cümlei ifadatından. Şehrimizde I 
çalışan iki halı şirketinden Oryântalkarpet ve Este-
renkarpet şirketlerine gelince : Oryântalkarpet Şirke
tinin şimdiye kadar yalnız Türkiye'de çatıştığı ve an
cak bu sene Hindistan'da da, orada işçiliğin ve yü
nün ucuz olmasından birçok tezgâhlar açarak Ana- | 

dolu halısı tarzında halı imaline başladığı, Estren-
karpet şirketinin ise öteden beri Anadolu'da ve daha 
fazla Yunanistan'da çalıştığı ve bu şirketin İstanbul 
şubesinin transit Iran halıları almaya gelen ecnebi 
müşterilerine bu halıları sattıktan sonra Anadolu ha
lısı için de bunları İzmir'e ve fakat alelekser Pire'ye 
gönderdiği anlaşılmıştır. 

Şübkada*ki, Yunanistan'da Anadolu'dan giden 
Rumlar Anadolu halısı imaline büyük bir faaliyetle 
baş&ttmflafdfr ki, 'bit surette Yunanlılar İstanbul'un I 

halı transitini ele geçirememişlerse de dahilî mamu-
lâtımıza mukabil müthiş bir rakip olmuşlardır. 

Elde edilen malumata nazaran bu maksatla Yu
nanistan'da yirmi dört fabrika ve müessese meyda
na gelmiştir ve bunların çoğunun Anadolu halıların
da rekabet gayesiyle açıldığı isimlerinden anlaşıl
maktadır. Anadolu halılarımızın mühim müşterileri 
Fransız, Mısır ve Amerika'dır, Yalnız Amerikalılar 
Anadolu halılarımızın (Bergam) tabir edilen ve he
nüz Yunanistan'da yapılamayan cinsini alıp diğer 
Anadolu halılarını Amerika'da yapılan propaganda
lar neticesi olarak mahza Yunanlılara bir hizmet ol
sun diye Yunanistan'dan almaktadır. Almanya ile 
harpten evvel halı ticaretimiz çok olduğu halde bu
gün Almanlarca halılarımızın ithali menedilmiş ve 
bu suretle ihracatımız ancak müsaadei mahsusa ile 
olan ehemmiyetsiz bir m» ktarainhisaı' etmiştir. Şu 
suretle halılarımıza karşr diğer memleketleri, elinde 
bulunduran Yunanistan'a karşı memaliki saireye 
kendi imalâtımızı tercih;--'ettirip*••. satabilmek için ilk 
yapılacak işin aııifen de arz edildiği veçhile İran ha
lıları ticaretinin Istartfcıtf temerküzünü temin ve bu 
suretle o halıları mubayaaya gelen ecnebileri kendi 
halılarımızı da mubayaaya tabiatiyle mecbur etmek
ten ibaret olduğu alakadarlarca söylenmekte ve aksi 
takdirde yalnız kendi halılarımızı almak için Avru
palıların İstanbul'a kadar gelmeyecekleri katiyetle 
ilâve olunmaktadır. Bu lâzımei esasiyeden başka 
Anadolu halıcılığının terakkisi ve Yunanistan'ın re
kabetine mukavele için tüccarın istediği diğer nikata 
gelince : Bunlar da erbabı sanayi ve ocarete vergi 
ve temettü hususatmda kabil olduğu kadar teshilât 
ibrazı, halı imalâtı ile müştehir şehirlerimizle iskele 
ve limanlar arasındaki yolların tamir ve inşası ile 
nakliyattaki sürat" ve emniyetin ctenitini, memlekette 
halı için ilk madde* imanye olan iplik fabrikaları 
küşadı, nihayet Oktarova reMîmin ilgasından ibaret
tir. Evvelkiler izahtan müstağni olupi Okturuva res
mi hakkındaki talebi ve bunun tatbikinde vaki gayrı 
tabiîliği de tüccar şu suretleanlatmaktadır. «Yünler 
bilfarz Uşak'a toplanınca orada Okturuva verilir, 
orada yün iplik olup: tezgâha gider. Diğer taraftan 
İtalya'dan kaskam ipliği gelir, ona da Okturuva ve
rilir ve onlar da tezgâha gider. Hahj imal edilip İs
tanbul'a gelince yine oktuniva verilit- ve bu suretle 
hem maddei iptİdaiyeden hem mamulünden iki defa 
okturuva tediye edilmiş olıtr ki, bu resimler satış fi
yatlarına ne de olsa bir tesir yapar ve Yunanistan'ın 
rekabetine karşr mevkiimizi müşküfleştirir.» Aynen 
şu ifadede bulunan hali tarirteTrimiz okturuva resmi 
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tamamen kaldırılmazsa bile hiç olmazsa mamul halı
dan alınmaması ve bu suretle aynı maddenin muza-
af bir resme tabi tutulmamasını istemektedirler. 

Tüccar bir de kaskam ipliklerinden alınan ithalât 
resminin fazlalığından müştekidir. İtalya'da paçav
ralardan imal edilip her memlekete ihraç olunan bu 
ipliğin 3,5 okkadan ibaret olan beher paketinin fiya
tı 270 - 370 kuruş olduğu halde bundan paket başı
na 75 kuruş gümrük resmi alınmasını tüccar fazla 
bulmaktadır. Alâkadaran halı için kullanılmak şar-
tiyle ithal edilecek kaskam ipliklerinin bilâhare ma
mul olarak ihraç edilirken geri alınmak üzere temi
nata rapten gümrüksüz ithali suretinde ittihaz edilen 
son usulü de muameledeki müşkülât hasebiyle suu-
betli bulmaktadır. 

Kaskam ipliği resminin fazla olması her ne kadar 
memleketteki iplik fabrikalarını himaye için ise de 
bizdeki ipliklerin iyi cins halılarımızda kullanılacağı 
ve bu kaskam ipliklerinin de en ucuz malumatımız 
olan Gördes halılarında işe yaradığı ve binaenaleyh 
bu nevi ipliğe de lüzum bulunduğu tüccar tarafından 
ilâveten beyan edilmektedir. 

Hâlâ senevi bir milyon liralık kadar Anadolu ha
lısı satışı yapıldığı ve birbuçuk milyon liralık kadar 
da transit suretiyle acem halısı satıldığını söyleyen 
alâkadaran halen mevzu olup yukarıda bertafsil arz 
edilen takyidat ve müşkülât ref ve halledildiği tak
dirde hem İran, hem de yerli halılarımızın satışının 
bu miktarların bir kaç misline çıkacağını ve o zaman 
gerek Yunanistan'ın gerek Londra'nın rekabetine 
karşı muvaffakiyetle mukabele mümkün olacağını 
bildirmektedirler.» 

Bâlâ'daki mutalâatın tetkikinden de anlaşılacağı 
veçhile bu nevi Şark halılarının ufak bir gümrük 
resmine tabi"" olarak memleketimize girmesi ve biz
deki halıcılık sanayiinin terakki ve inkişafı noktai 
nazarından zararı mucip olmayıp bilâkis bu yüzden 
birçok halı tacirinin celbine vesile olması neticesi 
memleketimizin mamulâtının da sürüm ve revacını 
temine hadimdir. Esasen bu halıların maliyet fiyat
ları bizimkilerden çok yüksek olduğundan yerli ma-
mulâtla rekabet endişesi de yok gibidir. Bununla be
raber Türkiye'ye dahil olacak bu nevi yüksek fiyat
lı halıların dahilde sarfiyatı hemen hiç mesabesinde 
olmasına rağmen temin edeceği fevaid pek çoktur. 
İşte bu mülâhazata binaendir ki, Encümenimiz mez
kûr halıların tarifei asliyedeki resim ile memlekete 
ithalini hayatı ticariyemizin inkişafı noktai nazarın

dan muvafık görerek maddeyi oha göre tadil ve ka
bul etmiştir. 

Türk ve Şark halıları resminin tenziline dair Kanun 

Madde 1. — 10 Mart 1332 tarihli tarife kanunu
nun 327 nci numarasının evvelâ fıkrasında zikr olu
nan Türk ve Şark halısından alınmakta olan resim 
tarifei asliyedeki miktara irca edilmiştir. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

tzmir Karahisarışarki 
Mustafa Rahmi İsmail 

Kâtip Aza 
Aza Aza 

Mehmet Vasfi Haçı Bekir 
Aza 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Şark halılarından alınmakta olan gümrük resmi

nin tenzili hakkında Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi 
Bey tarafından verilerek lâyiha Encümenince şayanı 
müzakere görülmüş ve heyeti umumiyenin 13.11.1340 
tarihli içtimaında Ticaret ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale buyrulmuş olan teklifi kanunî 
Ticaret Encümeni mazbatasıyle birlikte Encümeni
mize tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 
10 Mart 1332 tarihli gümrük tarifesi umumiyesine 
müteallik kanunun 327 nci maddesinin (ulâ) fıkra
sında Türk ve Şark halılarının kilosu yedi kuruş res
me tabi olduğu mezkûrdur. 7 Mayıs 1337 tarihli ka
nunla Türk ve Şark halıları ithali memnu mevadı 
muhtevi (D) cetveline ithal edilmiş ve 11 Kânunusani 
1339 tarihli ve 296 numara!t kanunun 6 nci madde
siyle (D) cetvelinde muharrer eşya ve mevadın ithali 
memnuiyeti refedilerek tarifeyi asliyenin on iki misli 
üzerinden resim ahzı kabul olunmuştur. Elyevm 
işbu emsale nazaran Türk ve Şark halılarının kilosu 
84 kuruş gümrük resmine tabi olup bu miktarın faz
lalığı dolayısıyle halı ithalâtı imkânsız bir hale gel
miş ve Ticaret Encümeni mazbatasında salâhiyetle 
tafsil ve izah edildiği veçhile halı transit ticareti Yu
nanistan'a intikale yüz tutmuştur. Halbuki halı tica
reti yüzünden memleketimiz birçok menafi temin 
etmekte ve Şark ve Türk halıları dahil de imal olu
nan halılarımıza rekabet etmek şöyle dursun bilâkis 
yerli halılarımızın da temini revacına hadim bir vazi
yet ihdas eylemektedir. Bu meyanda resmin tenzilin-
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den gümrük resminin artacağı ve hazinenin müste
fit olacağı da anlaşılmaktadır. Bu mütalâat ile Encü
menimiz Şark ve Türk halıları ithalât resminin on 
iki misilden tarifei asliyede muharrer miktara tenzili 
ezherî cihet muvafık olacağına kanaat etmiş ve Ti
caret Encümenince tadilen kabul olunan teklifi ka
nunî aynen tasvip edilerek Heyeti Celileye takdim 
kılınmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümen; 

Reisi Namına 
Mazbata Muharriri 

Şakir 
Aza 

Sivas 
Halis Turgut 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Mersin 
Niyazi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

AHMET HÎLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; 
bu son derece haizi ehemmiyet. Malumu âliniz vak
tiyle Türkiye'ye, bilhassa İstanbul'a iran'dan hah 
geliyor. Bunlar İstanbul'a çıkar tarakçılarda malum 
olan mağazalarda teşhir edilirdi ve sonra Avrupa'ya. 
sevk olunurdu. Şayet Türklerden halı alanlar olursa 
bunu daha ziyade ticaret için alırlardı. Meselâ : Bir 
İran halısı alır, onu sekiz on sene evinde kullandık
tan sonra bir buçuk misli fiyatla harice satardı. Bil
hassa Kayseri'de halıcılık müesses bir sanat olduğu 
için az çok malumatım vardır ve mütehassısları ile 
de görüştükten sonra hâsıl olan mütebellir kanaat 
üzerine bir maddei kanuniyeyi arz ve teklif etmiştim. 

Bu mesele hallolunduktan sonra vaktiyle olduğu 
gibi Şark hah ticareti yine teessüs edecek ve bundan 
memleket pek ziyade müstefit olacaktır. Şimdi bu 
lüks eşya meyanına dahil olan halıların memlekete 
ithali gümrük resminin tezyidi suretiyle menedildik-
ten sonra ecnebi halısı memlekete girmemiştir ve gir
mek imkânı kalmamıştır. Fakat maalesef İstanbul'a 
girmeyen bu halılar Pire'de revaç bulmuş ve yıka
ma ameliyesi için lâzım gelen binalar, müesseseler 

inşa edilmiş ve bu suretle İstanbul'un halıcılık yü
zünden kazandığı para Pire'ye intikal etmek şeklini 
göstermiştir. 

Sonra diğer bir mahzur; İstanbul'a çıktıktan son
ra bundan yalnız tüccar istifade etmiyordu. Nakli
yesinden hamallar vesaire bir çokları da müstefit 
oluyordu. Yıkama ameliyesinden vesairesinden örü
cüler ilh. İstifade ediyorlardı. Ondan başka temet-
tüünden naşi Hükümet de istifade ediyordu. Bunlar
la alâkadar olan - ismini de arz edeyim - Trabzon 
Mebusu Muhteremi Abdullah Beyefendi arkadaşı
mız rakamını tespit etmiş, bu nevi halının İstanbul'a 
girmemesinden dolayı Hükümetin yevmi zararını 
otuz bin lira olarak tespit etmiştir. Bunu gayet müs
pet rakamlarla ispat ediyorlar. Binaenaleyh şayanı 
ehemmiyettir. Kanun bir maddeden ibarettir ve 
memleketin hayatı sınaiyesine, ticariyesine taallûk 
ediyor. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türk ve Şark halıları resminin tenzili hakkında 
Kanun 

Madde 1. — 10 Mart 1332 tarihli tarife kanunu
nun 327 nci numarasının evvelâ fıkrasında zikrolu-
nan Türk ve Şark halısından alınmakta olan resim, 
tarifei asliyedeki miktara icra edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi] neşrinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştşir. 

Efendim; resim zammı hakkında olduğu için ta
yini esami ile reyinize arz edeceğim. (Resim tenzili 
sesleri) Tenzil olsun, tezyit olsun behemahal tayini 
esami lâzımdır. Diğer kanunla beraber reye koyaca
ğız. 
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Efendim; şimdi müzakeresine karar verdiğimiz di
ğer bir kanun vardır: 

5. — Sevkıyatı efrad ve küçük zabitanına verile
cek yevmiyeler hakkındaki kanunun tefsirine dair 
icra vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut (3/70) nu
maralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

îdarei askeriye nizamnamesinin elli birinci bendin
de efradı askeriyeden bazı memuriyetlerde bulunan
lardan ve kezalik dahiliye kanunnamesine tevfikan 
nöbetçi sıfatiyle ümera ve zabitanın nezdinde bulun
masına mesağ gösterilen çavuş, onbaşı ve neferattaıı 
kışlaya vaktiyle gelip taam tenavül etmeye hakikaten 
muktedir olmayanların tayinatı ruzumerreleri vaz'ı ka
zan edilmeyip aynen ve bedelen itası zikr ve tasrih kı
lındığı ve gerçi 28 mart 1330 tarih ve dört numaralı 
ordu emirnamesiyle tamim olunan emirde, efrada ta
yin istihkakının aynen itasında öteden beri zuhura ge 
len müşkülâtla beraber bu istihkakın kısmen aynen vs 
kısmen bedelen itasında tahaddüs eden muamelâtı he-
sabiyeyi işkâl ve sarfiyatı! zaideyi istilzam eylemekte 
olduğu ve efrad dahi aldıkları pusulaları daha dûn fi
yatla sattığı cihetle efrada kilerden erzak itasının su
reti katiyyede meni ile işbu istihkakın bedelen tesviye
si bildirildiği ve 1332 senesi nisanından muteber ol
mak üzere 19 Mart 1333 tarihli kanun mucibince bir 
nefer tayin bedeli maktuan yüz on kuruştan ibaret bu
lunduğu ve muahharen esarın terefu ve galası dolayı-
siyle işbu yüz on kuruşun ekmek esmanına bilet teka
bül edemediğinden itası imkânı kalmamış olduğu ve 
binaberin devair ve müessesat ile ahzı asker şuaba-
tında umur ve muamelâtı tahririyede ve posta vazai-
fi ile evrak müvezziliğinde ve bermucibi kanun zabi-
tan nezdinde bulunmakta olan seyis ve emirberlerle 
sair perakende hidematta bulunanların tayinatlarının 
görülen mehazir üzerine aynen ita edilmemesi hak
kımdaki emir ahkâmının da devamı tatbiki zarureti ha
sıl olmuş olduğu ve gerçi aynen itasında bir mani ka
nunî yoksa da ordu iaşesine tedarik edilmekte bulu
nan erzakın darlığı dolayısiyle bir kısım efrad istih
kakının aynen itası halinde vazı kazan efradının iaşe
leri daha ziyade tazyik edilmiş olacağı nazarı dikkate 
alınarak aynen verilmesinde imsak kılınmış ve fakat 
vazaifi müteferrikada müstahdem bu gibi küçük zabi-
tan ve efradın kazandan yemek almaları meselesi ga
yet mügkül bir şekil almış ve bir kısmı da karavanaya 
yetişemiyerek istihkakı israf edilmiş olduğu ve Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine iktiran eden 19 Mart 1337 
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tarih ve 106 numaralı kanunun birinci maddesinde (kı
taatı nizamiye bulunmıyan mahallerde kazandan ye
mek suretiyle temini iaşeleri imkânı hasıl olmıyan ef
rad ve küçük zabitana mensup oldukları ordu veya 
kolordu mıntıkası rayici vasatisi üzerinden yevmiye 
verilir) diye musarrah ise de yevmiye itası keyfiyeti 
kıtaatı nizamiye bulunmayan mahallere hasredilmiş 
olduğundan birinci maddede zikredilen ve fakat kıtaa
tı nizamiye bulunan mahallerdeki küçük zabitan ve 
efrad tayinatlarının bedelen verilmesinde hasıl olan 
tereddüde binaen muayyenatları vazı kazan edilmek
te olduğu ve ancak merkumun yemek zamanlarında 
bulunamamaları hasebiyle kazandan istifade edeme
mekte ve bu sebeple her taraftan müracaat ve şikâ
yet vaki olmakta bulunduğu ve salifuzzikr esbaba 
mebni merkumunun erzaklarının aynen ita veya vazı 

j kazan suretiyle temini iaşeleri kabil olamadığı ve mez-
| kûr 106 numaralı kanunun birinci maddesinin ikinci 

«Kazandan yemek suretiyle temini iaşeleri imkânı ha
sıl olmıyan» fıkrasının birinci «kıtaatı nizamiye bulun
mıyan mahallerde^ fıkrasını nakiz olmasına nazaran 
merkumunun ya istihkakları tamamının veyahut ek-

' mek istihkaklarından maadasının yevmiye olarak be
delen tesviyesi maksadı temin edeceği teemmül edil
miş ise de keyfiyetin muhtacı tefsir olduğu hakkın
daki Müdafaai Milliye Vekâletinin 28 . 8 . 1338 ta
rih ve Levazımatı Umumiye Dairesi 12018 numaralı 
tezkeresi tera Vekilleri Heyetinin 5 . 12 . 1338 tarihli 
içtimaında lettezekkür berayi tefsir Meclisi Âliye ar
zı takarrür etmekle ifayi muktezasiyle neticesinin 
işarına müsaade Duyurulmasını istirham eylerim efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

îdarei askeriye nizamnamesinin elli birinci ben
dinde efradı askeriyeden bazı memuriyetlerde bulu
nan ve kezalik dahiliye kanunnamesine tevfikan nö
betçi sıfatiyle ümera ve zabitanın nezdinde bulunma
sına mesağ gösterilen çavuş, onbaşı ve neferattan kış
laya vaktiyle gelip taam tenavvül etmeğe hakikaten 
muktedir olmayanların tayinatı ruzumerreleri vaz'ı ka
zan edilmeyip aynen ve bedelen itası zikr ve tasrih kı
lındığı ve gerçi 28 Mart 1330 tarih ve 4 numaralı or
du emirnamesiyle tamim olunan emirde efrada tayin 
iştikakının eynen itasında öteden beri zuhura gelen 
müşkülâtla beraber bu istihkakın kısmen aynen ve 
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kısmen bedelen itasında tahaddüs eden muamelâtı I 
hesabiyeyi işkâl ve sarfiyatı zaideyi istilzam eylemekte 
olduğu ve efrad dahi aldıkları pusulaları daha dûn fi
yatla sattığı cihetle efrada kilerden erzak itasının su- I 
reti katiyede meni ile işbu istihkakın bedelen tesviye- I 
si bildirildiği ve 1332 senesi Nisanından muteber olmak 
üzere 19 Mart 1333 tarihli kanun mucibince bir ne- I 
fer tayin bedeli maktuan yüz on kuruştan ibaret bu I 
bulunduğu ve muahharen esarın terefu ve galası dola-
yısiyle işbu yüz on kuruşun ekmek esmanına bile teka
bül edemediğinden itası imkânı kalmamış olduğu ve 
binaberin devair ve müessesatla ahzı asker şuabatın- I 
da umur ve muamelâtı tahririyede ve posta vazaifiyle 
evrak muvezziliğinde ve bermucibi kanun zabitan nez-
dinde bulunmakta olan seyis ve emirberle sair pera
kende hidematta bulunanların tayinatlarının görülen I 
mehazir üzerine aynen ita edilmemesi hakkındaki 
emir ahkâmının da devamı tatbiki zarureti hasıl ol
muş olduğu ve gerçi aynen itasında bir manii kanuni I 
yoksa da ordu iaşesine tedarik edilmekte bulunan er
zakın darlığı dolayısiyle bir kısım efrad istihkakının 
aynen itası halinde vazı kazan efradının iaşeleri daha i 
ziyade tazyik edilmiş olacağı nazarı dikkate alınarak i 
aynen verilmesinde imsak kılınmış ve fakat vazaifi I 
müteferrikada müstahdem bu gibi küçük zabitan ve I 
efradın kazandan yemek almaları meselesi gayet müş- I 
kül bir şekil almış ve bir kısmı da karavanaya yetişe 
miyerek istihkakı israf edilmiş olduğu ve Büyük Mil
let Meclisinin tasdikine iktiran eden 19 Mart 1337 ta
rih ve 106 numaralı kanunun birinci maddesinde (kı
taatı nizamiye bulunmıyan mahallerde kazandan ye
mek suretiyle temini iaşeleri imkânı hasıl olmıyan I 
efrad ve küçük zabitana mensup oldukları ordu veya I 
kolordu mıntıkası rayici vasatisi üzerinden yevmiye I 
verilir) diye musarrah ise de yevmiye itası keyfiyeti I 
kıtaatı nizamiye bulunmıyan mahallere hasredilmiş 
olduğundan birinci maddede zikredilen ve fakat ki- I 
taatı nizamiye bulunmayan mahallerdeki küçük zabitan I 
ve efrad tayinatlarının bedelen verilmesinde hasıl olan 
tereddüde binaen muayyenatları vazı kazan edilmekte 
olduğu ve ancak merkumunun yemek zamanlarında 
bulunamamaları hasebiyle kazandan istifade edeme- I 
mekte ve bu sebeple her taraftan müracaat ve şikâ- I 
yat vaki olmakta bulunduğu ve salifuzzikr esbaba 
mebni. merkumunun erzaklarının aynen ita veya vazı 
kazan suretiyle temini iaşeleri kabil olamadığı ve mez- 1 
kûr 106 numaralı kanunun birinci maddesinin ikinci I 
fıkrasında «Kazandan yemek suretiyle temini iaşeleri 
mikanı hâsıl olmayan» fıkrasının birinci «Kıtaatı ni- I 
zamiye bulunmayan mahallerde» fıkrasım nâkiz olma- | 
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sına nazaran merkumun ya istihkakları tamamının 
veyahut istikhaklarından maadasının yevmiye olarak be
delen tesviyesi maksadı temin edeceği teemmül edil
mişse de keyfiyetin muhtacı tefsir olduğu hakkındaki 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 28 . 8 . 1338 tarih ve 
Levazımatı Umumiye Dairesi 12018 numaralı tezkeresi 
ve tcra Vekilleri Heyeti riyasetinin 9 .12 . 1338 tarih 
ve 6/2183 numaralı tezkeresi Müdafaai Milliye Ve
kâletinden gönderilen memuru mahsus huzuru ile mü
talâa ve tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Mezkûr 19 Mart 1337 tarih ve 106 numaralı ka
nunda kıtaatı nizamiye bulunmayan mahallerde kazan
dan yemek suretiyle temini iaşeleri imkânı hâsıl ola
mayan efrad ve küçük zabitana mensup oldukları or
du, kolordu mıntıkası rayici vasatisi üzerinden yevmi
ye verileceği mezkûr bulunması ile kıtaatı nizamiye 
bulunan mahallerde bu kabil efrad ve küçük zabita-
nın kazandan yemek suretiyle iaşeleri mümkün olabi
leceği mülâhazasına binaen bu kaydı kanuni kabul 
edilmişse de tatbikatta müşkülâtı dai ve bir takım ef
radın ziyaı hukukunu badi olduğu ve meselâ herhan
gi bir vazifeye veya sevkıyatı askeriyeye memuren bir 
tarafa gönderilen ve bir kıtayi nizamiyeye mensup 
olan efrad ve küçük zabıtanın veyahut kazan kayna
yan mahalle uzak mesafelerde ifayi vazife eden nöbet
çi muhafız ve emirber efradın ekmeklerinden başka 
sair tayinlerini alamadıkları ve keza kıtaatı nizamiye 
bulunmayan muhallerdeki efrad ve küçük. zabitana 
verilmesi lâzım gelen yevmiye miktarının kolordu 
rayici vasatisinin esas ittihaz edilmesi de mağduriyet 
ve muamelât itibariyle de bir takım müşkülât ve teeh-
hüratı bais olduğu verilen izahattan anlaşılmış ve ka
nunun birinci ve ikinci maddelerindeki sarahati ifade 
karşısında tefsire imkân görülemiyerek ancak mezkûr 
maddelerin berveçhiatı tadili muvafık ve maksadı da
ha ziyade temine kâfi görülmüş olmakla müstacelen 
ve tercihan müzakere ve intaç edilmek üzere Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

Kavanini Maliye Mazbata 
Encümeni Reisi Muharriri 

Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Karahisarı Sahip 

Aza Aza 
Ankara Elâziz 

İhsan Mustafa 
Aza 
Van 

Münip 
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Sevkiyatı efrad ve küçük zabitanına verilecek 
yevmiyeler hakkındaki 19 Mart 1337 ve 11 Recep 
1339 tarih ve 106 numaralı kanunun birinci ve 
ikinci maddelerini muaddil kanun 

Madde 1. — Kazandan yemek suretiyle iaşeleri 
imkânı hâsıl olamayan efrad ve küçük zabitana bulun
dukları mahal rayici üzerinden yevmiye verilir. 

Madde 2. — Ahzı Asker Şuabatı tarafından celp ve 
cem edilecek olan ve kezalik berayi tebdilihava veya 
memuriyet izam ve iade kılınan ve silâh altından ter
his edilen silâh endozana kıta şeklinde iaşe edileme
dikleri ve güzergâhta kendilerini iaşe edecek kıtayı 
nizamiye bulunmadığı veya azık verilemediği surette 
dahil, hareket ettikleri mahallin rayici üzerinden yevmi
ye ita kılınır. 

Madde 3. — îşbu kanun neşiri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Mü
dafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; şimdi okunan 
lâyihai kanuniye bütçemize icrayi tesir edecek bir ka
nundur. Müsaade ederseniz Encümene alalım. Encü
mende yapacağımız tetkikatın neticesini arz ederim. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bendeniz zannediyorum ki bu 
teklifin bütçeye bir taallûku yoktur. Çünkü yeni bir 
tahsisat istenmesini müstelzim değildir. Bu, doğrudan 
doğruya kazanda yemek yiyen efendilere yevmiye tes
viye edilmesinden ibarettir ve mukabil tahsisatı mev
cuttur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Aynı miktar üzerinden 
dahi vereceksiniz? 

RECEP BEY — Tabii. 
SAKİR BEY (Çatalca) — O halde Encümene iste

mekten sarfınazar ediyoruz. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Hem Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edilmemiş, Kavanini Maliye Encümenine ha
vale edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Aynı miktar olunca me
sele kalmaz. 

REİS — Efendim; Muvazeneî Maliye Encümeni 
bunu istemekten sarfınazar etmiştir. Binaenaleyh mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

19 Mart 1337 tarih ve 106 numaralı (Sevkiyatı efrad 
ve küçük zabitanına verilecek yevmiyeler hakkında) ki 
kanunun birinci ve ikinci maddelerini muaddil Kanun 

Madde 1. — Kazandan yemek suretiyle temini 
iaşeleri imkânı hasıl olamıyan efrad ve küçük zabitana 
bulundukları mahal rayici üzerinden yevmiye verilir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ahzıasker Şuabatı tarafından celp ve 
cem edilip kıtaata sevkedilecek olan ve kezalik berayi 
tebdilhava veya memuren izam ve iade kılman ve si
lâh altından terhis edilen silâhendazana, kıta şeklinde 
iaşe edilemedikleri ve güzergâhta kendilerini iaşe ede
cek kıtai nizamiye bulunmadığı veya azık verilemediği 
surette dahi, hareket ettikleri mahal rayici üzerinden 
yevmiye ita kılınır. 

REİS — Mütalâa var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Miktarı muayyendir. Rayiç üzerinden olmaz. Rayice 
tabi olamaz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, teklif bizim vekâletimizden 
evvel gelmiştir ve Kavanini Maliye Encümeninde müs-
tacelen müzakere edilmiştir. Bu mukaddemeyi şunun 
için yapıyorum ki Müdafaai Milliye Vekili ile Maliye 
Vekili arasında hiçbir veçhile manzarai ihtilâf olduğu 
zehabı hasıl olmasın. Hasan Beyin; ayniyat olarak ka
zandan yemesi lâzım gelen efradın kazandan yeme
leri mümkün olmadığı takdirde kendilerine verilecek 
yevmiyenin rayiç fiyatiyle ve bu mikyasla ölçülmesin
de mahzur vardır fikrinde olduklarını yerlerinden 
söyledikleri sözlerden anladım. 

Halbuki bu mahzur bendenizce varit değildir. Çün
kü o zat, eğer bulunduğu yerde kazandan iaşe edil
miş olsaydı - çünkü bu gün filan kazanda, ertesi gün 
filan köyde bulunduğu zaman bu kanun mucibince 
bedeli ile değil, oranın rayici üzerinden alıp orada ia
şe edilecek idi. - Hasan Beyefendinin; mahalli rayicin 
fazla olması gibi bir mahzurdan dolayı umumî tahsi
sata sirayet eder gibi bir mütalâası varsa bendenizce 
ona da burada mahal yoktur. Çünkü bütçede yekunler 
bağlanırken mevcut efrada göre vasati bir fiyat üzerin
den yekûn olarak konur. Hiçbir yerde mutlaka bir ne
fer yirmi beş kuruşla iaşe edilmez. Bu sene (25) kabul 
edilmiştir. Bazan (24) olur. Bazan (23), bazan (30) olur. 
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Vasatisi (25) olur. Binaenaleyh rayiç üzerinden denil
mesinde hakikati hal itibariyle hiçbir fark tahaddüs 
etmez. Bunu arz etmek istiyorum. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Müdafaai Milliye Vekili Beyin izah ettiği 
veçhile bu lâyiha bizden evvel gelmiştir. Esas itibariy
le kendileriyle mutabıkım. Yani hareket ve nakil es
nasında kazan kaynatmak imkân olmadığı vakitte ef
radın yevmi istihkakını, tayinatını kendilerine nak
den vermek zarureti hâsıl olur. Fakat hergünkü ve 
her mahallin rayici ile tefavüt hâsıl olmaz fikrini ben
deniz fiiliyata tevafuk etmiyecek bir şekilde görüyo
rum. Çünkü her halde mıntıkaların müteahhidi var
dır ve toptan münakaşaya konmuştur ve bir taahhüde 
rapt edilmiştir. Acaba o mahallin taahhüt fiyatını mı 
rayiç olarak kabul edeceklerdir? Yoksa, hergün, her 
mahallin perakende rayicini mi rayiç olarak kabul ede
ceklerdir? Binaenaleyh uzun bir zaman iaşe için yapı
lan münakaşa varken fiyatla müteferrik alarak her 
mahallin hergünkü rayici aranacak olursa arada ehem
miyetli fark hadis olur. Bendenizin arz etmek istediğim 
budur. Eğer sabit bir kontrat fiyatı olursa o kontrat 
fiyatı üzerinden her neferin istihkakı ve yevmiyesi ta
yin edilir. Eğer müteferik olarak mevzuubahs olursa 
tefavüt husule gelmez. Fakat böyle toptan münakaşa 
fiyatı ile perakende ve hergün tebeddül eden fiyat ara
sında tefavüt husule gelmesi zarurî bir netice olur. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; ne iki vekil arasında, ne de En
cümenle vekâlet arasında hiçbir ihtilâf yoktur. Yal
nız hakikat anlaşılmıştır. Bu hakikata gidilmek için ilk 
yol olmak üzere burada görüştüğümüzde noktaı nazar 
farkı olabilir. Bendeniz, de Hasan Beyefendinin fikrin
deyim. Hangisi doğru ise onu yapmalıdır. Bendeniz 
diyorum ki; sevkiyat efradı, tasavvur buyurunuz, bir 
köyden diğer bit köye, o köyden öteki kasabaya sevk 
olunuyor. Muntazam bir kıta olmıyabilir. Perakende, 
ikmal efradı veyahut herhangi efradın şevki, olabilir 
ki mahallinde kontrato olmaz. Kontrato olan yerler
de tabiî kontrato fiyatı üzerindendir. Maksat aynı ne
ticeyi vermeyi temin etmektir. Mahallinde kontrat be
deli üzerinden fakat seyyar efrad olursa rayiç üzerin
den diye yazalım. 

BESİM BEY (Mersin) — Maliye Vekili Beyefen
dinin dediği gibi alesseviye bir mıntıkaya bir nisbet 
kabul edilirse pahalı ve maişeti gali olan yerlerde as
kerin karnı doyamaz. Yani alesseviye kabul edilecek 
olursa rayiç her yerde müsavi olmadığı için bazı yer
lerde asker aç kalmış olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz böyle bir şey arz etmedim.. Türkiye'nin her 
tarafından ve hepsine yevmî istihkak vermek için ne
fer başına ihtiyar ettiğimiz masraf müsavidir deme
dim. Bunun imkân ve ihtimali yoktur, Bu hadise bir 
defa dahi vaki olmuş değildir. Fakat netice itibariyle 
bir vasat üzerinden hesap edüir. 

BESİM BEY (Mersin) — Onu arz ediyorum. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Evet müsavidir. Her mahalde yapılan münakaşalarda 
müsavat vardır. Mahalli bir müsavat vardır. Yoksa 
Heyeti Umumiyesi ile 25 kuruş! Erzurum'da 25, An
kara'da 25, İstanbul'da 25 kuruş diye bir şey ifade 
etmedim. 

BESİM BEY (Mersin) — Müsaade buyurursanız; 
yani vasati demek, haddi asgarla haddi ekber arasın
da mutavassıt bir nokta bulmaktır. O mutavassıt 
nokta ile bazı yerlerde askerin aç kalmasının ihtimali 
olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olmaz efendim; bu gibi şeyleri bulmak için vasati 
hesabı yapmaktan başka çare yoktur. Bütün hesaplar 
böyle kemiyeti azime mevzuubahs olduğu yerde alınan 
vasatiler uzun zamanların, uzun senelerin ve büyük 
adetlerin vasatisi olmak itibariyle bizje daima haki* 
kati ifade eden erkamdır. Yoksa vasatiler şu demek 
değildir ki bir mahalde veyahut muhtelif mahallerde 
aynı fiyat fiilî olarak cereyan ediyor. Vasati raka
mın nisbeti riyaziyesini tayin eden budur. Yoksa mü
savatı fiiliye maksut değildir. Ihsaî bir meseledir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; madde hakkında Maliye Ve
kilinin arzusunu tatmin edecek bir fıkrayi maddenin 
nihayetine ilâve ettik. 

REİS — Encümen ne diyor? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvaffa-

kat ediyoruz efendim. 
REİS — Encümen tarafından tashihi yapılan 

ikinci madde okunacaktır. 
Madde 2. — Ahzıasker şuabatı tarafından celp 

ve cemedilip kıtaata sevkedilecek plan ve kezalik 
berayı tebdilhava veya memuren izam ve iade .kılı-* 
nan ve silâh altından terhis edilen silâhendazana, 
kıta şeklinde iaşe edilemedikleri ve güzergâhta ken
dilerini iaşe edecek kıtai nizamiye bulunmadığı veya 
azık verilemediği surette dahi, hareket ettikleri ma
hal rayici üzerinden yevmiye ita kılınır. Ancak bulu
nulan mahal bir merkezi askeriye ise işbu bedel mev
cut kontrat fiyatı üzerinden tespit olunur. 
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REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmıyenler el kal
dırın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. -— İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

RElS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmıyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur (memur-
durlar sesleri). 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; bir takrir vardır: 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
7. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

Tayyare şehitleri ailelerine tazminat verilmesine dair 
kanun lâyihasının müzakere edilmesine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kazaya uğrayan, şehit düşen tayyarecilerin ailele

rine tazminat verilmesi esasınca olup iki seneden 
beri Müdafaa! Milliye Encümeninde bulunan kanun 
lâyihasının yarın müzakeresini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim; kanun daha Encümendedir. 
Henüz ruznamemize girmemiştir. Geldiği vakit mü
zakere ederiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Paşa Haz
retleri müsaade buyurun Meclisin tatili takarrüp et
mektedir. Bendeniz tayyare zabitlerini İzmir'de mek
tepte ziyaret ettim, bu kanuna şiddetle intizar ediyor
lar. Eğer müzakere edip çıkarmazsa son derece meyus 
olurlar. 

REİS — Doğrudur efendim. Müdafaai Milliye 
Encümeninden rica ederiz. Biran evvel heyeti umu-
miyeye^sevk ederler, müzakere ve intaç ederiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

REİS — Efendim; bugün hemen müzakeresine 
karar verdiğimiz harikzedegân hakkındaki kanunun 
müzakeresini yarına tehir edeceğiz. Dün müzakere et
tiğimiz kanunun Encümene verdiğimiz maddeleri gel
miştir. Onun müzakeresine devam edeceğiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ruznamenin 
altıncı maddesindeki memurini muhakemat heyetine 
ait Dahiliye Encümeni mazbatası vardır. Bunu şimdi 
müzakere edecek olursak mesele halledilecek. Bunu 
evvelce çıkaralım, zaten müstaceldir. Müreccahtır va
kit geçiyor. 

RElS — O halde tahriren teklif yaparsınız. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisi Âli

nin kararı vardır. Tercihan ve müstacelendir. 
REİS — Efendim; ondan evvel tercihan müza

kere edilecek kararlar vardır. Encümene iade edilen 
maddelere ait mazbata okunacaktır: 

3. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD 

6. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkında 
(11672) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları : 

REÎS — Okunacaktır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kanun lâyiha
sının 18 Nisan 1341 tarihinde Heyeti Celilede esnayi 
müzakeresinde 11 nci maddesinin tercihan tanzim 
edilmek üzere Encümenimize havalesi ve 13 ncü 
maddesinin Trabzon Mebusu Muhtar Beyin nazarı 
dikkate alınan tadil teklifi üzerine tetkiki neticesinde 
Encümenimizce kabul edilen maddeler mazbatamız 
zirine ilâve kılınmış olmakla berayı tasdik Heyeti Ce-
lileye arz ve takdim kılındı. 

1 Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

| Mazbata Muharriri 
1 Şakir 

Aza 
Mersin 
Niyazi 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim; 
maddeyi okuyacağız : 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Encümenden gelen on birinci 
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Madde 11. — Bankanın temettuatı saf iyesinin 
yüzde altısı faiz namı ile bilifraz sermayeye zammo-
lunarak bakiyesinin yüzde onu ihtiyat akçasına, yüz
de onu temettülü tahvilâta, yüzde onu da Meclisi 
İdare azası ile memurin ve müstahdimine maaşları 
nisbetinde verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis ve 
yüzde yetmişi sermayeye ilâve olunur. 

REİS — Efendim; madde hakkında söz isteyen 
yok, Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bankanın bütçesi ve bütçeye mü
teallik muamelâtı sairesi ile senelik bilançosu meclis 
idaresince tanzim ve Muvazenei Mailye encümeni ile 
Ticaret encümenlerinden müteşekkil bir heyeti umu
miye tarafından tetkik ve tasdik olunur. 

REÎS — Efendim; maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bankanın hesabatı Maliye müfet
tişlerinin teftişine tabidir. 

REİS — Efendim; maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — tşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin nizamnamei dahili banka meclisi idaresince 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Paşa 
Hazretleri söz istiyorum 

REİS — Buyurunuz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bankanın nizamnamei dahilisine aittir. 
Bu bildiğimiz nizamname değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
Beyefendinin söyleyeceklerini derpiş ettim de geldim. 
Efendim; (İşbu kanunun suveri tatbikiyesini mübey
yin nizamnamei dahili) diyor. Bir de Teşkilâtı Esasiye 
Kanunun 52 nci maddesini okuyalım. 

(İcra Vekilleri Heyeti, kanunların suveri tatbikiye
sini irâe veyahut kanunun emrettiği hususattı tespit 
için ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak ve şurayı dev
letin nazarı tetkikinden geçirilmek şartiyle nizamna
meler tedvin eder.) Şimdi bendenizin teklifim şudur. 
tşbu bankanın sureti faaliyetini mübeyyin nizamna
mei dahili banka meclis idaresince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur diyebiliriz. Yoksa ka-
nynuft suveri tatbikiyesini mübeyyin nizamnamei da-
hiti değil 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sureti faaliyeti değil, sureti idaresi olacak. 

REİS — Efendim; Feridun Fikri Beyin tadil tek
lif i vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celicele 
15 nci maddenin berveçhiati kabulünü teklif ede

rim, 
Madde 15. — İşbu bankanın sureti faaliyetini 

mübeyyin nizamnamei dahili banka meclisi idaresince 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

Dersim 
Feridun Fikri 

REİS — Efendim; Feridun Fikri Beyin takririni 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Efendim; Encümen bunu madde olarak aynen 
teklif ediyor mu? 

ŞAKtR BEY (Çatalca) — Hayır efendim. Aynen 
teklif etmiyoruz. 

REİS — O halde nazarı dikkate alınmak üzere 
Encümene veriyoruz. 

Madde 16. —-İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Encümene gönderilen madde bitsin, on
dan sonra bu maddeyi reye vaz edersiniz. Şimdi mad
dei muvâkkatayi müzakere edelim. 

Maddei muvakkate - Bankanın 1341 senesine ait 
bütçesi büâbara usulü dairesinde tasdike arz edilmek 
üzere Meclis idaresince tanzim ve Ticaret VekâLetinin 
tasvibiyle tatbik olunur. 

REİS — Maddei muvâkkatayi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

15 nci madde hakkında nazarı dikkate alınan tak
rire göre Encümen tashihini yaptı okunacaktır. 

Madde 15. — İşbu bankanın nizamnamei dahilisi 
meclis idaresince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunur. 

REİS — Efendim; 15 nci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — 16 nci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 17. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Efendim; 17 nci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Kângırı) — 
Tayini esami lâzımdır. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesini 
diğer kanunlarla beraber tayini esami ile reyinize 
arz edeceğim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; müsaade bu
yurunuz. Şirketlerin devri kanunu mahsusla olduğu 
için, kanunu mahsusla tayini esami ile reye konmuş
tur. Binaenaleyh bunda tayini esamiye ait bir mesele 
yoktur. Esasları kanunla kabul edilmiş olan sermaye
lerin banka halinde idaresinden ibarettir. Bir idarei 
malidir, başka bir şey yoktur. 

7. — Memurini Muhakemat Heyeti ve Encümeninin 
müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağından 
müddeti tatiliyeye ait vaziyetin tayinine dair mezkûr 
heyet ve encümen riyasetlerinden mevrut (3/421) ve 

(3/422) numaralı tezkereler ve bu bapta Giresun Me
busu Hakkı Tarık Beyin (4/283) numaralı takriri ile 
Dahiliye Encümeni mazbatası: (1) 

REİS — Efendim; heyeti umum iyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

BESİM BEY (Mersin) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun! 

BESİM BEY (Mersin) — Kanunun ikinci mad
desinde, Encümen azalarına içtima müddetince şehri 
yüz lira tazminat verileceğinden bahis olunuyor. Hal
buki malumuâlileridir ki Encümeni teşkil eden azayi 
kiram tahsisat alıyor ve şimdiye kadar bu vazifeyi bi-
lâ tazminat ifa etmiştir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

REİS — Devlet bütçesinden bir tahsisat, bir para 
bir tarafa veriliyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vergi muafiyetleri 
vardır efendim, tayini esami ister. 

İSMET BEY (Çorum) — Evet kanunu mahsusla 
verilmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Muafiyetler 
vardır efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Posta muafiyeti 
vardır, telgraf muafiyeti vardır. 

REİS — Diğer kanunlarla beraber bu kanunu 
tayini esami ile reye vaz edeceğim. 

Efendim; ceza kanunun müzakeresine geçeceğiz. 
Fakat ondan evvel bir takrir var. Ceza kanunundan 
Memurini Muhakemat Encümenine ait mazbatanın 
müzakeresi için okuyoruz : 

VARİDE 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hepimiz
de yaptık amma, şimdi yapmıyorlar. 

BESİM BEY (Devamla) — Meclisin gayrı müna-
kit olduğu zamanda da bu Encümen yine inikat et
miş ve yedi yüz, sekiz yüz evrakı tetkik etmiştir. Bu 
naçiz arkadaşınız da bu Encümenin içinde bulunmuş
tum. Yine tazminat istememişsizdir. Hatta o vakit bir 
teklif vaki oldu. Arkadaşların ittifakına yakın bir ek
seriyetle bu sureti katiyede reddedildi ve denildi ki, 
bu çirkin bir şeydir. Hakikaten hem tahsisat alıp, 
hem de içtima ediyoruz diye ayrıca tazminat almak bi
raz çirkin kaçar denildi. Bu esas kabul edildiği için 
arkadaşlar reddetmişlerdi. Binaenaleyh bunun kabu
lü doğru değildir. 

Beyefendiler; nazarı dikkatinize şunu arz etmek is
terim ki, Meclisimiz müstemirdir. Yani muvakkaten 
içtima edip, muvakkaten tatil edecek bir halde değil
dir. Müstemir bir halde olduğu için bu bununla ka
bili telif değildir, hali tatilde iken tazminat almak", 
tahsisatı tezyit etmek demektir veyahut hakkı huzur 

2. — EVRAK 

Takrirler 
8. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; Me

murini Muhakemat Heyet ve Encümeninin müddeti 
tatiliyeye ait vaziyetinin tayinine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 

Ruznamenin 6 ncı maddesinde bulunan Memurin 
Muhakemat Heyeti ve Encümeninin müddeti tatiliye
ye ait vaziyetinin tayinine dair Dahiliye Encümeni 

3. — MÜZAKERE 

mazbatasının kanunu cezadan evvel tercihan müzake
resini teklif ederim. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Efendim; bu bir mazbatadan ibarettir. 
Kabul buyurursanız ceza kanunundan evvel bunu mü
zakere ederiz. Müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

DİLEN MEVAD 
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almaktan başka bir şey değildir. Binaenaleyh bunun 
reddedilmesini rica ediyorum. 

REŞlT AĞA (Malatya) — Efendim; Mersin Me
busu Besim Bey biraderimiz bu tahsisatın alınmama
sını teklif buyuruyorlar ve Meclis müstemirdir dedi
ler. Halbuki Meclis müstemir değildir. Eski meclisler 
gibi müstemiren devam edilseydi o vakit heyetin taz
minat alması doğru olmazdı. Fakat arz ettiğim Mec
lis şimdi müstemir değildir. Meclis tatile karar ver
diği vakit bu heyete mensup arkadaşlarımız burada 
kalacaklardır. Bu arkadaşlar o vakit yine bir sürü 
masraf yaparak buraya gelsin ve tazminatsız çalışsın, 
bu doğru değildir. Onun için bunun kabulü lâzım ve 
zaruridir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz Heyeti Celilenize takdim ettiğim takrirde diğer 
bir ihtiyaç noktasına daha işarette bulunmuştum. 
«Mevcut kanun ve nizamnamelerle şurayi devlete 
mevdu diğer vazaif de işbu on beş kişilik heyet tara
fından görülür.» diye bir fıkra derçetmiştim. Bu fi
kirde Dahiliye Encümeni Reisi Karesi Mebusu Muh
teremi ile de beraberdim. Onun teklifinden aynen al
mış ve tekrar etmiştim. Dahiliye Encümeni, mazba
tasında bu noktaya dair hiç bir şey söylememiştir. 
Acaba bu ihtiyacı varit mi görmemişlerdir? Yoksa 
bunun başka suretle ifa edileceğine kani mi olmuşlar
dır? Buna dair izahat rica ediyorum. 

Reşit Ağanın Meclisin müstemir olduğu veyahut 
müstemir olmadığı noktasında fikirlerine iştirak etmi
yorum. Meclis müstemirdir. Meclis ancak taliki içtima 
kararı verir. Müstemir olmakla taliki içtima arasın
daki farkı izaha lüzum görmüyorum. Biz istediğimiz 
zamanda içtima edebiliriz. Yani evvelce hali istimrar 
ne ise yine öyledir, yine istimrar vardır. Fakat mec
lis ruznamesine hâkim olduğu içindir ki içtimalarını 
kısa veya uzun bir zamana talik edebilir ve bu salâhi
yetini istimal etmektedir. Binaenaleyh bu istimrara 
halel gelmiyor. Reşit Ağadan bu nokta ayrılmakla 
beraber yüzer lira tazminat veyahut hakkı huzur ve
rilmesi lâzım geldiğine de kaniyim. Mademki, bu En
cümeni mensup arkadaşlarımız bir vazifei munzamma 
olmak üzere, bizim taliki içtima kararı verdiğimiz bir 
zamanda, Ankara'da bulunmadığımız bir zamanda iş
tigal edeceklerdir; o halde İstiklâl Mahkemelerine 
fevkalâde masraflarına karşı nasıl bir para vermiş 
isek bu arkadaşlara da böyle bir para vermenin lüzu
muna kaniyim. Binaenaleyh bu noktanın nazarı dik
kate alınmasını rica ederim. 

I REÎS — Efendim; başka söz isteyen yoktur, Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

4 Temmuz 1337 tarih ve 131 numaralı (Şurayi 
devletin memurin muhakematına müteallik vazaif inin 

t sureti ifası hakkında) ki kanuna müzeyyel kanun. 

I Madde 1. — Memurin muhakemat heyet ve en-
I cümeni Büyük Millet Meclisinin tatil zamanında reis-
I lerinin daveti üzerine içtima edebilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
I bendeniz okunan birinci maddeye lüzum olduğunu 
I zannetmiyorum. Gerçi nizamnamei dahilimizde Encü-
I menlerin Meclisin hali içtimada bulunduğu zamanlar 
I içtima edebileceği ve tatilde bulunduğu zaman içtima 

edemeyeceği hakkında bir madde vardır. Fakat ka
nunun birinci maddesine nazaran Meclisin hali ta
tilde bulunması bu encümenin hali faaliyetine mani 

I değildir. Nitekim geçen sene tatilde Memurini Muha-
I kemat encümeni içtima ve ittihazı karar etmiştir. Fev

kalâdeliğe taallûk eden nokta yoktur. İçtima etmiştir. 
I Demekki, bu maddei kanuniyeyi çıkarırsak geçen se

ne ittihaz etmiş olduğu mukarrerat gayrı kanunidir. 
MÜNİP BEY (Van) — Meclisin salâhiyeti ile iç-

I tima etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Geçen se-
I ne Meclis mezuniyet ita etmemiştir. Memurini Mu

hakemat Encümeni kanunun birinci maddesine tevfi-
I kan «mezkûr encümen ve heyetin ittihaz ettikleri mu-
I karrerat Meclisin tasdikine iktiran etmez» diye muhar-
I rerdir. Binaenaleyh sair Encümenler gibi faaliyeti Mec-
I lisin tasdiki ile tam olan bir .Encümen değildir. Mec-
I lisin tasdikine ihtiyaç hissetmeyen bir Encümeni mah-
I sustur, bir teşekkülü mahsustur. O halde o teşekkül, 
I Meclis ister hali faaliyette olsun, ister hali faaliyette 
i olmasın, kendiliğinden içtima ve ittihazı karar edebi-
I lir. Bu encümenin, bu teşekkülün bu hakkı kanunisi-
I dir. Bu derçolunursa ne mahzur hasıl olur? Bendenizce 
I bundan iki mahzur hasıl olur. Birincisi : Geçen se-
I neki Encümenin ittihaz etmiş olduğu mukarreratın gay-
I rı kanuniliği gibi bir vaziyeti mahsusa, ikincisi de 
I bu vaziyetin tekrarı gibi lüzumsuz bir vaziyet, haşvi 
I kanunî hasıl olur. Binaenaleyh bendenizce bu mad-
J mez» fıkrasına nazaran Memurin Muhakemat Encü-
I meni Kanununun, «mezkûr Encümen ve Heyetin itti-
I haz ettiği mukarrerat Meclisin tasdikine iktiran et-
1 mez» fıkrasına nazaran Memurin Muhakemat encü-
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meninin mukarreratı Meclisin tasdiki ile tam olma
sına hacet olmadığına göre Memurini Muhakemat En
cümeni, Meclisin tatil halinde bulunduğu zamanlar 
dahi, nizamnamei dahilinin arz ettiğim o maddesine 
tabi olmayarak içtima edebilir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Böyle bir ka
yıt olmadığı için geçen sene Hacim Muhittin Bey te
reddüt etmiştir, azayi davet etmemiştir. 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Beyefendi
nin buyurdukları noktayı esasat halleder. Bir zatın 
tereddüdü her yerde bir kaidenin tekrarını istilzam 
etmez. Hacim Muhittin Bey tereddüt etmiş olabilir. 

tSMAlL KEMAL BEY (Çorum) — İşte o tererd-
düdü izale için... 

FERİDUN FlKRİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
zannediyorum ki, ferdin tereddüdünü izale için hük
mü umumiden ayrılmağa lüzum yoktur. Kanun sarih
tir. Ne diyor? Memurini muhakemat encümeni sair 
encümenler gibi değildir. Şebahet adındadır. Bende
niz son maddeye muarız değilim. Böyle bir maddeye 
de lüzum vardır. Meclisin hali faaliyette bulunmadı
ğı zamanda meselâ; takriben Temmuz ayında altı ay 
hitama eriyor. Müddeti bitiyor. Onun için üçüncü 
maddeye lüzum vardır. Böyle bir kanun çıkmalıdır. 
Yalnız bu birinci maddeye lüzum yoktur. Çünkü esa
sen mevcuttur. 

REİS — Efendim; birinci maddenin tayyını tek
lif ediyorlar. Reyinize arz ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
noktai nazarını izah etsin. 

REİS — Maddenin tayyını kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Tay kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Heyet ve encümen azalarından içti-
mada bulunanlara şehri yüzer lira tazminat verilir. 

FERİDUN FÎKRİ BEY (Dersim) — Bendeniz 
tazminat meselesine temas etmeyeceğim. İbarei kanu-
niyeden şu mana çıkıyor. Heyet ve Encümen azala
rından içtimada hazır bulunanlara şehri yüzer lira 
verilecek (Evet sesleri.) 

Efendim bu, zihinlere geliyor. Birçok arkadaşlar 
da bu kanaattadır. Onun için bu hususun taayyün et
mesi lâzımdır. Meclisin içtimai zamanında bu para 
verilecek midir? (Hayır sesleri.) O halde bu hayır 
mefhumunun taayyün etmesi lâzımdır. Heyet ve en

cümen azalarına Meclis tatil olduğu zaman da tazmi
nat verilir denilmelidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; ben de 
«içtimada hazır bulunanlara mahiye yüz lira verilir» 
meselesinin tavzihini istiyorum. Çünkü ne vakit içtima 
ederse o aylarda verilir manasını tazammun ediyor. 
Sonra Meclis azaları arasında birinci derecede, yok 
ikinci derecede aza olduğu fikri hâsıl olmaktadır. 
Çünkü geçen gün İstiklâl Mahkemeleri azalarının 
masariflerine karşı ikişer yüz lira verdik. Şimdi bun
lara Meclisin içtima ettiği zamanda verilmemek şar-
tiyle ve içtima ettikleri müddette münhasır olmak 
üzere yüz lira veriyoruz. Halbuki ötekilere Meclisin 
içtima ettiği zaman da verilecektir. Meclis azaları 
beyninde bu tefriki hiç muvafık bulmuyorum. Ya 
bunlara da ikişer yüz lira vermeli veyahut onların da 
ikişer yüz lirasını çok görmelidir. Rica ederim Mec
liste biri çok mühim iş görür, öteki az mühim iş 
görür gibi bir mesele hadis olmasın. 

REİS — Takrir vardır efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — Encümenden bir sual 
soracağım. Birinci maddede reislerinin daveti ile bun
ların geleceğine nazaran bunlar merkezde gayrı mev
cut yani dairei intihabiyelerine gitmiş de avdet edi
yor addolunarak harcırah verilecek mi verilmeyecek 
mi? Tasrih olunsun. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Harcirah ve
rilmeyecektir efendim. Ekserisi zaten hat üzerinde bu
lunmaktadırlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; eğer 
teklif kabul olunursa maddeden çıkan mana şu ola
caktır : (Tatil zamanındaki içtimalarda hazır bulu
nanlara şehri yüz lira verilir), deniliyor. Hazır bulu
nanlar tabiri zannediyorum ki müşkülâtı davet ede
cektir. Hazır bulunanlar kimlerdir? İçtimalara iştirak 
ederek müzakeratta hazır bulunanlar mı dır? O halde 
davet edilmişlerdir, içtima başlamıştır. Bir ay içeri
sinde müzakerata üç gün iştirak etmiştir, mütebaki 
günlerde iştirak etmemiştir. Buna para verilecek midir? 
Bu cihetin de tasrihi lâzımdır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Davete icabet 
edip gelmiş ve içtimada bulunmuşsa tabiî dahildir. 
Encümen dokuz kişiden mürekkeptir; bir içtimada 
beş kişi mevcutsa ekseriyet olur ve içtima eder. 2 : 3 
içtimada bulunsa ve bakiyesinde bulunmazsa yine yüz 
liraya alacaklardır. Madem ki davete icabet edip gel
miştir. Encümenin noktai nazarı bu yolda tespit olun
muştur. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
ikinci maddede «Heyet ve encümen azalarından iç-
timada hazır bulunanlara» diyor malumuâliniz He
yet on beş zattır. Encümen dokuz zattır. Bunlar ek
seriyeti temin etmek üzere aralarında bir münavebe 
yaparlar. Fakat Encümen yine devam eder. Bunun 
için bulunanlara verilecek, bulunmayanlara verilmeye
cek gibi bir kayıt doğru değildir. Arz ettiğim gibi bu
gün bendeniz bulunurum, yarın arkadaşımın bir ma
zereti olur, gider, fakat vazife yine yürür. Bunun için 
bu kayıt doğru değildir. Buradaki (içtimada hazır bu
lunanlara) fıkrasının buradan çıkması lâzım gelir. 

REİS — Efendim; madde hakında takrir var
dır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
îkinci maddenin berveçhizir tadilini teklif ediyo

rum. 
Madde 2. — Meclisin tatil zamanındaki içtimada 

heyet ve encümen azalarından bulunanlara şehri yü
zer lira tazminat verilir. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadilini teklif eylerim : 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Madde 2. — Heyet ve encümen azalarına şehri 
yüzer lira tazminat verilir. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye Meclisi tdare memurlarının da ithalini 

teklif eylerim. 
Van 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Memurini Muhakemat encümen ve heyeti azala

rına meclisin tatili zamanında şehri ikişer yüz lira ve
rilmek icap eder. Maddenin olveçhile tadilini teklif 
eylerim. 

Trabzon 
Muhtar 

Riyaseti Celileye 
tkinci maddenin berveçhiati tadilini teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Madde 2. — Heyet ve encümen azalarından içti
mada hazır bulunanlara şehri iki yüzer lira tazminat 
verilir. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadilini teklif eyleriz : 
Heyet ve encümen azalarından içtimada hazır bu

lunanlara beher içtima için on lira hakkı huzur veri
lir. 

İstanbul İstanbul 
Hakkı Şinasi Akçoraoğlu Yusuf 

Zonguldak 
Ragıp 

Riyaseti Celileye 
Maddenin şu suretle kabulünü teklif eylerim : 
(Heyet ve encümenin Meclisin tatil müddetince 

akit edeceği içtimalar için iştirak eden azasına şehri 
iki yüz lira üzerinden tazminat verilir.) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
takrirler hakkında bir nokta arz edeceğim. 

REİS — Buyurun! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 

zammı tazammun eden takrirlerde elli imza lâzımdır. 
Çünkü yüz lira olarak gelmiştir. Bunun tezyidi için 
elli imza lâzımdır. Binaenaleyh iki yüz liraya iblâğ 
hakkındaki takrirler reye konamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Reis Paşa, 
bütçe müzakeresi değildir. Feridun Fikri Beye hatırla
tır mısınız? 

REİS — Efendim; bütçe müzakeresi değildir, ay
rı bir kanun müzakeresidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tezyidi tah
sisattır. 

REİS — Bütçe müzakeresi değildir ki, elli imza
ya lüzum olsun. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Meclisin bütçesi dahi
linden verilecektir. 

REİS — Efendim; takrirleri reyinize arz ede
ceğim. Evelâ Hakkı Şinasi Paşa ve refikinin takriri 
aylık tahsisatı yevmiyeye kalbettiği için onu reyinize 
arz edeceğim. Bir kere daha okunsun. 

(Hakkı Şinasi Paşa ve Akçoraoğlu Yusuf Beyle
rin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dikkate almayan -
lan ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Hakkı Tarık, Muhtar ve Recep Zühtü Beylerin tak
rirlerinin üçü de iki yüzer liraya iblâğı hakkındadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Takririm yal
nız miktar üzerinde değildir efendim, tarzı ifade 
hakkındadır. 
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REÎS — Efendim; takririniz nazarı dikkate alına
cak olursa Encümene gider ve orada tespit edilir. Üç 
takrirde de tarzı ifade başka türlüdür. Bu takrirleri 
nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Efendim; Urfa Mebusu Refet Beyin de bir takriri 
vardır. Refet Bey bu takririnde beher içtima için beş li
ra hakkı huzur verilmesini teklif ediyorlar. Bu teklifi 
nazarı itibare alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı 
itibare almayanlar el kaldırsın... Nazarı itibare alın
mıştır. O halde diğer takrirleri reye koymağa lüzum 
kalmadı. Maddeyi nazarı dikkate alınan takrirle be
raber Encümene veriyoruz. 

(Makamı Riyasete îsmet Bey Geçti) 

REİS — Efendim; ikinci madde nazarı dikkate 
alman takrirle Encümene verilmiştir. Üçüncü madde
nin müzakeresine başlıyoruz : 

Madde 3. — 20 Mayıs 1341 tarihinde müddetleri 
hitam bulan heyet ve encümen azalarının müddetleri 
Büyük Millet Meclisinin tatil müddeti hitamına kadar 
devam eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
malumuâliniz Heyet ve Encümen azalıklarında mün
hal vukuunda madunda haizi ekseriyet olan zat davet 
edilir ve nisabı müzakere bu suretle ikmal edilir. Şim
diye kadar bu suretle devam ediyordu. Şimdi bu mad
de, müddetleri 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulan 
heyet ve encümen azasının müddetini temdit ediyor. 
Hudanekerde herhangi bir sebeple bir azalık jnhilâl 
ederse Encümen yine içtima edemez. Çünkü nisaba 
halel gelir. Esasen intihabın altı ay olması sırf heyeti 
teşkil eden dokuz ve on beş zat için değil, buraya bi
lâhare madun mevkiinde bulunan ve haizi ekseriyet 
olan zevatın da gelmesi içindir. Onun için bendeniz 
(müddetleri hitam bulan) kelimelerinden sonra (müd
detleri hitam bulan Memurini Muhakemat heyeti ile 
encümeni .için intihap edilen zevatın müddetleri Bü
yük Millet Meclisinin tatil müdeti hitamına kadar de
vam eder) diyorum ki şayet istifa veya hudanekerde 
fevat suretiyle inhilâl vuku bulursa bilmüracaa ma
dundaki zevat davet edilebilsin. 

REÎS — Başka mütalâa var mı efendim? Takrir
ler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde - 20 Mayıs 1341 tarihinde müd

detleri hitam bulan heyet ve encümen azalarının müd
detlerini Meclisin tatil müddetinin hitamına kadar 
temdit ediyor. Halbuki gerek encümen ve gerek he

yet azalarından münhal vukuunda yerlerine madunda 
kalan haizi ekseriyet bir zatın daveti ile nisabın temi
ni teamül iktizasındandır. Bu madde aynen kabul edi
lirse bu suretle inhilâl vukuunda noksan kalan aza
nın yerinin ne suretle temin edileceğine dair bir ka
yıt mevcut olmadığından bu noksan muameleyi ikma-
len mezkûr maddenin berveçhiati tadilini teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Madde 3. — 20 Mayıs 1341 tarihinde müddetleri 
h'tam bulan Memurin Muhakemat heyeti ile encü
meni için intihap edilen zevatın müddetleri Büyük 
Millet Meclisinin tatil müddeti hitamına kadar de
vam eder. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; bu kanunu kabulden maksat memurin hakkın
daki evrakı tahkikiyenin ve meclisi idareden çıkan 
birçok mukarreratın mühmel kalmamasıdır. Şimdi 
mevcut olan azayi kiramın müddetini temdit ediyo
ruz. Bilmiyoruz ki bu arkadaşlar devam edecek mi
dir, etmeyecek midir? Çünkü devam için kimseyi ic
bar edemeyiz. O güne kadar yani 20 Mayıs 1341 
tarihine kadar devam ederler. .Ondan sonra devam et
mek üzere burada şimdiden yeniden bir intihap ya
parsak daha iyi olur. Yani elyevm hazır olanların esa
misi tespit olunur. Arzu edenler devam etmek üzere 
kendilerini namzet gösterir. Çünkü maksat iş görmek
tir. maksat iş görmek olunca elyevm mevcut olmayan 
azayi kiramın içerisinde devam etmeyecekler buluna
bilir. Arz ettiğim gibi, devam için kimseyi icbar ede
meyiz. Onun içn 20 Mayıs tarhine kadar mevcut olan
lar devam, etsin, Mayıs yirmiden sonra yeniden inti
hap ettiklerimiz hazır bulunsun, onlar devam etsinler. 
Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; başka tadüname yoktur. Süley
man Sırrı Beyin üçüncü madde olarak teklif ettiği tak
riri tekrar okuyoruz : 

(Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Burada bir nokta vardır. Maddede inti
hap edilen zevatın müddetleri diyor. Madunlar için 
bir şey konmuyor. Madunlar, ancak ekseriyet sırasına 
göre istifa veya fevat vukuunda Heyeti Celileniz ta
rafından intihap edilir. Binaenaleyh onun için bir müd
det konmuştur. Binaenaleyh esas itibariyle vefat ve
ya vukuunda madunda bulunanların ekseriyet sırası 
ile bu heyete devamlarını temin maksadı ile bu teklif 
yapılmıştır. 

i - 186 — 



t. : 106 19 . 4 , 1341 C : 1 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maksadım 
da budur. 

REİS — Bu teklifi nazarı mütalâaya alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 
Üçüncü maddeyi .reyi âlinize arz ediyorum; kabul 
edenler lütfen elk aldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.... Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; ben
deniz Encümenden bir sual sormuştum. Cevap verme
diler. Binaenaleyh o noktaya dair tekrar bir takrir 
yazdım, takdim ediyorum ve dördüncü made olarak 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü madde olarak fıkrai atiyenin kabulünü 

teklif ederim : 
«Mevcut kanun ve nizamnamelerle şurayi devle

te mevdu diğer vazaif dahi işbu on beş kişilik heyet 
tarafından görülür.» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REtS — Hakkı Tarık Beyefendinin evvelce nazarı 
mütalâaya alınarak encümene tevdi edilen takririnde 
de bu fıkra mevcuttur. Tetkik encümeni ile Muha-
kemat heyetinin Şurayi devletin bütün vazifesini is-
tishap edeceğine dair kanunda bir sarahat olmadığın
dan bu noktanın da tetkiki encümenden talep edilmiş
tir. Encümen bu noktaya dair izahatta bulunmamış
tır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. Efendim, Hakkı Tarık Be
yefendinin encümene muhavvel takrirlerinde de bu ci
het mevzuubahis edilmiştir. Heyete ve encümene taal
lûk eden kanunun müzakeresinde bu cihet mevzuuba
his olmuştur. Millet Medisi müstemiren devam ettiği 
için şurayi devletin, memurin muhakematına ait va-
zaifinden mada hususatm Büyük Milet Meclisinde 
tezekkür edilmesi nazarı itibare alınarak, ancak memu
rin muhakematına ait hususat memurin muhakemat 
heyet ve encümenine verilmiştir. Bugünkü Teşkilâtı 
Esasiyemiz mucibince de hükmen Büyük Millet Mec
lisinin müstemifen devam etmesi itibariyle bunun 
memurini muhakemat heyet veya encümenine verilrne-
si doğru değildir. Binaenaleyh Encümen bunu kabul 
etmemiştir. Kanun yine eski kanundur. Bu, onu muad-
dil bir maddedir. Aynen kabulünü encümen muvafık 

görmüştür. Bu başka bir meseledir. Şayet bu teklifin 
kabulü istilzam ediliyorsa, esasın tadili iktiza ediyor 
demektir. Yine baştan müzakeresi lâzımdır. Fakat ben-
denizce şurayi devletin vaziyeti mahsusası ile heyete 
verilmesi doğru değildir. Ergeç şurayi devlet kanunu 
çıkacaktır. Bugünkü vaziyet muvakkattir, müstacel bir 
şekil kabul ediliyor. Fakat atiyen herhalde şurayi 
devlet teşkil edilecektir. Şurayi devletin vaziyeti mah-
susasiyle onun haiz olacağı hukuk ve salâhiyeti de 
kanunla tespit edilerek icabı maslahat temin edilecek
tir. 

REİS — Efendim; Encümen bu takrirdeki kay
dın kanuna derci muvafık olmadığını söylüyor. Eğer 
teklifinizde ısrar ediyorsanız reye koyacağım. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Teklifimi ge
ri alıyorum efendim. 

REİS — Haki Tarık Bey tekliflerinde ısrar etmi
yorlar. İkinci maddenin encümenden gelen şekli muad-
dili okunacaktır : 

Madde 2. — Heyet ve encümen azalarından iç-
I 

timada hazır bulunanlara beher içtima için on lira 
hakkı huzur -verilir. Bu hakkı huzur Meclisin tatil 
müddetine münhasırdır. 

REİS — Efendim; Encümen on lirada ısrar ediyor. 
Nazarı mütalâaya alman takrir beş liradır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi on lira tekrar reye konamaz, Meclisi Âli on 
lirayı reddetmiştir. Ya dokuz lira konur, ya on bir lira 
konur. On lira reye konamaz. 

REİS — Efendim; nazarı itibare alınan takrirde 
beş liradır. On lira reye konmuştur; Meclisi Âliniz 
kabul etmemiştir. Takrirde olduğu gibi buradaki ücret 
huzuru beş lira olmak üzere kabul buyuranlar lütfen 
d kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Binaenaleyh maddenin şekli muad-
dili şöyle oluyor : 

Madde 2. — Heyet ve encümen azalarından iç-
timada hazır bulunanlara beher içtima için beş lira 
hakkı huzur verilir. Bu hakkkı huzur Meclisin tatil 
müddetine münhasırdır. 

REİS :— Efendim; dördüncü madde tekrar okuna
caktır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

R.EİS — Mütalâa var mı efendim? Dördüncü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi memurdur. 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? Beşinci madde
yi kabul edenler lütfen elk aldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; bu kanun, tahsisat itasını mutazammın 
olduğu için, tayini esami ile reye vaz edeceğiz. Ta
yini esami ile reye vaz edilecek diğer kanunlar da 
vardır : Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı de
miryollarını ait kanun ikinci defa reye konacaktır. Son
ra Türkiyeye ithal olunan ecnebi halılarından alın
makta olan on iki misli resmin beş misle ircaına dair 
olan kanun ve Türk sanayi ve maaclin bankası hak
kındaki kanunla memurin tetkik encümeni ve muhake-
mat heyeti hakkındaki kanun, ki dört kanundur, bun
ları da tayini esami ile reyi âlilerine arz ediyoruz. Ka
bul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey pusu
lası vereceklerdir. (Divanı Muhasebata aza intihabı 
da beraber olsun sesleri.) Efendim; tensip buyurursa
nız, Divan; Muhasebat intihabını da bu vesile ile ya
palım. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Onu yarın ya
palım efendim. 

REİS — Efendim; reyi âlilerine arz edilen lâyiha 
dörttür, rey kutusu da dörttür. Divanı Muhasebata 
aza intihabını münasip ise yarına terk edelim. (Yarına 
sesleri.) 

(İstihsali ârâya Kastamonu dairei intihabiyesinden 
başlandı) 

REİS — Reylerini vermeyen rüfeka varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. Efendim; Muvazenei 
Maliye Encümeni hali içtimadadir. Reylerini kâtip 
bey vasıtasıyle göndermelerini rica ettik. (Hay hay ses
leri.) İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. Efen
dim; tasnifi ârâya kadar tensip buyurursanız ceza 
kanununun bakiyesi müzakeresine devam edelim. Daha 
vaktimiz vardır. 

8. — Kanunu Cezanın bazı mevadınm tadili hak
kında (1/543) numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası : 

REİS — Müzakeresine devam ediyoruz. 
18. — Kanunu mezkûrun altmış altıncı maddesi

nin zeyli evvel ve sanisi mülgadır. 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim; Bendeniz esas 

itibariyle maddenin tadilinin taraftarıyım. Yalnız şek
le ait bir noktai nazarım vardır. Onu arz edeceğim. 
O da şudur : Malumu âlinizdir ki bir memurun ve
yahut bir mahkeme ve bir meclis memurlarının ifayi 
vazife ettikleri esnada vazifelerinden münbais... (O 
madde değil sesleri.) Hangi maddeyi müzakere ediyo
ruz? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; bu altmış altıncı madde hakkın
dadır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Madde numaraları tas
hih oldu efendim. Matbuunda 19 ncudur. 

BESİM BEY (Mersin) — Bu fasıl hakkında mı
dır? Encümenden soruyorum? 

MÜNİR BEY (Çorum) — 28 nci Sayfanın başın
da 19 rakkamı vardır ki, şimdi 18 nci madde oldu. O 
madde; kanunu mezkûrun altmış altıncı maddesinin 
zeyli evveli mülgadır şeklindedir. 

BESİM BEY — O halde sözüm yoktur. 
RAHMİ BEY (Trabzon) — 19 Rakamı ile gös

terilen maddede 18 olmuştur ki, bunda; kanunu mez
kûrun altmış altıncı maddesinin zeyli evvel ve sanisi 
mülgadır diyor. Halbuki, (kanunu mezkûrun 66 ncı 
maddesi ile zeyli evvel ve sanisi mülgadır) denmek lâ
zımdır. Çünkü 66 ncı madde olmak üzere 17 nci mad
de kabul edilmiştir. 

ENCÜMEN NAMINA MÜNİR BEY (Çorum) — 
Efendim bu tetkike muhtaç bir kaziyedir. Mütalâala
rını alelacele kabul edecek olursak, ihtimal ki yan
lış bir neticeye varırız. Tetkik edelim, bu celseyi takip 
eden celsede bu hususta, Encümen namına maruzatta 
bulunuruz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; 66 
ncı maddenin yerine 18 rakamı ile 17 nci madde ka
bul edilmiştir ki, teklifleri varit değildir. 66 ncı mad
dede mülgadır demek lâzım gelir. Fakat 17 nci madde 
olan maddede, kanunu mezkûrun 66 ncı maddesi yeri
ne berveçhiati madde ikame olunmuştur, diye tespit 
olunmuştur. Binaenaleyh tehire mahal yoktur. 

REİS — Efendim, Encümen mazbata muharriri 
Bey tetkik edelim diyor. Takriri veriyoruz. 

Yedinci faslın unvanının tadili hakkındaki fıkra
yı okuyoruz : 

Kanunu mezkûrun yedinci faslının unvanı berveç
hiati tadil edilmiştir : 

«Tefevvühatı lisaniye ile memurini devlete mü
manaat ve ademi itaat ve hakaret edenlerin cezası.» 

REİS — Efendim; faslın unvanı bir fıkrai müs
takildir. Bu fikrai mustakileyi reyinize arz ediyorum... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Ayrıca bir rakam ko
nulsa daha iyi olur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, fasılların unvanına rakam konmaz, 
rakam faslın unvanıdır. Bu unvan bundan sonra ge
lecek ceraimi kolayca bulmak için konulur. 
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KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Madde değil
dir ki rakam konsun. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; bendenizin 
maruzatım faslın unvanı maddeye taallûk edecektir. 
Eski bir memura maddede vazifesi memuresini ifa 
ederken veyahut hükmü memuriyetinden dolayı ken
disine, kaderi namusunu ihlâl edecek bir tecavüz vu
kuunda onu duçarı tecziye etmekten ibaret idi. Bunu 
Encümen tadil ediyor. Zaten Adliye Vekâletinden ge
len tadil de o mahiyettedir. Şimdi zemmi kadh mad
deleri de buraya ilâve ediliyor. Bendeniz zemmi kadh 
maddelerinin buraya konmasına lüzum görmüyorum. 
Aşağıda diğer bir madde geliyor ki orada zem ve 
kadihten bahsedilecektir. Reisicumhura vaki olacak 
kadhi de nakletmek suretiyle bu maddeyi eski şek
linde bırakmayı münasip görüyorum. 

Sebebini arz edeyim; malumu âlileridir ki vazife 
esnasında tecavüz ve tahkirle zem ve kadh arasında 
mahiyeten büyük fark vardır. Bu, filân mahkemede 
müdafaa esnasında ashabı mesalihten birisi duçarı 
teessür oluyor ve memurun iş gördüğü esnada teessür 
neticesi olarak, tehevvür neticesi olarak kader namu
sunu tenkis edecek bir söz söylüyor. Bu memurun is
tiklâlini ve mevkiini ve şerefini vikaye için kabul 
edilmiş bir maddedir ve cezası da ona mütealliktir. 
Halbuki zem ve kadh ise tehevvürden ve teessürden 
ziyade tahriş ile, belki de bir husumetle vaki olan 
cürümdür. Diğer cürüm ise, o zat o memuru tanımaz 
memur da o zatı tanımaz, fakat öbürü meseleden mü-
tessirdir. O teessürden dolayı müşkülâta maruz bıra
kıldığı zan ve zehabiyle memura ufak bir tarizde bu
lunuyor. Maddenin hikmeti vazı ve eski unvanı .bun
dan ibarettir. Halbuki zem ve kadh buna karıştırıldı,ğ* 
için bir kerede zem ve kadh maddesinden arz ettiğ'm 
mesele mecz ediliyor ve Kanunu Ceza bir halita ha
line geliyor. Saniyen bir hâkim için de tatbik nokta
sından arayıp bulmak için müşkülât tahaddüs ediyor. 
Zem ve kadhe ait bir madde filân bir yerde başka 
bir madde filân bir yerde başka bir madde olursa müş
külâtı mucip olacaktır. Bendeniz bu zemmi kadhe taal
lûk eden fukaratın aşağıda gelecek 214 ncü maddeye 
aynen nakli ile bu maddenin hali sabıkı şeklinde 
tadilini teklif ediyorum. Bu hususta bir de teklif arz 
ediyorum, kabulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
burada tayin olunan cezanın haddi asgarisi üç ay. 
azamisi iki senedir. Bendeniz bu asgariyi çok görü
yorum. Eskiden bu baptaki mücazat daha hafifti. 

REİS — Hangi fıkraya ait söylüyorsunuz? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — On dokuzun

cu fıkra hakında. 
REİS — On dokuzuncu fıkrayı değil, faslın unva

nı hakkındaki bir fıkrayı müzakere ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Peki, affe
dersiniz efendim. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Reye 
sesleri.) 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; bu maddede 
mevzuubahis olan zem ve kadh ile 214 ncü maddede 
mevzuubahis olan zem ve kadh hakkında bariz bir 
fark vardır. Oradaki zem ve kadhler mutlaktır. Mad
deyi dikkatle okusak burada bahis olunan zem ve 
kadhler, mehakim ve mecalis azasına vesair rüesayi 
memurini devlete memuriyetlerini icrada iken veya ic
ra ettikleri memuriyetlerden dolayı vuku bulan zem ve 
kadhlerdir. 214 ncü maddede ise alelıtlak zem ve 
kadhten bahseder. Binaenaleyh madde yerindedir. Bu
rada cezanın ağır olması mütecavizi aleyhlerin haiz ol
dukları sıfatı resmiyeden ve bu sıfatı resmiyenin ica-
batı olarak yaptıkları vazifeden dolayı duçarı teca
vüz olmuş olmalarından münbaistir. 

BESİM BEY (Mersin) — Cezaya itiraz yoktur. 
Cezayi kabul ediyorum efendim. 

MÜNİR BEY (Devamla) — Aşağıdaki zem ve 
kadh mutlaktır. Eğer bu maddede bahsedilen rüesayi 
memurinin birisi hakkında sırf icra ettikleri memu
riyetten münbais ve memuriyetleriyle alâkadar olma
yarak bişahsın zem ve kadh vuku bulursa şüphesiz o 
vakit iki yüz on dördüncü maddeye gideriz. Yoksa 
icrayı memuriyet halinde iken veya icra ettikleri me
muriyetten dolayı kendilerine hırsızın veya sahtekâr
sın! diye muayyen bir madde istinadi ile zem ve kadh 
vuku bulursa mütecavizler hakkında tabiî bu madde 
mucibince muamele yapılır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Buyurdukları 
mucibe Reisicumhura şamil olan fıkraya da ait mi
dir? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hayır efendim, Reisi
cumhura şamil değildir. Reisicumhurun sıfatı riya
setleri hiç bir zaman kendilerinden imfikâk etmez. O 
sıfat daima mevcuttur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
mazbata muharriri bey neden bahsediyor? Riyaset, 
Reisicumhur hakındaki maddenin okunmadığını söy
ledi. Yoksa bir şey iki defa mı müzakere ediliyor? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hayır efendim. 
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REİS — Efendim; eğer faslın unvanı hakkındaki 
fıkra için söz yoksa reye vaz edeyim (söz yok sesleri.) 
Peki âlâ, fıkrayı yeniden okuyoruz : Kanunu mez
kûrun yedinci faslının unvanı berveçhiati tadil edilmiş
tir : 

(Tefevvühatı lisaniye ile memurini devlete müma
naat ve ademi itaat ve hakaret edenlerin cezası.) 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalâa var mı? 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim; takririm faslın 

unvanına da taallûk ediyor. Lütfen okunsun : 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbap ve mütalâata binaen 

işbu fasıl unvanının tay ve maddenin, zem ve kadehe 
ait birinci fıkrasının atiyen müzakere edilecek faslı 
mahsusuna nakil ve dere edilmek üzere buradan ihra
cı ile unvanı faslın, maddei mezkûrenin berveçhiati 
tadilini teklif ederim : Unvanı fasıl : Memurum dev
lete muhalefet ve ademi itaat ve hakaret. 

Madde 11. — Mahakim ve mecalis memurlarına 
vesair memurini devlete memuriyetlerini icrada iken 
veya icra ettikleri hükmü memuriyetten dolayı ka
dem namuslarına nakisev erecek surette muamelei 
hakaret veya italei lisana veya ihafeye cüret eyliyen-
ler on beş günden bir seneye kadar ve bu keyfiyet es-
nayi müzakere ve murafaada vuku bulursa altı aydan 
iki seneye kadar hapis olunur. 

Mersin 
Besim 

HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; faslın unvanı
na dair tadili reye koyun. 

BESİM BEY (Mersin) — Madde, faslın unvanı 
ile memzucen getirildiği için bendenizde takririmde 
memzucen fikrimi arz ettim. 

REİS — Memzucen değil, yalnız faslın unvanı... 
BESİM BEY (Mersin) — Faslın unvanı hakkında

ki fıkra, maddeden ayrı ise bendeniz de takririmi ge
ri alırım. 

REİS — Efendim; on dokuzuncu madde ayrıdır. 
Faslın unvanı yanı rakamsız olarak tadil edilmiştir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim, faslın unva
nı diye yazılan fıkra zaten maddeler arasında değil
dir. Yedinci fasıl diye bir fasıl vardır. O faslın unva
nı başka imiş. Binaenaleyh bu şekle inkilâp etmiştir. 
O fasılda fezahatı lisaniyeden de bahis vardır. Esas 
fezahatı lisaniyeye ait madde aşağıda diğer bir tarafa 
nakledilmiştir. 

- Ondan dolayı faslın unvanında tadilât yapılmıştır. 
Faslın unvanında yapılan tadilâtın maddei kanuniye 
ile alâkası yoktur. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, ondan bahset
miyorum. Adliye Encümeni faslın unvanını, değiştiri
yor mu, değiştir miyor mu? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Değiştirmiyor 
efendim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hükümetten gelen tek
lifte değiştirilmiştir. Encümen de onu aynen kabul et
miştir. 

BESİM BEY (Mersin) — Mademki değiştirilmiş
tir. Binaenaleyh bendeniz de unvanın tadilini istiyo
rum. Hakkımdır. O tadile karşı benim de takririmin 
reye vazmı rica ediyorum. 

REİS — Besim Beyefendi faslın unvanının tadili
ne ait olan takririnizi lütfen tefrik ediniz. İbare karı
şıktır. 

BESİM BEY (Mersin) — Peki efendim. 

REİS — Efendim; Mersin Mebusu Besin Beyin, 
faslın unvanı hakkındaki fıkraya müteallik teklifini 
nazarı itibare alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Na
zarı itibare almayanlar el kaldırsın... Nazarı itibare 
alınmamıştır. Şu halde fıkrayi aynen reyiâlinize arz 
ediyorum (fıkra tekrar okundu.) 

REİS — Bu fıkrayı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

19. — Kanunu mezkûrun 112 nci maddesi berveç
hiati tadil edilmiştir : 

Reisicumhur hakkında zem ve kadhte bulunan bir 
kimse bir seneden üç seneye kadar hapis olunur. Zem 
ve kadh haricinde olarak her ne suretle olursa olsun 
hakaret veya alenen italei lisanda bulunan kimse üç 
aydan bir seneye kadar hapsolunur. Mecalis ve maha
kim rüesa ve azasına vesair rüesayi memurini devlete 
vazifelerini icrada iken ve icra ettikleri vazifeden do
layı haklarında zem veya kadh cürmünü irtikâp eden
ler üç aydan iki seneye kadar hapsolunur. Bu keyfiyet 
mecalis ve mehakimin murafaası vaktinde olursa buna 
mütecasir olan kimse bir seneden üç seneye kadar 
hapsolunur. 

Zem ve kadh haricinde olarak muamelei hakaret ve 
italei lisan veyahut ihafeye cüret eyleyenler üç aydan 
bir seneye kadar ve bu keyfiyet esnayı murafaada vu
ku bulursa altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, bu 
eski maddedir. Bendeniz ikinci fıkradan bahsedece
ğim. «Mahakim ve mecalis rüesa ve azasına vesair 
rüesayi memurini devlete memuriyetlerini icrada iken 
veya icra ettikleri hükmü memuriyetten dolayı hak-
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larında zem ve kadh cürmünü irtikâp edenler üç ay
dan iki seneye kadar hapsolunur.» Diyor. Eski mad
dede bir haftadan altı aya kadardır. Demek haddi as
gari olan bir hafta üç aya çıkarılıyor. Ve haddi aza
mi olan altı ay da iki seneye çıkarılıyor. 

Fıkrai saniyeye gelince : Orada da esnayi mura
faada ise bir seneden üç seneye kadar. Halbuki mad-
dei asliyede altı aydan bir seneye kadardır. Bendeniz-
ce eski ceza daha doğrudur. Çünkü malumu âlileridir 
ki hususatı cezaiyede gayet yüksek haddi azamiler koy
mak, haddi asgarileri de yüksek tutmak müessir ol
maz. Mümkün olduğu kadar hükkâma vasi bir sahai 
takdir bırakmak lâzım gelir. Bazı ahval olur ki bir 
adam hakkında hâkim üç ay ceza vermekte tereddüt 
edebilir. Halbuki üç ay vermekte tereddüt eden hâ
kim on beş gün itasında daha kanaatla hükmeder. 
Bu; hususatı cezaiyede ihmal olunmayacak bir haki
kattir. Çünkü cezalarda haddi asgarinin fazla şedit tu
tulması çok defa hükkâmı ister istemez - yalnız bizim 
memleketlerde değil, bütün memleketlerde - cürmün 
ademi tahakkukuna sevk etmektedir. Hata geçenlerde 
muttali oldum. Sigorta kumpanyaları kanunu ceza
mızda kasten ikaı harik edenler hakkında idam hük
münün muharrer bulunması maddesinden adeta şi
kâyetçi imişler. Çünkü bu idam cezası maddesi mev
cut olduğundan dolayı çok defa vicdanı bir mülâha
za ile keyfiyet tahakkuk ettirilemeyerek idam ceza
sı yüzünden birçok kişilerin ademi mesuliyeti cihe
tine gidilmektedir. Binaenaleyh şunu arzdan maksa
dım, cezaların haddi asgari ve azamilerinin şedit ol
ması değildir. Heyeti içtimaiyede faideyi temin eden 
nokta, behemehal ceza ita olunmasıdır. Onun için 
cezalar da haddi asgarinin mümkün olduğu az olması 
lâzımdır. Bunun için, bendeniz eski maddedeki haddi 
asgarinin ne sebebe mebni tezyit edildiğini anlayama
dım ve doğru bulmadım. Olabilir ki bir mahkemeye 
bir adam getirilebilir. (Efendim bu adam rüesayı me
murine hakarette bulundu) denirse ve mahkeme buna 
iki ay vermek mecburiyetinde bulunursa tereddüt eder. 
Çünkü iki ay az bir şey değildir, tnsan böyle dimağı
nı daima büyük cezalara alıştırdığından iki ay ceza
nın ehemmiyeti karşısında bir an tereddüt geçirebilir. 
Fakat bir hâkim için karşısına getirilmiş olan adam 
hakkında filân adama hakaret etti denir. Şimdi he
yeti hâkime buna iki ay ceza vermek suretiyle iki ay 
medarı maişetinden ayıracağını düşünerek cürmü ta
hakkuk ettiremeyebilir ve maksadın tamamen zıddı 
hâsıl olur. Bendenizin birinci mütalâam budur. Fik
rimce eski kanundaki maddelerin haddi azamisini ka

bul edelim, bunu kabul ederim. Yâni iki seneye ka
dar diyelim. Ancak haddi asgarisi için esld miktarı ka
bul edelim; yani haddi asgari olmak üzere bir hafta 
diyelim veya hakaret, italei lisan olursa haddi asgari 
altı ay diyelim. Fakat haddi azamileri encümeninin 
teklifi üzere kabul edelim. Yani heyeti hâkimeye ge
niş bir sahai takdir bırakalım. 

ikinci maruzatım şudur: Burada Encümen bir 
noktayı gayet mutlak yazmıştır. Mecalis tabirini ga
yet mutlak olarak kaydetmiştir. Encümen namına 
beyanatta bulunan ŞefJk Beyefendiye de arz etmiştim. 
Mecalis denildiğinde. Meclisi Âliniz de buna dahil bu
lunuyor. Malumu âliniz bu bir kanunu muahhardır. 
Gerçi mantıki istidlâlaila, mantıki mutalâatla Meclisi 
Âlinin buna dahil olmaması pek tabiidir. Meclisi Âli 
müzakeratı esnasında zem ve kadh mahiyetini andı
ran efalde hâkim, her memlekette Meclisin nlizam-
namei dahilisidir. Makamı riyasetin bu bapta hakkı 
kazası vardır. Bu evleviyetle bedihi olan bir keyfi
yettir. Ancak Mecalis tabiri gayet mutlak olarak 
kullanılıyor. Onun için, samiinden birisi olursa da
hildir. 

BESİM BEY (Mersin) — Encümen sarahaten da
hildir diyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Encümen 
sarahaten dahildir dedikten sonra o zaman tamamiy-
le Meclisi âlinizin ve Meclislerin her yerdeki huku
kunun en bedihisine tecavüz edilmiş olur. Binaena
leyh hiç bir zaman Meclisi Âlinin salonu dahilinde 
böyle bu gibi zem ve kadhe müteallik olarak tekev
vün eden efali nizamnamei dahilinin hududu dahilin
deki meraciden gayrı hiç biri tarafından tabiî müca-
zat olamaz. Eğer böyle olması lâzım gelirse herhan
gi bir anda Meclis kürsüsünde veya Meclis salonun
da bir mebusun diğer mebus aleyhinde dermeyan et
miş olduğu mutalâattan dolayı zem ve kadh davası
nın ikame edilmesi imkânı hâsıl oluyor. Gördüm ki, 
Encümen bu hususu kâfi derecede bir vuzuhla zihnin
de tespit etmemiştir. Halbuki malumu âlileri Meclise 
taallûk eden hususatta Divanı Riyaset doğrudan 
doğruya hakkı kazayı haizdir. Her memlekette Mec
lis salonu dahilindeki bu gibi zem ve kadh müteallik 
efal Meclis Divanı Riyasetinin hükmüne tabidir. 

NECMEDDİN MOLLA BEY! (Kastamonu) — 
Zem ve kadhten ne anlıyorsun beyefendi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Alelıtlak 
zem ve kadh; meselâ burada mevcut olmayan bir 
adam hakkında doğru olmayan çirkin birtakım iba-
rat kullanılmıştır. 
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MÜNİR BEY (Çorum) — Bu sözlerin bununla 
ne alâkası var. 

FERİDUN FlKRÎ BEY (Devamla) — Müsade 
buyurun beyefendi! «Mecalis ve mehakimi rüesa ve 
azasına vesair rüesayı memurini devlete vazifelerini 
icrada iken icra ettikleri vazifeden dolayı haklarında 
zem ve kadh cürmünü irtikâp» hariçten birisi oldu
ğu gibi bu mecalis azalarından birine dahi yapıla
bilir. 

NECMEDDlN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Öyle şey yok efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim; 
azanın yekdiğeri hakkında zem ve kadh davası te
kevvün edebilir. Bendeniz bu noktayı; yani zihnime 
gelen bu mulâhazayi arz ettim ve bir maddede tespit 
etmedim. Zatı âliniz de Encümen namına kürsüye 
çıkarak bunların burada hiç bir veçhile varit olma
dığını ve Meclisi Âli müzakeratında beynelâza vuku 
bulacak ahvalin bu maddenin şümul ve mefhumuna 
dahil olmadığını tasrih ederseniz bendenizin de tered
düdüm zail olur. 

NECMEDDÎN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu sarihtir efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; bu maddenin ikinci fıkrasında «mecalis ve 
mehakim rüesa ve azasına vesair memurini devlete»1 

deniliyor. Bittabi bu kanunu ceza daha evvel kaleme 
alındığı zaman Meclisi Mebusan filân yoktur. Şimdi 
burada «sair rüesayi memurin» denilmiş, üst taraftaki 
«mecalis» de memurin sınıfından addedilmiştir. Çün
kü Kanunu ceza eski bir tarihte yazılmıştır. Yani ev
velce de arz ettiğim gibi meclisi mebusanın mevcut 
olmadığı bir zamanda kaleme alınmıştır. Onun için 
«mecalis ve mehakim rüesa ve azasına» cümlesinden 
sonra «vesair» kelimesinin kaldırılması icap eder. 
Çünkü «vesair»' kelimesi diğerini ipham eder, yani 
onların da memur sınıftan olduklarım ipham eder. 
Binaenaleyh «vesaire» kelimesini kaldırmak lâzım
dır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Sairi mi, rü
esayi mi? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
«Sair»i efendim. Çünkü «sair» kelimesi aşağıdaki 
memurinin yukarıya da matuf olduğunu ipham eder. 
Bu «sair» kelimesi fazladır. Eğer «mecalis»ı kelime
si Meclisi Mebusana da teşmil ediliyorsa - kastedili
yor - ki kastedilmek lâzım gelir - kastedildikten son

ra burada yalnız mezkûr olan «meclis azası icra et* 
tiği memuriyetten dolayı hakarete maruz kalırsa», 
İşte efendiler! O zaman bu fıkranın hükmü altına 

- girer. Meclis azası ise diğer fıkraların hükmü altına 
giremez. Hulâsa Feridun Fikri Beyefendinin endişe
lerine mahal yoktur. Çünkü meclis diğerlerinin hük
mü altına giremez. . Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda meclis azasının mecliste söylediği sözlerden 
dolayı hiç bir suretle mesul ve muatep olamayacak
ları mezkûrdur. Onun için endişelerine mahal yoktur. 
Yalnız burada Meclis azası bir hüküm altına girer 
ki - ifa ettiği vazifeden dolayı hariçte bir hakarete 
maruz kalırsa ki, buraya dahildir - Binaenaleyh bu 
maksadım temini için yalnız «sair» kelimesinin kalk
ması kâfidir. 

Cezalara gelince; cezalar teşdit edilmiştir. Eskiden 
mevcut olan ceza bir haftadan altı aya kadardı. Ya
ni «mehakim ve mecalis memurlarına vesair memu
rini devleti âliyeye memuriyetlerini icrada iken veya
hut hükmü memuriyetten dolayı bunların kader ve 
namuslarına nakise verecek surette muamelei haka
ret ve italei lisana ve ihafeye cüret eyleyenler olursa 
bir haftadan altı aya kadar hapsolunur.» Şeklinde 
idi. İşte efendiler! Görülüyor ki eski kanunda bu 
husus için verilen ceza bir. haftadan altı aya kadar 
hapistir. Halbuki şimdi bu ceza «üç aydan iki seneye 
kadar hapsolunur»» şeklinde teşdit edilmiştir. 

Efendiler; cürüm ile ceza beyninde nispet gözetil-
mezse tatbikatta çok müşkülât çekilir. Çünkü maha-
kim bir adamın cürmünü muhakeme ederken cür
münü hafif görür. Fakat kanunu cezada ağır görürse 
o adamın hakkında tahassül eden isnadı kâfi görmez, 
beraatine gider. Ekseriya mahakimin tarzı bu mer
kezdedir. Onun için cürüm daima derecatı mütefavi-
teye munkasem olmalıdır. Yani haddi nihayesi çok 
olsun - fakat haddi iptidaisi çok az olmalıdır. Çün
kü insanlar gerek şahısları itibariyle gerek söyledik
leri sözler itibariyle çok derecata munkasem olur. 
Onun için haddi iptidai bir haftadan başlasın, yine 
iki seneye kadar gitsin. Fakat herhalde bir haftadan 
başlayarak derecata munkasem olsun. Onun için 
haddi iptidaisinin eski kanunda olduğu gibi yine bir 
haftadan başlamasını teklif ediyorum. Sonra, muha
kemenin icrası sırasında vukubulan ceraim de evvel
ce altı aydan bir seneye başlıyordu. Burada bir sene
den 3 seneye kadar deniliyor. Yani bir seneden baş
lıyor. Bunun da haddi nihaisi üç sene olsun. Fakat 
haddi iptidaisi altı ay olsun. Yani derecatı mütefavi-
teye çok munkasem olsun. Saha geniş olsun. Onun 
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için haddi iptidailerin bundan evvelki maddei kanu
niye de olduğu gibi kabul olunmasını teklif ediyo
rum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde ta-
dilname veriniz. 

ADLİYE ENCÜMENt MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; bu maddede
ki mücazatı kanuniyenin haddi asgarîlerinin tenzili 
hakkındaki nokta o kadar münakaşaya değer bir ka
ziye olmamakla beraber bu cürümlere mütecasir olan
ların esbabı muhaffefei takdiriye dolayısıyle cezala
rının tenzili, tahfifi lâzım geliyorsa kanunu cezanın 
mukaddemeslndeki maddelerden birine ve zannede
rim kırkbeşinci veya kırkaltıncı maddelere istinaden 
hükkâm... (Kırkyedinci maddede sesleri.) Hakkı tak
dirini istimal ederek meselâ hapis cezasını bir hafta
ya kadar indirebilir. Rüesayı memurine mecalis ve 
mahakim rüesa ve azasına vukubulan tecavüzlerin 
mahiyet ve tesiratı içtimaiyeleri nazarı dikkate ala
rak bu maddelerde cezalar teşdit olunmuştur. Tekrar 
arz ediyorum ki; Heyeti Celile haddi asgarîlerin ten
zilini arzu ediyorsa bu takdire aittir, mucibi münaka
şa bir mesele değildir. 

Feridun Fikri Beyin endişelerine gelince : Meclis 
azası için dermeyan ettikleri endişeye hiç mahal yok
tur ve hiç varit değildir ve bu cihet hatıra bile gel
memiştir. Zaten Teşkilâtı Esasiye Kanunu mebusların 
bu kürsüden vukubulan her türlü mütalâat ve beya
natlarından mesul olmadıklarını, olmayacaklarını 
tasrih ve teyit etmiştir. Bu mebuslar için bir haktır ve 
tabiîdir ki Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi bir ka
nun tanzim edilemez. Burada kastedilen mecalis ve 
mahakim rüesa ve azasına hariçten vukubulan teca
vüzler, tahkirler zem ve kadhlerdir. Yoksa Meclisi Âli 
azaları arasında vukubulan münakaşalar katiyen bu 
kanunu dairei şümulüne giremez. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hariçten! 
MÜNİR BEY (Çorum) — Tabiîdir efendim, ka

nunda onu tasrih ediyorum. 
Sonra Abdullah Azmi Efendi Hazretlerinin «sa

ir» kelimesine müteallik mütalâalarına Encümen de 
iştirak eder. Kaldırılmasında beis yoktur. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; maddei asli
yede «mehakim ve mecalis memurlarına» diye yazıl
mıştır. Encümen şimdi bunu «mecalis ve mehakim rü
esa ve azasına» şeklinde tadil ediyor. Malûmu âlile
ridir ki mehakimde azadan başka reis ve müddeiumu
mi de vardır. Rüesa tabirinde müddeiumumi dahildir. 
Aza tabirinde dahil değildir. 

Sonra aşağıda rüesayı memurin tabiri kullanılıyor. 
Eski madde ise mecalis ve mehakim vesair memuri
ni devlete ait idi. Demek şimdi memurini devlet alel
ıtlak bir şeye maruz kalıyorsa bu cezayı görmeyecek, 
yalnız rüesası görecek. Maddeden bu mana çıkıyor. 
Halbuki bundan bendeniz bazı müşkülât çıkacağını 
ve Encümenin düşündüğü noktai nazarın aksi tecelli 
edeceğini zannediyorum. Meselâ bir kazada bir bele
diye azasına vazifeden münbais olan bir tecavüz bu
raya uğrayacaktır. Fakat orada bulunan bir tahrirat 
müdürü veya muhasebeci, vilâyette ise bir mektupçu 
rüesayı memurinden olmamak dolayısıyle bu madde
den istifade edemeyecektir. Sonra memurini böyle rü
esası ve gayrisi olarak tefrik etmekte ne faide düşün
müşlerdir? Encümenin lütfen bu cihetleri izah etme
lerini rica ederim. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; zaten me
murini saire hakkındaki ahkâm bu maddeyi velyeden 
maddeden mündemiçtir. Sonra rüesayı memurin dedi
ğimiz zaman müddeiumumiler tabiî dahildir. 

BESİM BEY (Mersin) — Yani zapta geçsin. 
MÜNİR BEY (Devamla) — Sonra rüesayı me

murinin evsafını ve kimler olduğunu tayin edecek bu 
kanundan ziyade kavanini sairedir. Meselâ idarei 

.umumiye vilâyat kanununda memurini mülkiye ve 
idarenin derecatı muayyendir. Bir kazada bir vilâyet
te bulunan rüesayı memurin hangileridir? Bunlar me-
lumdur. Derecatı ulâ ve derecatı taliye memurları 
vardır. Bu kanunda bu cihetler için o kadar tafsilât 
vermeye hacet yoktur. (Müzakere kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim, takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
İkinci fıkradaki haddi asgarînin Encümenin tek

lifindeki üç ay yerine (bir hafta) ve üçüncü fıkradaki 
haddi asgarînin altı ay olarak ve (zem ve kadh hari
cinde olarak) diye başlayan son fıkranın haddi asga
rîlerinin de bu surete mütenasip olarak (bir hafta) ve 
(altı ay) suretinde kabulünü teklif ederim. 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbap ve mütalâata binaen işbu 

maddenin zem ve kadhe ait fıkrasının atiyen müzakere 
edilecek faslı mahsusuna nakil ve dercedilmek üzere 
buradan ihracı ile maddei mezkûrenin berveçhi âti ta
dilini teklif ederim. 

Madde 112. — Mahakim ve mecalis memurlarına 
vesair memurini devlete memuriyetlerini icrada iken 
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veya icra ettikleri hükmü memuriyetten dolayı kade-
rü namuslarına nakise verecek surette muamelei haka
ret veya italei lisana veya i'hafeye cüret eyleyenler on 
beş günden bir seneye kadar ve bu keyfiyet esnayi 
müzakere ve murafaada vukubulursa alt» aydan iki se
neye kadar hapsolunur. 

Mersin 
Besim 

REYİS — Efendim; Besim Beyin teklifi ikidir, bi
risi maddenin ilk fıkrasının faslı mahsusa naklidir. Di
keri de, maddede tadilât icrasını mutazammındır. 

BESİM BEY (Mersin) — Teklifim, birinci fıkra
nın 214 ncü maddenin zemmi ve kadh maddesine nakli 
hakkındadır. 

REİS — Efendim; Encümenin takrirler hakkın
daki noktai nazarı nedir, yani takrirleri istiyor mu? 

ADLÎYE ENCÜMENÎ MAZMATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Encümen namına ma
ruzatta bulundum. Encümen namına o noktayi nazarı 
tekrar ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey
efendi bendeniz, takririmde Encümenin maddesini ay
nen kabul ediyorum. Yalnız haddi asgarîlerin eskile
rinin aynı olarak kabul edilmesini teklif ediyorum. 
Haddi azamîlerde Encümenin haddi azamîsi olsun di
yorum, efendim. 

REİS — Efendim; Besim Beyin takrirleri iki tek
lifi ihtiva etmektedir : 

Teklifin birisi; Reisicumhura ait olan kısımdır 
ki, zem ve kadh maddesini teklif ediyorlar. Şimdi bu 
teklifi reyinize ar;: edeceğim. Bu teklifi nazarı dikka
te alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Birinci teklif nazarı mütalâaya alınma
mıştır. 

Diğer tadilâta müteallik olan fıkralarını mükerre-
ren okudum. Tekrar okumaya lüzum görmüyorum. 
Onun için ikinci tekliflerini nazarı itibare alanlar 
lütfen ellerini... (Hangi teklif? Anlaşılmadı efendim 
sesleri.) 

REİS — Rica ederim efendim, defaatle okuduk. 
Dikkat buyurulmuyor ki. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Kimin olduğu
nu söylemiyorsunuz ki. 

REİS — İstirham ederim efendim, tekrar okuya
lım. Fakat dikkat buyurulsun. 

(Mersin Mebusu Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; Encümen, son fıkrası hakkın

da noktai nazarlarını arz etmişti. Şimdi reyinize arz 

ediyorum : Nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini' 
kaldırsınlar... Aksini reye arz ediyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı mütalâaya 
alınmamıştır efendim. 

Efendim; bir takrir daha geldi okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

19 ncu maddenin üçüncü fıkrasındaki müzakere ve 
murafaası vaktinde ibaresinin müzakere ve murafaa
sı «esnasında» yazılmak suretiyle tadilini teklif eyle-
rim. 

Kırşehir 
Ali Rıza 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Muvafıktır efendim. 
Encümen de iştirak eder. 

REİS — Efendim; Ali Rıza Beyin takrirlerini re
ye koyacağım. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen elleri
ni kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı müta
lâaya almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı 

.mütalâaya alınmıştır. 

Efendim; Feridun Fikri Bey takrirlerini izah et
tiler. Bu hususta; Encümen de noktai nazarını söyledi. 

Feridun Fikri Beyin teklifini nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsınlar... 

MÜNİR BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
Bu şekil kabul edilirse bundan evvelki madde ile te
nakuz teşkil edecektir. 214 ncü maddede vukubulacak 
zemler için kanunda zaten iki ay olarak tayin olun
muştur. Cezalarda bir intizam olmak lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — 214 ncü 
maddedeki tadilâta muarızım. Bu suretle kabul olu
nursa orada da o suretle tatbik edilir. 

REİS — Efendim; Feridun Fikri Beyin teklifini 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Nazarı mütalâaya almayanlar elle
rini kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Başka mütalâa yoktur. Binaenaleyh maddeyi ay
nen reyinize arz ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mad
deden «,sair» kelimesi kaldırılacaktı. 

REİS — Efendim; maddeden sair kelimesi ka
bul edilmişti. Binaenaleyh bu kelime kaldırıldıktan 
sonra maddeyi reyinize arz ediyorum, kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Efendim; madde
deki «vaktinde» yerine «esnasında» ibaresi kabul edil-* 
misti. Madde de o veçhile tashih edilsin. 
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REİS —Efendim; maddedeki «vaktinde» ibaresi 
yerine «esnasında» ibaresinin yazılması kabul edil
mişti. Binaenaleyh madde «müzakere ve murafaası 
esnasında» şeklinde olmuştur. Yani bu şekilde ka
bul edilmiştir ve maddeyi olveçhile tashih ediyoruz. 
(Maddeyi bu şekilde reye koyunuz sesleri.) 

Efendim; esasen teklifi vaki kabul edilmişti ve 
maddeyi de bu şekilde reyinize koydum. Tekrar re
ye koymaya lüzum var mı ki? (Hayır sesleri.) 

Efendim; deminden beri sıra ile bir çok kanun
ları reyi âlinize arz ettik. Bunların neticesini arz edi
yorum : 

Efendim; Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuaba-
tı Demiryolları İdaresinin 1341 bütçesi hakkındaki 
kanuna iştirak eden zevatın adedi «il 47» dir. iki rey 
sonradan verildiği için bunları hariç tutuyoruz. Bi
naenaleyh 145 rey vardır. Muamele tamamdır. Ka
nun «145» rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası hakkındaki 
kanuna iştirak eden zevatın miktarı kezalik «146» 
dır. İki zat sonradan iştirak ettiği için bunların reyi 
hariç addedilmiştir. Binaenaleyh 144 rey vardır. 144 
reyden 135 kabul, 3 ret, 6 müstenkif vardır. Binaen
aleyh, kanun 136 ıey ile kabul edilmiştir. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Kanunu ce
zanın bazı mevadını muaddil kanunun mevadı müte-
bakiyesinin müzakeresine devam ediyorum. Yirminci 
fıkra okunacaktır : 

20. — Kanunu mezkûrun yüz onüçüncü maddesi 
berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Asakirin ve hükümet tarafından alelıtlak zabıta
ya ve idareye ve umuru belediyeye memur bulunan
ların memuriyetlerini icrada iken veyahut icra ettik
leri hükmü memuriyetten dolayı kadir ve namusları
na nakise verecek suretle muamelei hakaret veya ita-
lei lisan veyahut ihafeye cüret edenler bir haftadan 

4 Temmuz 1337 tarih ve 131 numaralı (Şûrayı 
devletin memurin muhakematma müteallik vazaifinin 
sureti ifası) hakkındaki kanuna iştirak eden azanın 
adedi kezalik 147'dir. iki zat istihsali ârâdan sonra
dan rey verdikleri için hariç tutulmuştur. Binaen
aleyh 145 rey vardır. 145 reyden 135 kabul, 9 ret, 1 
müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun «,135» rey ile 
kabul edilmiştir. 

Türkiye ve Şark halıları resminin tenzili hakkın
daki kanuna iştirak eden zatın miktarı «144» dür. 
«144» rey de müttefikan kabul lehindedir. Binaen
aleyh kanun «,144» rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim; gece içtimaına Heyeti Celileniz karar 
verdi. (Yarın gece sesleri.) Efendim; kararda sarahat 
var ise bu gece, sarahat yok ise yarın gece içtima ede
riz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Öyle şey olur 
mu? Heyeti Celile bu gece içtimaa karar verdi. Ka
rardan. dönmek olur mu? 

(Evet bu gece sesleri.) 
REİS — Efendim; bu gece saat 8,30'da içtima et

mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 6,15 

üç aya kadar hapis veya kendilerinden beş liradan on-
beş liraya kadar cezayi nakdi ahzolunur. 

Bir misillû muamelei hakaret veya italei lisan ve
yahut ihafe asakir ve jandarma zabitanı ve polis mer
kez memurları ve serkomiser ve muavinleri hakların
da vukubulursa onbeş günden altı aya kadar hapso-
lunur ve bu misillû hakaret veyahut ihafenin icrasın
da teşhiri silâh eden olursa her halde altı aydan iki 
seneye kadar hapsolunur. 

Bu maddede beyan olunan memurlar hakkında 
zem ve kadh vukuunda kanunen efali mezkûreye 
müterettep ceza südüsten sülüse kadar tezyit olunur. 

İKINCÎ CELSE 

Bed'i MUzakerat; Saat : 8,35 

Reis : Reis Vekili İsmet Bey 

Kâtipler : Ruşen Eşref Bey (Karalıisansahip), Kâzım Bey (Giresun) 
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BESİM BEY (Mersin) — Encümenden bir sual 
soracağım. Efendim; son fıkrada deniliyor ki «zem ve 
kadh vukuunda kanunen efali mezkûreye mürettep 
ceza südüsten sülüse kadar tezyit olunur.» Malûmu 
âlileridir ki bundan evvel kabul ettiğimiz maddede 
zem ve kadhten bahsediyordu. Halbuki zem ve kadh-
ten bahseden madde 214 ncü maddedir. Zem ve kadh-
le tarafeyne birtakım hukuk ve salâhiyet bahşedili
yor. Meselâ zem ve kadh ika eden şahıs vazifeyi... 
(İşitmiyoruz kürsüye sesleri.) 

Efendim; son fıkrada zem ve kadhten bahsolu-
nuyor; bundan evvel Heyeti Celilenin kabul ettiği 
bir madde vardır ki; onda da yine zem ve kadh mev-
zuubahistir. Yani bu madde vazifeden münbais cera-
imden bahsettiği için bendeniz bundan sonra gelecek 
214 ncü madde ile bazı noktasının tearuz teşkil et
mesi ihtimalini nazarı dikkate alarak Encümenden bir 
sual soruyorum. 

Meselâ zem ve kadh ika eden bir adam derse ki; 
ben bu zemmi ispat etmek istiyorum. Meselâ mevzu 
cürüm olursa Ve memuriyete taallûk ederse kanunen 
bu hakkı mesmudur. Yani hakkı ispatı kanun tanı
mıştır. Binaenaleyh burada meskûtuanh bırakıldığına 
nazaran bu hakkı ispat; yani hakkı müdafaaya taal
lûk eden hukuk Encümence nazarı itibare alınmış ve 
hakkı müdafaası kabul edilmiş midir? Yani kanunu 
umumî ve 214 ncü madde mucibince cereyan etmesi 
mi lâzım gelir? Yoksa vazifeye taallûku itibariyle 
bunun ispatına lüzum yoktur gibi hakkı müdafaayı 
ihlâl eden bir noktai tereddüt var mıdır? Bunun iza
hını rica ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; gerek bu 
maddede ve gerek bundan evvelki maddenin ikinci 
fıkrasında muharrer, mecalis ve mehakimi rüesa ve 
azası ile sair rüesayi memurin hakkında zem ve kadh 
vukubulduğu takdirde mütecaviz olan kimse zemmin 
mevzuunu veyahut kadhin mevzuunu zemme tahvil ve 
bu suretle zemme münkalip olan isnadı ispat etmek 
isterse hakkı müdafaaya taallûk ettiği için bu iddia 
mesmudur ve bu bapta 214 ncü maddede muayyen 
olan usul ve ahkâm dahilinde muamele olunmak za
rurîdir, labüttür. Mahaza arzu buyurulursa buraya bir 
fıkrada kaydedilebilir. 

YÛSUF KEMAL BEY (Sinop) — «Asakirin ve 
hükümet tarafından alelıtlak zabıtaya ve idareye ve 
umuru belediyeye memur bulunanların memuriyetle
rini icrada iken» ilh... diyor. Encümen «hükümet ta

rafından» kelimesinin ibkasında İsrar ediyor mu? Ve 
buna lüzum var mı? Çünkü «memurini belediye» hü
kümet tarafından tayin edilmez. Madde şu şekli gös
teriyor; asakirin zabıtai idareye ve umuru belediyeye 
memur olan deniyor. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Yani «hükümet» ke
limesinin kaldırılmasını istiyorsunuz değil mi efen
dim? Bu, mefhumu ihlâl etmez, mamafih buyurdu
ğunuz mahzuru bertaraf eder, Encümen de kabul 
eyler. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — (Hükümet tara
fından) kaydının kaldırılmasını... 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri.) Takrir vardır. Okunacaktır efendim : 

Riyaseti Celileye 
Kanunu mezkûrun yüz onüçüncü maddesine son 

fıkra olarak fıkrai atiyenin dercini teklif eylerim. 
İşbu madde ile maddei sabıkanın fıkrai saniyesi

ne mahsus ve münhasır olmak üzere kadhin zemme 
kalbi ve zemmin mevzuunu ispat iddiası mesmu olur 
ve bu takdirde 214 ncü maddede muharrer usul ve 
kavaid tatbik edilir. 

Kastamonu 
Necmeddin 

MÜNİR BEY (Çorum) — Encümen de böyle 
bir kaydı kabul eder efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; burada 
<',münhasır olmak üzere» kaydını anlayamadım. Bu
nu izah etsinler. 

REİS — Efendim; takrir maddeye son fıkra ola
rak teklif ediliyor. 

NECMEDDİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Maddei sabıkadaki fıkrai ulâ ki Reisicumhur hak
kındadır. Tabiî o kısımda zemmin iddiası mevzuba
his olmadığı için fıkrai saniyeye mahsus ve münhasır 
olmak üzere şeklini teklife mecbur kaldım. 

REİS — Efendim; yirminci maddenin son fıkrası 
olarak ilâve ediyor. Yani şekli muaddeldir. Binaen
aleyh «işbu madde ile maddei sabıkanın fıkrai sani
yesine mahsus ve münhasır olmak üzere kadhin zem-
ms kalbi mevzuunu ispat iddiası mesmu olur ve bu 
takdirde ikiyüz ondördüncü maddede muharrer usul 
ve kavaid tatbik edilir» şeklindedir. Bu, son fıkra 
olarak teklif ediliyor. Encümen de kabul etmiştir. Son 
fıkra olarak bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sınlar... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Müsaade bu
yurun! Tekrar reye vaz edeceğim. Son fıkra olarak 
teklif edilen bu fıkrayı kabul edenler lütfen ellerini 
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kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Şu halde efendim, maddenin 
sonuna şu fıkra ilâve edilecektir : 

«İşbu madde ile maddei sabıkanın fıkrai saniyesi
ne mahsus ve münhasır olmak üzere kadhin zemme 
kalbi ve zemmin mevzuunu ispat iddiası mesmu olur 
ve bu takdirde (214) ncü maddede muharrer usul ve 
kavaid tatbik edilir.» 

Efendim; maddeyi bu şekilde reye vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul buyur-
mayanlar ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Reis Beyefen
di, «-Hükümet tarafından» kaydının kaldırılmasını En
cümen de kabul etmişti. 

REİS — Bu şekle aittir efendim. «Asakirin ve 
hükümet tarafından alelıtlak zabitaya ve idareye...» 
fıkrasından hükümet kaydının kaldırılmasını Encü
men de kabul ediyor, o suretle kaldırıyoruz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Yalnız «Hü
kümet tarafından» kalkıyor. 

REİS — Evet efendim. 
21. — Kanunu mezkûrun yüzotuzuncu maddesi 

zeyli berveçhi âti tadil edilmiştir : 
Bir kimse defhal hükümete müracaata muktedir 

olduğu ahvalde cebir ve şiddet icrası ile bizzat istifayi 
hak eyler ise bir seneye kadar hapsolunur. Cürmün 
faili hakkının sıhhatini ispat eylerse göreceği cezanın 
üç rubu kadarı tenzil olunabilir. 

Hükmen kendi yedi nez olunup da müstahakına 
teslim olunan emvali gayrımenkuleleri zapt ve işgal 
eden veya mahcuz olan emvali gayrımenkuleyi va-
ziyed tarihinden sonra tahrip eyleyen veyahut kendi 
yedinde veya şahsı aher nezdinde olup usulen tahtı 
hacze alınan veya vaziyed edilen emvali menkulesini 
ahiz veya itlaf veya istihlâk eden kimse bir aydan bir 
seneye kadar hapsolunur ve on beş liradan yüz lira
ya kadar cezayı nakdi alınır. 

Eğer bu fiil mühür fekki veya cebir ve şiddet isti
mali veya tehdit ikaı suretiyle veyahut müsellehan ve 
birden ziyade eşhas tarafından icra edilirse hapis ce
zası altı aydan üç seneye kadar temdit olunur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; bu maddede mevzuubahis olan cürmün, 
cürmiyetini teşkil eden şeyin esası iki şeyden terek
küp ediyor : Birisi derhal hükümete ihbara mukte
dir olduğu halde cebir ve şiddet icrası ile bizzat isti
fayı haktır. Yani hükümete müracaata muktedir ol-
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duğu halde cebir ve şiddet istimali ile kandisinin biz
zat istifayı hakka kıyam etmesi ve bu kıyamın ce
bir ve şiddetle beraber olması cürmün esasını teşkil 
ediyor. Yani cürüm olabilmek için cebir ve şiddetin 
beraber bulunması lâzımdır. Binaenaleyh cebir ve 
şiddet cürmün cürmiyeti esasını teşkil ettikten sonra 
altındaki fıkrada (eğer bu fiil cebir ve şiddet istimali 
suretiyle) denilecek olursa yukarıdaki tarif ata münafi 
düşer. Yani ilmî bir şekilde ya cebir ve şiddeti esasi 
cürmiden addetmemek veyahut esbabı müşeddeden 
addetmek lâzım gelir. Esası cürmiden addettikten son
ra tekrar fıkranın sonunda bunu esbabı müşeddeden 
addetmek ilmî bir esas addedilmez. Binaenaleyh mad
denin yazılışına ve bundan evvelki maddeye göre 
cürmün cürmiyeti cebir ve şiddetle beraber olacak
tır. Bakınız (bir kimse derhal hükümete müracaata 
muktedir olduğu ahvalde cebir ve şiddet icrası ile) iki
si beraber terekküp ediyor. Bunu dedikten sonra aşa
ğıda (eğer bu kabil mühür fekki veya cebir ve şiddet 
istimali veya tehdit ikaı suretiyle...) deniliyor. Yani bu 
son fıkrada (cebir ve şiddet) kelimeleri zaittir. Binaen
aleyh buradan (cebir ve şiddet) in kaldırılması lâzım
dır. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; ufak bir ma
ruzatta bulunacağım. Bu maddei asliyede de vardı. 
Malûmu âlileri bunda diyor ki (bizzat istifayı hak 
ederse bir seneye kadar hapsolunur.) Bir seneye ka
dar demekle haddi azamiyi tayin ve tahdit ediyor. 
Haddi asgarîyi de meskûtünanh bırakıyor. Bu mad
dei asliyede de vardı. Fakat bu cihet mahakimde du
çarı tereddüt ve ihtilâf oluyor. Madem haddi asgarî 
tayin edilmemiş, mademki, cezanın asgarîsi de yirmi
dört saattir. Binaenaleyh biz yirmidört saatte verebi
liriz. Bazıları da diyorlar ki, mademki haddi azamî 
bir seneye kadardır ve bu bir sene de cünhadır. Mü-
cazatı terhibiyenin haddi asgarîsi bir haftadır. Bina
enaleyh bir haftadan aşağı ceza verilemez. Bu ihti
lâfı mucip oluyor. Gerçi biz şimdi istinaf mahakimi-
ni lağvetmek itibariyle bunun da yirmidört saatte 
kadar inmesinde veya bir haftaya kadar çıkmasında 
fark yoksa da fakat gerek mütehassıs Encümenin, ge
rekse Adliye Vekâletinin aldığı bu siyaseti adliye 
hakkındaki vaziyete bakılırsa istinaf mahakimi ile 
merfu olacağı melhuz olduğundan ve binaenaleyh ka
biliyeti istinaf iye noktai nazarından haizi tesir bu
lunduğundan bu arz ettiğim noktanın haddi asgarî
sinin tayinini rica ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Pekâlâ, efendim. 
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BESİM BEY (Devamla) — Bir haftadan bir sene
ye kadar, denilmelidir. İstirhamım bundan ibarettir, 
Encümen kabul ederse şey etmiyorum efendim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; bu 130 ncu 
maddenin zeyli âlâhalihi bırakılmıştır. Tadili mucip 
olan şey, şu maddei muaddelenin fıkrai saniyesiyle 
fıkrai saniyenin mütetabiatıdır. Binaenaleyh Abdullah 
Azmi Efendinin itirazları varit değildir. Bu fiilde, mü
hür fekki ve cebri şiddet istimalinden maksatta fık
rai saniyede yeniden vaz edilen mevad ve efale şamil
dir. Yani, bu ahkâm efali mezkûreye münhasırdır, 
yoksa birinci fıkra başlı başına bir hükmü ifade eder. 

Besim Beyefendinin mütalâalarına gelince : Ma
lûmu âlileridir ki bir cezanın envai mücazattan han
gisinin dairesine dahil olduğunu tayin etmek için ceza
nın haddi azamîsine bakarız. Maddede bir seneye ka
dar denmesine göre; bunun bir cünha olduğu derkâr-
dır. Ve cünhalar da mücazatı cismaniyenin mebdei 
bir haftadır. Bunda tereddüde mahal yoktur. Mama
fih kendileri bu hususta bir takrir verirlerse Encümen 
de iştirak eder. 

AHMET KADRİ BEY (Siverek) — Takrire ne 
lüzum var? 

Mademki kabul ediyorsunuz şifahî tekliflerini ka
bul ediniz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim: ikin
ci fıkrada sayılan fiiller «,müteaddi»dir. Üçüncü fık
rada «eğer bu fiil» deniliyor. Yukarıda tadat edilen 
efali saireye nazaran buradaki efal ve efali. mezkûre 
gibi bir şey demek lâzım gelir. Yani bu fiil demek
tense bu «fiiller» denilse. Encümen bu hususta ne 
mütalâda bulunuyor? Bu fiil demekten ise bu fiiller 
denilse olmaz mı? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Encümen kabul eder 
efendim. Fıkrai saniyede mezkûr olan efal de de-
nilebiliyor. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu şekilde tas
hihine muvafakat ediyor musunuz efendim? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Evet efendim. 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; burada (Em

vali gayrımenkuleleri) tabiri doğru değildir. (Emvali 
gayrımenkuleyi) demek lâzımdır. Birincisine fazla ola
rak bir cemi edatı ilâve edilmiştir. 

REİS — Efendim; Trabzon Mebusu Rahmi Beyin 
takririnde emvali gayrımenkule kaydı vardır. Asılda 
cemidir. Müfrede tahvil ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bir şey soracağım. (Eğer bu fiil) tabiri vardır. Abdul
lah Azmi Efendinin buyurdukları bu kelime hakikaten 

iltibası mucip olur. (Eğer bu fiil) tabiri yalnız hük
men kelimesi ile başlayan hükme raci ise o zaman 
mesele de mucibi tereddüt olacak bir nokta yoktur. 

REİS — Feridun Fikri Bey! İşitilmiyor. Lütfen 
kürsüye geliniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim; 
Abdullah Azmi Efendi maddenin birinci fıkrasında
ki (cebir ve şiddet icrası ile bizzat istifayi hak eyler) 
dedikten sonra (eğer bu fiil cebir ve şiddet istimali 
sureti ile icra edilirse hapis cezası altı aydan üç seneye 
kadar temdit edilir) fıkrasında bunun ikinci bir kere 
daha tekrar edildiğini dermeyan buyurdular. Hakika
ten bir iltibas görülüyor. Halbuki biraz dikkat edilir
se (bu fiil) tabirinin ikinci cürme raci olduğu anlaşı
lıyor, (hükmen) diye başlayan cürme raci oluyor, bu 
hata yalnız tarzı tabındadır. Yukarıdaki kelime de şa
mil olacağını gösteriyor, binaenaleyh bu iltibası izale 
edecek bir tabir koyalım. 

REİS — Efendim; şekle ait bir tashih var, ikinci 
fıkrada emvali gayrımenkuleleri kaldırılacak emvali 
menkule olacak. İkinci fıkrada «,eğer bu fiil yerine» 
«eğer fıkrai saniyede mezkûr olan efal» diye tavzih 
olunacak... (Eğer yok sesleri.) (Zikrolunur diyelim ses
leri. 

Efendim; (fıkrai saniyede mezkûr olan efal) iba
resini Encümen de kabul ediyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; baş
taki derhal kelimesine de lüzum var mı? Encümen bun
da İsrar ediyor mu? Başta bir «kimse derhal» kelime
si vardır. Derhal olmaz da biraz sonra olur. Bu ter
cümedir. «iîmediyetman» dan alınmış galiba? 

REİS — Efendim: Encümen buna taraftar mı? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Herhalde hü

kümete malûmat vermeye herkes muktedirdir. Üç gün 
sonra, beş gün sonra malûmat verir. Binaenaleyh bu 
maksat asıl olamaz. 

REİS — Efendim; Encümen, maddei sabıkada da 
vardır, burada da lâzımdır diyor. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile işbu maddenin birin

ci fıkrasındaki (bir seneye kadar hapsolunur) cümle
sinin : (Bir haftadan bir seneye kadar) şeklinde ta
dil ve kabulünü teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

REİS — Efendim; Encümenin mütalâası var mı? 
MÜNİR BEY (Çorum) — Arz ettim efendim, bu 

nokta hakkında maruzatta bulundum. 
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REİS — Efendim; Encümen, noktai nazarını izah 
etmiştir. Besim Beyin noktai nazarını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

Efendim; şekle ait olan tashihleri arz ettim. Bu 
şekle göre 21 nci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunu Cezanın onbirinci faslının unvanı berveç-
hi âti tadil edilmiştir : 

(Fezahatı lisaniyeye içtisar ve merasimi diniyeye 
taarruz edenler ile bazı âsârı kadime ve mutebereyi 
tahrip ve rahnedar eyleyenlere dair.) 

REİS — Söz isteyen var mı? 11 nci faslın tadil 
edilen unvanını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

22. — Kanunu mezkûrun 132 nci maddesi ber-
veçhi âti tadil edilmiştir. 

Enbiyayi İzam hazeratına karşı alenen fezahatı 
lisaniyeye içtisarı sabit olanlar bir seneden üç seneye 
kadar hapsolunurlar. Sunufu. tebaanın Devletçe icra
sına mezun oldukları resmî ayinlerine bir kimse tara
fından taarruz vukubulur veyahut bunların icrasına 
fiilen' veya tehdiden mümanaat edilirse ol kimse bir 
haftadan üç aya kadar hapsolunur. 

KÂZjjM VEHBÎ BEY (Ergani) — Şekle ait söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; res
mî ayinlerine var. Malûmu âlileriniz resmî ayin de
nildiği vakit birisi arapça, diğeri acemcedir. Araları
na bir vav konmak lâzımdır. Aralarına atfı tertibi 
ile bir vav konursa maksat hâsıl olur. Bendenize ka
lırsa resim kaldırılsın. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; aslında da 
vav vardır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. 
MÜNİR BEY (Çorum) — Vav noksandır. Aslın

da vav vardır, sehvi mürettiptir. Resim ve ayinleri
dir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

23. — Kanunu mezkûrun 139 ncu maddesi berveç-
hi âti tadil edilmiştir :'• 

4 .1341 C : 2 

I Müstehcen veya mugayiri ar ve haya her nevi ki
tap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale ilânları 

I veya bu kabil resimleri, tasvirleri, fotşoğrafları, sine
ma şeritlerini, yahut diğer eşyayı teşhir veya bu ka-

I bil âsâr ve mevzuatı tiyatro ve sinemalarda vesair 
I umumî mahallerde temsil veya gerek bunların, gerek 

bu kabil gramofon plâklarını bilerek tevzi veya fü-
I ruht edenler ve ettirenler yahut ticaret veya tevzi yahut 
I teşhir kastı ile tersim, tasvir, hâk, imal}, tab veya tek-
I sir ve gramofon plâklarım imlâ eden iveya ettirenler, 
I yahut bunları nezdinde bulunduranlar yahut ithal, ih-
I raç ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer bir ma-
I halle nakleden ve ettirenler ve bunlar üzerinde her ne 
I suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bun-
I ların tedavül ve ticaretini teshil kastı ile efali mez-
I küreyi icra eden eşhas veya bu kabil evrak ve eşyanın 
I gerek bilvasıta ve gerek bilâvasıta ne suretle tedarik 
I edilebileceğini herhangi şekilde olursa olsun ilân eden 
I veya bildirenler ve umumî mahallerde bu kabil hitâ-
I beleri irad edenler bir aydan iki seneye kadar hapso-
I lunur ve on liradan beş yüz liraya kadar cezayi nakdi 
I ile cezalandırılır. 

I Neşir veya tevzi edilmek üzere müstehcen veya 
I mugayiri ârû haya, kitap, makale ve varaka, ilân ya-
I zanlarla bu kabil makale yazı ve resimleri ihtiva eden 
I gazete ve mecmua müdürü mesulleri hakkında da ay-
I m ceza hükmolunur. İşbu maddede mezkûr evrak ve 
I eşya müsadere ve imha olunur. Müstehcen veya mu-
I gayiri ar ve haya şarkıları alenen teganni edenler ve 
I bu kabil gramofon plâklarını çalanlar bir haftadan altı 
I aya kadar hapsolunur ve beş liradan elli liraya kadar 
I cezayi nakdi alınır. Bu maddeye muhalif olan ahkâ-
I mı kanuniye mefsuhtur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) -+- Efendim; bu 
I maddenin Encümen tarafından izahını rica edeceğim". 
I Bir nokta da (bilerek) kelimesi istimal edilmiştir. Di-
I *er fiillerde efali cürmiyede bilerek gibi bir tabir isti-
I mal edlmemiştir. Gerçi cürümlerde kast aranacaktır. 
I Bunda şüphe yoktur. Yalnız bu noktanın içine tah-
I sisen (bilerek) kelimesi konulduğu halde diğer nokta-
I lannda bu kelimenin tekrar edilmemesi yüzünden tat-
I bikatında müşkülât olur veyahut haksızlığı mucip olur. 
I Encümen bunu izah etsin. Diğer tarafta da bu kabil 
I efalin cürüm olduğu veyahut mugayiri ârû haya ol-
I duğu bilinmelidir. Çünkü bu tabir bu şekilde izah su-
I retiyle olsun, zikredilmeyecek olursa bakınız ne kadar 
I htilâtatı mucip olur. (Gramofon plâklarını Türkiye 
I lahilinde bir mahalden diğer mahalle nakleden ve et-
I tirenler) şimdi herhangi bir emanetçi mugayiri ârû ha-
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ya ve ahlâk olduğu anlaşılan gramofon plâklarını bir 
taraftan diğer tarafa naklettiği için cürüm işlemiş diye 
cezalandırılacaktır. Bunu bilerek nakletmemiştir ve bu 
eşyayı tamamen muayeneye imkân hâsıl olmaz. Onun 
için ya bu (bilerek) tabiri ayrı ayrı zikrolunmalıdır 
veyahut burada sureti mahsusada Encümen tarafın
dan zikredilmelidir. Tâ ki tatbikatta haksızlığı mucip 
olmasın. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; bu maddede 
tadat olunan efal, zaten efali kastiyedendir, bilmek 
asıldır, şartı esasidir, bilmeyerek yapılan şey cürüm 
olmaz. Hükkâm tabiî tatbik ederken bunu nazarı 
dikkate alır. O kayıt zımnen mevcut demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maddenin 
sonunda (bu maddeye muhalif olan bilcümle ahkâm 
mefsuhtur) deniyor. Bu fıkraya burada lüzum var 
mıdır? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Muhtelif kanun ve ni-
zamatta ahkâm mevzudur. Bunları şimdi burada ta
dat edemeyeceğim. Bazı kavanin ve nizamatta bu 
efalden bazıları için ahkâm vardır. Bunun için şu fık
ra ilâve edilmiştir. 

©ESİM BEY (Mersin) — Efendim; bendeniz bu 
maddeyi esas itibarı ile muvafık görüyorum. Yalnız 
burada bir kayıt vardır. Bu kayıt malûmu âlileri ta-
biratı hususiye ve kanuniyeden değildir. Yani hük-
kâmca, memurini adliyece derecei şümulü taayyün et
memiş bir kayıt ki : «Müstehcen» kelimesidir. Müs
tehcen veya mugayiri ârû haya nevi kitap, gazete, 
risale, mecmua., ilh. gibi. Şimdi, bendenize kalırsa 
mugayiri ârû haya tasvirleri, fotoğrafları... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zümrüdü-
anka, Akbaba, Papağan... 

BESİM BEY (Devamla) — Bendenize kalırsa mu
gayiri âr ve haya kelimesi kâfidir. Zaten atfı tertibi 
ile müstehcenle beraber ikisi birden zikredilmiştir. 
Mahkemeyi tereddüde düşürmemek ve duçarı müşkü
lât etmemek için bu fıkranın tayyini teklif ediyorum. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Zikri 
müstehcendir. 

BESİM BEY (Devamla) — Arz ettim. Bu ölçül
müş bir kelime değildir. Herkesin kendine göre bir 
mikyası vardır. Ben bu mevzuu müstehcen telâkki ede
rim, siz etmezsiniz veyahut ben öyle görmem, siz öy
le görürsünüz. Onun hududu muayyen değildir. Hal
buki mugayiri âru haya kelimesi herkesçe malûm, ba
sit bir kelimedir. Bu itibarla onun tayyini teklif ede
rim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; bu 
mugayiri ârû haya şarkıları alenen teğanni edenler 
gibi bir cürümü cedit vücuda getiriliyor Kanunu 
cezamızda şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Malû-
muâliniz bu şarkı denilen şeyin hangisi mugayiri 
ârû hayadır, hangisi değildir. Bunun içinden çıkma
nın imkân ve ihtimali yoktur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Mahkeme onu 
takdir eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Mahkeme takdir eder, buyuruluyor. Bir 
adama sen şarkı söyledin, Şarkın mugayiri ârû haya
dır, diye birçok adamların, hayatı nasta küçük insan
ların, birçok fukaraların tazip edilmesine sebep olur. 
Sen mugayiri ârû haya şarkı söyledin diyerek o ada
mı tutarlar, çok fukara kadınları alır, mahkemelere 
sevk ederler. Çünkü şarkının mugayiri ârû hayası han
gisidir, olmayan hangisidir? Çok defa bir şarkıyı söy
leyen onun ibaratının manasını dahi anlamaz. Çok 
defa terennüm kabilinden ve istimal olarak birta
kım şarkıları insanlar söyler. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bilmeden söy
lenemez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir misal. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Çok defa, çok 
kişi şarkının lâhnını söyler. Halbuki güftesinden ta-
mamiyle bihaberdir. Bundan dolayı hayatı naşı ta
zip etmek doğru değildir. Efendiler, ama tazip edilir, 
bu sözlerin kıymeti olmaz. Fakat hayatı umumiye mü
teessir olur. İftiralarla, iki kelime söyledi, diye birçok 
kimsenin mahkeme kapılarında sürünmesine meydan 
açmış oluruz. 

NECMEDDİN MOLLA BEY (Kastamonu) Efen
dim; bu maddede en ziyade dikkat edeceğimiz şey 
teşhir ve aleniyet kaziyesidir. Yani bir adamın evin
de ve istediği tarzda gramofon çaldırması her türlü 
müdahaleden varestedir, fakat o gramofon bir umumî 
yere gelir ve içerisinde hakikaten müstehcen kelime
ler bulunursa men olunmak lâzım gelir. Heyeti Celi-
lenizce malûmdur ki Harbi Umumiden sonra dünya
nın her yerinde iffet ve ahlâk çok suiistimale mey
letmiştir ve bu birçok adamların ve Hükümet adam
larının nazarı dikkatini celbetmiş ve her yerde bu
nun için kavaidi zecriye vazı lüzumunu hissetmişler
dir. Hatta bundan dolayı devletler bir kongre akdet
mek lüzumunu da hissetmişler ve ahlâkı umumiyeyi 
muhafaza etmek için kanunlarına böyle bir zecri mad-

- 200 -



I : 106 19 . 4 . 1341 C : 2 

de ilâve etmek lüzumuna kani olmuşlardır. Zannedi
yorum ki Cenevrede böyle bir kongreye biz de işti
rak etmiştik. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Lozanda da mevzuubahsolmuştur. 

NECMEDDİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hatta İtalya'da bu kabil ahvale karşı, son derece şe
dit ahkâm vazı lüzumunu hissetmişler ve Emniyeti 
Umumiye Müdürüyetine böyle müstehcen ve ar ve 
hayayi ihlâl eder surette resimleri doğrudan doğ
ruya kitapçılarda ve teşhir edilen mahallerde ahız ve 
zapt ve imhaya salâhiyet verilmiştir. Biz idarî olan 
bu salâhiyete gitmeyerek sureti mahsusada kanun
la bunları temin etmek lüzumunu hissediyoruz. Bil
hassa bunlar da teşhir ve aleni hâdisatla ah'âkı fesat
tan muhafaza cihetini iltizam ediyoruz. Pekâlâ bi
lininiz ki (Sinema) 1ar çok mühim ve edebi ve fen
ni bir vasıta olduğu halde Avrupa'da birçok sine
malara 18 yaşından aşağı çocukları sokmazlar. Çün
kü adabı umumiye üzerinde, teşhir edilen birçok şe
ritlerin fevkalâde tesiri vardır. Birinci maddede ah
lâkı umumiyeyi nâzım bir vazife görürsek neden çok 
görüyorsunuz, efendiler? Bilhassa Feridun Fikri Be
yefendi neden buna itiraz ediyorlar? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Dünyanın hiç
bir yerinde şarkıdan dolayı bir adamı mahkemeye 
götürmezler. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Hissiyatı di-
niyeye hürmetkarım diyen fıkranın bir ferdindeki 
hissiyatı ahlâkiyeye, hürmete bakınız (gürültüler). 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Affedersiniz 
efendim; ahlâk ile hiçbir zaman alâkadar değil. Dün
yanın neresinde şarkıdan dolayı bir adamı mahke
meye götürmüşler? 

REİS — Efendim bir takrir var okuyoruz: 

Riyaseti Ceîileye 
İşbu maddenin birkaç yerinde mevzuubahsolan 

(Müstehcen) kelimesi tabiratı kanuniye ve hukuki-
yeden olmamak itibariyle tatbikatta bazı tereddüt ve 
ihtilâf atı mucip olacağından ve esasen (Mugayiri ârû 
haya) cümlesi maksut mâna ve mefhumu ifadeye kâ
fi olduğundan maddei mezkûredeki müstehcen keli
melerinin tayyını teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

(Ret sesleri) 
REİS •— Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

Maddeyi kabul edenler el kaldırsın,... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

24 Kanunu mezkûrun yüzkırk dördüncü madde
sine berveçhiatı madde tezyil edilmiştir: 

Devletçe darp ve imal olunan zinet altınlarını tak
lit veya sahtekârlık suretiyle imal veyahut bunların 
herhangi bir suretle kıymetlerini tenkis eyleyenler ve 
bu kabil mukallet sahte ve kalp zinet altınları me-
maliki ecnebiyeden celbedenler ve bunların sürücülü
ğü ile meşgul bulunanlar on seneden eksik olmamak 
üzere muvakkaten küreğe konur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; bu madde devletçe darp olunan zinet altınlarını 
taklit edenlerin cezasını tayin eden bir maddei ka
nuniyedir. Malûmu âlinizdir ki zinet altınları pek es
kiden başlar. Bunların elyevm pek çok adedini teşkil 
eden Mahmudiye altınlarıdır ki Mahmut zamanında 
darp edilmiştir. Bunların birçoğunun Avrupa'da ya
pılıp memleketimize gelmekte olduğu görülmekte
dir. Maddenin şevkinden, devletçe darp olunan tabi
rinden, bundan evvel darp olunanların hariç kal
mak ihtimali vardır. Binaenaleyh maddenin iptidası
na evvel ve âhir kelimelerinin lâvesi lâzımdır. Çün
kü kanun bugünden itibaren vaz ve neşrolunuyor. 
Maddenin şimdiki haliyle bundan evvel darp olunan 
Mahmudiye altınlarına şümulü olduğu! biraz ceyi şüp
hedir. Onun için maddeye evvel ve âhir kelimelerinin 
ilâvesini teklif ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Efendim; buradaki (olunan) kelimesi hal 
ve maziye racidir. Binaenaleyh başka bir suretle tas
hihine ihtiyaç yoktur. 

REİS — Encümen maksadı izah etmiştir. Başka 
mütalâa yoktur. 

BESİM BEY (Mersin) — Söz istiyorum efendim; 
REİS — Buyurunuz efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim mâruzâtım ga
yet kısadır. Bu madde devletçe darp olunan ziynet 
altınlarım taklit veya memaliki ecnebiyeden celp eden
leri ve bu kalp olanları bilip de sürücülükle meşgul 
olanları tecziye ediyor. Bunda mutabıkız. Yalnız bu
rada, bunların herhangi bir suretle kıymetlerini tenkis 
eyleyenler ve bu kabil mukallet, sahte ve kalp ziy
net altınları memaliki ecnebiyeden celp edenler.. Di
yor. Bendeniz buraya bir (Bilerek) kaydının ilâvesini 
teklif ediyorum. Memaliki ecnebiyeden kalp oldu
ğunu bilerek getirenler hakikaten" liıüstelzim teczi
yedir, buna diyecek bir şey yoktur. Faikat bunun kalp 
olduğunu bilmeyerek bunları birisi getirirse tecziye 
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edilmesi doğru değildir. Memaliki ecnebiyeden gelen 
altın olduğunu biliyor, fakat kalp olduğunu bilmi
yor. Bu itibarla bendeniz buraya bir (Bilerek) keli
mesinin ilâvesini teklif ediyorum. Buna dair bir de 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim, Bu
rada (Sürücülük) kaydı vardır. Fakat malûmu âlileri
dir ki sürücülük başka, memaliki ecnebiyeden bilme
yerek getirmek başkadır. Bu itibarla bendeniz (Bilme
yerek) kaydının ilâvesini münasip görüyor ve buna 
ait bir de takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica ede
rim. 

ADLtYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNÎR BEY 
(Çorum) — Efendim; madde vazıhtır. Memaliki Ec
nebiyeden celp edenler diyoruz. Yani memaliki Ec
nebiyeden kalp altın celp ediyor. 

ADLtYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Aksi halde kimseyi mahkûm etmek imkânı 
kalmaz. 

REİS — Efendim; Besim Beyin bir takriri var
dır, okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile işbu zeyldeki (Mema

liki ecnebiye) kelimesinden sonra (Bilerek) kaydının 
ilâve ve kabulünü teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

REİS — Efendim; Encümen maddenin vazıh oldu
ğunu, binaenaleyh bu kaydın ilâvesine lüzum olma
dığını söylüyor. Besim Beyin takririni reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(Mahkûm kelimesi) kalkacaktır sesleri. 
REİS — Mahkûm kelimesi kalkmıştır efendim. 
25. Kanunu mezkûrun yüzkırkaltıncı maddesi 

bervcçhiati tadil edilmiştir:. 

Mevadı sabıkada beyan olunan kalp ve zuyüf mez-
kûrâtı ve zinet altınlarını sahih zanniyle alıp veren 
kimseler haklarında kalp sürücülük töhmeti azvolun-
mak iktiza etmeyip fakat o makule mevadı ellerine 
geçtikten sonra kalp ve züyuf olduğuna vakıf olduk
ları halde sürerlerse sürdükleri meblâğın lâakal üç 
mislinden altı misline kadar cezayi nakdi alınır. Bu ce-
zayi nakdi hiçbir halde bir liradan aşağı olmayacak
tır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; cezayi nak
dinin mebde ve müntehası tayin edildikten sonra bu
radaki lâakal kelimesi zaittir. 

REİS — Efendim; Rahmi Bey lâakal kelimesi zait
tir, diyorlar. Encümenin bu bapta bir mütalâası var 
mıdır? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Mevcudiyeti de bir zarar vermez efendim 

REİS — Efendim; tadilname yoktur. Binaenaleyh 
maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Haşivdir efendim. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim Encü

men Rahmi Beyin serdettikleri teklifi kabul ediyor. 
REFİK BEY (Konya) — Hayır efendim, Encümen 

muvafakat etmedi. 
REİS — Kâzım Vehbi Beyefendi! Encümen na

mına Vekâlet mi ediyorsunuz efendim? 

İCAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Öyle anladım 
efendim. 

REİS — Efendim; 25 nci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... 25 nci madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

26. Kanunu mezkûrun yüzkırksekizinci maddesi 
berveçhiati tadil edilmiştir: 

Evamiri resmiyeyi taklit veya tağyir eden ve etti
ren ve memurini resmiyenin mühür ve imzasını tak
lit eden ve ettiren ve resmi memuriyetlere ve memu
rini resmiyeye mahsus bir mühüre takl'iden sahte 
mühür imâl eden kimse sahte mühürü istimal eyle
yen ve bilcümle hazain ve mal sandıklarının müte-
davil olan esham ve tahvilâtını ve sergi vesair her 
gûna senedatını ve devletin evrak ve kavaim nakdi-
yesin'i taklit veya sahtekârlıkla tağyir eden ve böyle 
sahte evrak ve kavaim ve senedatı sürücülük sure
tiyle istimal veya sahte olarak imal eden yahut sürü
cülük suretiyle istimal ve Türkiye'ye ithal eden kim
seler on seneden aşağı olmamak üzere muvakkaten 
kürek veya kalebentlik cezası ile mücazat olunur. 

HAKKI BEY (Giresun) - - Efendim; (Sürücülük 
suretiyle istimal) tâbiri iki defa tekrar ediyor. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Birisi devlet için, diğeri ecnebi içindir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Öyle bir ka
yıt yoktur efendim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Efendim; burada mürettip hatası var
dır. Bundan başka ikinci bir sehvi tertip vardır. Oda 
şudur: (Mühür- imal eden) den sonra bir de (Kimse) 
kelimesi vardır. Fazladır, kalkacaktır. 
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REİS — Teklif edilen yanlışlıkları tashih ede
lim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Maddedeki mühür imal eden cümlesin
den sonraki «kimse» kelimesi kalkacak. Sonra sahte 
mühürü istimal eyleyen cümlesinden evvel de bir (ve) 
ilâve olunacak nokta yani «Ve sahte mühürü isti
mal eyleyen» olacak. Sonra diğer sayfada dördün
cü satırdaki «Sürücülük suretiyle istimal» cümlesi 
de kalkacak. Çünkü tekerrür etmiştir, birincisi kalka
cak. Veya «kelimesi de kalkacak.» Kavaim ve sene-
datı sahte olarak imal eden yahut sürücülük suretiy
le istimal ve Türkiye'ye ithal eden kimseler ilh...» ola
cak. 

REÎS — Efendim; maddenin şekli musahhihi oku
nacaktır. 

MUSA KÂZIM EFENDÎ (Konya) — Efendim; 
(Sahte olarak) cümlesine de lüzum yoktur. Yukarıda 
(imal) vardır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; Encü
men maddeyi tanzim etsin getirsin. Böyle müşkülâtlı 
oluyor. 

REİS — Efendim: Encümenin mütalâası yok mu? 
Encümen ne diyor? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Efendim; müsaade buyurunuz. Bunu En
cümene veriniz de iyi tespit edip getirelim. 

REİS — Efendim; Encümen maddeyi istememiş
tir. Encümene veriyoruz, 27 nci maddenin müzake
resine başlıyoruz. 

27. Kanunu mezkûrun 149 ncu maddesi berveç-
hiati tadil edilmiştir: 

Her kim devletçe kabul olunan her nevi damga
lardan birini taklit veya sahtekârlık suretiyle tağyir 
veya ayarı düşkün altın ve- gümüş mevad ve mesnuata 
diğer tam ayarlı mevad ve mesmuattan her ne suret
le olursa olsun resmi damgayı nakleyler ise beş sene
den ekal olmamak üzere muvakkat kürek veya ka
lebentlik cezasıyle mücazat olunur ve böyle resmi 
damgalardan birini bertakrip ele getiripte onu devle
te ve memlekete muzir olacak surette istimal ve mu-
kallet ve sahte damgaları havi eşyayi sürmekle meş
gul bulunan kimseler on seneyi tecavüz etmemek üze
re muvakkat, kürek veya kalebentlik cezası ile müca
zat olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; bu madde 
149 ncu maddenin tadili olarak kabul ediliyor. 149 
ncu maddenin iki tane zeyli vardır. Bu zeyillerin hük

mü baki kalıyor mu? Yoksa bu tadil zeyillere de şâ
mil midir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (tt-
mir) — Zeyle şâmil değildir. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 27 nci 
maddeyi reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

28. Kanunu mezkûrun 166 nci maddesi zeyli ber-
veçhiati tadil edilmiştir:. 

Her kim dairei aidesinden ruhsat istihsal etmek
sizin, dinamit, bomba ve buna mümasil âlâtı muhri
be ve mühlike ve barut vesair eczayi nariye ve es-
1 ih? i memnua ve bunlara mahsus fişek imal veya 
her ne suretle olursa olsun memaliki eçnebiyeden Tür
kiye'ye ithal veya bu nevi kaçakçılığa tavassut ey
ler veyahut dahili memlekette bir mahalden diğer bir 
mahalle nakil ve ithal ederse iki aydan iki seneye 
kadar hapsolunur ve bir liradan elti: liraya kadar 
cezayi nakdî alınır ve eşyayı mezkûre müsadere edi
lir. 

Bilâruhsat âlât ve edevatı mezkûreyi taşıyanlar 
veya satanlar veya dinamit ve bomba gibi âlâtı muh-
ribeyi saklayanlar bir mahdan altı maha kadar hapis 
ve bir liradan on liraya kadar cezayı nakdi ile müca
zat olunur. 

Kanunu ceza itibariyle eslihai memnuadan mak
sat alelıtlak eslihai miriye ve harbiye ile namlusu 
onbeş santimetreyi mütecaviz olan revolverlerdir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; bu maddenin ikinci fıkrası mucibince eslihai 
memnuayi taşıyanlar muribi mücazat görülmüş
tür. Devletçe, kanunu ceza itibariyle bu eslihai mem-
nunadan maksat; alelıtlak eslihai einiriyedir. Yani 
devletin askerinin ve jandarmasının kullandığı silâh
lar ve namlusu 15 santimetreyi mütecaviz olan re
volverlerdir. 

Malûmu âlileridir ki Birinci Büyük Millet Mec
lisi, azasına yine Birinci Büyük Millet Meclisi tara
fından bir hatırai zafer olmak üzere Yunan tüfekle
rinden birer tüfek ihda edilmiştir. Şimdi bunlar ta
şındığı vakit... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Onlar müstesnadır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Bu 
kanun mucibince eslihai memnua taşınmış oluyor. 
Binaenaleyh ikinci fıkrada bilâruhsat kaydı vardır. 
Halbuki bunlar için ruhsata hacet yoktur. Çünkü 
Büyük Millet Meclisi âzasından filân diye kunda-
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gına ismi mahkûktur. Bunun ruhsat addedilmesini 
ve ruhsatname ahzına hacet kalmamasmı bendeniz 
teklif ediyorum «Zapta geçmesi kâfidir sesleri». 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
esasen o tüfek Meclisi Âlinin kararı ile azaya tevzi 
edilmiştir. Kararı mahsus varken burada tekrar tası-
rihe lüzum yoktur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Efendim; o tüfekler zaten tarihî birer 
yadigârı kıymettardır. Bununla beraber onda mem-
nuiyet yoktur. Doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meclisi kararı ile verilmiştir. 

REİS — Efendim; Encümen de maddenin tasri
hine lüzum yoktur diyor. Encümen, maddeyi tavzih 
etmiştir. Başka mütalâa yoktur. Maddeyi aynen'ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

29. Kanunu mezkûrun 171 nci maddesi mülga
dır. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

30. Kanunu mezkûrun 179 ncu maddesi berveç-
hiati tadil edilmiştir: 

Cerh ve darp ve fiilî müessir eğer maddei sabıka
da mezkûr olan dereceden hafif olursa faili bir haf
tadan bir seneye kadar hapsedilir ve bir liradan on 
lira yakadar cezayi nakdi ile mahkûm olur veya bu 
cezaların yalnız birisi hükmolunur ve eğer bunu ev
velce tasavvur ve tasmim ederek yapmış olduğu te-
beyyün ederse hapis müddeti bir aydan iki seneye 
kadar temdit olunur. Katil kastiyle olmayarak mü
cerret ihafe için birine silâh çeken kimse dahi bir 
haftadan altı aya kadar hapolunur. 

Âba ecdat ve ümmehat ve ceddattan birini cerh 
ve darp ve bunlara bir fiilî müessir ikâ eyliyenler 
berveçhiati müzacat olunurlar: 

Cerh ve darp ve fiilî müessir bir gûna araz ve em
razı mucip olmamış ise faili onbeş günden iki seneye 
kadar ve (178) nci maddede mezkûr hastalığı mucip 
bulunmuş ise dört aydan ekal olmamak üzere hapso-
lunur ve cerh ve darp ve fiilî müessir (177) maddede 
mezkûr ahvali mucip olmuşsa faili beş seneden ekal 
olmamak üzere ve eğer fiil tasavvur ve tasmim» ile 
ikâ edilmiş ise on seneden ekal olmak üzere, mecruh 
telefi nefsi mukzi olmayan âlât ile vuku bulan cerhten 
ve madrup darptan ve hakkında fiilî müessir ikâ edi
len kimse fiilî mezkûrden mütessiren vefat eylerse 
kezalik on seneden ekâl olmamak üzere ve madrubun 

vefatını müeddi olan darp ve telefi nefsi mukzi ol
mayan âlât ile vuku bulan cerh, tasavvur ve tasmim 

i ile ikâ edilmiş ise onbeş sene küreğe konulur. 
| REİS — 30 ncu madde hakkında mütalâa var mı 
! efendim? 
i 

| BESİM BEY (Mersin) — Efendim, bu madde 
i kanunu cezamızın 1327 senesinde tadil edilen bir mad-
, desidir. Buna, yalnız bir fiilî müessir ilâve edilmiş-
\ tir. Çok doğrudur ve çok muvafıktır. Bendeniz ona 
| itiraz etmiyorum. Yalnız tadilâtta ask ipka edilmiş-
î mişt'ir. Birinci maddesinde «Bir liradan on liraya ka-' 
j dar cezayi nakdi» denmiş ve halbuki; malûmu âlileri 
! olduğu veçhile Meclisi Âlice bir kanun kabul edil-
İ miş ve o kanunla evvelki kavanin de mevzuu cezayi 
j nakdiler beş misline iblâğ edilmiştir. Yalnız Büyük 
î Millet Meclisince kabul edilen kavanin istisna edil-
j mistir. Şimdiye kadar muhakemece tatbik edilen bu 
| madde mucibince bir liraya hükmedilmez, beş lira-
j ya hükmedilir. Şimdi bu Heyeti Celilenizden geçme-
I yecek olursa bir liraya hükmedilmez, beş liraya hük-
! medilir. Halbuki Heyeti Celilenizden geçecek olursa 
j o vakit hâkim bir lira hükmetmeye mecburdur. Se

bebi de Büyük Millet Meclisinden geçmiştir. Birinci 
noktai itirazım budur. 

İkinciside; bir ilâve rica ediyorum. O da şudur; 
hâkimlik yapan arkadaşlar bunu çok iyi takdir bu
yururlar ki, mühim bir müşkülât vardır. O da şudur. 
Meselâ, bir kimse kastı terbiye ile kendi vesayeti ve 
velâdetinde olan bir çocuğu döver veyahut büyük 
birader veyahut amca, dayı kendi tahtı velayet ve 
vesayetinde bulunan bir çocuğa birkaç tokat atar. Bu 
çocuklar bazen teşvik ve terğip ile mahakime müra
caat ederler. Mahkeme bu davayı istima etmek ve hü
küm vermek mecburiyetinde bulunuyor. Onun için 
bendeniz rica ediyorum; kastı terbiye ile taallûkat 
tarafından vâki olan darplar on günü tecavüz etme
mek şartiyle denilmektedir. Malûmu âlileridir ki 

i 179 ncu maddenin bir zeyli vardır. Orada derki, fiilî 
I darp; on günden ziyade hastalığı mucip derecede 
I değilse takibat icrası istidayi şahsiye mütevakkiftir 
I ve tarafeynin ferağatiyle de hukuku umumiye davası 
I sıkit olur. Binaenaleyh bendeniz de onun verdiği ce-
I vaza istinaden ekarip tarafından, velî ve vasî gibi çok 
I yakın akraba tarafından sığar hakkında vâki olan 
I darplar tasrih edilsin. Bunun için takrir takdim edi-
I yorum. Lütfen kabulünü rica ederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani)— Efendim; ma-
I lumu âlileri dayağın cennetten neşet ettiği hakkında-
\ ki nazariyei meşume artık hurafata karışmıştır. Bu-
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gün ebeveyn ancak asri vesait ile çocuklarının ten
zihi ahlâki mecburiyeti maneviyesindedirler. Binaen
aleyh Ceza Kanununa kastı terbiye ile çocuklarını 
dövenler hakkında kaydı istisnai ilâvesi hakkındaki 
Bes'im Beyin mutalâatı bendenizce merduttur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kızım döv
meyen dizlerini döver. 

REŞÎT AĞA (Malatya) — Efendim; bendeniz de 
Besim Beyin mutalâatı muvafıktır kanaatindeyim. 
Zira bir adam evlâdına bir iki tokat vurursa bun
da hukuku umumiye vardır. Burada çocuk müracaat 
etmemiş olsa bile şunun bunun jurnal etmesi 'ile on-
iki yaşındaki bir çocuğu babası ile heyeti hâk;me mu
hakeme edecek ve hüküm verecek, bendenizce bu doğ
ru değildir. Besim Beyin teklifi çok doğrudur. Kendi 
evlâd ve ahfadına terbiye için tokat vuranlar? mah
kûm etmek doğru değildir. Bunları hariç tutmak mu
vafıktır. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Dayak, va-
sıtai terbiye değildir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Vasıtai terbiyedir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Besim Beyefendinin 
mütalâalarından cezayi nakdiye ait olanı vardır. Bu
radaki cezayi nakdiyi de o esasa göre beş liradan elli 
liraya kadar tasrih ve tahdit etmeye Encümen de mu
vafakat eder. Yalnız darbın vasaiti terbiyeden olma
dığı tecarüp ile terbiyei etfal ile. müşgul olanlarca 
artık anlaşılmış ve ilmen de tahakkuk etmiş bir haki
kattir. Buna Encümen taraftar olamaz. Zaten hafif 
harplar şikâyeti şahsiyeye mütevekkiftir ve rücu ile 
de bu dava sakıt olur. Böyle bir kaydı kanunu ceza
mıza koymayı doğru göremem. 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddeye berveçhiati fıkranın ilâvesini teklif 

ederim: Âba ve ecdat ve Ümmehat ve ceddat ile 
amca, dayı ve büyük birader gibi akrabanın evlât ve 
ahfat ve buna mümasil sigarı ekaribi terbiye maksa
dına makrun olmak ve müddeti iltiyamı on günü te
cavüz etmemek üzere vaki olan darpları cürüm ad
dolunmaz. 

Mersin 
Besim 

REİS — Efendim; Besim Beyin bu takririnden 
evvel bir teklifi daha vardı. Bu teklifi de «bir liradan 
on liraya kadar cezayi nakdi ile tecziye edilir» fık
rasındaki cezayi nakdinin beş liradan elli liraya ka
dar olması hakkındadır. Encümen de bu teklife muva

fakat ediyor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

«Bir liradan on liraya kadar cümlesi», «beş lira
dan elli liraya kadar» şeklinde tashih edilmiştir. 

Bu takririnde ise, bu maddeye berveçhiati fıkra
nın ilâvesini teklif ediyorlar: 

«Âba ve ecdat ve ümmehat ve ceddat ile amca, 
dayı ve büyük birader gibi akrabanm evlâd ve ah
fat ve buna mümasil sığarı ekaribi terbiye maksa
dına makrun olmak ve müddeti İltiyamı on günü 
tecavüz etmemek üzere vaki olan darpları cürüm ad
dolunmaz». Noktai nazarlarını izah ettiler. Takriri 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Efendim; tekrar aya
ğa kalkmak suretiyle reye vaz edeceğim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Çocukların hukukunu siyanet etmek lâzım
dır. 

REİS — Besim Beyin bu takririni kabul edenler 
lütfen ayağa kalksın.. Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksın. Efendim; rica ederim! ârâda müsavat var
dır. Sonradan gelen arkadaşlara meseleyi tekrar izah 
edeceğim. Onun için takriri tekrar okuyoruz. Çün
kü bazı arkadaşlar rey arasında geldiler, ayakta dur
dular, takririn mealini anlamadan ayakta durdular, 
binaenaleyh takriri izah etmek mecburiyetindeyim. 
(Tekrar okunsun sesleri). 

Efendim; rica ederim sükûneti muhafaza ediniz. 
Takrir tekrar okunuyor, 

(Mersin Mebusu Besim Beyin takriri tekrar okun
du.) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; çocuk dayakla terbiye edilmez. 
Çocukların hakkını siyanet etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim; Besim Beyefendinin takririni 
tekrar okuttum. Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ayağa kalksın.. Kabul etmiyenler lüt
fen ayağa kalksın.. Efendim takrir kabul edilmemiş
tir. (Alkışlar). 

Efendim; evvelce kabul buyrulan takrir veçhile 
maddeyi tashih ettik, tashih veçhile Imaddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul eednler lütfen jel kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. İKabul edilmiştir. 

31. Kanunu mezkûrun yüz seksen ikinci maddesi 
berveçhiati tadil edilmiştir: 

Her kim ihtiyatsızlık veya dikkatsizlik veya ih
mal veya teseyyüp veya nizamata riayetsizlikle bir 
şahsı hataen itlaf eder veya bigayri kastin telefi nef-
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sine sebep olursa bir seneden üç seneye kadar haps 
olunur. Bu suretle birden ziyade eşhası itlaf eden veya 
telefi nefse sebep olan kimse üç sene müddetle haps 
olunur. Eğer bu itlaf ve telefi nefs keyfiyeti failin 
memuriyet, sanat, meslek veya vazifesi itibariyle mec
bur olduğu dikkat ve nezarette tekâsül veya tesey
yübü veya evamir ve nizamata riyasetsizliği neticesi 
vaki olmuşsa beş seneyi tecavüz etmemek üzere kü
reğe konulur. Eğer bir kaç şahsın vefatı vaki olmuş 
veyahut bir şahsın vefatı ve bir veya müteaddit eş
hasın mecburiyeti husule gelmişse olkimse yedi sene
den aşağı olmamak üzere küreğe konulur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 31 nci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

32. — Kanunu mezkûrun yüz seksen üçüncü mad
desi berveçhiati taidl edilmiştir: 

Maddei sabıkada gösterildiği üzere bir kimse bir 
şahsı hataen cerh ve darp eyler veya bigayri kas-
din yaralanmasına ve berelenmesine veya hastalan
masına sebep olursa fiilin derecesine göre üç günden 
iki aya kadar haps edilir veyahut yarım liradan beş 
liraya kadar cezai nakdî alınır. 

Şu kadar ki fiilî vaki bir uzvun kat veya tati
line veyahut diğer bir maluliyeti daimeye sebep olur
sa, kezalik fiilin derecesine göre bir aydan iki seneye 
kadar hapsedilir veyahut elli liradan iki yüz liraya 
kadar cezayi nakdi alınır. Eğer bu cerh veya bigayri 
kastin yaralanma veya berelenme veya hastalanmaya 
sebebiyet vermek keyfiyeti failin memuriyet, sanat ve 
meslek veya vazifesi itibariyle mecbur olduğu dik
kati nezarete tekâsul veya teseyyübü veya evamiri 
nizamata riayetsizliği neticesi vaki olmuş ise fiili 
vakiin derecesine göre altı aydan iki seneye ve eğer 
fiili vaki bir uzvun kat veya tatiline veya maluliyeti 
daimeye sebebiyet vermişse iki seneden üç seneye 
kadar haps olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — «Dikkat» den 

sonra «Ve» unutulmuş. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — «Cezayi 
nakdi alınır» yerine «cezayi nakdi ile mahkûm olur» 
demek lâzımdır. «Yarım liradan beş liraya kadar 
cezayi nakdi ile mahkûm olur» şeklinde olmalıdır. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim; bu madde
nin birinci fıkrasında Encümenin bir zuhulu olduğu
nu zannediyorum. 

«Yarım liradan beş liraya kadar» diyor ki, eski 
maddedeki ceza ipka edilmiştir. Halbuki beş misli 
olması lâzım gelir, «iki buçuk liradan yirmi beş lira
ya kadar cezayi nakdi alınır» şeklinde olması lâzım
dır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Cezayi nakdi 183 ncü 
maddei asliyede yoktur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim; 
burada bir mesele var, diyor ki «şu kadar ki, fiili vaki 
bir uzvun kat veya tatiline veyahut diğer bir maluli
yeti daimeye sebep olursa kezalik fiilin derecesine 
göre bir aydan iki seneye kadar haps edilir. Yahut elli 
liradan iki yüz liraya kadar cezayı nakdi alınır..» 
şimdi yapılacak zarar mesleğe göre değişir. Meselâ, 
yalnız dimağını istimal eden bir insanın yalnız bir 
eli kat edilirse o kadar zararı yok. Fakat kundura
cı veya terzi olursa bunun hayatına hatime çekildi 
demektir. Buna benim aklım ermiyor. Encümen iza
hat versin. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Efendim; burada 
hataen darp vardır. Bu ne demektir? Encümenden sor
mak isterim. Mecburiyete sebebiyet meznuniyete se
bep olmaz. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Buradaki hataen cerh 
ve darp, hatayı mücerret değil. Maddenin ibaresi 
maddei sabıkada gösterildiği üzere diye başlıyor. 
Maddei sabıkada ise «her kim ihtiyatsızlık veya dik
katsizlik veya ihmal veya teseyyüp veya nizamata 
riayetsizlikle, ilh» denilmektedir. O kayıtlar zım
nen burada da mevcuttur. Maddei sabıkada gösteril
diği üzere demekle maksat hâsıldır. Ayrıca o iba
releri burada derce lüzum yoktur. 

NECMEDDİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Tasrih etmelidir. 

MÜNİR BEY (Devamla) — Sonra Mustafa Be
yefendiye cevaben arz edeyim ki burada tayin olunan 
ceza hukuku umumiye namına bu fiillere mütecasir 
olanları tediben cezalandırmaktır. Yoksa o adama 
arız olan zarar ve ziyanın takdir ve tazmini başkadır. 
Malümuâliniz mücazatı kanuniye cürmün derece ve 
mahiyetine göre tayin ve takdir edilir. Bundan evvel
ki maddede beyan olunan darplar ve cerhler için mev
zu cezalarda az farklıdır. Bunlar hataen vaki olmuş 
dikkatsizlik ve nizamata riayetsizlik gibi ahvalden 
münbais efalden dolayı cezalardır. 

ALI RIZA BEY (Kırşehir) — Bir sual soraca
ğım efendim. Burada maluliyeti daimeden maksat 
nedir? 
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MÜNİR BEY (Çorum) — Bir uzvun tatilini mu
cip olmaz da mevcudiyeti ile beraber maluliyetini in
taç edebilir. Bir gözün manzarai hariciyesine halel 
gelmez. Fakat kuvvei basırıyi ihlâl eder. 

ALÎ RIZA BEY (Kırşehir) — Gözü çıksa hangi 
cezayi tayin edeceksiniz? Kuvvei basırası % 20 tena
kus ederse aynı ceza, gözü çıkarsa yine aynı cezayi 
tayin ediyorsunuz. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Maluliyeti daime tabiri 
kâfidir. Bundan daha ziyade tafsile ihtiyaç yoktur. 

BESİM BEY (Mersin) — Bendeniz yine şekilde 
bir tenasüpsüzlük ve tenazursüzlük görüyorum. Bi
rinci fıkrada deniyor ki, «bir şahsı hataen ceıh ve 
darp eyler veya bigayri kastin yaralanmasına ve be
relenmesine veya hastalanmasına sebep olursa fiilin 
derecesine göre üç günden iki aya kadar haps edilir 
veyahut yarım liradan beş liraya kadar cezayi nakdi 
alınır.» Yani üç gün haddi asgarisi ve iki ay haddi 
müntehasıdır. Sonra da; eğer failin memuriyet, sa,nat 
ve meslek veya vazifesi itibariyle mecbur olduğu 
dikkati nezarette tekâsül ve teseyyübü veya evamir ve 
nizamata riayetsizliği neticesi vaki olmuşsa fiili .va
kiin derecesine göre altı aydan iki seneye kadar, diyor, 
Rica ederim. Yukarıda üç günden başlıyor iki aya 
kadar. Fakat vazifeden münbais olursa altı aydan iki 
seneye kadardır. Bendeniz arada hiç bir nisbet ve te
nazur göremiyorum. Encümen bunun hakkında ne dü
şünmüş ve bu kadar esbabı müşeddedeye neden lüzum 
görmüştür? Bunu lütfen izah buyursunlar. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Büyük şehirlerde bu 
kabil kazaların çokluğu zannederim münker olmayan 
bir şeydir. Böyle dikkate, basirete riayet, daha ziyade 
itina etmeleri lâzım gelenlerin dikkatsizliği, basiretsiz
liği yüzünden birçok kazalar vukua gelebilir. 

BESİM BEY (Mersin) — Sanattan, vazifeden, 
meslekten taayyün etmişse her yere de şamildir. Üç 
gün ile altı ay ve iki ay ile iki sene arasında bir nis
bet göremiyorum. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Onlar daha ziyade 
tedabiri ihtiyatiye ittihazı ile mükellef olan kimseler
dir. Onun için bu cezaları Encümen de muvafık gör
mektedir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Bir takrir var
dır. Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Maddenin birinci fıkrasındaki üç günden iki aya 

kadar hapis cezasına mukabil yarım liradan beş lira

ya kadar cezayi nakdi vaz edilmesi muvafık değildir. 
.Üç liradan yirmi liraya kadar alınırı şeklinde tadilini 
teklif eylerim. 

Ankara 
İhsan 

REİS — Bu takrir hakkında Encümenin bir mü
talâası var mı efendim? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Noktai nazarımızda 
ısrar ediyoruz efendim. 

REİS — Teklife muvafık mısınız? 
MÜNİR BEY (Çorum) — Hayır efendim. 
REİS — Efendim; İhsan Beyin tadilnamesini reyi 

âlinize arz ediyorum. Bu takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı mütalâaya al-
mıyanlar ellerini kaldırsın.. Nazarı mütalâaya alın
mıştır efendim. 

Efendim; (cezayi nakdi alınır) cümlesinin (ceza
yi nakdiye mahkûm olur) şeklinde tashih edilmesini 
teklif ediyorlar. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; esasen kanun
da birçok yerlerde cezayi nakdi alınır cümleleri var
dır, hükmen alınır demektir. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bu şekilde 
ifade rabıtasız oluyor efendim. Yukarıda geçen ve 
aşağıda gelecek bu şekildeki cümleler bu suretle tas
hih olunsun. 

REİS — Tadilnameniz yoktur efendim. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Tadilna-
meye hacet yok, efendim bir tashihtir. 

REİS — Encümen, diğer maddelerde de bu cüm
lenin tekrar ettiğine ve tadile lüzum olmadığına ve bi
naenaleyh teklifinize muvafık olmadıklarını söylediler. 
Tadilnamenizde yoktur. Reye vaz pdemiyeceğim. 

Efendim; İhsan Beyin nazarı mütalâaya alman 
takriri veçhile birinci fıkranın son satırında (veya
hut yarım liraden beş liraya kadar cezayi nakdi alı
lır) cümlesi (veyahut üç liradan yirmi liraya kadar 
cezayi nakdi alınır) suretinde tashih; edilmiştir. Mad
deyi bu şekilde reyinize vaz ediyoruıjn. Kabul edenler 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

33. Kanunu mezkûrun yüz seksen üçüncü mad-
dei muadilesine berveçhi ati zeyl ilâve edilmiştir: 

Bir şahsın veya bir şirketin müstahdemini tara
fından ifayi vazife ve hizmet esnasında ika olunan 
(182 ve 183) maddelerde muharrer ıceraimden müte
vellit zarar ve ziyandan evvel şahısj ve şirket malen 
mesuldür. 
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REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; bu madde gayet muvafıktır. Şirketlerin ve
yahut eşhasın malen mesul olması lâzım gelir. Fakat 
malen mesuliyet tabiri nazariyatı cezaiyede ifade olu
nur. Fakat maddeye geçince bunu tazmin şeklinde, 
yani o şahıs veyahut o şirket o zarar ve ziyanı taz
min eder denilir. Çünkü mesul tabiri kanunu esasiye 
ait bir tabirdir. Kanunu esaside ifade olunur. Fakat 
kanunu cezada ifade olunmaz. Nazariyatı cezaiye 
okunurken mesulü bilmal denilebilir. Fakat maddeye 
geçince o şahıs veya şirket zarar ve ziyanı tazmin 
e4er şeklinde olması lâzım gelir. Maddenin bu tabir
le ifadesini bendeniz teklif ediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bendeniz de 
Encümenden bir şey sormak istiyorum. Efendim; 
maddelerde muharrer ceraimden mütevellit zarar ve 
ziyandan deniliyor. Zarar ve ziyandan denilirse bu 
adeta mahrum olduğu kârdan manasına çıkar. Bir de 
tatili uzuvdan ve katı uzuvdan vesaireden bahs olun
du. Aynı zamanda bu itibarla bir de tazminat ola
bilir. Zaten Usulü muhakematı cezaiyede de daha zi
yade tazminat kelimesi kullanılır. Onun için Encü
men muvafakat ederse (muharrer ceraimden müte
vellit zarar ve ziyandan) tabiri yerine (muharrer ce
raimden mütevellit tazminattan) desek zannederim 
daha muvafık olur. Tazminattan evvel şahıs veyahut 
şirket malen mesuldür, şeklinde olur ve Encümen de 
buna muvafakat eder ve zabta geçerse daha muvafa
kat olur. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Zarar ve ziyan yerine 
tazminat kelimesinin konmasına Encümen de muva
fakat eder. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Tak

rir vardır efendim. 
REİS — Zarar ve ziyan yerine tazminat kelimesi

nin konmasını Encümen kabul ediyor. Maddenin bu 
suretle tashihini kabul edenler ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Abdullah Azmi Efendinin takriri vardır : 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere maddenin son fıkrasının ber-

veçhiati tadilini teklif ederim: 
(Ceraimden mütevellit zarar ve ziyan ol şahıs 

ve şirket tarafından tazmin edilir). 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ol 
şahıs veya şirket olacak efendim. 

REİS — Yani ve şirketin evveline (ya) kelimesi
nin ilâveini teklif ediyorsunuz. (Ya) kelimesinin ilâ
vesini kabul edenler ellerini kaldırsın.. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Zarar ve ziyan ye
rine tazminat kabul edilmiştir. 

REİS — Takriri aynen reye koymuyorum. Efen
dim, yalnız (ya) kelimesinin ilâvesini reye koyuyo
rum. Çünkü tazminat kelimesi kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh (ya) kelimesinin ilâvesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. Şu halde madde şu şekli al
mıştır: 

33. Kanunu mezkûr yüz seksen üçüncü maddeyi 
muadilesine berveçhi ati zeyl ilâve edilmiştir : 

Bir şahsın veya bir şirketin müstahdimini tarafın
dan ifayı vazife ve hizmet esnasında ika olunan (182 
ve 183) maddelerde muharrer ceraimden mütevellit 
tazminattan o şahıs veya şirket malen mesuldür. 

REİS — Bu şekilde maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

İkinci faslın unvanı berveçhiati tadil edilmiştir: 
(Iskatı cenin ve karışık meşrubat ve bilâ mezuni

yet semmiyat ithal ve nakil ve füruht ve istimal eden
lerin mücazatı beyanındadır). 

REİS — Münir Beyefendi! diğer unvanlarda «be
yanında» kelimesi yoktu bu ikinci faslın unvanında 
«beyanında» vardır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; zaten kanu
nu cezanın fasıllarında, unvanlarında muhtelif iba
reler vardır. Zannediyorum ki, unvan esasen iskatı ce
nin veya karışık meşrubat istimal edenlerin mücazatı 
diye yazılıdır. İlâve olunan şey bilâ mezuniyet füruh-
tetu; yani bilâ mezuniyet semmiyatın ithali ve nakil 
ve fürühtudur. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — «Beyanında» 
fazladır. Bendeniz tayyını teklif ediyorum. Mücazatı 
suretinde tashih edilmelidir. Takrire hacet yoktur. 

REİS — Efendim; faslın tadil edilen unvanını ay
nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

34. Kanunu mezkûrun 196 ncı maddesi berveç
hiati tadil edilmiştir: 

Tıbbî afyon ve afyon hülâsasını ve morfin emlâ-
hmı ve diyesetil morfin ve bunların emlâhmı ve ko-
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deinden maada afyonun şibi kaleviyatmı ve bunla
rın emlâh ve müştekkatım ve kokain ve emlâh ve 
müştekkatını ve esrar ve müstahzaratını kaçak su
retiyle ithal ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer 
mahale nakledenler ve ettirenler ve hilafı mezuniyet 
satanlar ve satın alanlar veya satmak üzere nezdinde 
bulunduranlar ve bunların alınıp satılmasına ve her 
ne suretle olursa olsun tedarikine tavassut edenler 
veya bir mahalli mahsus tedariki ile veya diğer bir 
suretle halkı celbederek bunların istimalini temin ve 
teshil eyliyenler altı aydan ekal olmamak üzere 
hapsolunur ve yüz liradan bin liraya kadar cezayi 
nakdi dahi alınır. 

Mevadı mezkûreyi her ne suretle olursa olsun ve
renler, alanlar ve alenen veya müştemian istimal 
edenler veya nezdinde bulunduranlar iki aydan altı 
aya kadar hapsolunur ve beş liradan elli liraya kadar 
cezayı nakdiye mahkûm edilir ve esbabı muhaffefe 
bulunduğu takdirde istimal edenler hakkında yal
nız cezayi nakdi de hükmedilebilir. 

Bunları istimal eden şahsın itiyadı iptilâ derece
sinde ise altı aydan noksan olmamak şartiyle salâhı 
tıbben tebeyyün edinceye kadar hastanede tevkif ve 
tedavisine hükm olunur. Hastane bulunmıyan mahal
lerde altı aydan bir seneye kadar hapsolunur. Masa
rifini tesviye ettiği takdirde hastane bulunan mahal
le sevkedilir. Mevadı mezkûreyi sahte reçete ile alan
lar veyahut henüz yirmi yaşını ikmal eylemediği za
hiri halinden nümayan olan gençlere verenler bir 
seneden eksik olmamak üzere hapsolunur ve yüz li
radan bin liraya kadar cezayi nakdi alınır. 

Mevadı mezkûreyi tedarik ve ita eden eşhas, ta
bip, sıhhiye memuru kabile gibi hükümetin nezareti 
altında icrayı sanat eden kimselerdense ikiseneden 
eksik olmamak üzere hapsolunur ve iki yüz liradan 
bin liraya kadar cezayi nakdi dahi alınır, işbu mah
kûmiyet hapis müddetince meslek ve sanatın tatilini 
de müstelzim olur. Efali mezkûreden dolayı telefi 
nefs vukubulduğu takdirde müsebbipleri hakkında 
beş seneden aşağı olmamak üzere kürek cezası hükmo-
lunur. Bu kabil mevadın istimalini teshil veya temin 
için kuşat olunan mahallerde mevcut bilcümle eşya 
müsadere olunur ve işbu eşyanın bedelinin nısfı cür-
mü meydana çıkarmakta hizmeti mesbuk olanlara 
verilir. 

Bunların gayri semmiyatı büamezuniyet füruht 
edenler bir haftadan iki seneye kadar haps olunur ve 
bunlardan beş liradan yüz liraya kadar cezayi nakdi 
ahnır ve sattığı semmiyat müsadere edilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 

Beyefendi, bir sual soracağım. Efendim; maddenin 
başında tıbbî afyon deniyor. Bu ne demektir? Anla
şılmak lâzımdır. Çünkü mahkemelerde tatbik oluna
caktır. Afyon bildiğimiz afyondur. Fakat; tıbbî af
yonu izah etsinler. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bu zaten tıbbî adlî 
müessesesinin, etibbayı mütehassısamn mütalâatı alı
narak vekâletçe tanzim edilmiş bir maddedir. Bu 
ciheti tayin ve tavzih için Mustafa Beyefendi daha 
ziyade sahibi salâhiyettir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Yüzde 
10 : 12 nisbetinde morfini havi olan herhangi bir 
afyona tıbbî afyon deniyor (kürsüye sesleri). Yal
nız burada müsaadenizle Encümenden bir şey talep 
edeceğim. Efendim, maddenin beşinci satırında bir 
şey yazıyor, meselâ diyor ki, gerek afyonu, gerek 
esrarı ve gerekse kodeini hilafı mezuniyet satanlar. 
Eczacılar gerçi bu gibi şeyleri bir miktarı muayyen
de satmaya mezundurlar. Fakat kendileri satmaya 
mezun olmakla beraber bunu da bir usul dairesinde 
satmaya mezundurlar. Doktor olmıyan herhangi bir 
adam gider de bir iki kilo kodein veya kokain isti-
yecek olursa verecek midir? Vermemesi lâzımdır. Bi
naenaleyh burada hilafı mezuniyetten sonra hilafı 
usul demek lâzımdır. Bir doktor veya herhangi bir 
diplomalı eczacı sıfatiyle giderse verilebilsin. Bina
enaleyh Encümenden rica ediyorum. Altıncı satırda 
«hilafı mezuniyetten» sonra «ve usul» kelimesini de 
ilâve etsinler. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efenidm; bu 
birinci fıkradaki «satmak üzere nezdinde bulundu
ranlar» diyor. Hilafı mezuniyet satanlar veya satmak 
üzere nezdinde bulunduranlar altı aydan aşağı olma
mak üzere hapsolunur. Ondan sonraki fıkrada «her 
ne suretle olursa olsun verenler, alanlar, ve yine her 
ne surtle olursa olsun nezdinde bulunduranlar iki ay
dan iki seneye kadar hapsolunur. Buna her ne su
retle olursa olsun nezdinde bulundurmak da dahil 
olduğundan aşağı fıkraya i«nezdinde buulnanlar sat
mak üzere olmadığını berayı hıfz filân» gibi bir şey 
ilâve etmek lâzım gelir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Mustafa Beyefendinin 
teklifleri veçhile «mezuniyet kelimesinden sonra (usul) 
kelimesinin ilâvesine bendeniz de muvafakat ederim. 
Yusuf Kemal Beyefendinin söyledikleri şeyi bendeniz 
varit görmüyorum. Çünkü yukarı da nezdinde bu
lunduranlar, satmak üzere bulundaranjardır. Aşağıda 
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her ne suretle olursa olsun nezdinde bulunduranlar 
ise satmak kastı olmıyanlardır. Yukarıda satmak üze
re nezdinde bulunduranlar diye tasrih ve takyit ettik
ten sonra aşağıda her ne suretle olursa olsun nezdin
de bulunduranlar demek satmanın yani kastı ticare
tin gayrisini demeyi istihdaf eder. 

NECMEDDİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 38 
nci sahifede bunları istimal eden şahsın itiyadı iptilâ 
derecesinde ise altı aydan noksan olmamak şartiyle 
salâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar hastanede 
tevkif ve tedavisine hükmolunur.» deniyor. Yani bu 
adamlar tıbben hastadır. Fakat hastalıkları heyeti iç-
timaiyece sureti cebriyede olarak tedavisini istilzam 
edecek mahiyettedir. Bu kabil adamlar şayanı mer
hamettir. Heyeti içtimaiye bunları bir mevkii mahsus
ta tahtı tedaviye alır. Bu böyle iken yanı haddizatında 
mücrim değillerken başkalarına ikıa mazarrat eden 
mücrimlerden madut olmadıkları halde devletçe hasta
ne teşkilâtı mükemmel olmıyan mahallerde altı ay
dan bir seneye kadar hapsolunur. Böyle tezat, rica 
ederim olur mu? (Handeler) Hasta ise tedavihaneye 
gönderiniz, yoksa bırakınız, kendi başına ne olursa 
olsun. Hem teşdiden altı aydan başlıyarak hapisha
neye sokmakla kendisinin afyon tesiri altında çekece
ği felâketi teşdit edeceğiz. Sonra öyle bir şekilde 
iade edeceğiz ki heyeti içtimaiye arasında fezaili var
sa ondan mahrum bırakacağız. Binaenaleyh eski ka
nunu cezanın en son faslında sarhoşlar hakkında bir 
takım ahkâm vardır. Onda da sarhoşluğu iptilâ de
recesine getirmiş adamlar hakkında, aynı, demin oku
duğum maddenin birinci kısmı «hastanede tahtı teda
viye alınmasına hükmolunur» diye sarahat vardır 
ve bunu yapan heyeti ilmiye bunu oradan almış ve 
fazla olarak bir sene hapis cezası ilâve etmiştir. Ben
deniz bu fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

REtS — Yusuf Kemal Bey her ne suretle olursa 
olsun verenler, alanlar veyahut nezdinde bulunduran
lar fıkrası hakkında Encümen izahat verdiler. Bu 
izahat kâfi midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Eğer maha-
kim için kâfi ise, kâfidir. 

REİS — Efendim; şekle ait tadilname veriniz. 
MUSTAFA BEY (Elâziz) — Encümen alsın, 

yeniden tetkikat yaparak getirsin. 
MÜNlR BEY (Çorum) — Efendim; zaten bu 

maddede tadat olunan mevaddı istimal tahtı mem
nuniyete alınmıştır. Bunları alenen ve müçtemian is
timal edenler için maddenin ikinci fıkrasında iki ay
dan altı aya kadar hapis cezası tayin olunuyor. Bir 

kimse istimali itiyat derecesine vardırmışsa itiyat et
tiğinden dolayı ayrıca bir cezaya duçar olmak lâ
zım gelir. Ancak hastane olan yerlerde bunları te
davi ve tedip maksadı ile hastanede tevkifine hükmo-
lunmakla bera'ber, hastane bulunmıyan yerlerde de 
müdeti mahkûmiyeti hastaneye sevk imkânı hâsıl 
oluncaya kadar hapishanede yatırılır. Bu madelerin 
alenen istimali bir cürümdür. İstimali itiyat haline 
getirmiş olan bir adam evinde kapanıp içmez, so
kakta, şurada burada içer ve cürmü haddizatında 
işlemiş olur. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Bazı maddelerin is
timali birden bire kesilecek olursa mevtini mucip 
olur. Nasıl olur da öyle bir hastayı hapishaneye gön
derirler? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hastaneye gidecek, 
bittabi doktorların tedavisi altına alınır. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Hapishaneye konur
sa? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hastane olmıyan yer
lerde etibba vardır. Oradaki mevkufin -ve mahbusin 
de bakımsız değildirler. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Bu gibiler hasta
ne olan yerlere gönderilemez mi? 

REİS — Efendim; başka mütalâa yoktur. Ta-
dilnameleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Arz eylediğim izahata binaen (hastanede tevkif 

ve tedavisine hükmolunur. Hastane bulunmıyan ma
hallerde ise bu kabil eşhas hastane olan mahallere 
sevk edilir.) Şeklinde tahvilini talep ve hapsedilmesi 
fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Kastamonu 
Necmeddin 

(Çok doğru, kabul sesleri.) 
REİS — Efendim; bu takriri kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. (Hastane bulunmıyan mahal
lerde altı aydan bir seneye kadar hapsolunur) fık
rası (hastane bulunmayan mahallerde ise bu kabil eş
has hastane bulunan mahalle sevk edilir) suretinde 
tadil edilmiştir. 

Başka mütalâa var mı? Bu veçhile reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunu cezanın üçüncü faslının unvanı şu su
retle tadil edilmiştir. (Hatki ırz edenlerle ırz ve na-
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muşa tasaddiye müstelzim ef'al ve harekâtta bulu
nanların mücazatı beyanındadır.) 

REİS — Üçüncü faslın tadil edilen unvanı hak
kında mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

35. — Kanunu mezkûrun yüzdoksanyedinci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir: 

Her kim onbeş yaşını ikmal etmiyen bir çocuğa 
veya mecnuna veya irade ve temyizi salip maluliyeti 
akliye ile malûl olduğunu yahut şuuru inhisafı ma-
razi halinde bulunduğunu bildiği bir kimseye fiili 
şeniğ icra ederse beş seneden aşağı olmamak üzere 
küreğe konulur. İşbu fiili cebir ve şiddet veya tehdit 
icrası ile veya mukavemeti salip diğer bir vasıta ile 
veya mukavemete gayri muktedir bir halde bulunan 
şahsa vâki olursa kürek cezası yedi seneden ekal 
olamaz. 

Her kim işbu maddede beyan olunan kimselere ırz 
ve namusa tasaddiyi müstelzim diğer bir fiil ve hare
kette bulunursa bir seneden ve işbu fiil ve hareket 
cebir ve şiddet veya tehdit icrası ile veya mukave
meti salip diğer bir vasıta ile veya mukavemete 
gayri muktedir bir halde bulunan şahsa vâki olur
sa iki seneden eksik olmamak üzere hapsolunur. 

EKREM BEY (Rize) — Bu maddenin birinci 
fıkrasında onbeş yaşını ikmal etmemiş olan bir kız 
çocuğunun bikrini izale eden asgarî beş seneye mah
kûm oluyor. Cebir olursa yedi sene!... (Kız ve erkek 
sesleri) Pekâlâ, bir adam sekiz yaşındaki bir çocu
ğun namusuna tecavüz ederse bu, ondört yaşındaki 
çocuğun namusuna tecavüz etmekle bir midir? Diye
ceksiniz ki bu akalli bir cezadır. Madde akalli beş 
sene diyer. Hâkim bu şekle nazaran daha fazla ve
rebilir. Hâkime niçin bırakmalı!... Bence sekiz yaşın
daki bir çocuğun namusuna tecavüz eden bir adam, 
bir adamı öldürmekten daha büyük canidir. Onun 
için şunu teklif ediyorum: 

Onüç yaşını ikmal etmemiş çocuklar hakkında 
bu fiil vâki olursa o adam asgarî on sene küreğe 
mahkûm olmalıdır (Doğru sesleri.) 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Bir şey sormak 
isterim. Maddede diyor ki (her kim onbeş yaşını ik
mal etmiyen çocuğa... ilh). Yani bu onbeş yaşı esas 
ittihaz: etmelerindeki esasatı ilmiye nedir? Bunu lüt
fen izah etsinler. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Anadolu'da on
beş yaşında bir kızı kocaya verirler. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; cezanın had
di asgari beş sene olarak tayin olunmuştur. Haddi 
azam onbeş seneye kadar gider. Ekrem Beyefendi
nin söyledikleri ciheti bendeniz pek muvafık göre
miyorum. Bu kanunu tatbik edecek hükkâm tabii 
fiilin şeneatını, çocuğun sinnini, ona karşı yapılan 
tecavüzdeki vahşeti, ahlâksızlığı nazarı dikkate ala-. 
rak ona göre ceza tayin eder. Hükkâmın hakkı tak
dirlerini bu gibi ahvalde hüsnü istimal edeceklerine 
şüphe etmemek lâzımdır. Hangi hâkim vardır ki: 
Yedi sekiz yaşındaki bir çocuğa bir muamelei bahi-
miye yapılmıştır, cani kendi huzuruna gelmiştir, on
dört ve onbeş yaşındaki bir çocuğa yapılan muame
le gibi buna da beş sene kürek cezası tayin etsin? 
Hükkâm, çocuğun sinnini vesaireyi nazarı dikkate 
alır, buna göre cezayi tayin eder. 

Onbeş yaşını burada esas ittihaz etmek bugünkü 
ahkâmı medeniye neticesidir. Kanunu medenimiz 
edilir, başka bir şekle inkilâp ederse o vakit esas 
değişebilir. Meselâ: Bugün kanunu ticarette ehliyeti 
ticariye için yirmibir yaş esas ittihaz edilmiştir. Son
ra eytam nizamnamesine bakarsınız 18 yaşma ge
lenlerin rüştünü kabul eder. Kanunu medeniye mü
racaat edersiniz, onbeş yaşını ikmal esastır. Baliğ ol
duğu gibi her türlü ehliyeti tasarrufiyeye kabiliyetli 
addolunur. Ondan dolayı öteden beri onbeş yaş kon
muştur. 

EKREM BEY (Rize) — On seneden aşağı olma
mak kaydı konursa mahzur nedir? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Ondört yaşında bazı 
çocuklar vardır ki onüç yaşındaki çocuktan daha za
vallıdır. Onbeş yaşındaki bir çocuğun vaziyeti ve böy
le bir taarruza duçar olması ahlâki umumiye üzerin
de ve insanlar üzerinde daha fena bir tesir yapabi
lir. Niçin ondört yaşında demiyorsunuz? Bu gibi be-
himi birtakım harekâta cüret edenler nadirdir. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim; bi
zim memleketimizin şeraiti iklimiyesi alınmak üzere 
onbeş bizde sinni buluğdur. Sinni buluğ yani kabi
liyet... (Handeler) (Söyle söyle sesleri) (Gürültüler.) 
Müsaade buyurun kabiliyeti cimadır. Kabiliyeti ilkah 
değildir. Halbuki melekâtı ruhiyenin tekâmülünün 
mebdei ondokuz yaşının ikmalidir. Bendeniz maddei 
kanuniyeden öyle anlıyorum ki melekâtı ruhiye he
nüz tekâmülün mebdeine dahi vasıf olmadığı için 
cezayi teşdit ediyor. Niçin onbeş yaş diyorsunuz? 
Hiç olmazsa ondokuz yaş deyiniz. Acaba onbeş yaş 
ile ondokuz yaşındaki bir kız veya erkek bir çocu-
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ğa yapılan bir fenalığın tesiri aynı değil midir? On I 
beş yaş eskiden onbeş yaş fennin tekâmül etmediği 
ve böyle fenler bilinmediği zamanlarda sinni bulu
ğu diye kabul edilmiştir. Bu bulgu kabiliyeti, ilkah 
ve melekâtla karıştırmışlar da onun için öyle demiş
lerdir. Yani kurunu vüstadan müdevver bir şeydir. 
Bugün ilmin tekemmülü vardır ve ondokuz olarak 
kabul ediyor. Bu sinni hiç olmazsa 18 - 19'a kadar 
yükseltmek lâzımdır. Böyle olmaz efendim. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? Ekrem 
Beyin takriri okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Kanunu mezkûrun 197 nci maddei muaddilesi-

nin birinci fıkrasının nihayetine atideki fıkranın ilâ
vesini teklif ederim: 

(Çocuk onüç yaşını ikmâl etmemiş bulunursa 
işbu kürek cezalan on seneden ekal olmamak üze
re 'hükmolunur.) 

Rize 
Ekrem 

REtS — Efendim; Encümen noktai nazarını izah 
etmiştir. Ekrem Beyin takririni nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almı-
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

36. — Kanunu mezkûrun 198 nci maddesi ber-
veçhiati tadil edilmiştir:. 

Her kim onbeş yaşını ikmal eden bir kimseye 
ceibir ve şiddet veya tehdit icrası ile veya mukave- I 
meti salip diğer bir vasıta ile veya mukavemete gayri 
muktedir bir halde bulunan şahsa fiili şeni icra eder
se muvakkaten küreğe konulur. Kezalik bu suretler
le ırz ve namusa tasaddiyi müstelzim diğer bir fiil I 
ve harekette bulunursa iki seneden akal olmamak 
üzere hapsolunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Otuzaltıncı maddeyi aynen reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul J 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

37. — Kanunu mezkûrun 199 ncu maddesi ber- I 
veçhiati tadil edilmiştir. I 

Mevaddı ânifede muharrer efal ve harekât bir
den ziyade eşhas tarafından müştereken ika olunur I 
veya usulden biri veya veli ve vasi veya mürebbi ve 
muallimleri ve hizmetkârları veya tahtı terbiye ve ne- | 

— 212 

zaret ve muhafazalarına vaz olunan veya buna du
çar olanların üzerlerine hükümleri cari olan kimseler 
tarafından vuku bulursa kanunen muayyen olan ce
za bir nısıf derecesinde tezyit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? 37 nci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

38. Kanunu mezkûrun yüzdoksandokuzuncu 
maddesine bervcçhiati zeyl ilâve edilmiştir. 

197, 198, 199 ncu maddelerde muharrer efal ve 
harekât mağdurun telefi nefsini mucip olursa müeb
bet veya onbeş seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat kürek cezası tayin olunur. 

Eğir mezkûr efal ve harekât cünha derecesinde 
olup da bir marazın sirayetini vesair mağdurun sılı-
hatına büyük bir nakise İrasını veya maluliyet ve 
mayûbiyetini müstelzim olursa muvakkat kürek ce
zası hükmoiımur. Eğer cinayet derecesinde ise cür-
mün müstelzim okluğu ceza sülüsten nısfa kadar tez
yit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Otuz-
sekizinci maddeyi reyi âlilerine arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

39. Kanunu mezkûrun ikiyüzüncü maddesi ye
rine bervcçhiati madde ikame edilmiştir : 

Her kim on beş yaşını ikmal eden bir kızın bik
rini izale ederse üç aydan bir seneye kadar hapsolu
nur. 

Eğer izalei bikr tezevvüc edeceğim diye iğfal ile 
vaki olmuşsa altı aydan eksik olmamak üzere hap-
sol.nv.tr. Akdi nikâh vukuu müstelzimi muafiyettir. 

Şu kadar ki beş sene zarfında talâk vaki olursa 
hukuku umumiye davası avdet eder. 

1; bu maddenin birinci zeyli mülgadır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; bundan evvelki maddelerdeki mesulü bil-
• vai terden tazminata dair bir ahkâm vaz etmiştir. 
Bu maddenin de maddei asliyesinde (bedeli tazmini 
bikr) rıamiyle bir tazminat vardır. Bu, maddeden kaî-
dınlp-ıiştsr. Halbuki bir kız için bu bir uzuvdur. Bina
enaleyh kendisi cezaya mahkûm olmakla beraber 
mutlaka o kız için noksan irae eden bir şeyden do
layı tazminata mahkûm olması lâzım gelir. Binaena
leyh nikâh vuku bulmadığı takdirde birinci hüküm 
üç aydan bir seneye kadar hapsolunur diyor. Bu ce
bir ve şiddet istimal olmaksızın demektir. Cebir ve 
şiddete ait maddeler geçti. Bu madde cebir ve şiddet 
istimal olmaksızın demektir. Bu her ne şekilde olur-
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sa olsun mutlaka bikri izale olunan kızın bedeli taz
mini bikr namiyle hükmen bir tazminat alması lâ
zım gelir. Binaenaleyh eski maddedeki bedeli tazmi
ni bikrin bir fıkra olarak bu maddeye konmasını tek
lif ederim. 

EKREM BEY (Rize) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu madde üzerine nazarı dikkatinizi celbederinı, şim
di bundan evvel bir madde vardı. (Her kim onbeş ya
şını ikmal etmemiş bulunan bir kızın bikrini izale 
edecek olursa beş seneden ekal olmamak üzere kü
reğe mahkûm olur.) Bu maddede onbeş yaşım ikmal 
etmişse üç aydan bir seneye kadar hapsolunıır diyor. 
Filvaki Encümen teklif ettiğim lâyihai kanuniye üze
rine onbeş yaşından sonraki kızların rızaları ile bi
kirlerini îesl>m ettikleri takdirde faillerinin cezaya du
çar olmaları hususunda bu maddeyi koymuştur. Fa
kat bu madde maksadı temin edememiştir. Ben bura
da büyük bir tezat görüyorum. On beş yaşını ikmal 
etmemişse akalli beş senedir. İkmal ederse üç aydır. 
Yani onbeş yaşını ikmal etmiş bir kızla ikmal etme
miş bir kız arasında düşünce ve basiret itibariyle bir 
fark olabilir mi? Emin olunuz ki : Bana şurada şu 
sözleri söyleten en ziyade içtimai bünyemizde daima 
tezayüt eden ahlâki cerihalardır. însân şöyle biraz sü
kûnetti ve mesut olan hayatından ayrılarak felâket
leri yakından takip etmeyi merak ederse bu meseleye 
dair o kadar feci levhalara tesadüf eder ki hayattan 
nefret eder. Biliyorsunuz ki Harbi Umumî ve müta
reke seneleri, kızları tıpkı erkekler gibi maişet ihti
yacı karşısında bulundurmuş ve hayata atmıştır. 

Bu zavallı kızlar hayat mücadelesinde daha ilk 
anda yuvarlanıp girdaba düşüyorlar. Tetkik ettim. 
Harbi Umumî ve mütarekede fuhuşa giden kızları 
Harbi Umumiden evvel fuhuşa giden kızlara naza
ran nispeti oniki misli fazladır. En ziyade de bu se
falet ve felâkete mahkûm olan kızlar şüheda aiiebri 
ve fakir olan ailelerin kızları oluyor. Bunlar içtimai 
inkılâbın vücuda getirdiği muhtelit hayatta maisetle
rini kazanmak için bir mağazaya, bir yere çalışmak 
için gidiyorlar. Fakat küçükten erkekler arasında ya
şamaya ve çalışmaya ve kendilerini idare etmeye ala
mamışlardır. Daha ilk anda iğfal olunarak âdeta gay
rı şuurî sukut ediyorlar. Kendilerini iğfal edenler hak
kında şikâyetin müspet bir neticeye varacağından 
ümit var olmadıklarından bu ayıplarını kimseye söy
leyemiyorlar ve bu suretle tamamiyle fuhuşa yuvar
lanıyorlar. 

Bunun önüne geçmek için hatıra gelen şey şu ola
bilir : Kızları mekteplerde talim ve terbiye etmek ve 

onları fikir itibariyle bu ahlâksızlığa karşı tarsin et
mek. Fakat hayata atılan bu zavallı kızların tama-
raiyle mektep zamanı geçmiştir. Yeni yetişenleri bu 
suretle yetiştirmek zamana tabidir. Geçirdiğimiz iç
timai inkılâbın ise bunu beklemeye tahammülü yok
tur. O halde çare nedir? Çare arkadaşlar; kanun ve 
icraattaki sertliklerdir. Bugün emin olunuz ki bu 
maddeyi ben bizden daha pek fazla müterakki dev
letlerin kanunlarına nazaran pek hafif buluyorum. 
Biliyorsunuz ki Almanya'da, İsviçre'de bir kızla te
mas etmekten bir erkek tevehhuş eder. Yakın zaman
da işitmisinizdir ki Amerika'da bir ahlâk diktatörlü
ğü çıkmıştır. Bu mesaile ait vücuda getirdikleri ka
nunları tetkik edecek olursanız bizim kanunlarımız 
onlardan hafiftir. Halbuki onlar da kızlar küçükten 
beri anane halinde daima erkekler arasında yaşama
ya alışmışlardır. Hemen hepsi mektepte tahsil gör
müşlerdir ve o milletler de bir kızın bikrini kaybet
mesi izdivacına mani olmaz. Fuhuşa yuvarlanmasını 
intaç etmez. Bizde öyle midir? Evvelâ kızlarımız er
kekler arasında yaşamaya, kendilerini idare etmeye 
alışmamışlardır. Sonra tahsilleri yoktur. Buna muka
bil bir kız bir kere namusunu kaybederse bir daha 
izdivaç edemez. Fuhuşa yuvarlanır. Biz içtimai bir in
kılâp geçiriyoruz. Erkeklerle kadınlar pek kolay mü
nasebet peyda ediyorlar. Bu suretle terakkiyaîın icap 
ettirdiği zemine girmiş bulunuyoruz. Fakat buna mu
kabil bikrin telâkkisi eskisi gibidir. Mazide olduğu 
gibi bugün bir kız bikrini kaybedecek olursa izdivaç 
edemiyor. Neticede aile hayatını kaybederek fuhuşa 
gidiyor. Binaenaleyh kısmen nazarı itibare alınan tek
lifimin o maddesini tekrar teklif ediyorum. 

Onbeş yaşını ikmal eden, yirmi yaşını ikmal et
meyen kızların velev rızası ile bikrini izale eden bir 
erkeğin cezası üç aydan bir sene değil, asgarî kürek 
olmalıdır. Ondan ötesi için üç ay, bir sene kâfidir. 
Ancak böyle derhal tevkif edilmek ve kuvvetli bir ce
za tehdidi karşısında bulunmak suretiyle erkekler ko
lay münasebet tesis ettikleri ve bir arada çalıştıkları 
kızlara dokunmaktan tevehhuş ederler. Bana bu ce
za çok diyeceksiniz. Fakat izdivaç derhal bu mücri
mi o cezadan kurtarabilir ve netice şu olur ki : Er
kekler münasebette bulundukları kızlarla derhal izdi
vaca mecbur olurlar ve onları atmazlar veyahut on
lara yaklaşmaktan içtinap ederler ve bu sayede bo
zulmuş olan muvazenei ahlâkiye yerine gelmiş olur. 
Burada yalnız akdi nikâhın müstelzimi muafiyet ol
ması kâfi değildir. O adam bugün o kızı alır, ertesi 
gün boşarsa ne olacak? Binaenaleyh aktı nikâhta 
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hâkim öyle bir nikâh parası talep etmelidir ki erkek 
kızı kolay kolay terk edemesin veyahut terk ederse, 
mağdur ettiği kıza mühim bir para versin. Bu teklifi
me ait takriri veriyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim.; bu 
madde kanunu cezanın aslında yoktur. Müdevvenatı 
kanuniyemizde esas olarak kabul edilen ırz davası 
vuku bulmadıkça birnza fiili şeniyle de cezası yoktur. 
Birriza fiili şeni için ceza kabul edeceksek o başka, 
Ayrıca bir madde tedvin edersek daha iyi olur. Fa
kat kanunu cezamızda birriza fiili şeniyler için ırz 
davası vuku bulmadıkça ceza verilmez. Bir genç, bir 
kızla alâka peyda ederse ve alâka neticesinde bu kız 
rızası ile, hatta hüsnü rızası ile kendi zevkini itmam 
için bikrini teslim ederse erkek ceza görecek, kadın 
ceza görmeyecek sebebi nedir? Kadın da fiilinin de
recesini müdriktir. Kuvvei mümeyize sahibidir. Fiil
de sayileri birdir. Müşterektir. Kadın birisini döver
se ceza görmez mi? Her fiilinin cezasını görür de 20 
yaşında, 30 yaşında bir kadın zevkini tatmin için bir 
erkeğe bikrini teslim ederse para da alırsa o ceza gör
mez de erkek ceza görür, bu maddeyi kabul edersek 
bir çok ifsadat vaki olur. Meselâ bazı gençlere fu-
huşu sanat ittihaz etmiş kadınlar : «Sen benim bik
rimi izale ettin, bin lira verirsen dava etmem ver
mezsen dava edeceğim, der ki tezvirata alet olur. Bu 
madde esasata da mugayirdir. 20 : 30 yaşında bir 
kızın bikrinin izalesi sabit olursa cemir yok, izdivaç 
vadi de, hile hud'a yoktur, rızası izale etmiştir her 
ikisi de fiile iştirak etmişlerdir. Bendenizce her ikisi 
de ceza görmelidir. Fiil müşterektir. Binaenaleyh her 
ikisine ceza tayinini teklif ediyorum. (Encümen alsın 
sesleri.) 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Reis Beyefendi şu lâyihai kanuniyenin 
bir çok mevadını Encümenimiz tetkik ederken mezun 
bulunuyordum. Ekser müzakeratta bulunamadım. 
Görüyorum ki, bir çok rüfekayi muhtereme Encü
mence kabul edilen maddelerde kısmen akalliyete 
kalmışlardır. 

HAMDİ BEY (Bozok) — Bendeniz muhalif kal
dım. Zabıtnamede esbabı muhalifetim münderiçtir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Müzakeratı havi En
cümen zabıt ceridesine bakarak mazbata yazıldı ve 
Meclisi Âliye takdim edildi. Şimdi lâyiha müzakere 
edilirken Encümende bulunan rüfeka itirazatta bu
lunuyorlar. Hamdi Beyefendi de itirazatta bulundu
lar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Encümende 
muhalif kaldığım bir madde hakkında ilk defa söz 
söyledim. Söz söylemeyeyim mi? Esbabı muhalife
tim i arz etmeyeyim mi? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Şu maddenin bilhassa 
birinci fıkrası hakkında bendenizin de şahsî mütalâ
am vardır. Encümen namına maruzatta bulunduğum 
için tabiî Encümenin noktai nazarını müdafaaya mec
burum. Mamafih dermeyan olunan mutalâat tetkik 
edilmek üzere madde verilen takrirle birlikte Encü
mene tevdi edilirse daha muvafık olur. 

REİS — Efendim; bu madde hakkında Ekrem 
Beyin, Abdullah Azmi Efendinin takrirleri vardır. 
Bu takrirlerle maddeyi Encümene veriyoruz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bendenizin de takri
rim vardır. 

REİS — Veriniz efendim. Encümene gönderelim. 
Efendim 39 ncu maddeyi takrirle beraber Encümenin 
talebi üzerine Encümene veriyoruz. 

Madde 40. — Kanunu mezkûrun ikiyüz birinci 
maddesi berveçhiati tadil edilmiştir : 

Her kim onbeş yaşını itmam etmemiş olan bir 
çocuğun idlâl ve i fal ederek fuhuşa teşvik ve esbabı 
husulünü teshil ederse iki seneden eksik olmamak 
üzere hapsolunur ve yüz liradan beşyüz liraya ka
dar cezayi nakdi alınır. 

İdlâl ve iğfal keyfiyeti çocuğun usulünden veya 
kardeşlerinden biri veya zevç veyahut veli ve vasi 
ve muallim ve mürebbi veya hizmetkârları veya tah
tı nezaretlerine vaz olunan sair kimseler tarafından 
ika olunursa fail muvakkaten küreğe konulur. 

İdlâl ve iğfal keyfiyeti çocuğun usulünden veya 
olup da henüz yirmi yaşını itmam etmemiş olan kim
seler hakkında vuku bulursa faili altı aydan iki sene
ye kadar hapsolunur ve elli liradan ikiyüz liraya ka
dar cezayi nakdi alınır. 

Bu suretle vukua gelen idlâl ve iğfal işbu mad
denin ikinci fıkrasında zikrolunan eşhas tarafından 
ika edilirse faili iki seneden eksik olmamak üzere 
hapsolunur ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ceza
yi nakdi alınır. 

Yirmi yaşını ikmal eden ünası fuhuşa teşvik eden 
zevç veya ana ve baba ve kardeş hakkında altı ay
dan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Her kim aharın hevesatını tatmin için fuhuş zım
nında birnza olsa henüz yirmi yaşını ikmal etmeyen 
bir bakiri veya bir kadını veyahut şiddet ve tehdit ve-
ya nüfuz ikaı veya herhangi bir vasıtai cebriye veya-
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hut hile ile yirmi yaşını ikmal eden bir bakiri veya 
kadını işfâl veya tedarik veya sevk veya bir mahal
den diğer mahalle naklederse bir seneden üç seneye 
kadar hapis ve elli liradan beşyüz liraya kadar cezayi 
nakdi ile mücazat olunur. 

İşbu efal yirmi yaşını ikmal etmeyen bakir veya 
kadın hakkında iğfal veya cebir ve şiddet ve tehdit 
veya nüfus ikaı ile yahut, baba, ana, kardeş veya 
sair usulden biri veya zevç veya veli ve vasi veya 
muallim veya mürebbi veya hizmetkârları veya tahtı 
nezaretlerine vaz olunan sair kimseler tarafından icra 
olunursa beş seneyi tecavüz etmemek üzere küreğe 
konulur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Birriza olsa 
dahi demek lâzımdır. 

REİS — Rica ederim, işitilmiyor. İyi tasrih edi
niz. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
42 nci sayfanın üçüncü satırındadır. 

REİS — Evet efendim, (birriza olsa bile sesleri) 
efendim Naim Hazım Efendinin cezayi nakdi hak
kında teklifi umumisi vardır. Bütün kanunda cezayi 
nakdi ile mahkûm olur şeklinde tadilini teklif ediyor
lar. Demin takrir vermemişlerdi. Şimdi veriyorlar. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bunların hepsi birdir, 
kanuna girmiş şeylerdir. Cezayi nakdi alınır, cezayi 
nakdi ile mücazat olunur. Bunlar kanuna girmiş. 
mustalah olmuş şeylerdir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Mahkeme zaten hükmen alır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Arada hiç bir fark yoktur. Bunlar ıstılâhatı 
kanuniyedendir. Efendim; alınıyor deyince, hükmen 
alınıyor demektir. Zaten mahkeme hükmen alır. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Encümen 
izah ve tasrih etti. Bendeniz zapta geçmesi için de
dim. Zabıt yoktur. Sonra korkarım, Süleyman Na
fiz Bey Encümene sıfır verir. 

REİS — Efendim; teklifinizde ısrar ediyor mu
sunuz? 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Evet efen
dim ısrar ediyorum. 

REİS — «Cezayi nakdi alınır «tabiri yerine» ce
zayi nakdi ile mahkûm olur» cümlesinin ikamesini 
ve bütün kanunda bu cümlelerin tashihini teklif edi
yorlar. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Arada hiç bir fark yoktur. Istılâhatı kanu
niyedir. 

REİS — Efendim; bu cümlelerin tashihini nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı müta
lâaya almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı müta-
lâya alınmamıştır efendim. 

Şimdi «birriza olsa» kelimesinin yerine «birriza 
clsa bile» tabiri ikame ediliyor. Madde hakkında 
başka mütalâa yoktur. Binaenaleyh tadil veçhile mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 41. — Kanunu mezkûrun ikiyüz birinci 
maddesinin zeyli berveçhiati tadil edilmiştir : 

Bir kadının şahsı âharle rizaen icra eylediği fiili 
şeniğden dolayı aleyhinde takibat icrası beyinlerinde 
zevciyet kaim olduğu halde yahut talak vukuundan 
itibaren dört ay nihayetine kadar zevcinin ve kadın 
müteehhil olmadığı veya zevci kaybolduğu takdirde 
velisinin şikâyetname ita etmesine muallâk olup şi
kâyeti vakıa üzerine irtikâbı zina eylediği tahakkuk 
eyleyen kadın üç aydan iki seneye kadar hapis ile mü
cazat olunur. -

Bu fiilde kadının şeriki olan şahıs dahi müteehhil 
ise üç aydan iki seneye kadar, gayrı rnüteehhiil ise 
bir aydan bir seneye kadar haps olunur. Bundan baş
ka kendisinden yirmi beş liradan beş yüz liraya ka
dar cezayi nakdi alınır. 

Bu bapta kabule şayan olabilecek delail fiili mez
kûru icra halinde bulunmaklılktan veya fiilin henüz 
icra edilmiş olduğu müeyyed karainden yahut kendi 
zevcesi ile birlikte sakin olduğu hanede bir şahısla 
fiili şenir icra etmiş olduğu zevcesinin şikâyetnamesi 
üzerine tahakkuk eden zevç üç aydan iki seneye ka
dar hapis ve yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar 
cezayi nakdi ile mücazat olunur. 

Şu kadar ki, gerek kablelhüküm ve gerek badel-
hükürn zevç veya veli veya zevce davadan feragat 
eder, yahut zevç tekrar zevcesini alırsa gerek kadın 
gerek şeriki cürüm ve gerek zevç hakkında hakkı 
takip ve ceza sakıt olur ve esnayi tahkikat ve muha
kemede müşteki vefat ederse kezalik bunlar hakkın
da takibat icra edilemez. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MAZBATA 
MUHARRİRİ MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim 
bunda bir sehvi mürettip vardır, İbare «bu bapta ka-
'bule şayan olabilecek delâiil fiili mezkûru icra halin
de bulunnıaklıktan veya fiilin henüz icra edilmiş ol-
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duğunu müeyyet karainden veyahut kendi tarafların- | 
dan yazılmış mekâtip ve evraktan istinbat olunur» \ 
olacaik. Sonra «kendi zevcesi ile birlikte sakin oldu- ] 
ğu hanede bir şahıs ile» diye devam edecektir. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Söz istiyo- | 
rum efendiım. Bu maddenin son fıkrasında esnayı tah
kikat ve muhakemede müşteki vefat ederse kezalik 
bunlar hakkında takibat icra edilemez deniyor. En
cümende de fikrimi söylemiştim. Müştekinin vefatı 
ırz ve namus davasının sukutunu badi olmamalıdır 
ve olmaz. Verese davayı deruhte ve takip ederse da
va devam etmelidir ve takibat icra edilmelidir. Mad
denin bu şerlide tadilini teklif ediyorum. Vefat vu
kuu ile niçin ceza verdlmesin? Namusta ölmez ya? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MAZBATA 
MUHARRİRİ MÜNİR. BEY (Çorum) — Efendim; 
bu bapta bir şahsa bir veliye bir zevce, verilen hakkı 
şikâyet hukuku mücerrededendir. Vereseye intikal 
eden bir hak yoktur. Binaenaleyh mahiyeti meseleye 
göre müştekinin vefatı ile hakkı davanın sukut etme
si lâzımdır. Mevzuubahis olan şey hakkı şikâyet ve
rilen adamın namus ve haysiyetidir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri). 
Bir takrir vardır okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Kanunu mezkûrun (201) nci maddei muaddelesi-

nin birinci fıkrasında (iki seneden eksik olmamak 
üzere haps 'olunur) yerine (muvakkat kürek cezası ile 
mücazat olunur) cümlesinin konmasını. 

Ve kezalik aynı maddenin ikinci fıkrasında (fail 
muvakkat küreğe konulur) yerine (fail beş seneden 
ekal olmamak üzere muvakkat küreğe konulur). 

Cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 
Rize j 

Ekrem 

REİS — Efendim; Ekrem Beyin takriri bu mad- J 
deye ait değildir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu madde hakkında 
bir sualim vardır. Maddenin birinci fıkrasında zev
cin aralarında zevciyet kaybolduğu halde zevcesi aley
hinde şikâyet edebileceği muharrerken, son fıkrasın
da, zevç tekrar zevcesini alırsa ceza ve takip sakıt 
olur diyor. 

Bundan bir zevç, şahsî âharle bilrıza vaki mua
meleden dolayı zevcesini tatlik etmedikçe aleyhinde 
şikâyet edemiyeceği anlaşılıyor. Bu iki fıkra arasında 
tezat görüyorum. Lütfen izah buyursunlar. J 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR BEY 
(Çorum) — Zevciyet beyinlerinde kaim olduğu hal
de veyahut talaktan sonra dört ay zarfında dava 
eder. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Zevciyet kaybolduk
tan sonra nasıl olur? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA MAZBATA 
MUHARRİRİ MÜNİR BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurunur, veyahut kelimesi ile tefrik ediliyor. 
İsterse zevcesini tatlik ederek aleyhinde dava eder, 
şikâyette bulunur. İsterse boşamıyarak dava eder. Bu, 
kendisine aittir. Eğer tatlik etmiş ve dava eylemiş ve 
tekrar almışsa artık o adamın şikâyetinin devamında 
mana kalmaz zannederim. 

REİS — Efendim; başka mütalâa yoktur. Üçün
cü fıkrada rnürettip sehvi vardır. Bu fıkra şöyle ola
caktır : 

Bu bapta kabule şayan olabilecek dela.il fiili mez
kûru icra halinde bulunmaklıktan veya fiilin henüz 
icra edilmiş olduğu müeyyit karainden yahut kendi 
taraflarından yazılmış mekâtip ve evraktan istimbat 
olunur. Kendi zevcesi ile birlikte... İlh. 

Maddeyi tashih veçhile aynen reyi âlilerine vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
eimiyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 42. — Kanunu mezkûrun iki yüz ikinci 
maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Mugayiri ar ve haya alenen evza ve efalde bulu
nanlar on beş günden iki aya ve olsuretle fiili şeni 
icra edenler üç aydan bir seneye kadar haps olunur 
ve herhalde beş l'iradan elli liraya kadar cezayi nak
di alınır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

43 ncü madde okunacaktır efendim : 
43. — Kanunu mezkûrun 202 nci maddesinin bi

rinci zeyli berveçhi âti tadil edilmiştir : 

İnas ve zükûrden genç kimselere harfendazlık 
edenler bir haftadan bir aya kadar ve sarkıntılık eden
ler bir aydan üç aya kadar haps olunurlar. Nisa ki-
yafetiyle makarre nissan olan mahallere gidenler mü
cerret bu fiilden dolayı üç aydan bir seneye kadar 
haps olunurlar ve böyle tebdili kıyafetle girmiş ol
dukları yerde kanunen işbu cezadan eşet bir ceza
yı mucip olan bir cinayet veyahut bir cünhaya ipti -
dar etmişse o fiilin cezası ile cezalandırılır. 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 43 ncü maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiiyemler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

44. — Kanunu mezkûrun iki yüz ikinci maddesi
ne berveçhi âti üçüncü zeyl ilâve edilmiştir. 

Her kim bir şahsî arzusu hilâfına olarak fuhuş 
için cebir veya hile veya iğfal veya nüfuz ikaı veya 
herhangi bir vasıta ile tutarsa altı mahtan üç sene
ye kadar haps olunur. 

, REİS — Madde hakkında mütalâa yok. Madde
yi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

45. — Kanunu mezkûrun iki yüz beşinci madde
si berveçhi âti tâdil edilmiştir : 

Bir sabinin yerine diğerini koyarak değiştirenler 
yahut bir hatunun tevlit etmemiş olduğu çocuğu an
dan tevellüt etmiş yerine koyanlar altı aydan üç se
neye kadar haps olunur. Bir sabiyi sirkat veya kay 
beden kimse dahi kezalifc altı aydan üç seneye kadar 
haps ile müoazat olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. Aynen 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

46. — Kanunu mezkûrun iki yüz beşinci madde
sine berveçhi âti birinci zeyl ilâve edilmiştir. 

Hükmen birine veya bir mahalle tevdi olunan ço
cuğu mahkûmun lehin rızasını istihsal etmeden kaçı
ran veya kaçırtan veya bilerek yanına alanlar on beş 
günden altı aya kadar haps veya on liradan yüz li
raya kadar cezayi nakdi ile mücazat edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri). Maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

47. *— Kanunu mezkûrun iki yüz beşinci madde
sine berveçhi âti ikinci zeyl ilâve edilmiştir : 

Kendini muhafazaya muktedir olmıyan bir ço
cuğu veya malûlü bir mahalle teükeden veya ettiren 
kimse üç aydan bir seneye kadar haps olunur. İşbu 
efal, bunların hastalanmasına sebep olur veya baba 
ve ana ve evlât tarafından ika edilirse altı aydan iki 
seneye kadar haps olunur. 

Keyfiyeti terkten vefat vukua geldiği takdirde 
yedi seneden ziyade olmamak üzere kürek cezası 
hükm olunur. 

Kendisini muhafazaya muktedir oîmıyan bir ço
cuğu veya malûlü hücra bir mahalle terk eden veya 
ettiren kimse altı aydan iki seneye kadar haps olu
nur. İşbu efal bunların hastalanmasına sebep olur 
veya baba ve ana veya evlât tarafından ika edilirse 
faili bir seneden üç seneye kadar haps olunur. 

Keyfiyeti terk çocuk veya malûlün daimi hasta
lığını intaç ettiği takdirde muvakkaten kürek cezası 
hükmolunur. 

Efali mezkûre telefi nefsi intaç etmiş ise faili beş 
seneden âkal olmamak üzere küreğe konulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. Mad
deyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

48. — Kanunu mezkûrun iki yüz altıncı madde
si berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Her kim zükür veya inastan bir şahsî cdbir ve 
tehdit veya hile yahut iğfal İle bir tarafa kaçırırsa 
berveçhi âti mücazat olunur : 

Bu suretle kaçırılan zükürden olup da on beş ya
şını ikmal etmemiş ise faili iki seneden üç seneye 
kadar haps olunur. 

Kaçırılan çocuk inastan olursa faili muvakkaten 
küreğe konulur. Kaçırılan şahıs zükürden olsun inas
tan olsun fiili şeni vuku bulmuşsa faili hakkında on 
seneden ak al olmamak üzere kürek cezası tertip olu
nur. Kaçırılan şahıs gerek zükürden gerek inastan 
olsun on beş yaşını ikmal eylemişse faili bir seneden 
üç seneye kadar haps olunur. 

Kaçırılan kadının kocası varsa yahut faili şeni 
vuku bulmuşsa faili beş seneden ekal olmamak üze
re .küreğe konulur. 

Kaçırılan şahıs nihayet kırk sekiz saat zarfında 
ve bir gûna tecavüz vuku bulmaksızın biMhtiyar aile
si tarafından alınması mümkün olan emniyetli bir 
mahalle bırakılmış ise ceza bir mahtan bir seneye 
kadar hapistir. , 

Kaçırılan kız veya kadın hakkında nikâh vuku 
bulup da yirmi yaşını ikmal eylemişse kendisinin ve 
ikmal eylediği halde velisinin davadan ferağatiyle 
hukuku umumîye davası ve hüküm sadır olmuşsa 
cezanın imfazı tecil olunur ve müruru zaman haddi
ne kadar bilasebep makbul talak vukuu halinde ta
kibat tekrar edilir. 
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Evvelce hüküm sudur etmiş ise hükmü vaki im-
faz olunur, İşbu fıkra ahkâmı (197 ve 198) nci mad
deler hakkındadır. 

Hukuku umumîye davasının veya tenfizi cezanın 
tehiri feran zimethal olanlara da şamildir. 

Ancak davanın ve cezanın tecil ve tehirini müs-
telzim olan ahvalde feran zimethal olanlar hakkında
ki hukuku umumîye davası ile cezanın sukutunu 
müstelzimdir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

BESİM BEY (Mersin) — Bu maddede iki sehvi 
tertip olduğunu zannediyorum. Birincisi maddenin 
başında birinci fıkrayı takip eden fıkrada ki; «İnas 
ve zükürden olup da, talbiri vardır. Burada bir» şa
hıs kelimesi unutulmuştur. Birincisi budur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Hükümetin tekifinde «şahıs» kelimesi var
dır. 

BESİM BEY (Devamla) — İkincisi : Yine keli
meye ait olmak üzere arz ediyorum : Son üçüncü 
fıkrada «işbu fıkra ahkâmı (197 ve 198) nci madde
ler hakkındadır» denilmiş bu da «maddeler hakkın
da da caridir» denilecektir zan ediyorum. Bu iki tas-
hihattan sonra Encümenin ilâve ettiği bir fıkraya na
zarı dikkati âlilerini celbetmek isterim : Onda diyor
lar ki; «ancak davanın ve cezanın tecil ve tehirini 
müstelzim olan ahvalde feran zimethal olanlar hak
kındaki hukuku umumîye davası ile cezanın sükutu
nu müstelzimdir. Encümen bundan şunu kast edi
yorlar. ıMalumuâlileridir ki; maddei asliyede şöyle bir 
fıkra vardır : 

Kaçırılan kız hakkında nikâh vuku bulup da kız 
dahi yirmi yaşını ikmal eylemişse kendisinin ve ik
mal eylemediği halde velisinin dahvadan ferağatiyle 
hukuku umumîye davası tecil olunur, diyor. Encü
men bu tecili davanın esasını kabul etmekle beraber 
feran zimethaller hakkında sukut manasını anlıyo
rum. Yani demek istiyor ki, bu fail hakkında tecil
dir. Fakat feran zimethaller hakkında sukutu müs
telzimdir. Binaenaleyh tekrar davanın tecdidini yani 
tatlik edilirse onlar hakkında dava tekrar edilmez de
mek istiyor, bundan bunu anlıyorum. Fakat öyle bir 
şekilde yapılmıştır ki anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için 
bendeniz bu iki fıkra yerine memzucen bir fıkra ha
linde bir teklifte bulunuyorum. Diyorum ki; «faili 
asıllar hakkında hukuku umumîye davasının veya 

cezanın tehirini müstelzim olan ahval, feran zimet
hal olanlara da şamil ve bunlar hakkında dava ve 
cezanın sukutunu müstelzimdir». Maksadı acizanem 
Encümenin kast ettiği manayi ayrı ayrı fıkralarla de
ğil, bir fıkra ile ifade etmek ve maksadı teşevvüşten 
kurtarmaktan ibarettir. İki (ancak) kelimesi birbirini 
teakup ettiği yani iki istisna bir araya geldiği için 
mana biraz teşevvüşe uğruyor. Bundan dolayı tak
ririmin ka'bulünü çok rica ediyorum. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Efendim; madde «ıbu suretle kaçırılan zükür
den...» fıkrasında kaçırılan kelimesinden sonra bir 
«şahıs» kelimesi ilâve edilecektir. Sonra diğer bir 
fıkrada da «maddeler hakkındadır» vardır. O da 
«maddeler hakkında da caridir» olacaktır. 

«Maddeler hakkında da caridir» yani cari keli
mesi ilâve edilecektir. Ondan sonra Besim Beyin bir 
takriri vardır. Besim Bey bu takririnde maddenin 
son fıkrasının «faili asıllar hakkında hukuku umu
mîye davasının veya tenfizi cezanın tehirini müstel
zim olan ahval, feran zimethal olanlara da şamil ve 
bunlar hakkında dava o cezanın sükutunu müstel
zimdir.» Şeklinde tadilini teklif ediyorlar. 

REİS — Bir mütalâa var mı? 
MÜNİR BEY (Çorum) — Hapır efendim, Be

sim Beyin teklifi daha muhtasar oluyor. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; bir 
kelime vardır, yedinci fıkrada. «Kaçırılan kız veya 
kadın hakkında nikâh vuku bulup da yirmi yaşını ik
mal eylemiş ise kendisinin ve ikmal eylediği halde...» 
buradaki «ikmal eylediği», «ikmal eylemediği» olsa 
gerektir. Orada hir (m) unutulmuştur. «Eylemediği 
'halde olacaktır». 

REİS — Evet efendim; «eylemediği halde» hü
kümettin teklifinde de vardır. Tashih ederiz. Efen
dim; Besim Beyin tadilnamesini reye vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Son fıkra şu 
şekli almıştır : Faili asıllar hakkında hukuku umu
mîye davasının veya tenfizi cezanın tehirini müstel
zim olan ahval, feran zimethal olanlara da şamil ve 
bunlar hakkında dava ve cezanın sukutunu müstel
zimdir.» 

Son fıkra bu şekli almıştır. Kelime tashihleriyie 
ve kabul buyrulan son fıkra ie beraber maddeyi re
yinize vaz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 
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.49. — Kanunu mezkûrun 206 ncı maddesinin zey
li mülgadır. 

REİS — Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

50 nci madde okunacaktır : 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Reis Bey ve madde zem ve kadhtir. Matbuat cerai-

midir, mühimdir. Zaten saat da on ikiye gelmiştir, 
Yorgun zihinle müzakere edilemez. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Zaten otuz kişi 
vardır, müzakere edemez. 

REİS — Efendim; yarın saat biı; buçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat 11,45 
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CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

(Kabul edenler) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B, 
Nuri B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Pıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Esad B. 
RİZE 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziyaetttn B. 
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TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

t : 106 

URFA 

Refet B, 
Şeyh Saffet Ef. 

19 . 4 . 1341 € : î 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolu İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanununun ikinci defaki 
neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Rej'e iştirak edenler : 145 
Kabul edenler : 145 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ. 
İhsan B. 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B . 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSAR): ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 
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MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

t : 106 1$ . < 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

4 . 1341 C : 2 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B.

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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4 Temmuz 1337 tarih ve 131 numaralı (Şurayı Devletin Memurin Muhakematına müteallik vazaifinin sureti 
ifası hakkında) ki Kanuna müzcyyel Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
M uh iddin Nâm i B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 145 
Kabul edenler : 135 

Reddedenler : 9 
Müstenkifler : 1 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman. B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Rair Ef. 
Rüştü B. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi EL 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 

HAKKÂRİ 
Nazmı B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman. Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B . 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
KAR AH İŞARI SAHİP 

Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KAR AH İŞARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hiimi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. ' 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 
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NtĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat. B. 

SÜRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B, 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. , 
Münib B. 

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

(Reddedenler) 

DIYARBEKİR 

Cavid B. 

EDİRNE 

Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 

İhsan B. 

ESKİŞEHİR 

Arif B. 

KIRKLARELİ 

Şevket B. 

KIRŞEHİR 

Ali Rıza B. 

KONYA 
Tevfik Fikret B. 

MERSİN 
Besim B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

(Müstenkif) 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 

»>«-« 

— 225 — 



î : 106 19 . 4 . 1341 C ; 2 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir.; 

Reye iştirak edenler : 144 

Kabul edenler : 135 

Reddedenler : 3 

Müstenkifler : 6 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat h. 
ı alât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DÎYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTE»' 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B . 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Osman Niyazi B. 
KARS 

Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 
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MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Ham di B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 

Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Hasan B. 

(Reddedenler) 

ERGANİ 
İhsan B. 

(Müsten 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERZURUM 

Münir Hüsrev B. 
Raif B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 

kifler) 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

KASTAMONU 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

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

1 
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Türk ve Şark Halıları Resminin tenzili hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 144 

Kabul edenler : 144 

Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZtD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
TaVit B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hamid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 

Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B . 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
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Divanı Muhasebat azasından Hacı Ziya Beyin vukuu istifasına mebni diğerinin intihabı hakkında Di
vanı Muhasebat Riyasetinden mevrut (3/419) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye ve Divanı Muhasebat 

Encümenlerinin müşterek mazbatası. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Divanı Muhasebat azasından Hacı Ziya Beyin 
ahvali sıhhiyesinden dolayı vukuu istifasına mebni 
Meclisi Âlice bir münasibinin intihap buyrulması 
esbabının istikmali arz ve istirham olunur efendim 
hazretleri. 

' 14 Nisan 1341 
Divanı Muhasebat Reisi 

Evveli 
Fuat 

Riyaseti Celileye 

Muvazene, Kavanin ve Divanı Muhasebat Encü
menleri Divanı Muhasebat Riyasetinden takdim olu
nup havale buyrulan tezkere üzerine 16 Nisan 1341 
tarihinde biliçtima esbabı sıhhiyesinden dolayı istifa 
eden Divanı Muhasebat azasından Hacı Ziya Beyin 
yerine Divanı Muhasebat murakıplarından Nazmi 
ve Cevdet ve Mehmet Ali Beylerin ittifakı ârâ ile 
namzet iraesine karar verilmiş ve mumaileyhimin ter-
cümei halleri zirde dercedilmiş olduğu Heyeti Celile
ye arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 16 Nisan 1341 

Bayezıt 
Şefik , 

Elâziz 
Mustafa 

Ertuğrul Şükrü Bey Namına 
Mükerrem 

Kavanini Maliye 
Encümeninden 

İzzet Ulvi 

M araş 
Niyazi Bey Namına Mithat 

Giresun 
Musa Kâzım 

Saruhan 
Reşat 

Biga 
Mehmet 

Elâziz 
Naci 

Saruhan 
Kemal 

İsparta 
Mükerrem 

Maraş 
Mithat 

Sivas 
Halis Turgut 

Çatalca 
Şakir 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

102 

Riyaseti Celileye 
Muvazene, Kavanini Maliye ve Divanı Muhase

bat Encümenleri Divanı Muhasebat Riyasetinden 
takdim olunup havale buyrulan tezkere üzerine 16 
Nisan 1341 tarihinde biliçtima esbabı sıhhiyesinden 
dolayı istifa eden azadan Hacı Ziya Beyin yerine 
murakıplardan Nazmi, Cevdet ve Mehmet Ali Beyle
rin ittifakı ârâ ile namzet iraesine karar verilmiş ve 
mumaileyhimin tercümei halleri zirde dercedilmiş 
olduğu arz olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Müşterek Encümen Reisi 
Bayezıt 

Şefik 
Elâziz 
Naci 

Saruhan 
Kemal 
İsparta 

Mükerrem 
Maraş 
Mithat 
Sivas 

Halis Turgut 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Reisi 
Çatalca 

Şakir 
Elâziz 

Mustafa 
Ertuğrul 

Fikret 
Karahisarısahip 

tzzet Ulvi 
Mersin 
Niyazi 

Saruhan 
Reşat 

Giresun 
Musa Kâzım 

Biga 
Mehmet 

îsmi : Nazmi Bey 
Mahalli tevellüdü : Dersaadet 
Tarihi tevellüdü : 1304 
Derecei tahsili : Mektebi Osmanî Rüştisi. Mer

can idadisi ve mektebi mülkiyeden âlâ ve âliyülâlâ 
derecelerde mezundur. 

Hizmeti Devlete tarihi duhulü : 1325 
Bulunduğu hidemat : Maarif Nezareti Muhase

bat Dairesi ve Tedrisatı Âliye Dairesi Hesap Şubesi. 



Kitabeti : 24 Teşrinievvel 1325. 1 Kânunuevvel 
1330 (400); (1 200), Divanı Muhasebat ikinci sınıf 
mümeyyizliği 10 Kânunuevvel 1330 - 17 Nisan 1335 
(1 500), 

Divanı Muhasebat birinci sınıf mümeyyizliği : 
17 Nisan 1335 : 1 Teşrinisani 1338 (2 000) (2 350), 

Divanı Muhasebat birinci sınıf mümeyyizliği : 
23 Mayıs 1339 : 1 Teşrinievvel 1339 (2 500), 

Divanı Muhasebat murakıplığı : 1 Haziran 1340 
(3 500), 

Divanı Muhasebat birinci sınıf murakıplığı ; 
1 Haziran 1340: (4 500). 

Malî umurdaki müddeti hizmet yekûnu : 15 se
nedir. 

Elyevm memur ise miktarı maaşı : Divanı Mu
hasebat birinci sınıf murakıbı (4 500). Bursa mura
kabe heyeti reisidir. 

Memuriyeti esnasında infisah varsa esbabı ve kaç 
defa infisal ettiği : İstanbul devairi merkeziyesi me-
yanında Divanı Muhasebatın da tatili faaliyet etme
si üzerine 1 Teşrinisani 1338 tarihinde infisah tabi
iye uğramıştır. 

Herhangi suretle hakkında tahkikat icra edilmiş 
veya tahtı muhakemeye alınmış olup olmadığı: Hak
kında tahkikat icra edilmemiş ve tahtı muhakemeye 
alınmamıştır. 

Fevkalâde takdire mazhar veya mücazata duçar 
olup olmadığı: Takdire mazhar ve mücazata duçar ol
mamıştır. 

İsmi : Mehmet Cevdet Bey 
Mahalli tevellüdü : Çırpan kasabası 
Tarihi tevellüdü : 1302 
Derecei tahsili : Dersaadette Bayzıt Rüştiyesi 

ile Mercan Mektebi İdaresinden ve Darülfünun hukuk 
şubesinden âliyülâlâ derecede mezundur. (Hukuku ida
re) Namiyle bir kitap telif ve neşr etmiştir. 

Hizmeti devlete tarihi dühulu : 1324 
Bulunduğu hidemat : Adliye nezareti, muhasebe 

kalemi mümeyyizliği 26 Nisan 1324 : 4 Kânunusani 
1324 (50), Meclisi Ayan tahrirat kitabeti 4 Kânunu
sani 1324: 6 Teşrinisani 1326 (300): (400), Bağdat 
Hukuk Mektebi Düveli idare ve Uhud muallimliği 6 
teşrinisani 1326: 1 teşrinisani 1330 (3 000), Divanı 
Muhasebat İkinci sınıf mümeyyizliği 1 Şubat 1330: 14 
Şubat 1334 (1 500), Divanı Muhasebat Birinci sınıf 
mümeyyizliği 14 Teşrinisani 1334: 1 Teşrinisani 1338 
(2 000): (2 350), Divanı Muhasebat birinci sınıf mü
meyyizliği 1 Mayıs 1339: 1 teşrinievvel 1339 (2 500), 
Divanı Muhasebat murakıplığı: 1 Teşrinievvel 1339: 
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1 Haziran 1340 (3 500), Divanı Muhasebat Birinci sı
nıf murakıplığı 1 Haziran 1340 (4 500) 

Malî umurdaki hizmet yekûnu : 15 senedir. 
Elyevm memursa miktarı maaşı : Divanı Muha

sebat birinci sınıf murakıplığı (4 500), Eskişehir mu
rakabe heyeti reisidir. 

Memuriyeti esnasında infisah varsa esbabı ve kaç 
defa infisal eylediği : İstanbul devairi merkeziyesi 
meyanında Divanı Muhasebatın da tatili faaliyet et
mesi üzerine 1 Teşrinisani 1338 tarihinde infisah ta-
biiyye uğramıştır. 

Herhangi suretle hakkında tahkikat icra edilmiş 
veya tahtı muhakemeye alınmış olup olmadığı : Hak
kında tahkikat icra edilmemiştir ve tahtı muhakeme
ye alınmamıştır. 

Fevkalâde takdire mazhar veya mücazata duçar 
olup olmadığı : Takdire mazhar ve mücazata duçar 
olmamıştır. 

İsmi : Mehmet Ali Bey 
Mahalli tevellüdü : Dersaadet 
Tarihi tevellüdü : 1303 
Derecei tahsili : Bayzıt mektebi rüştiyesinden ve 

mektebi hukuktan âliyülâlâ derecede mezun olmuş
tur. 

Hizmeti devlete tarihi dühülü : 1318 
Bulunduğu hidemat : Divanı Muhasebat hülefa-

hğı 11 Ağustos 1318: 15 kânunusani 1323 (100-350), 
Divanı tahrirat kalemi mümeyyizi saniliği 16 Ağus
tos 1323: 28 Temmuz 1324 (250-300), 

Divanı. Muhasebat tahrirat kalemi hulefalığı : 29 
Temmuz 1324: 1 Ağustos 1325 (300), Divanı Muha
sebat üçüncü sınıf kitabeti: 1 Eylül 1325: 2 Ağustos 
1326 (600), Divanı müddei umumilik kitabeti: 2 Ey
lül 1336: 4 Haziran 1329 (1 000), Divan birinci sınıf 
mülâzımhğı: 5 Haziran 1329: 17 Ağustos 1329 (1 000), 
Divan ikinci sınıf mümeyyizliği: 18 Ağustos 1329: 17 
Teşrinievvel 1332 (1 500), Divan birinci sınıf mümey
yizliği 18 teşrinievvel 1333: 6 teşrinievvel 1338 (2 000-
2 350), Divan vize komisyonu azalığı 7 teşrinievvel 
1338: 1 teşrinisani 1338 (3 500), Divan birinci sınıf 
mümeyyizliği: 1 Mayis 1339: 1 Eylül 1339 (2 500), 
Divan murakıplığı: 1 teşrinievvel 1339: 1 Haziran 
1340 (3 500), Divan birinci sınıf murakıplığı 1 Hazi
ran 1340 (4 500). 

Malî umurdaki hezmet yekûnu : Yirmi iki sene
dir. 

Elyevm memursa miktarı maaşı : Divanı Muha
sebat birinci sınıf murakıplığı (4 500) Orta murakabe 
heyeti reisidir. 
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Memuriyeti esnasında infisali varsa esbabı ve kaç 
defa infisal eylediği : istanbul devairi merkeziye me-
yanında Divanı Muhasebatın da tatili faaliyet etmesi 
üzerine 1 teşrinievvel 1338 tarihinde infisali tabiiye 
uğramıştır. 

Herhangi bir suretle hakkında tahkikat icra edil
miş veya tahtı muhakemeye alınmış olup olmadığı • 
Hakkında tahkikat icra edilmemiş ve tahtı muhake
meye alınmamıştır. 

Fevkalâde takdire mazhar veya bir mücazata dü 
çar olup olmadığı : Takdire mazhar ve mücazata 
duçar olmamıştır. 

Almanya'da vuku bulmuş olan mubayaat hakkında 
ki tahkikat ve tetkikat neticesinde Müdafaai Milliye 
Vekâletince ihzar olunan rapor sureti musaddaklarınm 
takdim kılındığı hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/430) 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 18 . 4 . 1341 

Müdüriyeti 
Adet 

6 

1961 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Üç yüz kırk senesi Müdafaai Milliye Bütçesinin 

Meclisi Âlide müzakeresi esnasında, Millî İstiklâl 
Harbinde İtalya, Fransa ve Almanya'da vuku bulmuş 
olan mubayaat için tevcih olunan bir sual üzerine Mü
dafaai Milliye Vekili tarafından verilen cevaplar meya-
nında Almanya'daki mubayaat hakkında tahkikatın 
ikmalini müteakip neticesini Meclisi Âliye arz edilece
ği ifade olunmuş ve Vekâleti müşarııileyhaca bu me
sele hakkında icra olunan tahkikat ve tetkikat netice
sinde ihzar edilen rapor tevdi kılınmış olmakla, musad-
dak bir sureti, Meclisi Âlinin nazarı ittilâına arz edil
mek üzere leffen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Müdafaai Milliye Vekâleti 12 . 4 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
534 

Başvekâleti Celileye 
Geçen sene, Müdafaai Milliye Bütçesinin Meclisi 

Âlide müzakeresi esnasında İstiklâl Millî Harbinde 

İtalya, Fransa ve Almanya'da vuku bulmuş olan mu
bayaat hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
sorulmuş (İkinci Büyük Millet Meclisi ikinci içtima 
senesi, cilt 8, yirmiikinci içtima 26 . 3 . 1340, dör
düncü celse sayfa : 45) ve Vekil Paşa Hazretleri Al
manya'daki Mübayaatı Müteallik cevaplarında Kâ
zım Karabekir Paşa Hazretlerinin riyaseti altında bir 
komisyon teşkil edildiğini ye bu meseleye ait tahki
katın hitamında neticeyi Meclisi Âliye arz edece
ğini ifade buyurmuşlardı. Şimdiye kadar arz olunma
dığı anlaşılan bu meselenin Meclisi Âlinin bu devrei 
içtimaiyesi esnasında yetiştirilmesini esaslı bir vazife 
addeden vekâlet bugüne kadar istihsal olunan netice 
hakkında tefsilâtı atiyenin itasına müsareat eylemiş
tir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 ve 1338 senele
rinde Almanya'da mubayaasına tevessül olunan mal
zeme ve mühimmatı harbiye hakkındaki evrak ve 
vasiki ve bu bapta tahkikat icrası için teşkil edilen 
komisyonların ve mahallinde tetkike memur edilen 
zevatın raporları ile Nuri ve Saffet Beyler tarafın
dan tevdi edilen raporları tetkik eyledi. Vaka hülâ-
satan şu suretle cereyan etmiştir: 1337 tarihinde 
Moskova Ateşe Militeri ve elyevm izmit Mebusu 
Saffet, ve yine o tarihte kırkbirinci fırka kumanda
nı ve Adana valisi ve halen Kütahya Mebusu Nuri 
Beyler Almanya'dan kaçak suretiyle malzeme ve 
mühimmatı harbiye ve bilhassa Alman fişeği tedari
ki ile tavzif edilmişlerdir. 

Moskova'daki sefaretimiz kasasından verilen 
(1 160 000) bir milyon yüzaltmış bin rublelik bir çe
ki Stokholm piyasasında Mark'a bittahvil baliği olan 
(42 620 000) kırkiki milyon altıyüzyirmi bin Mark'ı 
şeraiti müemmine tahtında Berlin'de bir bankaya 
yatırmışlardır. Paranın bankaya vazı 1337 Temmu
zunun evasıtına tesadüf ediyor ve o tarihte Yunan
lıların Kütahya - Eskişehir hattına harekâtı taaru-
ziyeleri başlıyor. Mumaileyhima memleketin işbu ha
yat ve memat mücadelei katiyesinde bilhassa Alman 
fişeğine ve tayyareye olan ihtiyacı şedidi yakinen 
bildiklerinden ve p vakte kadar temas ve müzakere
de bulundukları resmi ve gayri resmi müessesattan 
hiçbirinin bu gibi Versay Muahedenamesiyle ye Al
man Kavanini ile tahtı memnuiyete alınmış olan ka
çak işlerine karışmadıklarını gördüklerinden ve hal
buki eldeki para ile en seri yardım lüzumu katisine 
de kani bulunduklarından avakibini göze alarak sü-
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rat ve cüretle harekete karar vermişler ve temasa 
geldikleri ve esbabı muhtelife ile hakkında itimat hâ
sıl ettikleri Direktör Müsyo Brol namında biri ile 
muamele ve mubayaaya başlamışlardır. Mumailey-
hima muahharen gördükleri ihtiyaca binaen Mosko
va sefaretimizden daha (10 000) on bin Rus, ve 
(7 776) yediyüz bin yediyüzyetmişaltı ingiliz lirası 
ve (580) beşyüzseksen dolar celbetmişler ve bunlarla 
Müsyo Brol nam ve delaletiyle satınaldıkları yirmi-
dökuz tayyare ile bunların makineli tüfeklerini ve 
telsiz telgraf cihazlarını ve fotoğraf âlât ve edevatı
nı, hangar malzemesini vesair teferruatını ve (200) 
makineli tabanca, altı bin kuru pil ve iki milyon 
metre kabloyu ve ayrıca tedarik ettikleri beherine 
üçeryüz fişeği ile bin tabancayı ve bin dürbünü ve 
iki bin beşyüz koşum kolunu, evvelden gayri kabili 
tahmin müessirattan mütevellit teehhürle ve bilhassa 
angaje ettikleri kırk kadar Alman tayyareci zabiti
ni ve istikra ettikleri bir gemiyi antanet komisyonla
rının mesleye agâh olmaları yüzünden terhisi gibi 
mecburiyetlere katlanak memlekete göndermeğe mu
vaffak olmuşsa da on milyon Alman fişeği bir mik
tar, tüfek, kılıç, eğer takımlarında ve bu mevhum 
malzemenin nakliye masarifi ile meselenin aslına mü
teallik muamelâtı müteferria masraflarında Müsyo 
Brol tarafından dolandırılmışlardır. 

1338 senesi Martında halen Saruhan Mebusu Sab-
ri ve senei mezkûre Temmuzunda da elyevm İzmir 
Mebusu Celâl Beyefendiler Almanya'ya memuren 
giderek vaziyeti 'bizzat mahallinde tetkik etmişler ve 
bilnetice Nuri ve Saffet Beylerin dolandırıcı Erol 
aleyhine dava ikâmesinden başka çare olmadığı hak
kındaki hüküm ve kanaatlerine iştirak etmişlerdir. 
Dava, Alman meşahiri hukukiyonu ile de istişareden 
sonra Berlin'de ikâme edilmiş ve Alman mahkemesin
ce de dolandırıcılığı sabit olan Brol, 1339 senesi Ey
lülünde evvelâ itayi hesaba ve hesabını veremediği 
ve vesaiki kâfiye gösteremediği mebaliği, ahz ettiği 
tarihteki mark kıymeti iştiraiyesi üzerinden red ve 
tazmine ve emvalinin icrayi muvakkatle mahçuziye-
tine ve aynı zamanda hapse mahkûm olmuştur. Va
kıa hakkındaki tahkikat raporlarının münderecatına 
gelince: 

Nuri ve Saffet Beylerin henüz Almanya'da bu
lundukları, esnada berayi memuriyet oraya gönderil
miş ve ayrıca bu meselenin de tahkiki vazifesi ken
disine verilmiş olan Saruhan Mebusu Sabri Beyin 
raporunda deniliyor ki: 
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«Mümaileyhimanın takdim eyledikleri muvafas-
sal rapor, bütün mübayaat ve vukuatın ceryanını 
muntazammın ve hakidir. 

Ihtisasat ve kanaatıma gelince bu mübayaat me-
f şalinde Nuri ve Saffet Beylerin suiistimalleri ve ih-
I tilâsları yoktur. Bu dolandırıcılığa maruz kalmaları-
| na sebep kaçakçılığın o zamanki ahval ve Almanya 
\ muhitine nazaran istilzam eylediği itimadı (Brol) ve 
ı refiki Vasfi Bey hakkında fazlası ile göstermeleri

dir. «Kezalik İtalya, Fransa ve Almanya'daki muba-
yaatı teftiş ve tahkike memuren Avrupa'ya gitmiş 
olan İzmir Mebusu Celâl Bey de Almanya muba-
yaatına ait mufassal raporunda, vakayii olduğu gibi 
hikâyet ettikten sonra Nuri ve Saffet Beylerin Di
rektör Brol hakkında gösterdikleri itimadı lüzumun
dan fazla bulmuş ve meselede intifaları olup olmadı
ğını tetkikle kanaatini şu suretle kayt ve tespit ey
lemiştir. 

«Paranın mübadelesi ve dürbün ve tabancalarla 
daha bir iki kalem mübayaat istisna edilirse, bütün 
sarfiyat Direktör Brol tarafından icra ve bunun vası-
tasiyle yaptırılmıştır. Şu halde mumaileyhima ancak 
Direktör Brol ile anlaştıktan sonra ve iştira suretiy
le suiistimalde bulunabilirler. Almanya'da bulundu
ğum zaman zarfında tarafeynin vaziyetini buna mü
sait görmedim ve bu ziyadan komisyonun şahsen in
tifa ettiklerine ait bir esere tesadüf etmedim.» Nuri 
ve Saffet Beylerin Almanya'dan Ankara'ya avdetleri
ni müteakip Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından 
1339 senesi şubatında teslim ve tetkiki hesabat ve 
vesaik için o zamanki Harbiye Dairesi Reisi Miralay 
Osman Zati Beyin tahtı riyasetinde Topçu Şubesi 
Müdürü Binbaşı Tahsin ve Muhasebat Birinci Şube 
Müdürü Cemal ve Yüzbaşı Azmi Efendilerden mü
rekkep bir komisyon teşkil olunmuş ve bu komisyon 
bilcümle evrak ve vesaiki hesabiyeyi tetkik ve teslüm 
etmiştir. Komisyon neticeyi tetkikatında «vesaiki 
mevcut ve muameleyi doğru görmüş» ve varidat ve 
masarifatı umumiye muvazenesinde muaileyhimanın 
üzerindeki doksan altı fenik kadar laşey bir fark bul
muştur. Bundan mada komisyon tetkikatını vakanın 
tarzı cereyan ve mahiyetine de teşmil ederek evvelâ 
paranın marka tahvili meselesinde Nuri ve Saffet 
Beylerin gösterdikleri zaruret hakkındaki mütalâala
rını şu suretle telhis etmektedir. (O zamanki ahval 
ve şeriat altında iş görmeye mecbur olan mübayaat 
komisyonu bu karan ittihazda ve fiiliyata geçmekte 
muzdar görülebilir. Osman Zati Bey komisyonu, do
landırıcılık meselesindeki kanaatini da «Mubayaa Ko-
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ıniıâyonımıın ihtiyatsız hareksü ve fazla itimadı do-
landmlmalarma en mühim âmil olmuştur.» Suretinde 
¥e suiistimal noktasındakini de «bu zammın husulüne 
yardım edecek hiç bir madde olmadığından Saffet 
ve Nuri Beylerin şimdiye kadar temiz olan şahısla
rından hu meselenin varit olamayacağını zannetmek
teyiz» tarzında tespit etmiştir. 

1340 senesi Mayısın'da Müdafaai Milliye Vekâle
ti, Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin riyasetindeki 
komisyonu teşkil etmiştir. Müşarünileyh Riyasetinde 
Askerî Fabrikalar Müdürü Asım Paşa ile Hariciye 
Vekâleti Hukuk Müşaviri Münir ve Maliye Müfettiş
lerinden Muammer Beylerden mürekkep olarak teşek
kül eden bu komisyonun dahi neticei tetkikatı hülâsa 
edilirse komisyon paranın o zaman 1337 senesi Mu-
vazenei Umumiyeye ithal edilmemiş bulunduğuna işa
ret ettikten sonra paranın iptidaen Müdafaai Milliye 
Vekâleti haberdar edilerek Mark'a tahvil edilmesin
den dolayı Nuri ve Saffet Beylere tevcih edilecek bir 
mesuliyet görmemiş ve ancak Markın sukuta başla
ması üzerine elde kalan miktarın Dqlar veya Sterling 
gibi sağlam bir paraya tahviline teşebbüs etmemekte
ki fikir ve kanaatlarını merkeze bildirmemelerini büyük 
bir tedbirsizlik addetmiş ve mahaza 13 Teşrinievvel 
1137 tarihine kadar sarf edilen yirmi beş milyon Mar
kın, Maliyeden alınan malûmata nazaran takriben 
Markın mubayaası kıymeti üzerinden sarfediîmiş ol
duğu halde Kânunusani 1338 gayesine kadar sarf 
olunan takriben on beş milyon Markın nısfı müteba
kisinin ise ruhu kıymeti iştiraiye üzerinden elden çı
karıldığını zikreylemiştir. Komisyon - Nuri ve Saffet 
Beylerin Direktör Brol ile münasebatında da temi
nat talep etmemelerini ve Brola fazla itimat eyleme
lerini bir eseri gaflet telâkki etmiş ve «parayı nakil ve 
tahvilde gösterdikleri rüştü teenni ve ihtiyatî para
nın sarfında gösterememiş olmaları ile gayri kabili 
telif görmüştür. Neticeten Komisyon Nuri ve Saffet 
Beylerin vazifedeki hattı hareketlerini şayanı tasvib 
görmemiş olmakla beraber Brol aleyhine ikamei da
va edilmesini merkum tarafından kendilerine karşı 
her ne suretle olursa olsun isnadatta bulunmasından 
endişe eylemediklerine ve mevzuubahs olan paraları 
merkuma bilitimat tediye eylemiş olduklarına delâlet 
etmekten hali olmadığını kayd eylemiş ve Nuri ve 
Saffet Beylerle temas ve istizahı keyfiyet etmekle be
raber mumaileyhimin halen mebus bulunmaları do-
layısryle istiçevaplarmm salâhiyeti kanuniyeleri fev
kinde okluğunu ve binaenaleyh meselenin Mebusan-
d&n mürekkep irir Heyeti tahkikiyeye havalesi rnüiâ-

hazasmı dermayen eklemişlerdir. Berveçhibalâ bûlâsa 
edilen ıaporlarm münderecatından, Müdafaai Müiiye 
Vekâleti Saffet ve Nuri Beylerin bu işte: 

1. — İrtikâp ve ihtilasları olup olmadığını, 
2. — Vazifelerini ifada ihmal ve terahileri bulu

nup bulunmadığını araştırmış ve bilnetice şu kanaat 
ve karara vasıl olmuştur: 

Evvelâ Nuri ve Saffet Beylerin bu meselede bar 
gûna ihtifal şahsileri, irtikân ve ihtilasları yoktur. 
Bu kanaat berveçhiati sebeplere müstenittir. 

A) Vaziyet ve ahvali bizzat mahallinde tetkik 
eden Saruhan ve İzmir Mebuslan Sabri ve Celâl 
Beylerin raporlarında tespit ettikleri kanaatlar (Kâ
zım Karabekir Paşa ve Osman Zati Bey Heyetleri
nin bu bapta kanaatları balâda yazılmıştır. İrtikâh 
ve istilâh sadedinde Kâzım Karabekir Paşa Heyeti 
«Brol aleyhine dava ikâme edilmiş olmasını Nuri 
ve Saffet Beylerin Brol tarafından kendilerine her ne 
suretle olursa olsun isnadatta bulunulacağından en
dişe etmedikleri» tarzında beyanı mütalâa etmekte ve 
Osman Zati Bey Heyeti ise «bu zannın husulüne 
yardım edecek hiçbir madde olmadığından Saffet 
ve Nuri Beylerin şimdiye kadar temiz olan şahısla
rında bu meselenin varit olmıyacağını zannetmekte
yiz» demektedir.) 

B) Evrakı hesabiyeyi tetkik ve tesellüm etmiş 
olan Miralay Osman Zati Bey Komisyonunun ve
saiki mevcut ve muamelâtı hesabiyeyi doğru bulmuş 
olması, 

C) Dolandırıcı Direktör Brol aleyhine dava ikâ
me edilmiş ve esnayi muhakemede merkumun do
landırdığı parada Nuri ve Saffet Beylerin hissedar ol
duklarını ifade eden bir şey söylememesi ve nihayet 
Nuri ve Saffet Beyler için tam bir bitaraf isinde şüp
he caiz olmıyan bir Alman mahkemesinin («Berlin 
Bidayet Mahkemesinin» dolandırıcı Brolu itayi he
saba, hacz ve hapse mahkûm eylemesi, 

D) Kendilerine mevdu paranın dolandırılıçı|a 
kurban olarak dolandırıcı aleyhine büküm istihsâl 
edilen kısmından gayrisinin, mevcut vesaike nazaran, 
Türkiye'ye gönderilip vâsıl olan malzemeyi harbi-
yeye ve tayyare zabiti tutmak, gemi kiralamak, 
adam istisdam etmek vs. gibi meselenin adına mü-
teferri hidemata sarfediîmiş bulunması (Nuri ve Saf
fet Beyler o zamanki memuriyetleri karşılığı olarak 
memleketlerinden para gelmediği için maaşlarına mu
kabil aldıkları ve Nuri Beyin mtteesillik tahsisatı 
mesturesini sarf eylediği bir kısım paranın o zaman
dan beri hesabı yapıteamış olduğundan itfalar içiti 
vekâleti aidelerine işaratda bulunulacaktır.) 



Saniyen - İfayı vazifede ihmal ve terahileri olup 
olmadığı noktasına gelince: ihmal ve Terahinin baş
lıca iki noktada aranılması icap eder. 

A) Paranın Marka tahvilinde ve bilhassa Mar
kın sukuta başladığı sıralarda Dolar ve Sterline tah
vil edilmemesinde, 

B) Direktör Brolar fazla itimat gösterilmesin
de, 

A) Marka tahvil meselesi: 

1337 senesinde ihtilâf devletleriyle hali mücade
lede olduğumuzdan ve hayırhan Rusya'da matlup 
levazımı harbiye bulunamamasından ve harbıumu-
mide bitaraf kalmış memleketlerin dahi o zaman ta-
biatiyle muzaffer itilâf zümresine mutemail bulun
malarından ve buralarda muhtaç olduğumuz Alman 
Cephanesi mevcut olmamasından dolayı her türlü 
müşkülâtı göze alarak kaçak suretinde Almanya'da 
mübayaatta bulunmak zaruri idi. Harbi umumideki 
iştirak mukadderat vaziyetiyle yine Harbi umumide
ki vasi sanayii harbiyesi ve harbden bakiye olarak 
şurada, burada saklanmış mühim malzemeyi harbi-
yeye malik bulunması da Almanya'yı ayrıca bu iş 
için nispeten en müsait bir zemin olarak tespite saik 
oluyordu. Mamafih bu nispeten müsait zemin üze
rinde de mühim addedilecek müşkülât mevcuttur. Ez
cümle ihtilâf kontrolundan başka Almanya'da o za
man mevcut Sosyalist Hükümeti bir taraftan versai 
muahedenamesi dolayısiyle ve diğer taraftan Alman 
Nasyonalist fırkasının ve Komünistlerin - İdareyi 
ele almak için yaptıkları teşkilâta karşı Müdafaa 
maksadıyle levazımı harbiye imal ve ihfasını şid
detle kontrol etmekle ve hatta bu maksada münha
sır paraları bile zapt ve müsadere ile muhbirlerine 
yüzde on mükâfat vermekte idi. Bu şeraitten başka 
Almanya'da altın para tedavül edememesi hasabiyle 
paranın Moskova'da alındığı cinsleriyle Berlin'e 
nakli büyük tehlikeyi mucip olacağından evvelemirde 
Ştokhoıl'me altın Ruble olarak çek alınmış olan para
nın Berlin'e Mark'a tahvil ile getirilmesinde de zaru
ret vardır. 

Markın 1337 senesi bidayetlerinde ileride sukuta 
maruz kalacağını tahmin edemediklerinden dolayı 
Nuri ve Saffet beyleri muhatap tutmak ise muvafıkı 
insaf olamaz. Dünyada o tarihlerde Marka bel bağ
lıyarak iş gören ve neticede büyük zararlara maruz 
kalan sahibi vukuf pek çok zevat görülmüş ve işi-
tilmiştir. Kaldı ki, mumailehima daha 6 Temmuz 1337 
tarihli raporlarında parayı Marka tahvil etmekte ol
duklarını Merkezi hükümete bildirilmiş ve bu maru-
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zatlarına bir cevap almamış olmalarını kararlarının 
tasvip olundu mahiyetinde kabul etmişlerdir. Markı 
tekrar diğer bir paraya tepdil etmeleri bahsine ge
lince: Kendileri söyledikleri veçhile bu takdirde şanj 
ihtimaline göre parayı tebdil etmek ve bu suretle 
devlet parasını sipekülâsyon mevzuu yapmak vaziyeti 
hâsıl olabilirdi. 

Bundan başka böyle mahrem bir işe memur olan
lar için büyük mikyasta para tebeddülâtiyle Berlin 
mehafilinin nazarı dikkatlerini celbetmekten tevekki 
etmek de vaziyetin icabatı idi. Mark sukuta yüz tut
tuğu zaman paranın dolar veya sterlinge tahvil edil
memesi ise : O senelere ait mark piyasası banka cet
vellerinin tetkikinden anlaşılacağına göre mark 1337 
senesi bidayetlerinde oldukça sabit bir manzara arz 
etmişken senenin nısfı ahirinde yevmi tahavvülâta 
tabi olmuş ve bu temevvücat bazan tereffü manza
rası arz etmekle beraber sureti umumiyede markın 
dolar ve siterlinge nazaran kıymeti düşmeye başla
mıştır. Ancak markın müthiş sukutu 1338 senesi ni
hayetlerinde başlamış ve halbuki mumaileyhimanın 
yedindeki Mark para 1338 senesi ilk ayma kadar elm-
den çıkarılmıştır. Binaenaleyh paranın marka tahvi
linden dolayı mevzuubahis zarar alel umum markın 
büyük sukutu hasebiyle bazı eşhas ve müessesatın 
uğradığı mikyas dahilinde değildir. Bu fikri izah için 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin riayesindeki 
heyetin raporunda «Müsyö Brol'a verilen kırk üç 
milyon küsur Marklık bir paradan yirmi beş milyo
nun mubayaa kıymeti üzerinden sarf edilmiş on beş 
milyonun nısıf kıymetinden ve üç milyon küsuru
nun da rubu kıymetten sarf edilmiş olduğunu Maliye 
Vekâletinden alınan borsa malûmatına nazaran tes
pit edilmiş olmasını» zikretmek kâfidir. Filvaki Müs
yö Brol'un dolandırdığı para zayi olmayarak mu
kabilinde mühimmat gelmiş olsaydı yani dolandırıcı
lık vaki olmasaydı yapılan mübayaatta markın suku
tundan mütevellit bir sebeple şayanı dikkat bir zarar 
hazineye vukua gelmiş olmayacaktı. 

B) İtimat meselesi : 

Nuri ve Saffet Beylerin Müsyö Brol'a gösterdik
leri fazla itimada saik olan essap ve âvamil vekâlet
çe ehemmiyeti lâyikasiyle tetkik ve tahvil edilmiştir. 
Vakıa paranın nakil ve tahvilinde gösterilen Rüştü 
teenni paranın sarfiyatında da gösterilmek icabeder-
di. Ancak Almanya Versay Muahedenamesi muci
bince mevcut cephane ve eslihanm bir kısmı mühim-
mini imha mecburiyetinde olduğundan ve mezkûr 
imha ameliyesine nezaret etmek üzere beynelmilel 
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bir komisyon Almanya'nın her tarafında mütemadi j 
teftişatta bulunduğu gibi balâda arz olunduğu veçhi
le işimizi göreceğimiz yegâne zemin olan Almanya' 
daki resmî hükümet dahi bu hususta pek hassas ve 
şiddetli davrandığından matlup cephane ve malze-
mei harbiyenin ancak kaçak suretiyle tedariki kabil 
olabilecekti. Memleketimizde Harbi Umumîde çalış
mış ve bu itibarla bu mühim ve mahrem işte bize 
yardım etmeleri memul ve muntazır bulunmuş olan 
rüesayi askeriyeye müracaat eden Saffet ve Nuri 
Beyler hiç bir neticeye destires olamamışlardır. Mah
rem surette mevaitte bulunan diğer bazı eşhas ve mü-
essesat dahi bizim için meselenin fevkalâde ehemmi
yetli bir noktası olan «Türkiye sahillerinde teslim» 
şartına hiç bir suretle yanaşmıyorlardı. Vatan dahi
lindeki vaziyeti askeriyemiz, pek mühim ve bu ehem
miyeti idrak mevkiinde bulunan Nuri ve Saffet Bey
ler için süratle hareket ederek pratik bir neticenin I 
istihsalini âmir idi. Bu esnada Yunan Ordusu Kü
tahya - Eskişehir harekâtı taarruziyesine başlamış 
bulunduğu için memleketin işbu mücadelei katiyesin- I 
de ihtiyacı şedidi olan malzemei harbiyeyi serian te
darik ve sevk etmekle vatanın emri müdafaasına 
yardım etmiş olacaklarına kani bulunan Nuri ve Saf
fet Beyler bu vaziyet muvacehesinde Almanya'dan 
gönderecekleri malzemeyi tedarik edilecek bir va
purla ve kaçak suretiyle sahillerimize nakletmekten 
başka bir çare görememişlerdir. 

Sakarya Muharebatı başlamak üzere bulunduğu 
bu sırada Müsyö Brol ile evvelemirde tayyare gön
dermek maksadıyle müzakereye girişmişlerdir. Fil
vaki vatandaki vaziyet hasebiyle müstaceliyet düşü
nülerek havadan şevki iltiZâTn ve tasavvur olunan 
(29) tayyare bu zatın marifetiyle mubayaa olunmuş 
ve müstacele^ tayyareci Alman zabitleri de bakont- 3 
rato hizmetimize alınmıştır. Sakarya Muharebatının I 
lehimize inkişafı haberinin alınması dolayısıyle bu 
tayyarelerin havadan şevki tehlikesi artık iktihama I 
bir mecburiyet kalmamak olduğundan tutulacak bir 
vapurla aynı zamanda cephane ve diğer malzemei 
harbiyeyi' sevk etmek ciheti düşünülmüş ve Müsyö 
Brol bunları dahi kaçak suretiyle tedarike amade ol- I 
duğunu bildirmiştir. Tayyare mubayaasında oldukça 
emniyet ilka eden Müsyö Brol'a, mubâyaat kamilen 
kaçak olmak itibariyle, itimat - etmekten başka bir 
çare bulamayan Nuri ve Saffet Beyler on milyon Al
man fişeğini ve müteaddit malzeme ve teçhizatı mu
bayaada mumaileyhim memur etmişlerdir. Filhakika 
böyle bir zamanda ahvali âdiye ve tabiiyedeki usul 
ve şerait altında hareket etmek memlekete mühim

matı harbiye namına hiç bir şeyi göûdermemeye ka
rar vermek demek olurdu. Halbuki ! mumaileyhima 
memleketin o zarnanlci vaziyet ve ihtiyacını görerek 
tehlikeli ve az da olsa mutlaka yardım etmek gaye
siyle hareket etmişlerdir. Yalnız Müsyö Brol sipari-
şatı vakıanın bir kısmım mubayaa etmişse de fişek 
mubayaa etmediği halde fişekleri dahji aldığıni söyle
yerek heyetimizi dolandırmış ve fişeklerin vapura 
tahmil edileceğinden itilâf kontrol komisyonunun ha
berdar olduğu vesaire gibi bahaneler İşerdi ü& heyeti
mizi işgal etmiş ve bilnetice aylarca vapura ücret 
ve tayyareci Alman zabifanına maaş vermek mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. İtimat bahsinde alınan malze
me ve mühimmatı bir teminata raptetmek veya gi
dip görmek gibi serd olunan mütalâata gelince : Bu 
bapta mumaileyhimanın dermeyan ettikleri imkân
sızlık müddeiyatı, hale mutabık görülmektedir. Zira 
evvelemirde teminata raptetmek ancak ahvali tabi-
iyyede olabilir. Halbuki mevzüubahiş muamele ka
çaktır. Böyle kaçak eşya mübayaatta kâğıt üzerinde 
gösterilecek teminatın bir kıymet ve kuvvei müeyyi
desi olamaz. Malzemeyi gidip mahallînde aynen gör
mek arzusu ile ancak bayiin muvafakati ile mtim-
künülhusuldür. Halbuki :. Antanet komisyonları ve 
casusları ile dolu olan bu memlekette hayatı paha
sına kaçak malzeme saklamış olmak vaziyetinde bu
lunan bir insanın hüviyetlerini bilmediği iki Türk'e 
itimat etmesini talep etmek gayrı kabili iş'af mahi
yetinde görülür. Bundan başka filhakika bu müsaade 
alınmış ve malzeme görülmüş olsa bile her sandığı 
yegân yegân açıp muayene etmenin ve bu sandıkla
rın filhakika aynı olup olmadıklarını, gizli surette şi
mendifere nakil ve tahvil esnasında ve gemiye tah
milinde kontrol etmenin imkânsızlığı aşikâr olduğun
dan binnetice muameledeki muvaffakiyet, ancak ken
disine itimat edilmiş olan mutavassıtın namusuna 
mevdu kalır, imdi balâda arz olunduğu veçhile itilâf 
komisyonlarının mütemadi teftişatı altında bulunan 
Almanya'da kaçak suretiyle mühimmat tedarikinden 
başka çare olmadığı kabul edildikten ve Türkiye se-
vahilinde teslim edilmek şartıyle bir; mukavelename 
akdine imkân bulunamadığı tasdik olunduktan sonra 
bu işi emniyeti haiz görülen bir zat yasıtasıyle tespit 
etmek zarureti vardır. Vaktiyle Şarkjta çalışmış bir 
Şark ticaret şirketine mensubiyetle tanınmış olduk
tan başka Alman milliyetperverleri meyanında bulun
duğu için Türkiye'deki milliyetperverlerin hareî.âtı-
na hahişle yardım edecek bir mevkide görülmüş ve 
bu iş için şayanı itimat telâkki edilmiş bir şahıs olan 
Brol komisyonca kâfi evsafı haiz telakki editmiştir. 



Tayyare mubayaasında da derdesti hareket ede
rek bir dereceye kadar emniyet husule getiren mer
kum vasıtasıyle .memleketimize en muhtaç olduğu 
bir .zamanda herçebatıabat cephane sevk etmek az
mi vekâletçe ihmal ve terabi olarak telâkki edilme
miştir. Dolandırılan paranın esasını teşkil eden mal
zeme başlıca on milyon Alman cephanesi ve bir mik
tar tüfek ve kılıçla eğer takımlarından ibaret idi. Bun
ların mubayaa ve Danimarka'da bir kaleye depo 
edildiği Nuri ve Saffet Beylere Brol tarafından bildi
rildiği zaman keyfiyet Danimarka gazetelerinin ağzı
na düşmüş bulunuyordu. Bundan başka malzemenin 
teslim edildiği kumpanya sahibi olarak mumaileyhi-
mayı değil, namlarına hareket eden Brol'u tanıyordu. 
Danimarka'da bir kalede âharnama depo edilen ve 
mahallî gazeteler tarafından mevzuubahis edilmeye 
başlanılan kaçak malzemei harbiyenin muhalimde 
cins ve miktarlarımn tetkik edilmemiş olmasını da 
bir ihmal olarak kabul etmek muvafık olamayacak
tır. Kaldı ki, Nuri ve Saffet Beyler bu imkânı dahi 
taharriye tevessül ederek o sırada Almanya'ya giden 
ve daha sonraları ikamei dava hususunda muaveneti 
sebkat eden ve yedinde italyan pasaportu olması ha
sebiyle Danimarka'ya nazarı dikkati celbetmeden gi
recek mevkiden bulunan Sabık Mebusandan ve hu-
kukîyundan Nesim Mazelyah Efendiyi Danimarka' 
ya göndererek vaziyeti mahallinde istiknah eylemiş
ler ve mumaileyhim mümkün olan zahiri tetkikat ve 
muşahedatına nazaran cephanelerin mevcudiyetini 
kabul ile müstarih olmuşlardır. Malzeme büyük müş
külâtla Danimarka'dan Rusya tarikiyle sevk edilerek 
bu meyanda Alman cephanesinin âdemi mevcudiyeti 
anlaşılınca esasen bu gibi kaçakçılık işlerinde ekseri
ya vaki olduğu gibi ziyaa uğrayan mebaliğin mahke
me vasıtasıyle istirdadından başka bir çare görüle
memiş ve takibatı lâzimeye tevessül olunmuştur. 

Kâzım Karabekir Paşa Komisyonun paranın Mu-
vazenei Umumiyeye ithal edilememiş olduğuna işa
ret eylemeleri noktasına gelince : 

Uzak ve ecnebi memleketlerinde ve antanet kon
trolü altında yapılacak olan malzemei harbiye ka
çakçılığı için muhassas bir paranın Muvazene! Umu
miyeye bu nam altında bir fasıl olarak ithaline mese
lenin ruhu esası olan mahremiyet lüzumu müsait de
ğildi. 

Meselenin cereyan ettiği 1337 senesinde Muda-
faai Milliye Vekâleti masarif bütçesi maaş, masari-
faü umumiye ve tahsisatı mesture olarak üç fasıl 
halinde mevcuttu. İcra edilen tetkikata nazaran senei 
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merkume masarif faslından bakiyei tahsisat olarak 

" elan yedi milyon Jküsur liranın bulunması ve kezalik 
1338 senesi Müdafaai Milliye bütçesinden bakiyei 
tahsisat olarak bu işlere muhassas olan faslı mahsus
ta yarım milyon liraya yakın bir paranın mevcudiyeti 
yapılan masraf karşılığının senei aideleri tahsisatın
dan mevcut bulunduğunu gösterir. Nuri ve Saffet 
Beylere verilmiş olan paranın bütçenin varidat kıs
mına ithal edilmemiş olması esas itibariyle vekâleti 
aciziye taallûk etmemekle beraber Maliye Vekâleti 
nezdindeki tahkikatımız senei merkume zarfında 
Moskova'daki sefaretimiz tarafından alınan altın 
rublelerin hazineye irat kaydedildiğini, hatta bundan 
mühim bir kısmının merkezden Moskova muhasip 
mesultüğüne irsalat kaydolunduğunu göstermiştir. 
Mamafih kâfi mehuzattan Hazineye irat kaydedilme
miş aksam olup olmadığının tahkiki bu raporun bir su
reti takdim kılınacak olan Maliye Vekâletince tespit 
olunacak bir keyfiyettir. Yine mezkûr raporda Ma
liye Vekâletinin sarfiyatı usulüne tevfik için Müda
faai Milliyeden avans ilmühaber istediği ve bir cevap 
verilmediği için bazı şayanı dikkat mütalâat mevcut
tur. Gerçi 1338 Kânunuevvelinde Maliye Vekâletin
den Müdafaai Milliye Vekâletine yazılan tezkerede 
Moskova muhasipliğinden merkeze irsalat kaydıyle 
Saffet Beye verilen on dört bin üç yüz doksan iki 
lira elli kuruş için avans ilmühaberi istenilmiştir. 
Harbiye dairesinden evvelce alman bir milyon küsur 
altın rubleden başka tediyat icrasından malumat ol
madığı bildirilmesi üzerine avans muamelesi intaç 
edilememiştir. Ahiren veznei umumice bu paranın 
eşhas zimemine alındığı bildirilmiştir. Esasen bu pa
raların heyeti umumiyesinin ciheti sarfı muamelesi 
tamamen ikmal edilmemiş olduğu cihetle mahsup 
muamelesi esnasında bütün noktai maliyenin halli 
katiyye iktiran eyleyeceği tabiîdir. Bütün bu mülâ
hazata nazaran cereyan eden meselede malî noktai 
nazardan yapılacak iş olarak bir mahsup muamelesi 
kalıyor. Bunun da alelusul evrakı saffiyesi tetkik ve ka
bul olunduktan sonra tahakkuk eylediği sene bakiyei 
tahsisatından yapılması tabiîdir, işbu muamelenin 
mebusandan mürekkep bir tahkik heyetine tevdii 
hakkında Kâzım Karabekir Paşa komisyonun derme-
yan ettiği mülâhazaya vekâlet iştirak etmemiştir. Zi
ra bu ve emsali icrai mesailin hal ve faslı ite bir -ka
rara raptına müvekkel ve muvazzaf makamı Meclisi 
Âlinin itimadına mazhar olan vekâleti âidesidir. 
Eğer vekâleti mumaileyhima Nuri ve Saffet Beylerin 
irtikâp ve ihtilaslarından zerre kadar istibah edecek 
bir delil ve emareye destires olsaydı veyahut bu em-
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sallı mükerreren ve müekkiden tetkik eden mütead
dit heyetlerle mahallinde işi tetkik ve, takip eylemiş 
olan Sabri ve Celâl Beylerin ifadat ve raporlannda 
en ufak bir suiistimal şemesi mevcut bulunmuş ol
saydı mahkemei aidesine tevdi edilmek üzere muma-
fleyhimamn masuniyeti teşriiyelerinin refini Meelisi 
Âliden talep etmekte bir dakika bile teehhür etmez
di. Mahaza bu baptaki evrak ve vesaik Meclisi Âli 
azayi kiramından arzu buyuran her zatın tetkikine 
daima küşade ve Meclisi Âli lüzum görürse tevdi ve 
takdim edilmeye dahi her zaman amadedir. Elyevm 
bidayeten kazanılmış vaziyette bulunan davamız 
mahkûm tarafından istinaf edilmiş ve muamele, Ma
liye Vekâletinin Almanya'daki tasfiyei hesabat ko
misyonu tarafından takip olunmakta bulunmuştur. 
Mevcut hüküm, usulü dairesinde kesbi katiyet edince 
merkumun emvali mabeuzesi satılacak ve hesabatmı 
veremediği mefuzatin markı ahz ettiği tarihe göre 
kıymeti işliraiye üzerinden istirdadı vaziyeti hâsıl 
olacaktır. 

Netice : Nuri ve Saffet Beyler malumülmiktar pa
rayı maruz şerait altında sarf ederek memlekete ba
lâda zikredilen malzemeyi sevk etmişler ve mühim 
bir kısmında dolandırılmışlardır. Hali sulhun ve tabiî 
şeraiti maliyenin cari olduğunu „bugün bile Avrupa' 
dan levazım* harbiye tedariki afel adelîğin fevkinde 
bir mesele müşküledir. 

Alelumum esliha ve mühimmat mübayaatı işi 
alel ade ticaret hududundan çıkmış bütün devletlerin 
siyasî hassasiyetiyle alâkadar oldukları bir mahiyet 
almıştır. Bugünlerde Avrupa'da esliha ve mühimma
tı ticarinin murakabesi hakkında beynelmilel bir 
kongrenin inikat etmek üzere bulunması vaziyeti iza
ha medar olacak bir noktai mühimme teşkil eder. 
Vekâletin fikrine göre itilâf kontrolünün en büyük 

itina ile tesir eylediği bir zemin ve zamanda Alman
ya'da bu işin her kim tarafından olursa olsun görül
mesi müşabih avakibi davet edebilirdi. Esasen bu va
kıanın muhat olduğu şeraiti fevkalâde düşünülme»-
meksizin alelade zamanlarda bile harp malzemesi ka
çakçılığı işinin kendi hususî karakterleri ve bidayeti 
hesap olmayan birtakım müşkülâtın hudusunu zaruri 
gösterir. 

Eskişehir ve Sakarya Muhareheleranin esnayı ce
reyanına tesadüf eden müşkül ihtiyaç zamanlarında 
düşmanların resmî ve gayrı resmîsi tetkik ve nüfuz 
teşkilâtı altında bulunan uzak bir ecnebi memleketin
de bütün mevani ife mücadele ederek külliyetli mik
tarda malzemei harbiye tedarikine memur edilen ze
vatın bu akıbetini gayrı kabili içtinap zaruretlerin 
tesiri altında mütalâa etmek lâzımdır. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin işbu raporda sert 
ye tafsil edilen esasat ve delaili müstenit bir noktai 
nazarla maruz mübayaat meselesinden dolayı Saffet 
ve Nuri Beylere tevcih edilerek bir mesuliyet olma-
diğr kanaatinde bulunduğunu ve usul ve eşkâle ait 
muamelâtı müteakibesi ikmal edilmek: üzere keyfi
yetin vekâfetçe makamı aidesine deFdesti işar bulun
duğuna arz eylerim efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Haşiye : Kâzım Karabekir Paşa raporunda zik
redilen Maliye müfettişi raporu heyete dahil olan 
Muammer Beyin Avrupa'ya gitmesi hasebiyle müfetr 
tiş Saffet Bey tarafından tanzim ve vekâlete takdim 
kılınmış, ve tetkikinde Osman Zati Bey Heyeti rapo
runda da vücudundan bahsedilen bazı vesaikin nok-
saniyeti zikredilmesi üzerine bu rapor berayi tavzih 
maliye müfettişliğine iade kılınmıştır. 



— ip — 

Mübadele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci mart bindeki bazı tabiratın tefsiri hakkında Saruhan Me
busu Reşat Bey ve Rüfekasmın (4/244) numaralı ta! r :i ve Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti Celilelerinin malürnu olduğu üzere ahiren 

bir kanunla mübadele, imar ve İskân Vekâleti ilga 
edilerek yerine aynı vazaif ve salâhiyeti haiz ve Da
hiliye Vekâletine merbut bir Müdüriyeti Umumiye 
teşkil edilmiştir. 

. Müdüriyeti mezkûrenin vazife ve salâhiyetini ta
yin eden 8 Teşrinisani sene 1339 tarihli Mübadele, 
imar ve İskân Kanununun bazı mevadmın tatbikatın
da harik ve felâketzedegân hakkında gayri kabili 
tamir zararlar vukua getirilmekte olduğundan ka
nunu mezkûrun müphemiyeti sebebiyle yanlış tatbik 
edilen bazı ahkâm ve tabiratının tefsir suretiyle tav
zihi zaruret hükmünü almış olduğundan kanunun 
muhtacı tefsir görülen nıkatı berveçhizir arz olunur: 

(1) Sekizinci madde ki emvali metrukenin mu
hacirin ile düşman tarafından meskenleri tahrip ve 
ihrak edilen muhtacine tahsis ve tevzii ibaresindeki 
(muhtacin) kelimesi ile ne gibi evsafı haiz felâketze-
degânın kast olunduğu, 

(2) Keza mezkûr maddede bu emvalden elyevm 
isticar ve suverei saire ile eşhası salise tarafından 
meşgul olanlarını (idareten tahliye) ye mübadelenin 
hitamı sebebiyle bundan böyle de cevaz olup olma
dığı, 

(3) Marularz aynı madde ile harikzedegâna bah
şedilen hakkı ikamet bir zamanla takyit edilmediği 
halde Dahiliye Vekâletinin bunu Mayıs gayesi olarak 
tahdidi Meclisin hakkı olan tefsir mahiyetinde bulun
duğundan bu cihetin de tayin ve tavzihi. 

Evvelâ: Bir numaradaki meskensizlikten başka 
bir mana ile telâkkisine imkân olmıyan (muhtacin) 
kelimesinin manâsını vekâlet, tanzim eylediği talimat
namede aczi mutlak ile teseülün müradifi olarak ta
yin ve tefsir eylemiş ve kanunun hikmeti vazındaki 
ruh ve manâyi hiç düşünmemiştir ve hatta kanunun 
hakkı iskân yalnız muhacirin ile meskenleri tahrip 
edilen muhtacine hasr ve tahsis edilmiş olmasına rağ
men memurini mülkiye ve askeriyede bunlar meya-
nma hilafı kanun olarak ithal ve hatta fiilen bunlara 

, hakkı rüçhan da verilmiştir. Halbuki kanunun hini 
vazında muhtacin kelimesi ile. düşmanın tahribi dola-
yısiyle barınabilecek bir yurda sahip bulunmıyan 

meskensizler kast edilmiş ve bunun hilafı düşünülme
miş idi. 

Saniyen - iki numaradaki (idareten tahliye) ye 
gelince: Kanunun neşrini müteakip iskân vesikası ile 
kendilerine hakkı ikamet verilen biçaregândan bir 
çokları kanunun kendilerine bahşettiği haktan mahrum 
edilerek kuvvei cebriye ile oturdukları evlerden eşyası 
ile birlikte sokağa atılmaları son günlerde pek revaç 
bulmuş ve bu suretle masuniyeti şahsiye ve mesakin 
hakkındaki hukuku esasiye ahkâmı, çiğnenmiş hergün 
kırılmadık kapı, rencide edilmedik bir kalbe tesadüf 
edilemez olmuştur. Felâketzede halkın en ziyade ya
nık yüreklerini sızlatan şu fecayi, yalnız mübadille
rin iskânı için değil, birçok emvali metruke hanele
rini işgal eden memurin ile bazı zevatın huzur ve ra
hatını selbetmemek maksadı ile ihtiyar edilmiş ic
raatı idariyeden bulunmakla bu bapta da halkın ka
nunla mukayyen hukukunun temini lâzimeden görül
müştür. işbu kanunla idareten tahliyeye cevaz itası 
ve ahkâmı umumiyeye muhalif olarak bu istisnaiyetin 
kabulü, o tarihte mübadillerin acilen nakli sebebiyle 
Meclisi Âlinin lüzum gördüğü ve takdir eylediği bir 
ihtiyaç ve zaruretin müvellidi olduğu malûm bir key
fiyet olduğundan bir takım gayri kanunî ahval hu-
dusuna meydan açan bu halin ilânihaye idamesine 
Meclisi Âli bittabi muvafakat edemez. Bahusus met
ni kanundaki (elyevm) kelimesi de kanunun hini neş
rinde her ne şekil ve suretle olursa olsun emvali met
rukenin mübadillere tesrii tevzii ile iskânlarının temi
ni gibi yüksek bir emel ve gayeye müstenit oldu
ğuna tereddüt edilemez. Mübadelenin hitamı sebe
biyle kanunun bu baptaki hükmü istisnaisi kendili
ğinden mürtefi olarak ahkâmı umumiyenin kemakân 
avdet eylemesi iktiza eder. Zira zaruretler kendi mik-
tarlarınca takdir olunur. 

Salisen: Hakkı ikametin Mayıs gayesinde hitam 
bulacağı hakkındaki talimatname hükmüne gelince; 
kanun harik ve mesaibzedelere müntehayi ikamet ta
yin eylemediğ halde vekâletin bunu 1341 senesi Ma-
y;s gayesi ile takyit etmesi hilafı salâhiyet bir suitef-
sirdir. Her ne kadar kanunun on sekizinci maddesinde 
talimatname ıstarına mezuniyet verilmişse de alelumum 
talimatnameler hiç bir zaman ruhu kanuna mugayir 
yeni ahkâmı vazına bir hak bahşetmez. 
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Tafsilâtı anifeye nazaran tatbiakttaki keyfi ve 

gayri kanunî ahvale nihayet verilmek üzere: 
1. Muhtacin kelimesinin manâsı Me; 
2. Mübadelenin hitamı sebebiyle elyevm idareten 

tahliyeye hükümetin haizi salâhiyet olup olmadığını; 

3. iskân edilmiş harik ve felâketzedegâm tahliye 
için Tfütlimetm Mayıs 1341 gayesi gibi bir zaman tayin 
ve takyidine salâhiyettar ve mezon bulunup bulunma
dığıma Meclisi Alice tefsirine lüzum görülmüş ve ma-
rularz yanlış telâkkiyat yüzünden birçok müessif ha-
disata sebebiyet verilmekte bulunulmuş olduğundan 
bunlara nihayet verilmek ve kanun dairesinde mua
meleyi temin etmek üzere maruzatı acizanemtem müs-
tacelen tefsirini istirham eyleriz. 

Sarufean Saruhan 
Hapa Kamal 

•.a-̂ 3 .s İzmir :. Menteşe 
^••--^BUtUbtfHioaÜ • Esat ' 

Sarehan •'' : • " - • " ' Karesi 
Etem Mehmet Vehbi 
Saruhan 
Abidin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
' Mübadele,İmar ve tskân 

Encümeni 
. Adet 

8 . 4 . 1341 

14 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

8 Teşrinisani 1339 tarihli Mübadele, İmar ve İs
kân, kanununun sekizinci maddesinde mevcut tabiratın 
müphemiyeti sebebiyle tatbikinde yanlışlıklar vücuda 
geldiğinden hu misüllü tabiratın tefsiri talebini havi 
olup Saruhan Mebusu Reşat Beyle rüfekası tarafın
dan Meclisi Âliye takdim kılınan ve Encümenimize 

havale buyurulan takrir tetkik ve mütalâa kılındı. 
Esasen kanunun hikmeti vazı düşman tarafından mes
kenleri tahrip ve ihrak edilen efradı milletin bir an 
evvel sükn'a ve beytutet ihtiyaçlarını temin gayesini 
istihdaf eylemekte olduğundan (muhtacin) tabirin
den maksudunbih olan mana münhasıran iskân ve 
ibateye ihtiyacı olan harik ve hasarzedelere şamil olup 
harik ve hasarzede olmıyan kesana teşmil edilemiye-
ceği ve sükna bahsinde bu misüllüler hakkında tahak
kuk eden ihtiyaç bunlar için mütesavi dlup bu mevzu
da fakir ve zaruret veyahut servetin bir gûna alâkası 
olmaması lâzım geleceği ve mezkûr kanunun sekizinci 
maddesinde mevcut olan (idareten tahliye tabirinden) 
vazıı kanunun maksadı harik ve hasarzedelerden ma
da eşhasın tahtı isticar ve işgallerinde bulunan hane ve 
emvalin tahliyeleri için mahkeme hükmüne lüzum ol
madığı ve binaenaleyh tahliye muamelesinin idareten 
icrası caiz bulunduğu hususatma matuf olduğu gibi 
esasen ibateye muhtaç olan bu misüllûlerin bir müdde 
ti muayyene zarfında tahliyelerine cevazı kanunî ol
madığına ve müddet kaydıyla tahliye muamelesinin 
ruh ve mevzu kanuna muhalif bulunduğuna Eneüme-
nimizce müttefikan karar verilmiş olmakla heyeti 
umumiyeye arz olunur. 

Mübadele, İmar ve İskân 
Encümeni Reisi 

Aksaray 
Mehmet Neşet 

Kâtip 
Zonguldak 

Tunah Hilmi 
Aza 
Sivas 

Rahmi 
Aza 

Aydm 
Necip 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Saruhan 

Etem 
Aza 
Van 

Münip 
Aza 
Biga 

İbrahim 

(t : 106) 
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Memurini muhakemat heyeti ve encümeninin müddeti 20 Mayis 1341 tarihinde hitam bulacağından müd
deti tatiliyeye ait vaziyetin tayinine dair mezkûr heyet ve Encümen riyasetlerinden mevrut (3/421) (3/422) nu
maralı tezkereler ve bu bapta Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin (4/283) numaralı takriri ile 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurini Muhakemat Heyeti 14 . 4". 

Memurini Muhakemat Heyeti Tezkeresi 

1341 

Riyaseti Celileye 
1,Mart 1340 tarihinden bugünkü 14 Nisan 1341 ta

rihine kadar heyetimize (433) adet evrak vürüt etmiş 
ve 1339 senesinden de (114) adede devredilmiştir ki, 
mecmu (547) adede baliğ olmuş ve yine 1340 tarihin
den bugüne kadar bunlardan (486) adedi bilintaç elyevm 
(60) kûsür derdesti tetkik evrak mevcut bulunmuşsa da 
olbaptaki kanun mucibince altı aydan ibaret olan müd
detimizin 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulmasına 
ve Meclisi Âlinin tatili de mukarrer olmasına nazaran 
müddeti tatiliyeye ait vaziyetin heyeti umumiyece tes
piti hususuna müsaade buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

Memurini. Muhakemat 
Heyeti Reisi Vekili 

Musa Kâzım 

Memurini Muhakemat Encümeni Tezkeresi 
Riyaseti Celileye 

1 Mart 1340 tarihinden bugünkü 14 Nisan 1341 
tarihine kadar Memurini Muhakemat encümenine 
(2 172) adet evrak vürüt etmiş ve 1339 senesinden 
de (700) kadar devredilmiştir ki, mecmu (2 872) ye 
baliğ olmuş ve yine 1 Mart 1340 tarihinden bugüne 
kadar bunlardan (2 663) adedi bilintaç elyevm (209) 
adet derdesti tetkik evrak mevcut bulunmuştur. En
cümen heyetinin altı aydan ibaret olan müddetinin 
20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağına ve Mecli
si Âlinin tatili de yakın olmakla beraber mütevali-
yen evrak gelmekte olmasına göre işlerin tehirden vi
kayesi için şimdiden bir tedbir ittihazı muktazi ise 
icabını heyeti umumiyece tezekkürü esbabının istik-
mal buyrulmasını vecaibi maslahata binaen arz ve 
rica eylerim efendim. 

Memurini Muhakemat 
Encümeni Reisi 

Niğde 
~ Mehmet Ata 

Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Takriri 
Riyaseti Celileye 

2 nci madde olarak şu teklifimin kabulünü rica 
ederim. 

Madde — Mevcut kanun ve nizamnamelerle Şu-
rayi Devlete mevdu diğer vazaif dahi işbu onbeş ki
şilik heyet tarafından görülür. 

Memurini muhakemat Encümeni Meclisin tatili
ne tesadüf eden zamanlarda da hali içtima da bu
lunur ve vazifeleri yeni intihaba kadar devam eder 
ve masarifi fevkalâdelerine mukabil olarak Meclis 
bütçesinden. Encümen azasına günde beşer lira hakkı 
huzur verilir. r 

Giresun 
Hakkı Tarık 

16 . 4 .1341 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
58 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memurini muhakemat heyet ve encümeni müdde
tinin 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağından 
Meclisin tatil zamanında heyet ve encümenin ne va
ziyette hareket -edecekleri hakkında encümen ve he
yet riyasetinin müzekkereleri ile bu bapta Giresun 
Mebusu Hakkı Tarık Beyin takriri tetkik ve müzakere 
olundu. Berveçhiati tespit olunan maddeler heyeti 
umumiyece tasvip buyrulduğu takdirde keyfiyet te
min edilmiş olacağından tercihan ve müstacelen mü
zakeresini arz ve teklif eyleriz efendim. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Ardahan 

Talât 

16 . 4 , 1341 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 
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Aza 
Sivas 

Tazminat kaydına 
Muhalifim 

Halis Turgut 
Aza 

Diyarbekir 
Muhalifim 

Cavit 

Aza 
Ordu 
Faik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Birinci madde — Memurini muhakemat heyet ve 
encümeni Büyük Millet Meclisinin tatil zamanında 
reislerinin daveti üzerine içtima edebilir. 

İkinci madde — Heyet ve encümen azalarından 
içtimada hazır bulunanlara şehrî yüzer lira tazminat 
verilir. 

Üçüncü madde — 20 Mayıs 1340 tarihinde müd
detleri hitam bulan heyet ve encümen azalarının müd
detleri Büyük Millet Meclisinin tatil müddeti hita
mına kadar devam eder. 

Dördüncü madde 
muteberdir. 

>u kanun tarihi nesrinden 

Beşinci madde — îşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 




