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EÎRÎNCÎ CELSE 

Red'i Müzakerat; Saat : 14,25 

REÎS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendfm. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REÎS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacaktır: 
Kırk Üçüncü İçtima 

18 Kânunusani 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde billnikat Zaptı 
Sabık Hulâsası kıraat ve kabul edildi. Evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. Cide kazasın-
daki (Gâh nöbet) usulünün ilgası hakkındaki kanun 
lâyihasının encümenden alınarak ruznameye ithali 
tensip edildi. 

Müteakiben ruznameye geçilerek Zabıtai saydiye 
Nizamnamesine müzeyyel kanun ikinci defa olarak 
müzakere ve aynen kabul olundu. 

Mahsubu Uınumi Kanununa müzeyyel kanun lâ
yihasının encümenden gelen maddeleri müzakere ve 
biri tadiien, değerleri aynen kabul olundu. Lâyihanın 
intacı, kanuna ilâvesi teklif ve encümene tevdi olu
nan maddenin iadesine talik edildi. 

Bazı menatıkta ifayi vazife edecek erkân, ümera, 
zabıtan ve mensubini askeriye baklandaki teklifi ka
nunî dahi müzakere ve tadiien kabul olunduktan son
ra cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil edil
di. 

REİS — Zaptı sabık halikında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Beynelmilel iktisadiyat heyeti namiyle bir 

daire teşkili hakkında kanun lâyihası. (1/823) 
REİS — Muvazenei Maliye ve Ticaret encümen

lerine havale ediîmfştir. 

Teklifler 
1. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Usulü muha-

kemei hukukiye kanununun 67 nci maddesine bir 
madde tezyiline dair teklifi kanunisi. (2/536) 

REİS — Lâyiha encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Kazanç vergisi hakkında (1/736) numaralı 

kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Şeker inhisarı hakkında (1/740) numaralı 

kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Petrol inhisarı hakkında (1/739) numaralı 

kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Umumî istihlâkat vergisi hakkında (1/741) 

numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları ve Muvaze
nei Maliye encümeninin aşarın il gaşiyle yerine ikâme 
edilecek vergi hakkında 17 Şubat 1341 tarihli kanu
na bazı mevat tezyiline dair teklifi kanunisi. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
HACI BEKİR BEY (Konya) — Bunun Ticaret 

encümeni ile de alâkası vardır, Ticaret encümenine 
gönderilmesi lâzımdır. 

REÎS — O, ruznameye alındıktan sonra olur. 
Şimdi ruznameye ahndı. 

5. — Eğlence ve istihlakâtı hususiye vergisi hak
kında (1/742) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Emvali gayrimenkuldun muamelâtı tasarru-

f iyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alakadar anının. 
potoğraf'armın ilsak olunmasına dair (1/771) numa
ralı kanun lâyihası ve Tapu encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
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7. — İnşaat, ihalât şerait ve mukavelâtının hükü
metçe müttehaz numunelere tevfikan bir an evvel ih
zarı ile tatbik ve istimalinin temini hakkında Divanı 
Muhasebat encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Cel/leye 
Encümenimizce tetkik ve mütalâa edilmekte olan 

Divanı Muhasebatın bin üç yüz kırk senesinin ilk aîtı 
aylık muamelâtına ait raporunun bir fıkrasında taah
hüt yolsuzluğunun da tahakkuk yolsuzluğu gibi esba
bı redden olması bazı mutalâat serdiyJe şayanı ter
cih görülmekle beraber bu cihetin Meclisi Âlice ta
yin ve takdir buyrulması temenni edildiği görülmüş 
ve geçen içtima senesinde Heyeti Umumiyece müta
lâa ve münderccatı hakkında ittihazı karar buyruîan 
bin üç yüz otuz dokuz senesi raporlarında mevzuu-
baüîis edilmiş olan ay m mesele üzerine Divanı Muha
sebatın taahhüt yolsuzluklarından dolayı vizeden im
tina edeceği ve atîyen taahhüt yolsuzluklarına mani 
tedabir cümlesinden olarak inşaat ve ihalât şerait ve 
mukavelâtının devletçe müttehaz numunelere tevfi
kan tanzimi esasları tespit ve kabul buyrulmuş ©ima
sına göre bu babta yeniden müdavelei efkâr ve irtfJıa-
zı karara mahal kalmamış olup ancak fslaai hükmi-
yei mezkûrc üzerine gerçi Hükümetçe bir komisyon 
teşkili ile mukavele ve şartname numuneleri tanzimi
ne teşebbüs edilmiş ise de henüz İkmali vazife ile 
matlup numunelerin vücuda getirilmemiş olduğu bit-
tahkik anlaşıldığından bu baptaki mesaisinin tesrii 
ile numunelerin bir an evvel ikmal ve tatbik ve isti
malinin temini hususunun Hükümete iblağını encü
menimiz Riyaseti Celiledcn istirham eyler. 

Divanı Muhasebat 
encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Denizli Niğde 
MazIıar Müfit Mehmet Ata 

Kâtip 
Mezun 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim; bunu ruznameye alalım, çünkü Hükümetten 
kimse yoktur. Onların huzuru ile müzakere edilsin. 

RElS — Efendim; mazbata D?vanı Muhasebat en
cümeninin nokîai nazarının Hükümete iblağından 
ibarettir. Eğer Divanı Muhasebat encümeni mazba
tasının müzakeresi kabul edilirse o zaman ruzname
ye alalım, bir temennidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, mukavelât üzerinde tadilât icap edecek midir, 
etmiyecek midir? Kati bir hüküm ifade edecektir. 

Onun için Hükümetin huzuru ile müzakere edilsin 
daha faideli olur. Ruznameye alınmasını teklif ediyo
rum. 

REÎS — Encümen doğrudan doğruya mazbata
nın Hükümete tebliğini teklif etmekte idi. Gümüşha
ne Mebusu Hasan Fehmi Bey de bu mazbata nsn ruz
nameye alınmasını teklif ediyorlar. Reyi âlilerine arz 
ediyorum. Ruznameye alınmasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

8. — İdamlarına hükmedilen Hüseyinoğlu Ağa-
oğlu Hafız Tuzosmanoğlu Mustafa haklarındaki hük
mün tastikine dair (3/498) numaralı Ankara İstik
lâl Mahkemesi müddei umumiliği tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Şark hâdisei isyaniyesi esnasında Müdafaai Mil-

liyenin emri ile Ankara'dan Yozgat'a cephane nak
letmekte olan devecilerin nukutunu ahz ve gasp ve 
kendilerini katleylediklerinden dolayı cereyan eden 
muhakeme neticesinde kanunu cezayi umuminin 219 
ncu maddesi zeylinin son fıkrasına tevfikan idamla
rına karar verilen Mecidiyenin Teflik Sağir Karye
sinden Melukânh Hüseyinoğîu Hafız ve yine o köylü 
Tuzosmanoğlu Mustafa haklarında muamele! muk-
taziyenin ifasına dair Ankara İstiklâl Mahkemesinin 
16 Teşrinisani 1341 tarih ve 96/22 numaralı tezkeresi 
Encümenimize havale edilmekle evrakı müteferriası 
tetkik ve ilâm baştan başa kıraat edildi. 

Yatan evlâdının, Şark vilâyetlerimizden bazıların
da zuhur eden isyanın tenkili, memleketin valıdet ve 
İstiklâlini Cumhuriyetin baka ve istikrarım müdafaa 
için vazifeye koştukları bir sırada ikide birde mem
leketin ha vay i emmi sükûnunu ihlâl ve Türk köylü
sünün cebren ve tehdiden 'emvalini gasp eylemeyi 
itiyat edinmiş eşhastan olan Mecidiye Kazasının 
Teflik Sağir karyesinden Melukânh Hüseyin Ağaoğ-
lu Hafız ve yine aynı karyesinden Tuzosmanoğlu 
Mustafa Ankara'dan Yozgat'a cephane nakletmek su
retiyle vazifei vataniyelerini ifa etmekte olan deve
cilerin yolda önlerine geçerek atlarım almak istemiş-
lerse de arzularını istihsal edemedikleri ve bunlar
dan Nevşehir kazasının Eyrikapı karyesinden Rifat-
oğlu Şevket ve Mehmetoğlu Salim Çavuşun kafile
den ayrılarak Göçeli karyesine saman almak üzere 
gitmelerim fırsat addiyle müsellehan tekrar önlerine 
geçerek her ikisini de mavizer ve tabanca ile cerh 
ve kati ve iki atlariyîe üzerlerinde mevcut paralarım 
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ahz ve gasp ederek mağsup atlara rakiben Karaca 
Ahmetli karyesi ağıllan civarında Mecidiyenin Acı-
karyeli Ağzıbüyükoğlu Mehmet'in çadırına gidip si
lâh teshiri suretiyle Mehmet'in dahi bir atını gasp 
ve davar köpeğini itlaf ettikten sonra ceraimi vakı
ayı görüp işiten o civardaki halkı (eğer bu mesele
ler hakkında bir tarafa bir şey söyleyecek olursanız 
hepinizi kama ile parça parça ederiz) diye tehdit ve 
tethiş eylemiş olduktan anlaşılmakta olmasına bi
naen şu suretle müteselsilen ika edilmiş olan cera
imi mezkûre katı tarik suretiyle icrayı şekavet ve 
katli nüfus fezayihinden başka bir şey olmadığından 
ve Meclisi Âlinin haiz olduğu hukuku hükümranının 
Hafız ve Mustafa haklarında cezanın af veya tah
fifi suretiyle istimalini istihzam edecek bir sebebe 
tesadüf edilemediğinden hükmü vakiin infazı husu
sunun takdiri Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Konya Sinop 
Refik Yusuf Kemal 
Kâtip Aza 

Sanman Yozgat 
Kemal Ahmet Hamdi 
Aza Aza 

Çorum Antalya 
Münir Ahmet Saki 

REİS — Efendim, mazbata hakkında bir mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Mazbata Jhakkında mütalâa 
yoktur. Mazbatayı aynen reyi âlUerine arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Kadıoğullarından Ahmet oğlu İbrahim ile 
Dervişoğlu Faik haklarındaki hükmü idamın tasdiki
ne dair (3/511) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
Adliye Encümeni Mazbatası 

1340 senesi teşrinisaninin on birinci günü Ertuğ-
rul Vilâyeti dahilinde kâin Beyşehir kazasının Çel
tikçi karyesinden Hüseyin Pehlivanoğhı Ahmet Peh-
livan'ı revolver kurşunu ile taammüden katletmek ve 
bu vakıadan sekiz ay evvel dahi Buısa'h yemeni tüc
carından Hasan Ağayi esnayi rahta önüne çıkararak 
mavzer kurşunu ile malına tamaen katil ve eşyasını 
gasp eylemek . cürümlerinden dolayı Kocaeli Cina
yet Mahkemesince haklannda verilen hükmü idam 
Mahkeme! Temyizce tasdik edilerek katiyet kesbe-
den Trabzon Vilâyetinin Atina kazasının Praam kar

yesinde mukim Kadıoğhı şöhretli altı yasında Ah-
metoğlu İbrahim ve yine Trabzon'un Vakfıbekir Ka
zasının Ağırköy karyesinden olup Karamürselin İne-
beyH karyesinden müteehhil Çakıroğllanndan on 
dokuz yaşında Dervişoğlu Faik haklannda Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince mu-
amelei muktaziye ifasını havi 10 Kânunuevvel 1341 
tarih ve 6/5895 numaralı Başvekâlet tezkeresi encü
menimize havale edilmekle evrakı müteferriası tet
kik ve ilâm baştan başa kıraat edildi. Maktullerden 
Ahmet Pehlivan'ın katli 1340 senesi Teşrinisanisinin 
11 nci günü ve Hüseyinoğlu Ağanın katli dahi bun
dan sekiz ay evvel vuku bulmuş olduğuna göre ve 
mahkûmlardan Faik'in mahkemenin rüiyet zamanı 
olan 1341 Temmuzunda on dokuz yaşında bulundu
ğu hakkında sebk ettiği hikâye edilen ifadesinin va-
kaa muvafık olduğu teslim edilse bile hini ikaı cü
rümde on sekiz yaşını ikmal etmemiş olacağı şüphe
den vareste olmakta beraber evrak meyanında bu
lunan ve 1 Nisan 1341 tarih ve 341/157 numaralı 
müddei umumilik tezkeresi zirine cevaben yazılan 
ve Karamürsel Kazası nüfus memurluğu mülıürü res
mî ve imzası ile tevsik edilen nüfus kaydı resmi
sinde (Vakfıbekir Kazasının Ağırköy Karyesi 114 nu
maralı hanesinde 325 tevellüdü ile mukayyet Çakır-
oğullanndan müteveffa Dervişoğlu Faik, Karamür
sel'in tnebeyli Karyesinden müteveffa İsmail Keri
mesi Nebiye ile 9 Mayıs 1341 tarihinde akitleri icra 
kılındığı ve merkumun tnebeyli Kardeşine daimî su
rette nakline dair bir gûna kayt olmadığı diye mu
harrer olduğuna göre merkumun cüroıün ikaı esna
sında onbeş yaşım bile ikmal etmediği anlaşılmakta
dır. Binaenaleyh Kocaeli Cinayet Mahkemesince ve 
gerek Mahkemei Temyizce merkum Faik'in şilininin 
ve ehliyeti cezaiyeyi haiz olup olmadığı cihetinin tet
kikinden zühul edildiği görülmüştür. Kanunu ceza
nın muaddel olan kırkıncı maddesinin ikinci fücra
sında (hini ikaı cürümde on üç yaşını ikmal etmiş 
olup da onbeş yaşım itmam etmemiş >»!s<nlann cürüm
leri idam veya müebbet kürek veya kalebentlik veya 
nefi ebedî cezalannı müstelzim olan cinayet kabi
linden ise islâhı nafs için beş seneden on seneye ka
dar hapsohınacağı) musarrah bulunduğundan merkum 
Faik hakkında şu suretle tahfifi cezayı müeddi se
bebi kanunî mevcut olduğu cihetle mahkûm olduğu 
idam cezasının on sene hapse tahvili ye diğer mah
kûm İbrahim hakkında Meclisi Âlinin haiz olduğu 
hukuk hükümraninin cezanın af veya tahfifi sure
tiyle istimalini istilzam edecek bir sebebe tesadüf 
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edilemediğinden İbrahim'e ait hükmü idamın infazı 
hususlarının takdiri Heyeti Unıunılyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Konya 
Refik 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

19 . 1 , 1926 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

REİS — Adliye Encümeni Mazbatası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mazbatayı kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

10, — Bolvadinli Kadrioğlu Köse Mehmet ve Ka-
rabıçakoğlu Himmet ve rüfekasının aflarına dair 
(3/471) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
19 . 1 . 1926 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Düğün yaparak israfatta bulunduklarından dola-

yıl Bolvadin Mahkemesi Asliye ceza kısmmca bir ay 
hapse mahkûm Bolvadinin Devedere Karyesinden 
Kadrioğlu Köse Mehmet Karabıçakoğlu Himmet ve 
Oruçoğlu Mustafa ve Muhtar Yörükoğlu Osman hak
larındaki hükümde hata olduğundan ve hükmü va
kiin Mahkemei Temyizce tetkiki imkânı kanunen 
mevkuf bulunduğundan afları suretiyle hatayı mez
kûrun isîâh ve izalesi ricasını havi 2? Ağustos 1341 
tarih ve 6/404 numaralı tezkeresi encümenimizce ha
vale edilmekle evrakı müteferriası tetkik ve icabı mü
zakere edildi. 

Mahkûmların hareketi vakıaları oğlunun Velime 
Cemiyetini icra eden Buzcuoğlu Mehmet'ten 12 bu
çuk lira almak ve düğün yaparak israfatta bulunmak
tan ibaret olup 25 Teşrinisani 1336 tarihli düğün
lerde meni israfat kanununun birinci maddesinin 
memnuniyetini tadat edildiği envai israfattan hangisi
ne dahil olduğunun tetkik edilmemesi ve bahusus bir 
güne inhisar etmek üzere çalgı çaldırılmasına ve zi 
yafet verilmesine mesağı kanunî varken hareketleri
nin kanunen veçlıi mugayereti tasrih edilmeksizin 
mutlak surette düğün yaparak israfatta bulundukla
rından dolayı mahkûmiyetlerine karar verilmesi sa

rahati kanuniyeye mugayir görülmüş ve bu baptaki 
hüküm de kati olup İslahı çaresi mevcut bulunma
mış olduğundan mahkûm oldukları birer ay hapis 
cezasının affı Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olu
nur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Çorum 
Münir 

Adliye Encümeni mazbatası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Mazbatayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

11. — İstiklâl Madalyası ile Usulü taltif hakkında 
tanzim olunan nizamname ile iki numune varakasının 
gönderildiği hakkında İcra Vekilleri riyasetinden mev
rut (3/48) numaralı tezkere ve tayini- muameleye ma
hal olmadığına dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Madalyası ile usulü taltif hakkında tanzim 

olunan nizamname ile iki adet numune varakasının 
gönderildiği hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyase
tinden 18 . 3 . 1939 tarih ve 6/868 numaralı ile 
mevrut tezkere encümenimize havale buyrulmakla 
tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Esasen heyeti umumiyenin 21 . 4 . 1341 tarih ve 
140 numaralı kararı ile İstiklâl Madalyası Ue taltif 
hakksndaki inhaların bu senei içtimaiye nihayetine 
kadar kabul edilmesi ve ondan sonraki inhaların 
muteber olamaması takarrür ettiği gibi Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 52 nci maddesi mucibince nizam
name tanzimi salâhiyeti şûrayi devlete bahşedilmiş 
olmasına ve Meclisi Âlinin yalnız kanunlarını ted
vin ile mükellef bulunmasına binaen tayini muame
leye mahal olmadığının Heyeti Umumiyeye arzı ta
karrür etmiştir. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Ardahan İzmir 
Tahsin Ahmet Münir 
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Kâtip 
İzmir 

Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırn 

Aza 
Tekirdağ 

Faik 

REİS — Dahiliye Encümeni mazbatası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Dahiliye Encümeni 
mazbatasını kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

12. — Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin 
tefsirine dair. (3/385) numarah Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
20 . 1 . 1926 

Cemiyetler Kanununun onikinci maddesinin tefsi
rine dair Başvekâletten mevrut 26 , 2 , 1341 tarih ve 
6/994 numaralı tezkere ve merbutatı encümenimize 
havale buyrulmakla tetkik ve tezekkür edildi. 

Mesele, Cemiyetler Kanununun bir maddesinin 
tefsiri talebini ihtiva etmekte ise de bunun da esası
nı Tabip miralaylığından mütekait Doktor Hasan Rı
za Bey ve rüfekası tarafından verilen istida teşkil et
mektedir. 

Alelumum müstediyatın tetkiki ve bunlar hakkın
da Kavanini Mevzua müktezasmca karar ittihazı ve 
icap edenlerinin Heyeti Umumiyeye şevki İstida En
cümenine mevdu vazaif cümlesinden bulunmakla 
keyfiyet Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Ardahan 
Tahsin 
Kâtip 
İzmir' 

Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Aza 
Tekirdağ 

Faik 

(Encümen izahat versin sesleri.) 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Esas mesele; Doktor 
Hasan Rıza Bey isminde bir zatın İstanbul'da teşkil 
etmek istediği cemiyete Hükümetçe müsaade olunma

ması hakkında bir istidadır. Bu gibi istidaların tet
kiki Dahiliye Encümenine ait bulunmadığından bu 
işin tetkiki için İstida Encümenine havalesini Encü
menimiz teklif etti. Ve Heyeti Ceülenizin nazarı tas-
binizc arz etti. Encümen bunu bir istidayi şahsî ola
rak telâkki etti. 

HAKKİ TARIK BEY (Giresun) — Bu istida 
kime hitaben verilmiştir? 

MÜNİR BEY (Devamla) — Makamı Riyasete. 
Encümen buna istidayi şahsî şeklinde karar vermiş
tir. Malumu âliniz Meclisi Âlinin bu sene bidayeti 
küşadından beri Cemiyetler kanununun birtakım 
maddelerinin tefsirine dair müracaatlar vardır. Fakat 
Hükümetçe Cemiyetler için yeni bir kanun yapılmak
ta olduğunu haber alan encümeniniz bunun encüme
ne havalesini teklif etmişti. O cihet cemiyetler kanu
nu Meclise geldiği zaman tetkik edilecektir. Fakat 
bu bir istidayi şahsidir, ondan dolayı İstida Encü
menine gitmesi talep edilmiştir. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Tefsir talep olunu
yor. 

REİS — Tefsir kısmının geri bırakıldığım yalnız 
istidanın encümene havale edildiğim bildiriyorlar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Mazbatada 
tefsirin geri bırakıldığı hakkında bir kayıt yok ki. 

REİS — Söz mü istiyorsunuz? 
HAMDİ BEY (Bozok) — Evet söz istiyorum. 
REİS — Söz sırası Hakkı Tarık Beyindir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, en
cümenin izahatı kâfi değildir. Mazbatanın kabul ve
ya reddi mevzuubahistir. Bendenizin anlamadığım 
şudur. Hasan Rıza Bey isminde bir zat istida veri
yor ve bir cemiyet teşkil edilmek isteniliyor. Hükü
met teşkili istenilen cemiyeti ahkâmı kanuniye ile ka
bili telif bulmuyor ve bunun için kanunun herhangi 
bir maddesinin tefsirine lüzum görüyor ve bu suret
le şu tefsir lüzumunu Meclisi Âliye arz ediyor, Mec
lisi Âli bunu Dahiliye Encümenine tevdi ediyor. Or
tada bir istidayi şahsî meselesi değil, doğrudan doğ
ruya hükümetin bir tefsir talebi mevzuubahistir. Hü
kümet bu kanunun herhangi bir maddesinin tefsirine 
lüzum görüyor ve böyle bir tefsirin bir noktasını ka
bul, bir noktasını reddetmek; bunun imkânı olamaz. 
Eğer Encümen bu meseleyi tehir etmeye lüzum görü
yorsa sarih olarak derki «Cemiyetle* Kanunu hak
kında şöyle şöyle teşebbüsler vardır. Bu meseleyi de 
o zamana tehir ediyoruz» Meclisi Âli bu nokta hak
kında kararım ittihaz eder. Yoksa şahsî istida mese
lesi vardır diye ikiye tefrik ederek bîr noktasım ka-
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bul ediyor ve bir noktasımn da İstida Encümenine 
verilmesi hakkında Meclisi Âliye arz ediyoruz, gibi 
bir söz söylemek mümkün değildir. Bendeniz bunun 
encümene iadesini teklif ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; Dahiliye 
encümeni; bunun, istidayı şahsî diyerek, istida encü
menine havalesini istiyor. Fakat bu talep doğru de
ğildir. Çünkü bir zat kanun dairesinde herhangi bir 
mesele için makamı aidineistida eder. Makamı aidi 
istidasını reddederse ondan sonra Meclis Riyasetine 
istida ile müracaat eder. Meclisi Âli onu berayi tet
kik İstida Encümenine havale eder, fctida Encümeni 
tetkik eder. Bu mesele başkadır. Heyeti Vekile bir 
tefsiri kanunî istemiştir. Heyeti Vekile bunu redde
derse o zat Heyeti Vekile hakkmda Meclisi Âliye 
istida eder. O vakit o istida İstida Encümenine gider. 
Bunu şimdi Heyeti Vekileye iade etmelidir. Heyeti 
Vekile ya rededer, yahut kabul eder. Heyeti Vekile 
istidasını reddederse o vakit Meclise müracaat eder. 
Bu, tefsir talebini tazammun Neden bir istidadır. Bi
naenaleyh İstida Encümenine aittir, sözü doğru de
ğildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, Da
hiliye Encümeni mazbatasında diyorki, bu istida, İs
tida Encümenine aittir. Fakat böyle değildir. Çünkü 
İstida Meclisi Âliye verilmiş değildir. Zaten Hükü
meti tefsir talebine sevk eden o istidadır. Başvekâ
letin talebi, kanunun bir maddesinin tefsirine aittir. 
Encümen mazbata muharriri Beyefendi buyuruyorlar 
ki, Cemiyetler Kanunu tanzim olunuyor. Artık bu
nun tefsirine mahal yoktur, onun için tehir ettik. Hal
buki şimdi bir Cemiyet teşekkül etmiş, yahut etmek 
üzere bulunuyor. Bugün meri olan kanun ne ise, onım 
ahkâmına tabi olması lâzım gelir. Hatta Cemiyetler 
Kanunu şimdi değişse, onun yerine b ;- diğer kanun 
kabul etsek evvelki kanuna tevfikan mı muamele 
görmesi lâzımdır? Tabiîdir ki evvelki kanunun tef
siri talep edilir ve tefsir edUir. Çünkü evvelki kanun 
mevkii meriyette iken bir cemiyet varmış. Binaenaleyh 
bu İstida Encümenine veyahut diğer bir encümene 
gidemez ve yeni bir kanun gelecek diye tehir de 
olunamaz. Bu maddenin tefsiri lâzımdır ve tefsir 
olunmalıdır. 

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

Efendim; mazbatanın iadesi hakkında Gaziantep 
Mebusu Ahmet Remzi Beyle Giresun Mebusu Hakkı 
Tank Beyin takrirleri vardır. Mazbatanın Encümene 
iadesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et

meyenler lütfen el kaldırsın... Encümene iadesi kabul 
edilmiştir efendim. 

İS. — Antalya'da Koca Mustafa Zade Mustafa 
Efendiye ait orman mukavelenamesine mütedair ev
rak vazife ve salâhiyeti haricinde bulunduğu hakkın-
da (3/461) numaralı memurini muhakemat heyeti Ri
yaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Antalya'da Koca Mustafa Zade Mustafa Efen

diye ait Orman Mukavelenamesine mütedair evrak 
vazife ve salâhiyet haricinde bulunduğu hakkında 
memurini muhakemat heyeti tezkeresi ve merbutatı 
Encümenimize havale buyruîmakla tetkik ve tezekkür 
edildi. Nizamnamei dahilimizde bu gibi hususatın 
encümenimizce tetkik edilebileceğine dair bir kayıt 
ve sarahat görülememiştir. Efrad ile devair beyninde 
mütehaddis ihtilâf ata dair verilen istidaların tetkiki 
ve bunlar hakkmda karar ittihazı İstida Encümeni
ne ait vazaif cümlesinden bulunmakla Heyeti Celile-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

20 . 1 . 1926 
Dahiliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Ardahan Ahmet Münir 
Tahsin 
Kâtip Aza 

İzmir Süleyman Sırn 
Kâmil Bey Aza 

Hini imzada bulunmadığı İsmail Kemal 
Aza 
Faik 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Reis Bey
efendi; Encümenden izahat istiyoruz. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR 
BEY (İzmir) — Efendim, Antalya'da Koca Mustafa 
Zade Mustafa Efendi Hükümetten bir makta alıyor. 
Bu miktarı bazı esbaptan dolayı müddetinde işlete
miyor. Hükümet de mukaveleyi fesh ediyor. Şimdi 
bu zat bu feshin gayrikanunî olduğundan bahisle Baş
vekâlete müracaat ediyor. Bu istida sırası yi e Mec
lisi Aliden Muhakemat Heyetine gidiyor. 

Muhakemat Heyeti, bunu vazife ve salâhiyetleri 
haricinde bulunduğundan Heyeti Âtiyenize havale edi
yor. Heyeti Celileniz de bunu Dahiliye Encümenine 
havale buyurursunuz. Malûmu âliniz efrad ile hükü
met arasında tekevvün eden bu gibi mesail ve deavii 
idare Şûrayı Devlete aittir. Fakat Şûrayı Devlet he
nüz teşekkül etmediğinden bu istidanın İstida EncU-
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menine gitmesini ve İstida Encümeninin de neticei 
mukarreratını Heyeti Celilenize arz etmesini Dahiliye 
Encümeniniz muvafık gördü. Tabiîdir ki hâkim olan 
Heyeti Ceiilenizdir. 

Heyeti Celileye bu hükmü istar ettirebilmek için 
İstida Encümeninin bu meseleyi tetkik ve tefehhuz ede
rek meseleyi mazbata ile, teferruatı ile Heyeti Celile
nize yazmasıyle olabilir. Gerçi daavii idare Şûrayı 
Devlete aittir. Fakat arz ettiğim gibi Şûrayı Devlet 
henüz teşekkül etmemiştir. Binaenaleyh Encümeniniz 
bunun İstida Encümenine giderek orada bu mesele 
hakkında verilecek kararın Heyeti Âliyenize arzına 
ve Heyeti Âîiyenizin hakem olmasına karar vermiş
tir. Heyeti Celile ne yolda karar verirse tabiîdir ki 
muta olan odur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
meseleyi Münir Beyefendi izah ettiler, müsaadenizle 
bendeniz biraz daha izah edeyim. Bu zat beş sene 
müddetle hükümetten bir makta almış, müddet bit
tiği halde işletememiş, sebep olarak diyor ki : Ame
lelerim askere gitti. Kendim asker oldum. Binaenaleyh 
meşru mazeretim vardır. 

Hükümet müddeti muayyenesinde işletemediği için 
mukaveleyi feshetmiş. Orman Nizamnamesi; eşhas ile 
Hükümet arasındaki bu gibi orman davalarının Şû
rayı Devletçe hal olunacağını gösteriyor. Bu evrak 
Memurini Muhakemat Heyetine gitmiş, heyet tetkik 
etmiş, fakat bu meseleyi kavanini mahsusa ile kendi
sine verilen salâhiyet dahilinde görememiş, Meclisi 
Âliye gelmiş, Meclisi Âli Dahiliye Encümenine gön
dermiş, bu meselenin halli heyetin salâhiyeti haricinde 
olduğu gibi tabiî Dahiliye Encümeninin de salâhiye
ti haricindedir. Şûrayı Devlet de henüz teessüs etme
miştir. Fakat Meclisi Âli Şûrayı Devlete ait olan bu 
vazifeyi - teşekkül etmediği için - Dahiliye Encümeni 
tetkik ve intaç etsin derse tabiî Dahiliye Encümeni 
bakacaktır. Yahut tetkiki için İstida Encümenine tev
di ederseniz - ki mazbata böyledir İstida Encümeni
ne verilir, yahut Şûrayı Devletin teşekkülüne kadar 
bu istidanın hıfzı lâzım gelir. 

RAStH BEY (Antalya) — Efendim; bu ve em
sali muamele bugün elimizde çoktur. Bunlar Harbi 
Umumiden evvel verilen bu gibi ihalelere aittir. Har
bi Umumî mazeret addedilebilir mi, edilemez mi, işin 
esas noktası burasıdır. Ziraat Vekâletiyle bu kabil as
habı mesaim arasında zannederim yüzlerce dava var
dır ve bunlar senelerden beri bekleşiyorlar. Bendeniz 
Heyeti Celileden istirham ederim, İstida Encümeni 
bunu tetkik etsin, ashabı mesalih ile' Ziraat Vekâleti 
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arasında hakem olsun, buna bir çare bulsunlar. Es-
habı mesalihten bir kısmı Harbi Umuminin mazeret 
olduğunu Vekâlete kabul ettirmiş, Vekâletten ruhsat
namesini almış, işe başlamıştır. Bir kısmı böyle sü
rüncemededir. Bu zat geçen sene Heyeti Vekileden 
karar almış, mukavelesini tanzim eylemiş, tam işe baş
layacağı sırada Vekâlet tekrar emir vermiş, işi ta
til ettirmiş. Şimdi istidasındaki şikâyeti odur. «He
yeti Vekile de karar verdiği halde yine tatil ettirdi
ler, mutazarrır oldum» diye şikâyet ediyor. Kabul bu
yurursanız İstida Encümeni tetkik etsin. Haklı ise 
hakkını versinler. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
MÜKERREM BEY (İsparta) — İstida Encümeni 

bu istidayı tetkik ve karara raptedemez. Salâhiyetin
den hariç olur. Bu iş Şûrayı Devlete aittir. Şûrayı 
Devletin bir an evvel teşkilini temenni edelim. 

MÜNİR BEY (İzmir) — İstida Encümeni bittabi 
karar veremeyecektir. İstida Encümeni neticei tetki-
katım mazbata ile Meclisi Âliye arz edecektir. Bu 
meselede hakem Heyeti Celileniz olacaktır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendiler; 
bu mazbatayı yine tereddütlü gösterecek olursak vei-
lallahüimüştekâ. Rica ederim bir makamı hal bulun
mazsa ashabı mesalihin işleri sürüncemede mi kal
sın? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Şûrayı Devlet 
var. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Şûrayı 
Devlet teşkil edilecektir diye bekletmek doğru değil
dir. Bazı rüfekayı muhteremenin buyurdukları gibi 
İstida Encümenine havale edelim. İstida Encümeni
miz de bunu lâyıkıyle tetkik etsin ve Meclisi Âliye 
arz etsin. Meclisi Âli hakem olsun. Buna bir karar 
verelim. En iyisi budur. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Tek
lif de yoktur. Binaenaleyh Encümen mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

14. — Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun 
Mebusu Hakkı Tarık Beylerin; Açıkta kalan mualli
me ve muallimlere tam maaş itası hakkında. (2/196) 
numaralı teklifi kanunîleri ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacak : 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık Beylerin; Açıkta kalan muallime ve mu
allimlere tam maaş itası hakkında (2/196) numaralı 



İ : 44 23 s 1 . 1926 C : 1 

teklifi kanunileri Encümenimize havale buyurulmak-
la tetkik ve tezekkür edildi. 

Muallimlerin de memurin meyamna dahil bulun
maları hesabiyle memurin kanun lâyihasının Encü
meni mahsusça müzakeresi sırasında işbu teklifi ka
nuninin de tetkiki zımnında Encümeni maruza tevdii 
Encümenimizce tensip kılınmış olduğundan Heyeti 
Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. 20 . 1 1926 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Ardahan 
Tahsin 
Kâtip 
İzmir 

Kâmil 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Tekirdağ 

Faik 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; Mec
lisi Âliden ille muallimler hakkında küçük bir istir
hamda bulunduktu. Birtakım mualümler, birtakım 
muallimlik hadiseleri vardır ki bu hadiseler netice
sinde muallimler daima mutazarrır olmaktadırlar. Me
selâ bir sınıfta Fransızca okunur, Fransızca mualli
mi vardır. Fakat herhangi bir karar neticesinde o sı
nıf lâğvedilir veya o sınıfın bir dersi lâğvedilir. Mu
allim açıkta kahr. 

Bunlardan şüphesiz istihdam şeraitini haiz olan
lar tekrar tayin olunurlar. Fakat dersi lâğvolunduk
tan soma o muallim bir müddet açıkta kaldığı için 
maaş alamamaktadır. Keza bu muallimin sun'u tak
sir olmaksızın herhangi bir karar ve hareket neticesi 
vazifesinden, işten el çektiriîdiği vakidir. Böyle bir ha
reket neticesinde de bu muallim yine onbeş, yirmi 
gün, bir ay maaş alamaz. Bu mahzuru takdir eden 
Meclisi Âli orta tedrisat muallimleri kanuna bir mad
de koymuştur. O da şudur : Sun'u taksiri olmaksızın 
açıkta kalan muallimler nihayet üç ay zarfında tav
zif olunur ve bu müddet zarfında maaşları tam ola
rak verilir. Açıkta kaldıkları müddetçe maaşlarının 
verilmesi kendisinin sun'u taksiri olmaksızın açığa çı
karılması ile meşruttur. Orta Tedrisat Kanununda bu 
madde bulunduğu halde ilk tedrisat muallimlerine bu 
maddenin şümulü olmadığı için şimdiye kadar iki 
sınıf muallim beyninde bir fark hâsıl olmakta idi. 
Biz bu farkı izale etmek için bu madde ahkâmının ilk 
tedrisat muallimlerine de teşmilini temin edebilecek 
bir teklifi kanunî arz ettik. Teklifi kanunî Maarif En
cümeninde, Maarif Vekâletinin salâhyettar zevatının 

rey ve mütalâası da inzimam etmiş olacaktır, kabul 
edilmiş ve Heyeti Cclileye müspet olarak gelmiştir. 
Heyeti Celilenin müzakeresi esnasında bu teklif Da
hiliye Encümeninden istendi, alındı. Dahiliye Encü
meni bu teklifin bir de Memurini Müşterek Encüme
nine havalesini istemektedir. Bendeniz iki noktai na
zardan bu havaleye muterizim : Evveiâ Memurin 
Kanunu, umum memurları birden müştereken alâ
kadar edecek maddeleri ihtiva eder. Bizim teklifimiz 
yalnız muallimler hakkında nazarı dikkate alınmış bir 
meseledir ve muallim mesleğinde sık sık görülen bir 
hâdiseye taallûk eder. Belki bazan diğer memurlar
da da görülür. Fakat zannediyorum ki memuriyeti lâğ
vedilmiş bir kaymakam yoktur. Memuriyeti lâğvedil
miş nahiye müdürü belki vardır. Fakat kîmbilir kaç 
senede bir vaki olur? Menfi bir hâdisedir. Halbuki 
muallimlik mesleğin bu, sık sık görülen bir hâdise 
olduğu içindir - ki, böyle bir teklifi kanunî arz etme
ye lüzum görülmüştür. 

İkinci noktai nazardan yine bu teklifin Memurini 
Müşterek Encümenime havalesine muterizim. Memu
rin Encümeni bir memurin kanunu müzakere edecek
tir. Bu kanunun henüz müzakeresine başlanmıştır. Ya
ni ilk içtimaını henüz akdetmemiştir. Bu lâyiha uzun 
bir lâyihadır. Ne zaman müzakere edilecek, Meclisin 
tasdikinden geçecek ve kanun halini alacaktır? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Otuzbeşinci 
maddeye kadar intaç edilmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Kîmbilir on
dan sonra hangi encümenden geçmesi lâzım gelecek
tir? Bu da malûm değildir. Bizim teklif ettiğimiz, bir 
maddeden ibarettir ve orta tedrisat muallimlerine ve
rilmiş olan bir hak ve salâhiyetin ilk tedrisat mual
limlerine de verilmesi hakkındadır. Bu kadar basit bir 
şeyin tekrar Memurin Encümenine havale edilmesi, 
bunun bu devre içinde çıkmaması demektir. Binaen
aleyh iki noktai nazardan bu mazbatanın kabul edil
memesini rica ediyorum. Bu gayet basit bir.mesele-ı 
dir. Muallimlik mesleğinin -. ki Heyeti Ceiileniz bu
nu büyük bir alâka ve hassasiyetle takip etmektedir. -
Muallimlik, memlekette bir meslek halini alması için 
orta tedrisat muallimlerine kabul ettiğiniz bu hakkın 
ilk tedrisat muallimlerine de kabulü zarurîdir. Bu ka
dar basit olan bir meselenin Memurin Encümenine 
havalesine lüzum yoktur. Doğrudan doğruya ruzna-
meye alınmalı ve neticesi olmalıdır. Bunu rica ediyo
rum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR 
BEY (İzmir) — Muallimler de memurinden addolun-^ 
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Riyaseti Celüeye 
Dahiliye Encümeni mazbatasının reddiyle teklifi 

kanuninin doğrudan doğruya ruznameye alınmasını 
teklif ederim. 

Malatya 
M. Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Mesele lüzumundan fazla tenevvür etmiştir. Kâfi

dir. Mazbatanın reye vazını teklif eyleriz. 
Afyonkarahisar Kırklareli 

Sadık Şevket 

RE$S — Dahiliye Encümenine bu mazbata be-
rayi tetkik tevdi edilmiştir. Dahiliye Encümeni maz
batası Memurin Encümeninde mevzuu müzakere olan 
esasata taallûk ettiği dolayısıyle bu meselenin orada 
tetkikini ihtiva etmektedir. Mesele ikidir. Bir tetkiki 
oraya havale etmek vardır. Bir de meselenin tekrar 
tetkiki için Dahiliye Encümenine iadesi vardır. Da
hiliye Encümeni tetkik etmemiştir. Bu, encümene ha
valesini tensip eylemiştir. Eğer Encümen Mahsusa ha
valesi kabul buyurulmazsa Dahiliye Encümeni tekrar 
tetkik edecek demektir. Binaenaleyh evvelâ reddi mu-! 
tozanımın olan takriri reyi âlinize arz ediyorum. Tek
lif bu meselenin ruznameye alınması sadedindedir. 
Bu teklif ruznameye alınmıştır ve Dahiliye Encüme
ninin tetkikine havale edilmiştir. Binaenaleyh ruzna
meye almaktan maksadınız Dahiliye Encümeninin tet
kik etmemesi midir Hilmi Bey; 

HİLMİ BEY (Malatya) — Evet efendim. 
REİS — Bu esas dairesinde Encümene havalesi

ni teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el aldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. Şu halde Dahiliye Encümeninin mazbatası
nı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen eî kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

duğuna göre; mademki bugün Memurin Kanunu bir 
encümeni mahsusça derdesti tezekkürdür. Bu memu
rine ait herhangi bîr hususi karar ittihaz etmemiz j 
ihtimal ki encümeni mahsusça kabul edilecek kava-
ide mugayir olacağından bu gibi hususi ve ufak te
fek memurin meselelerinin kanunlarla teyidi ile ka-
vaidi umumiyeye muhalif bir halin zuhuruna mani 
olmak için Encümenin bu baptaki noktai nazarı ve 
bu meselenin de diğer memurin hakkında ittihaz olu
nacak kavaide teban Encümeni Mahsusça müzakere 
edilmesi pek muvafıktır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Münir Bey
efendi bendenizin noktai nazarımı ret ve cerh ede
cek bir şey söylemediler. Bendeniz esbabı mucibe-
sini arz ettim. Ortada bir hâdise vardır. Bilirsiniz ki 
en haklı kanunlar hâdiselere müstenit olan, hâdise
lerden ilham alan kanunlardır; malûmu âliniz ortada 
bir hâdise tasavvur ediyoruz. Memurin Kanununda 
birtakım nazarî ahkâm arasına bunu koymak muva
fık değildir ve Memurin Kanunu bu kabil kanunlar
dan ilham alarak daha mükemmel bir şekilde gele
cektir. Ancak Memurin Encümeni müştereki bu ka
nundan alacağı ilhamla kendi lâyihasını ikmal ede
cektir. Ondan başka arz ettiğim şudur. Orta Tedrisat 
muallimleri bugün kabul buyurduğunuz bir maddei 
kanuniye ahkâmından istifade etmektedir. Bizim iste
diğimiz bu hükmün ilk tedrisat muallimlerine teşmi
linden ibarettir. Orta yerde yeniden bir teklif ihdası 
değildir. Mademki bugün Orta Tedrisat. Muallimleri 
Kanunu bu hükmü kabul etmiştir ve Meclisi Âlinin 
kararına iktiran etmiştir. Bu hükmü ilk tedrisat mu
allimlerine teşmil etmekte Heyeti Ceîilece ne mahzur 
tasavvur edilecektir? 

RASİH BEY (Antalya) — Tahsisat bulabilecek mi? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim bu 
gayet basit bir meseledir. Orta yerde haksız bir hâ
dise vardır. Tahsisat meselesi mi düşünülecektir, yok
sa bu haksızlık meselesi mi düşünülecektir? Bir sını
fın ilgası, bir mektebin şeddi, bir dersin lağvı düşü
nülürken encümenler o zaman düşünecekler ve ka
rarlarını o zaman vereceklerdir. Onun için tekrar 
rica ediyorum. Meselenin ruznameye almarak doğru
dan doğruya müzakeresi iktiza eder. 

REİS — Başka mütalaa yoktur, takrirler okuna
caktır : 

15: — Beyazıt Mebusu Şefik Beyin; Hükkâm ve 
memurini devletin vilâyata şekli tayinlerine ve haiz 
oldukları hukuk ile maaşlarına dair (2/364) numaralı 
teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Hükkâm ve memurini devletin vilâyata seldi ta

yinlerine ve haiz oldukları hukuk ile maaşlarına da
ir Beyazıt Mebusu Şefik Beyin (2/364) numaralı tek-

— 233 — 



İ : 44 23 s 1 . 1926 O : 1 

lifi kanunisi Encümenimize havale buyürulmakla tet
kik ve icabı tezekkür edildi. 

Encümeni Mahsusça müzakere edilmekte bulu
nan Memurin Kanun lâyihası alelumum memurların 
eşkâli tayin ve terfihini ihtiva etmekte olduğundan 
bu teklifin de o meyanda tetkik edilmek üzere En
cümeni Mahsusa tevdii Encümenimizce tensip kılın
mış olmakla Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 21 .1 .1926 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Ardahan 
Tahsin 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Hini imzada bulunmadığı 
Aza 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Münir 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sun 

Aza 
Faik 

REÎS — Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
/. — Karacabey kazasının Tavşanlı mahallesinden 

Derviş oğlu Mehmet Çavuş hakkında hükmü idamın 
tasdikine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/551) 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 
2. — Bahriye ümera ve zabitamnın terfii hakkın

daki kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Bahriye Vekâletinden gönderilen 3 Kânunusani 
1926 tarih ve (6/10349) numaralı tezkerede, Bahriye 
ümera ve zabitamnın terfii hakkında Müdafaai Mil
liye Vekâletince tanzim ve Nisan 1340 tarih ve 
(6/1669) numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının, ihtiyacatı hazıraya göre tadil edil
mek üzere, istirdadına lüzum gösterilmiştir. Mukteza-
sının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurul-
masını rica ederim efendim. 

18 Kânunusani 1926 
Başvekil 

îsmet 

REİS — Mezkûr lâyiha Başvekâlete iade edilecek
tir. 

3. — Tahtelbahirlerle sefaini havaiyenin idare ve 
şevkinde istihdam olunacak zabit an ve efradın maaş

larına zamuneten verilecek tahsisatı munzamına hak
kındaki kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâ
let tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Bahriye Vekâletinden yazılan 13 Kânunusani 1926 

tarih ve Donanma Dairesi 7/10635 numaralı tezkere
de; tahtelbahirlerle sefaini havaiyenin idare ve şev
kinde istihdam olunacak zabitan ve efradın maaşla
rını zamimeten verilecek tahissatı munzamına hak
kında 19 Teşrinievvel 1341 tarih ve 6/4981 numaralı 
tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâyihasının is
tirdadına lüzum gösterilmiştir. Mevzubahis lâyiha
nın iadesine müsaade buyuruîmasını rica eylerim efen
dim. 19 Kânunusani 1926 

Başvekil 
İsmet 

REtS — Bu lâyiha da Başvekâlete iade edilecek
tir. 

4. — İzmir'de Kösten adası civarında karaya otur
muş olan İstanbul Römürkörü ücreti tahlisiyesinin 
tazminen isdyfası için mahkemei aidesi nezdinde ika-
mei dava edileceği hakkında Divanı Muhasebat Riya
seti tezkeresi. (3/553) 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
edildi. 

5. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 39 ncu maddesinin tefsiri hakkında Divanı Mu
hasebat Riyaseti tezkeresi .(3/552) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin; Mek

tep Vergisi Kanunu ile 19 Mart 1340 tarihli Bütçe Ka
nununun 17 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri. 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ankara'da 
Hacı Bayram Camiinin de İstanbul'daki birinci sınıf 
camiler adadına ithaliyle müstademinine ona göre ma
aş tahsisi temenniyatına dair takriri. 

REÎS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi ve Konya 
Mebusu Musa Kâzım Beylerin, Büyük Millet Mec
lisi Serhadame Muavini Sıtkı Efendiye bin lira ikra
miye itasına dair takriri. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasarru-
fiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadaranının 
fotoğraflarının ilsak olunmasına dair (1J771) numa
ralı kanun lâyihası ve Tapu Encümeni mazbatası .(1) 

REİS — Şimdi ruznameye aldığımız bu lâyiha 
tab ve tevzi edilmiştir; bunu müzakere edeceğiz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim; bendeniz 
nazarı dikkatinize bir şey arz edeceğim, teşrinisani, 
kânunuevvel, kânunusani aylarını bitirdik. Bendeniz 
bu üç ay zarfında zikre şâyân derecede bir kaç ka
nun tespit ve intaç ettiğimizi tahattur edemiyorum. 
Bütçe Kanunu gelmedi, Kanunu Medenî, varidat ka
nunları gelmedi. Daha üç ay müddetimiz var. Bu 
kanunlar ne zaman gelecek? Zannederim, yine gece
lere kalacağız ve 24 saatta bir kanun çıkaracağız. 
Bunda sakatlık olacak, onun için bu kanunlar hangi 
encümenlerde ise bir an evvel gelsin, bunu arz edi
yorum. 

REİS — Varidat kanunlarını bugün ruznameye 
aldık, diğer kavanin de encümenlerde tetkik edilmek
tedir. 

Efendim, emvali gayrimenkulenin muamelâtı ta-
sarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadara
nının fotoğraflarının ilsak olunmasına dair olan ka
nun lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Emvali Gayrimenkulenin Muamelâtı Tasarrufiyesin-
de Tapu Senedatı ile Kayıtlarına Alâkadaranın Fo

toğraflarının İlsak Olunmasına Dair Kanun 

Madde 1. — Emvali gayrımenkuleye ait her nevi 
muamelâtı tasarrufiye için tapu dairelerine müraca
atla tapu senedatı istihsal edecek olanlar 4 - 6 cm. 
ebadında üç nüsha fotoğraflarını tapu dairelerine tev
di etmeye mecburdurlar. Ancak evvelce emvali gay
nmenkule temellük ve teferruğ etmiş olanların tapu 
dairelerine fotoğraflarını tevdi edip etmemeleri ar
zularına tabidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade
nizle encümenden bir şey soracağım, efendim, asha
bı mesalih tatbikatta müşkülâta maruz kalmamak için 
Encümenden bir sual sormak istiyorum. Emvali gay
rımenkuleye ait her nevi muamelâtı tasarrufiye için 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. Evveliyatı 37 nci 
içtimaa ait zabıt ceridesindedir. 

tapu dairelerine müracaatla tapu senedatı istihsal 
edecek olanlar 4 - 6 cm. ebadında üç nüsha fotoğraf
larım tapu idarelerine tevdi etmeye mecburdurlar. An
cak evvelce emvali gaynmenkule temellük ve teferruğ 
etmiş olanların tapu dairelerine fotoğraflarını tevdi 
etmemeleri arzularına tabidir, diyor. Bunlar evvelce 
emvali gayrımenkulesini teferruğ edip de fotoğraf ve
renler mi, yoksa mutlak emvali gaynmenkule tefer
ruğ dolayısıyle tapu idarelerince malûm olanlar mı
dır? Bunu anlamak istiyorum. 

ENCÜMEN NAMINA MAHMUT NEDİM 
BEY (Malatya) — Tabiî, bugün mevcut olan bir çok 
zevat vardır ki, vaktiyle bir çok emvali gaynmenkule 
teferruğ etmişler, tapu senetlerini almışlardır. Tapu 
dairelerince bu adamların şahsiyetleri muayyen ve 
maruftur. Bu zevatı fotoğraflanm verip vermemek 
hususunda tahyir etmişizdir. Vaktiyle fotoğraflarım 
vermiş olanların tekrar fotoğraflanm tevdi etmelerine 
mahal yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şahsiyeti 
malûm demek. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malarya) — Evet 
efendim. 

REİS — Efendim, başka mütalâa var mı? 
RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 

burada (mecburdurlar) kelimesi vardır. (Mecburdur
lar) kelimesi dolayısıyle bu kanunun tatbik edileme
yeceğine ve bilnetice yine arazi ve emlâk kayıtları
mızın eskisi gibi kalacağına bendeniz şimdiden hük
mediyorum. Kanunlan yaparken muhtelif muhitleri 
nazarı itibara alahm. Temellük ve teferruğ edecek 
adamlar içerisinde kadınlar da vardır. Bizde daha öy
le babalar, kardeşler ve zevçler vardır ki, kızlannın, kız 
kardeşlerinin, zevcelerinin fotoğraflanm başkalanna 
vermezler. Onun için tapu kayıtlan eskisi gibi kala
caktır. İntikal muameleleri bu mecburiyetten dolayı 
yapılmayacaktır. Onun için evvelki teklif dahilinde, 
Heyeti Vekilenin teklifi dahilinde arzulanna bırak
mak doğrudur. Heyeti Vekile bunu bir tetkik üzerine 
koymuştur. 

ZAMİR BEY (Adana) — Çok suiistimal oluyor. 

RASİH BEY (Devamla) — Onun için bu madde 
doğrudur. Sözle muamele olmaz. Tekrar ediyorum, 
kanunun tatbikini bir kere gözönüne getirin. Fotoğ
raflar senedata raptedilecektir ve senedin üzerinde ka
lacaktır. Bir kadının babası zevci bazı yerlerde bu
na muvafakat etmez. Bunun imkânı yoktur. İntikal ve 
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ferağ muameleleri kalacaktır. Kuyudat tamamen eski 
halinde kalacaktır. 

Kuyudatın eğer bir an evvel ıslâhım isterseniz 
Heyeti Vekilenin teklif ettiği şerait dahilinde yani 
ihtiyarî olarak bırakm. Bu mecburiyeti tahmil eder
seniz kimse müracaat etmeyecektir. Yine nıabcyn se
netleri alış veriş olacaktır. (Takrir veriniz şeyleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim; 
bir cümle arz edeceğim, Buradan söyliyeyim. Kanun 
eşhastan bahsediyor. Eşhası hükmiyenin fotoğrafları 
ne suretle alınacaktır? Encümen buna bir imkân ta
savvur ediyor mu? Binaenaleyh hükümetin teklif et
tiği şekil daha doğrudur. Çünkü eşhası hükmiyenin 
de muamelesi vardır, o zaman kimin fotoğrafı alına
caktır? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efendim; 
Hükümetin teklifinde gerçi fotoğraf ilsakı ihtiyarî bı
rakılmıştır. Fakat geçen eefer bu kanunun müzake
resi esnasmda Ali Sururi Bey" verdiği bir takrirde 
mecburî olmazsa kanunun kabiliyeti tatbikiyesi ol
maz buyurdular ve Heyeti Cclüeniz de bunu o suretle 
kabul buyurdu ve o suretle kanun tadil edildi. Encü
men, Ali Sururi Beyefendinin takririni lâyıkı ile na
zarı dikkate aldı bunun üzerinde bir haftadan beri mü
temadiyen çalıştı. Hakikaten mecburiyet tahmil etme
yecek olursa bu kanunun vücudu ile ademî rücudu 
müsavi olacaktır. 

Zaten bugün herhang bir emvali'menkule muame
lâtı için tapu dairelerine müracaat eden zevat, fotoğ
raflarını vermektedirler. Ve bu, Heyeti Vckaîedc ve
rilen bir karar mucibince tatbik edilmektedir. Bina
enaleyh bu hususta AH Sururi Beyin zaten tarafı âli
lerinden kabul edilmiş olan teklifi veçhile tespit edil
miş olan maddenin kabulü muvafık olacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Bendeniz 
bir şey arz ettim. Encümenden cevap bekliyorum. Eş
hası hükmiyeye ait olan emvalde kimin fotoğrafı alı
nacak? Meselâ : Maliyenin, Evkafın, anonim şirket
lerinin. 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim, koçanlara fo
toğraf ilsak edilmezse emin olun bu kanunim hiçbir 
kıymeti kalmaz. Biliyorsunuz ki bir çok sahtekârlık
lar olur. Bir kadın yerine diğer bir kadını götürüyor
lar, ikrar ettiriyorlar. Böyle şeyler vakidir. Tapusuna 
bakarsanız başka birisi üzerine çıkıyor. (Fotoğrafı 
olursa da bu olur sesleri) Fotoğrafı olursa bu olmaz. O 
zaman hiçbir vakit suiistimale meydan verilmez. Fo
toğraf ilsakı çok lâzımdır. Esas kanunun ruhu budur. 

Bu kabul edilmedikten sonra kanunu kabul etmekte 
hiçbir mana kalmaz. 

REİS — Efendim; Encümenden soruyorlar eşhası 
hükmiyenin hüviyetini ne ile ispat edeceksiniz? 

TAPU ENCÜMENİ NAMINA MAHMUT NE
DİM (Malatya) — Efendim, eşhası hükmiyenin hüvi
yetini tasdik etmek için devairin müdürleri vekâleti 
mahsusayı haiz oluyorlar. O suretle muamele yapı
yorlar. Eğer bu müdürlerin fotoğrafları yapıştırıl
mak suretiyle kabul edilrise ne âlâ; yoksa eşhası hük-
miyeısin fotoğrafları almanın ve ilsak etmenin imkâ
nı yoktur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bu eşhası hükmiyeden 
maada taşrada bulunan zükûr ve inasm üçer nüsha 
fotoğrafını alıp da tapu senetlerine raptetmek müm
kün müdür, değil midir? 

TAPU ENCÜMEN! NAMINA MAHMUT NE
DİM BEY (Malatya) — Fotoğraf o!an yerlerde müm
kündür efendim. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Başka mütalâa yoktur. İki tadilname vardır 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Encümenin birinci maddesinin yerine Hüküme

tin maddesinin kabulünü teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin mecburdurlar fıkrasını (tevdi et

mekte muhtardırlar) şeklinde tadilini tekli? eylerim. 
Antalya 
Rasih 

REnS • — Efendim, evvelâ usulü müzakereye mü-
terJll'ik cMuğu için Süleyman Sırrı Beyin takririni re
ye vazedeceğim. Hükümetin birinci maddesinin reye 
vazıni teklif ediyorlar. (Hükümetin teklif ettiği birin
ci madde okunsun sesleri). 

Madde 1. — Emvali gayrımenkuleye ait her nevi 
muamelâtı tasarrufiyc için tapu dairelerine müracaat
la tapu senedatı istihsal edecek olanlar ile evvelce 
emvali gayrımenkule temellük ve teferruğ edenler ta
pu senedriı ile kayıtlarına fotoğraf ilsak olunmasını 
arzu eyledikleri takdirde dört ve altı ebadında üç 
nüsha fotoğraflarım tapu dairelerine tevdi edecek
lerdir. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, Encümen
de hükümetin teklifi aynen kabul edilmişti. Son şekil, 
Heyeti Umumiyede kabul edilen bir takrir üzerine va-
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ki olmuştur. Encümen de hükümetin teklifi kabul et
mişti. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; müsaade bu
yurursanız. Bir tadilname takdim ediyorum. İzah ede
yim. 

Efendim; şîmdi bu madde, son hükümetin teklifi 
şeklinde kalırsa bendenizce bir fayda husule getir
mez. Bendeniz diyorum ki, fotoğrafı verenler, ilmü
haber istihsalinden vareste tutulsun. Fotoğrafı ver
meyene de bir külfet tahmil edelim ki herkes böyle 
fotoğraf ilsakma mecbur kalsın. Fotoğrafı vermeyen^ 
ler, ilmühaber istihsaline mecbur olsunlar. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Buyurdukları 
aşağıdaki maddelerde var efendim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — O başkadır efendim. 
Aşağıdaki böyle değildir. 

REİS — Emin Beyin takriri okunacaktır efendim. 

Riyaseti Ceîileye 
Birinci maddenin son fıkrasının fotoğrafı tevdi et

meyen, sabıktaki gibi ilmühaber imlâ ve istihsaline 
mecburdur. Suretinde tadilini teklif eylerim. 

Eskişehir 
Emin 

REÎS — Efendim; evvelce tab ve tevzi edilen lâ
yihada Tapu Encümeni, Hükümetin birinci madde
sini aynen kabul etmiş ve Heyeti Celilenize arz et
mişti. Ali Sururi Beyefendinin tadilnamesini Heyeti 
Ceîiîe nazarı dikkate almış ve ona göre maddenin ta
dili için Encümene havale etmiştir. Bu tadilname de 
şudur : 

Riyaseti Ceîileye 
Birinci maddenin fotoğrafçı bulunan mahallerde 

fotoğraf ilsakının mecburî olduğu tarzında tadili zım
nında maddenin encümene iadesini teklif ederim. 

6 . 1 . 1926 
Karahisarışarki 

Ali Sururi 

REİS — Efendim, şimdi Süleyman Sırrı Beyin 
tadilnamesi Hükümetin teklifinin reye vazı sadedin-
dedir. Fotoğrafçı bulunan yerlerde mecburiyet naza
rı itibara alınmış olduğuna dair Tapu Encümeni ye
ni tadilini Heyeti Celilenize arz etmek mecburiyetin
dedir. Binaenaleyh Süleyman Sun Beyin teklifim ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... (Nedir sesîeri). Hü
kümetin maddesidir. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... 

Süleyman Ssrrı Beyin Hükümetin teklifinin bi
rinci maddesinin reye vaaı hakkındaki teklifi kabul 
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edilmiştir. Başka mütalâa yoktur. Hükümetin birinet 
maddesi okunmuştur. Aynen reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tevdi olunacak fotoğraflardan biri 
alâkadannm hüviyet varakalarına diğeri emvali gay-
rimenkuleniıı tapu senetlerine, diğeri de kuyudu ta-
sarrufiyeye büilsak resmî mühürle tasdik olunacak
tır. Şu kadar ki, evvelce cüzdanında fotoğrafı olup 
da eşkâli veçhiyedc vehleten teşhise mani olacak de
recede tağayyurat olmamış hüviyet cyzdaıuna tekrar 
fotoğraf yapıştırmaya lüzum yoktur. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim; Hükü
metin ikinci maddesi encümenimizde aynen kabul 
edilmişti. Yine bir temenni ve tadil takriri üzerine 
mi (şu kadar ki) den, sonra olan fıkra ilâve edilmiş
tir. Euna lüzum yoktur. İhtimal üzerine kanunlar ya
pılmaz. Eşkâli veçhiyede tağayyur vaki olursa şöyle 
olabilir. Olmadığı takdirde yine lüzumsuzdur. Hükü
metin teklifi ve encümenimizin evvelce kabul ettiği 
veçhile «şu kadar ki» den sonra olan fıkranın tayyı-
m teklif ederim. 

REİS — Ali Şuuri Bey encümen namına mı söy
lüyorsunuz? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hayır şahsen söy
lüyorum. 

REİS — Tadilname verecek misiniz? 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Veriyorum efen

dim. 
Riyaseti Celüeye 

Hükümetin ikinci maddesinin reye vazını teklif 
eylerim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

REİS — Efendim, encümenin teklif ettiği madde
nin ilk fıkrası Hükümetin teklifinin aynıdır «şu ka
dar ki» den sonrası ilâvedir. Binaenaleyh bu tadil o 
ilâvenin tayyı şeklindedir. 

TAPU ENCÜMENİ REİSİ CAVİT PAŞA (Ca-
nik) — Şimdi tay olunan birinci maddeye göre ikin
ci, üçüncü madde kaleme alınmıştır. Mademki birin
ci madde Hükümetin kaleme aldığı veçhile kabul edil
miştir. Encümenin birinci teklifi de Hükümetin tek
lifi veçhiledir. Binaenaleyh diğer maddelerin encüme
nin ilk teklifi veçhile müzakere ve kabulünü rica ede
rim. 

REİS — Encümenin birinci tadili de Hükümetin 
teklifine mütenazırdır. Binaenaleyh Cavit Paşa Haz
retleri Encümen namına; encümenin birinci tadilna-
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meşinin müzakeresini teklif etmektedir. Binaenaleyh 
bu teklifi kabul edenler el kaldıran... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Şu halde okunacaktır. 

Madde 2. — Tevdi olunacak fotoğraflardan biri 
alâkadaranın hüviyet varakalarına, diğeri emvali gay-
rımenkulenin tapu senetlerine, diğeri de kuyudu ta-
sarrufiyeye bililsak resmî mühürle tasdik olunacak
tır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim. (Hayır sesleri) 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Mevadı anife mucibince tapu sene-
datı ile kayıtlarına alâkadaranın fotoğrafileri ilsak 
edilmiş olan emvali gaynmenkulenin ashabı bilu
mum muamelâtı tasamıfiyede kura ve mahalle ilmü
haberlerinin istihsal ve ibrazından varestedir. 

Alâkadaran tarafından imlâ ve tasdik olunacaktır. 
Matbu iki kıta beyanname üzerine tapu dairelerince 
evvelce fotoğrafileri ilsak edilmiş olan mutasarrıf-
lann vesikai tasarrufiye ve hüviyet varakaları kayıt-
lanyle bittatbik muvafakati halinde beyannamenin 
bir kıtası Maliye Varidat şubelerine tevdi olunarak 
ruhsat tezakiri kat olunduktan sonra talep olunan 
muamelâtı tasarrufiye icra olunacak ve esnayı tak
rirde muarrif ve şahit aranılmayacaktır. Ancak cca-
nip tabiiyeti hakkında mensup olduğu kcnsulatolar-
dan usulen ilmühaber alacaklardır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Son fık
ra son kanuna göre yapılmıştır, Onun için Hüküme
tin bundan evvelki teklifi mevkü müzakereye vaz 
edilmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
kanunun serlevhası emvali gaynmenkulenin sureti ta-
saiTufiyesine ait kanundur. Halbuki müzakere etti
ğimiz ve kabul ettiğimiz birinci madde: Emvali gay-
rimenkuleye ait her nevi muamelâtı tasarrufiye, di
yor. Her nevi deyince bunun içerisine hakkı karar da 
giriyor. Hakkı karar arazide maSumuâlinizdir. Ben 
öyle anlıyorum ki, kanunun serlevhası başka, muhte
viyatı başkadır. Muhteviyatı yalnız irs ve intikale ait
tir. Sonra her nevi tabirinde hakkı karar da dahildir. 
Malumuâliniz arazide hiîâniza on sene tasarruf, hak
kı karan iktisap ettirir. Binaenaleyh hakkı karan is
tihsal eden adam fotoğrafını gösterir göstermez tapu 
mu alacaktır? Köyünden mahallesinden ilmühaber is
tenmeyecek midir, burada da bir noksanlık vardır. 
Bendenizce bu kanun her nevi yerine yalnız irsen in

tikale hasredihnelidir. Veyahut ona göre ahkâm vaz 
edilmelidir. 

REİS — Efendim; Abdullah Azmi Beyefendinin 
teklifleri vaki değildir. Encümen birinci ve ikinci 
maddeyi aynen kabul ettikten sonra üçüncü maddeyi 
tadiien kabul etmiştir. 

Birinci ve ikinci maddesiyle mütebayin değildir. 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Bey; Hükü

metin üçüncü maddesi arasında tehaluf yoktur. Te
şevvüşü mucip oimasm diye ve bu mesaildeıı alâkası 
kat edilsin diye ecanibe ait olan fıkra yukarıdan alın
mış aşagEya yazılmıştır. 

TAPU MÜDİRİ UMUMİSİ HACI SALÂHAD-
DİN BEY — Malumu âlileridir ki, hakkı karardan 
senet olmamasından dolayı senede rapt için sahibi 
evvelâ tapu dairesine müracaat eder. 

Tapu dairesi tetkikatı evveliyesini yapar, aynı za
manda senedini rapt ettiği vakit sahibine teklif eder. 
Madem ki kanun ihtiyara muallaktır, fotoğrafım ve
rirsen ilsak edelim, der. Fotoğrafını verirse o zaman 
ilsak eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bir tarla, bir arazi için hakkı karar isteyen bir adam 
mahalleden veya karyeden bunun bilâniza olup ol
madığına dair bir ilmühaber almaksızın doğrudan 
doğruya tapuya müracaat edecek? 

MÜDİRİ UMUMİ HACI SALÂHADDİN BEY 
— Efendim, evvelemirde alacaktır. Çünkü o hakkı 
karar müddeti zarfında ziraat ettiğini ilmühaberle is
pat edecek, tahkikat icra edilecek, hakkı karar sahip 
olursa senede rapt olunacak ve senede fotoğrafı ilsak 
olunacaktır. 

REİS — Efendim, birinci maddesinde merbut 
olan kaydına ve senedine fotoğraf ilsak edilen emvali 
gayrımcnkulcye mahsustur. Hakkı karar vesaireye 
ait değildir. Ona mahsustur. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Zaten hakkı ka
rar muamelâtı tasarruf iyeden değil, hukuku tasarru-
fiyedendir. 

REİS — Bu maddenin ona şümulü yoktur. Senet 
olanlara aittir. Senetsiz tasarrufata ait değildir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, (evvelce uhdelerine emvali gaynmenkule geçi
renlerle) bu tabiri koymazsak hüküm buna münha
sır kalmış olur. (Evvelce uhdelerine emvali gayn
menkule geçirenlerle senedatuta ve kududaüna fo
toğraf ilsak etmemiş olanlar) Buradaki istisna, yal
nız evvelce tapuda kaydı olanlar hakkındadır. Hal
buki birinci maddeye göre bu maddenin son fıkrası 
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yâİhı£ şiı tâbirle değişmek Iâzüıidir. Evvelce Uhde
sine emvali gayrımenkule geçirenlerle bMhara fotoğ
raf yapiştırmanuş olanlar hakkında bu son hüküm 
cereyan etmek yani ilmühaber abnak lâzımdır. Bina
enaleyh bu bir fıkra değil, iki fıkra olmak Jâzıınge-
lir ki, iki fıkrayı ifade etmek için de, emvali gayrı
menkule geçirenlerden değil geçirenlerle senedatma 
fotoğraf yapıştırmamış olanlar... 

REİS — Tadilnameniz var mı? 

ABDULLAH AZMl BEY (Eskişehir) — Tadil-
name yalnız bir tabirden ibarettir. Encümen bu ta
biri kabul ediyorsa teklif ediyorum. 

REİS — Müsaade ederseniz, müzakere ettiğimiz 
maddeyi tekrar okuyahm. 

(Madde tekrar okundu.) 
Efendim, zannediyorum, Abdullah Azmi Beye

fendinin mütalâaları encümenin son tadiline göredir, 
halbuki o tadili bıraktık- Heyeti CetUenrâin tensibi 
veçhile encümenin ilk tadilini müzakere ediyoruz. 
Tearuz yoktur. Bu madde münhasıran senedata mer
but olan tasarrufa aittir. Başka mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Fotoğrafileri tapu senedatma ve ka
yıtlarına ilsak ve tasdik edilmiş olan emvali gayrı-
menkulenin muamelâtına dair salâhiyettar olan mer
cilerin tanzim edecekleri vekâletnamelere müvekkil
lerle vekillerin fotoğrafları büHsak mühürü resmî ile 
bermünvaü muharrer tahtim ve resimleri müvekkil 
ve vekillerin fotoğrafileri olduğu vekâletnamelerde 
tasrih olunacaktır. Bu suretle fotoğrafileri Uşak ve 
tasdik edilmemiş olan vekâletnameler tapu idarelerin
ce kabul edilmeyecektir. Şu kadar ki, müvekkilin bu
lunduğu mahalde fotoğrafı ahzı kabil olamadığı ve
yahut vekâletname vekilin gıyabında kabulüne mev-
kufen tanzim edilmiş olduğu takdirde fotoğrafı ilsak 
olunamayan vekâletnamelerin natık olduğu emri 
muamelede usulen ilmühaber istihsal olunacaktır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Bey; bu 

maddede bazı yerde fotoğraf, bazı yerde fotoğrafi 
deniliyor. 

REİS — Efendim, hakikaten maddelerde fotoğ
rafla, fotoğrafi ayrı ayrı konmuştur. MahımuâKniz, 

' fotoğraf başkadır, fotoğrafi başkadır, tensip ederse
niz hepsini (fotoğrafi) olarak tashih edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
müvekkille vekilin fotoğrafileri vekâletnamede mer

but olacak bu kanundan evvel elde mevcut bir vekâ
letname varsa, ile müvekkili ve ne de vekilin fotogra-
fkini almak imkânı yoksa mevcut olan vekâfetnanıe-
de keenlemyekûn mu addedilecek, yoksa kanunun1 

neşrinden evvel olduğu için hükmü meri ıtıi olacak? 
Encümen tenvir etsin. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşane) — Ona U-
mühaber isteyecekler. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Kanunun 
tabiî makabline şümulü yoktur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim; madde
yi aynen reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İrs ve intikal muamelâtında Türki
ye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan veresenin ve hakkı 
intikal ashabının adet ve hüviyetleriyle tabüyetlerini 
tasdik eden karye ve mahalle ilmühaberlerine ve eca-
nibin konsulatolardan istihsal edeceği ilmühaberlere, 
verese, ahşabı hakkı intikal ve ecaırip, fotoğraflarım 
ilsak arzu ettikleri takdirde hüviyet varakalariyle ta
sarruf kayıtlarına ve yedlerine verilecek senedata fo
toğrafı Uşak ve tasdik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Beşinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal* 
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edü-
miştir. 

Madde 6. — Eşkâli veçhiyede vehleten teşhise 
mani olacak derecede tağayyurat vaki oldukça bu ka
ntin ahkâmına tevfikan fotoğraf ilerin tebdili mecbu
rîdir. Binaenaleyh eski ve yeni fotoğraftter beyninde 
müşabehet görülemediği takdirde tapu dairelerince 
tayin ve tespiti hüviyet için tahkikat ve tetkikatı lâ-
zime icra olunacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim; 
birinci madde muhayyer oldu. Burada mecburiyet 
tahmil olunuyor. Bir Utibas vardır zannediyorum. 

REİS — Efendim; mecburiyet ifade etmemekte
dir. Evvelki maddenin hükmünü ifade ediyor de
mektir. 

Başka mütalâa var mı efendim? Beşinci madde
yi... 

ABDULLAH AZMl BEY (Eskişehir) — Buraya 
bir fıkra ilâve etmek lâzımdır. Fotoğrafları ilsak olu
nan tapu senetleri demek lâzımgelir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — TebdU etmek ev
velce bir şeyin mevcut olduğuna debidir. Tadilname 
kâfi derecede sarihtir. 

— 239 — 



t : 44 23.i 1 . 1926 C : 1 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim. Altıncı 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
... Madde 7. — İşbu kanunun ahkâmı tarihi neşir 
ve ilânından bir ay sonra meriyülicradır. 

CAVtT PAŞA (Canik) — Efendim, son kanunun 
yedinci maddesinin ilâvesini teklif ederim. 

REİS — Efendim; ilk madde; fotoğrafçı olma
yan yerlerde ilsakı mecburî tutmayınca, fotoğrafçı 
olmayan mahaller tabiatiyle mecbur olmazlar. Bu 
maddeye ihtiyaç var mı, yok mu? (Yoktur sesleri) Şu 
halde şimdi okunan yedinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Ad
liye Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.-
Kabul etmeyenler e] kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; lâyihanın ikinci müzakeresine geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Lâyihanın ikinci müzake
resine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim;, ruznamede müzakere edilecek başka bir 
madde kalmamıştır. Pazartesi günü bermutat içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum, 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16.10 
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EMVALİ GAYRIMENKULENtN MUAMELÂTI TASARRUFtYESİNDE TAPU SENEDATİYLE KA
YITLARINA ALAKADARANININ FOTOĞRAFLARININ İLSAK OLUNMASINA DAİR BAŞVEKÂ
LETTEN MEVRUT (1/771) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TAPU ENCÜMENİ MAZBATASL 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Tapu encümeninin tadili 
Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasarrufiyesinde 
tapu senedatı ite kayıtlarına aîâkadaranın fotoğrafları 

ilsak olunmasına dair kanun 
Madde 1. — Emvali gayrimenkuleye ait her nevi 

muamelâtı tasarruf iye için tapu dairelerine müracaat
la tapu senedatı istihsal edecek olanlar 4, 6 santimetre 
ebadında üç nüsha fotoğraflarım tapu dairelerine tev
di etmeye mecburdurlar; ancak evelce emvali gayri-
menkule temellük ve teferruğ etmiş olanların tapu 
dairelerine fotoğraflarını tevdi edip etmemeleri arzu
larına tabidir. 

Madde 2. — Tevdi olunacak fotoğraflardan biri 
aîâkadaranın hüviyet varakalarına, diğeri emvali gay
rimenkulenin tapu senetlerine, diğeri de kuyudu tasar
ruf iyeye bililsak resmi mühür ile tastık olunacaktır. 
Şu kadar ki, evvelce hüviyet cüzdanında fotoğrafı 
olup da eşkâli veçhiyede vehleten teşhise mani ola
cak derecede tağayyurat olmamış ise hüviyet cüzdanı
na tekrar fotoğraf yapıştırmaya lüzum yoktur. 

Madde 3. — Tapu senedatı ile kayıtlarına fotoğ
rafları ilsak edilmiş olan emvali gayrimenkule eshabı 
bilumum muamelâtı tasarrufiyede karye ve mahalle 
ilmühaberlerinin istihsal ve ibrazından varestedir. An
cak irs ve intikal muamelâtında Türkiye tabasından 
olan verese ve ashabı hakkı intikal karye veya mahal
lelerinden adet ve hüviyetlerini ecnebiler dahi her 
türlü muamelâtı tasarufiyede mensup olduktan kon-
sulatolardan tabiiyetlerini musaddak fotoğraflı ilmü
haber ibraz edeceklerdir. 

Madde 4. — Muamelâtı tasarrufiye için alâkada-
ran tarafından imlâ ve tasdik olunacak matbu iki 
kıta beyanname üzerine tapu dairelerince evvelce fo
toğrafları ilsak edilmiş olan mutasarrıfların vesika! 
tasarrufiye ve hüviyet varakaları kayıtları ile bittatbik 
muvafakati halinde beyanamenin bir kıtası Maliye 
Varidat şubelerine tevdi olunarak ruhsat ve tezakiri 
kat olunduktan sonra talep olunan muamelâtı tasar
rufiye icra olunacak ve esnayi takrirde muarrif ve şa
hit aranmyacaktır. Şu kadar ki birinci maddenin fık-
rai ahiresinde muharrer olup evvelce uhtelerine em
vali gayri menkule geçirenlerden senedatına ve ka-

Tapu Encümeni Mazbatası (*) 
Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasarrufiye

sinde tapu senedatına aîâkadaranın fotoğraflarının 
ilsakına dair kanun lâyihasının Heyeti Umuiniyede 
hini müzakeresinde Karahisar Mebusu Ali Sururi 
Beyin nazarı dikkate alınan takriri ile encümene iade 
-olunması ile tekrar tetkik ve müzakere edildi. 

Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasarrufiyesin
de vukua getirilmekte olan sahtekârlıkların meni vu
ku ile beraber halkın hukuku tasarrufiyesinin muha
fazasını ve muamelâtın teshil ve tesirini istihdaf eden 
lâyihai kanuniyedeki mevad berveçhiati tespit edile
rek birinci madde ona göre tanzim edilmiştir. 

Hükümetçe teklif olunan ikinci madde aynen ka
bul olunarak evvelce cüzdanlarında fotoğraftan eşkâli 
veçhiyelerinde teşhise mani olacak derecede tağayyu
rat vukububnamış ise cüzdanlarına tekrar fotoğrafla
rının ilsakına hacet kalmıyacağı ilâve edilmiştir. Hü
kümetin lâyihasındaki üçüncü maddenin birinci fık-
rasıyle irs ve intikale müteallik beşinci maddesi ter
kip edilerek üçüncü madde yapılmıştır. 

Üçüncü maddenin ikinci fıkrası dördüncü mad
de olarak kabul edilmiş ve bu maddede fotoğraflı ve 
fotoğrafsız muamelâtı tasarrufiyenin sureti icraiyesi 
irae edilmiştir. 

Hükümetin dördüncü maddesi beşinci, altıncı 
maddesi altıncı olarak aynen kabul olunmuştur. 

Fotoğrafçı olmayan mahallerde muamelâtı tasarru
fiyenin sabıkı veçhile icrası için yedinci maddenin 
ilâvesiyle tadilâtı tazime icra edilmiş olmakla Heyeti 
Celileye arz ve takdim olunur. 

Mazbata 
Tapu Encümeni Reisi Muharriri namına 

Canik Malarya 
Cavit Mahmut Nedün 
Kâtip Aza 

Malatya Aydın 
Mahmut Nedim Mithat 

İ*) Evveliyatı 37 nci içtima nihayetine merbuttur. 



yitlânha ve hüviyet varâfcâMnha fotoğraf ilsak et
memiş olanlar muâmelei tasarruf iye vukürida karye 
ve mahallattan ilmühaber istihsaline ve esnayi takrir 
de muarrif ve şahit irae ounmasına mecburdurlar. 

Madde 5. — Fotoğrafları tapu senedatına ve kayıt
larına ilsak ve tastık edilmiş olan emvali gayrimenku-
lenin muamelâtına dair salâhiyettar olan mercilerin 
tanzim edecekleri vekâletnamelere müekkillerle vekil
lerin fotoğrafları bililsak mUhİirü resmi ile bermürival 
muharrer tahtim - ve resimleri hiüekkil ve vekillerin 
fotoğrafları olduğu pekâletnameîerde tasrih ve tasdik 
olunacaktır. Bu suretle fotoğraftan Uşak ve tasdik 
edilmemiş olan vekâletnameler topu dairelerince kâr 
bül edilmeyecektir. Şu kadar ki müekkilin bulun
duğu mahalde fotoğraf ahzi kabil olamadığı veya
hut vekâletname vekilin giyabıhda kabulüne mev

kuf en tanzim edilmiş olduğu takdirde fotoğrafı ilsak 
olunamayan vekâletnamelerin natık olduğu eniri mu
amelede usulen ilmühaber istihsal olunacaktır. 

Madde 6. — Eşkâli veçhiyede vehleten teşhise 
mani olacak derecede tağayyurat vaki oldukça bu ka
nun ahkâmına tevfikan fotoğrafların tebdili mecburi
dir. Binaenaleyh eski ve yeni fotoğraflar beyninde 
müşabehet görülemediği takdirde tapu dairelerince 
tayin ve tespiti Hüviyet için tahkikat ve tetkikatı lâ-
zime icra olunacaktır. 

Madde 7. — Fotoğrafçı olmayan mahallerde mu
amelâtı tasarufiye sabıkı veçhile icra olunur. 

Madde 8. — Bu kanunun ahkâmı tarihi neşrin
den muteberdir. 

Madde 9. — Bu kanunun ahkâmının icrasına Mâ
liye ve Adliye Veküleri memurdur. 


