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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat, Saat : 14.25 

REİS : Refet Bey 

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

REİS — Cebe açılmıştır efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır : 

Ellİbeşinci İçtima 

13 Şubat 1926 Cumartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hulâsası kıraat ye ka'bul ye evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

'Evvelki içtimada müzakere ve ka'bul edilen ve 
İstanbul Tahmil ve Tahliye Şirketine müteallik bulu
nan kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reye 
vazedildi. 

İstiklâl Muhakimi Kanununun 12 nci maddesini 
muaddil kanun ile Eğlence ve İstihlâkati Hususiye 
Vergisi hakkındaki Kanun İkinci defa olarak tayini 
esami ile reye vazolundu. 

Badehu ruznamei müzakerata geçilerek şeker, pet
rol ve benzin inhisarına ait iptidai sermaye hakkın-
da']u kanun lâyihası müzakere ve kabul ve heyeti 
unıumiyeleri tayini esami ile reye vazedildi. 

Ankara Hukuk Mektebinde müderris olan me
buslara maaş verilip verilmeyeceği hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni mazbatası müzakere ve oîbabta-
ki takrir mucibince tayini esami ile reye vazolundu. 

Müteakiben ikinci defa olarak tayini esami ile 
reye vazedilen kanunların kabul edildiği ve ıbirinci 
defa reye konulanlarda nisap olmadığı bitiebliğ pazar
tesi günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hulâsası aynen ka
'bul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Mü
badele mesailinin bugünkü safhasına karşı ne gibi te-
dabir ittihaz edildiğine dair şifahî sual takriri. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — İstanbul esham, tahvilât, kambiyo ve nukut 

borsası muamelâtına dair kanun lâyihası. (1/857) 

REİS — Ticaret ve Adliye ve Muvazeneı Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
/.— Artvin Mebusu Hilmi Beyin; Askerî Tekaüt 

ve İstifa Kanununa bazı mevad tezyili hakkında tek
lifi kanunisi. (2/541) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 

1. — Onbir zata verilen beyaz kurdeleli İstiklâl 
Madalyaları şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
(3/535, 3/536, 3/539) numaralı üç kıta Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 

Beyaz İstiklâl Madalyalarının kırmızıya tahvili için 
teklif olunan zevatın uma evrakmı ve vaziyetlerini tet-
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kik ettik. Encümen, onbiı beyaz İstiklâl Madalyasın
dan yalnız dokuzunun kırmızıya tebdiline muvafakat 
etti. 

Müdafaa! Mi'Hiye 
Encümeni Reisi 

namına 
Karanisarısa'hip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
lbrallfm 

Azîj 
Bolu 

ICevat Abbas 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Malatya 

Rize 

Aza 
Siverek 

Kadri Ahmet 

Mahmut Nedim 

Aza 
Bozok 
Salih 

Kara Hasan Paşa 
Cebeli Bereket Halk Fırkası Reisi Ahmet Hamdi 

Bey 

Hacı Kâhya Zade Hacı Mehmet Bey 
Harumiye'den Yeşil Zade Mehmet Bey 
Koföoğlu Mustafa Bey 
Osmaniye'den Halk Fırkası Kâtibi Mehmet Ali 

Bey 
Dlvlîm Hacı Mehmet Bey 
Osmaniye'den Haytaoğlu Hüseyin Bey 
Adana Yeni İstasyonunda yüzdoksan Şakir Bey 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encümen! 
mazbatasını reye vazediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Mücahede esnasında muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ib
raz etmelerine mebni ceman dört yüz altmışdört zatın 
İstiklâl Madalyasıyle taltifleri hakkında. (3/523, 
3/533, 3/538, 3/544, 3/545, 3/546, 3/547, 3/548, 
3/549, 3/564) numaralı Başvekâletten gelen on kıta 
tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti 'Celileye 

Teklif edilen İstiklâl Madalyaları inha evrakını 
tetkik ettik. Encümene inha edilen 458 zattır. 184'üne 

kırmızı ve 231'iine beyaz kurdeleli madalya itasına ve 
43 zata ait inhanın da reddine karar verildi. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

namına 
Karahisarsanip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bolu 

Cevad Abbas 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Siverek 
Kadri 
Aza 

Bozok 
Salih 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Hacı Halil Paşada Ali Rıza bey (Beyaz kurdeleli) 
Nazilli'den Yahya Zade Şevket bey (Beyaz kurde

leli) 
Gaziantep'te Hasan Mansur'un Ahmet Hoca kari-

yesinden Mahmut Ağa Zade Şeyh Mehmet Topuz 
efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantepln Kayseri Mahallesinden Mehmet Emin 
Aza Zade Abdurrahman efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Konya vilâyeti Hükümet Dairesi Müdürü Hazi
nedar Zade Zarif efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Karaman'a tabi İrala Nahiyesi Müdürü Yusuf Ce
mil efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Karaman'm Hatip Mahallesinden Âdil Zade Hacı 
Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Dörtyol kazasının Erzin nahiyesinden Hoca Zade 
İsmail Hakkı efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Dörtyol kazasının Tahsil Memuru Yağcı Zade 
Mehmet efendi mahdumu Osman efendi (Kırmızı 

kurdeleli) 

Dörtyol kazasının Çaplı kariyesinden Güdükoğlu 
Kara Mustafa (Kırmızı kurdeleli) 

Cebeli Bereket Vilâyetinin Haruniye Jandarma 
Takım Kumandanı Mülâzim Abid'in efendi (Kırmı

zı kurdeleli) 
Erzurum'da Havaîii Şarkiye Demiryolları Umuru 

Cerriye Birinci Kâtibi Mehmet Nurettin efendi {Kır
mızı kurdeleli) 

Hassa Kazası Meclîsi Umumî azasından Hasan 
MevMt efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Sabık Adapazarı Malmüdürü ve halen Artvin Mu-
hasebedsi İsa Mansur bey (Kırmızı kurdeleli) 

Bolu vilâyetinden mülhak Akçaşehrîn Osmaniye 
Mahallesinden Hüseyin oğlu Mehmet Çavuş (Kırmızı 

kurdeleli) 
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Sivrihisar Kuvayi Milliye Müfrezesi efradından 
Şehit MoHa Osman (Kırmızı kurdeleli) 

Sivrihisar Kuvayi Milliye Müfrezesi efradından 
Dayı oğlu Mehmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Sivrihisar Kuvayi Milliye Müfrezesi efradından 
Yakapınarlı İbrahim ağa (Kırmızı kurdeleli) 

Sivrihisar Kuvayi Milliye Müfrezesi efradından 
Kara Aîi oğlu Hacı Ali ağa (Kırmızı kurdeleli) 

Menemen kazasının Kasımpaşa Mahallesinden 
Recep oğlu Merluş Kaptan (Kırmızı kurdeleli) 

Gürün kazası Müdafaai Hukuk Reisi Müftü Zihni 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Gürün kazası Müdafaai Hukuk Reisi sanisi İbra
him Paşa Zade Mehmet bey {Beyaz kurdeleli) 

Gürün kazası Müdafaai Hukuk Azasından İsma
il Ağa Zade Şakir efendi (Beyaz kurdeleli) 

Gürün kazası Müdafaai Hukuk Azasından İsmail 
Ağa Zade Mevlüt Ağa (Beyaz kurdeleli) 

Gürün kazası Müdafaai Hukuk Azasından İbra
him Paşa Zade Muharrem Bey (Beyaz kurdeleli) 

Gürün kazası Müdafaai Hukuk Azasından Hacı 
Ali Efendi Zade Fuat efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bursa Merkez Sıhhiye Memuru Mehmet Ziya 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mersin vilâyeti Sıhhiye Müdürü Sahabettin Bey 
(Beyaz Kurdeleli) 

Zonguldak'ta mukim Rizeli Dursun Reis (Kırmı
zı kurdeleli) 

İslâhiye kazası kasaba ahalisinden Hacı Mehmet 
Ağa Zade Ökkeş Remzi efendi (Kırmızı kurdelen') 

Çorum Mebusu İsmail beyefendi (Kırmızı kurde
leli) 

İstanbul mürettebatından Haydarpaşa Serkomiseri 
Şakir bey (Kırmızı kordeleli) 

Urfa'da Urfa Gazetesi sahip ve Sermuharriri Ho
ca Zade Nurettin Na'bi bey (Kırmızı kurdeleli) 

Urfa Müftüsü Hasan efendi (Beyaz kurdeleli) 
Osmaniye kazasından Trabzonlu Harun efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
tslahiyeli Kara Mustafa Ağaoğlu Hacı Mehmet 

ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Kastamonu Valisi Fatin bey (Beyaz kurdeleli) 
KiL'sli Aslan bey (Kırmızı kurdeleli) 
Gaziantep'in Boyacı Mahallesinden İhtiyat Mülâ

zımı sanisi Ali Nad'i efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Cebelibereket vilâyetinin Osmaniye kasabasında 

Dreyşe karyesinden Yeniceoğulîarından Ahmet Ağa
oğlu Ali ağa (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantep Jandarma Hesap Memuru Numan Efen
di (Beyaz kurdeleli) 

— 193 

Urfa Poh's Komiser Muavinlerinden Abdüikadir 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Gaziantep'in Kurp Kayacık mahallesinden İhti
yat Zabiti Maraşlı Mehmet Teyfik efendi (Beyaz kur

deleli) 
Kula'nın Bey mahallesinden Çil Zade Halil efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 

Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Şueaettin 
Efendi Zade İbrahim efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Abdurrah-
man Zade Ahmet Faik bey (Beyaz kurdeleli) 

Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Ahmet Rem
zi Efendi Zade Belediye Reisi Yakup bey (Beyaz kur

deleli) 
Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Küçük Hacı 

Zade Hacı Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 
Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Hoca Zade 

Hasan efendi (Beyaz kurdeleli) 
Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Hacı Meh

met Efendi mahdumu Hatip Süleyman efendi (Beyaz 
kurdeleli) 

Ulukışla Müdafaai Hukuk Azasından Ali Ağa 
Zade Hüseyin efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ulukışla kazasının Fındıklı karyesinden Ahmet Ça
vuş (Kırmızı kurdeleli) 

Ulukışla kazasının Mehmet Paşa mahallesinden 
İbrahim oğlu Habip çavuş (Kırmızı kurdeleli) 

Ulukışla kazasının Mısrî mahallesinden Molla Mus
tafa oğhı Hüseyin ağa (Beyaz kurdeleli) 

Ulukışla kazasından Keylan karyesinden İhtiyat 
Zabiti Mehmet Hoca oğhı Halil efendi (Kırmızı kur

deleli) 
Ulukışla kazasından Alpagut mahallesinden Abdi 

Paka Zade Küçük Mehmet ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Ulukışla kazasından Mısırlı mahallesinden Osman 

oğlu İbrahim (Kırmızı kurdeleli) 
Ulukışla kazasından Paşa Mehmet Ali Zade Ah

met ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Ulukışla kazasından Mahmut Paşa mahallesinden 

Mehmet oğlu İhtiyat Zabiti Kemal efendi (Kırmızı 
kurdeleli) 

Ulukışla kazasından Alpagut Mahallesinden İhti
yat Zabiti Göğüs oğlu Yakup bey (Kırmızı kurdeleli) 

Ulukışla kazasından Alpagut mahallesinden Hü
seyin Ağa Zade Şevki efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Ulukışla kazasından Müftü Mehmet Bahaettin 
efendi (Beyaz kurdeleli' 

Namrevan kazasının Petker karyesinden Ahmet 
Beyzade Hakkı bey (Beyaz kurdeleli) 
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Ankara vifâyetiriin Zîr nahiyesi Müdürü sabıkı 
Emir bey (Beyaz kurdeleli) 

Ankara vilâyetinin Zîr nahiyesi Zirkayı kariye-
shıden Satılmış ağa (Beyaz kurdeleli) 

Ereğli'de mukim Van muhacirlerinden FetuHah 
hey (Kırmızı kurdeleli) 

Nazilli eşrafından Hezargırath trahim Etem (Be
yaz kurdeleli) 

Nazilli'de Periepekli Mehmet bey (Beyaz kur
deleli) 

Nazilli Eşrafından Molla Zade Hasan efendi (Be
yaz kurdeleli) 

Nazilli'de Giritli ismail Hakkı efendi (Beyaz kur
deleli) 

Sabık Sivas Valisi Hilmi bey (Beyaz kurdeleli) 
Ereğli kazasının Boyacı Ali mahallesinden Ağa 

Zade Osman efendi (Beyaz kurdeleli) 
Ereğli kazasının Boyacı Ali mahallesinden Ağa Za

de Cemil efendi (Beyaz kurdeleli) 
Ereğli kazasının Hacı Mustafa mahallesinden Ha

cı Seyit Ağa Zade Hacı Kamber efendi (Beyaz kurde
leli) 

Ereğli kazasının Boyacı Ali mahallesinden Hacı 
Mehmet efendi zade Mustafa efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ereğli kazası Müftüsü Esat Zade Etem efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Ereğli kazasının Boyacı Ali mahallesinden Hacı 
Hasan Efendi Zade Süleyman Vehbi efendi (Beyaz 

kurdeleli) 
Ereğli kazasının Pir Ömer mahallesinden Hacı 

Derviş Ağa Zade Mustafa efendi (Beyaz kurdeleli) 
Ereğli kazasının Pir Ömer mahallesinden Hacı 

Nabi Efendi Zade Arif efendi (Beyaz kurdeleli) 
Mecidiye kazası Müdafaai Hukuk Azasından Ali 

Rıza bey (Beyaz kurdeleli) 

Mecidiye kazası Müdafaai Hukuk Azasından Tağ-
şan Bey (Beyaz kurdeleli) 

Mecidiye kazası Müdafaai Hukuk Azasından Sü
leyman Beyzade Mehmet Faik efendi (Beyaz kur
deleli) 

İzmir'de Goztepede mukim sabık İzmir Polis Kıs
mı Adlî Reisi Hüsnü Ibey (Beyaz kurdeleli) 

Bursa'nın Hacı Baha mahallesinden îşkân Müdü
riyeti UmumiyeSi Heyeti Fenniye Kâtibi Halil İbra
him efendi (Beyaz kurdeleli) 

Kozan Mutasarrıfı sabıkı Abdülaziz Namî hey 
(Beyaz kurdeleli) 

Sinop Valisi Nizamettin bey (Beyaz kurcbleli) 
Karahisarısabip Mebusu İzzet Ulvi bey (Kırmızı 

kurdeleli) 
Sinop Mebusu Recep Zühtü bey (Kırmızı kurdeleli) 
Riyaseti Cumhur Kalemi Mahsus Müdürü Hayati 

bey (Kırmızı kurdeleli) 
Riyaseti Cumhur Şifre Kâtibi Memduh bey (Kır

mızı kurdeleli) 
Posta ve Telgraf Müfettişlerinden Mümtaz efendi 

Beyaz kurdeleli) 

Galata Telgraf Merkezi Müstetiyat Memuru Cevat 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ortaköy Posta ve Telgraf Müdürü Edip efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

İstanbul Telgraf Merkezînde Müstahdem İsmet 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Üsküdar Telgraf Başçavuşu Şükrü efendi (Beyaz 
kurdeleli) 

Ankara Telgraf Merkez Müdürü İhsan efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Mustafa Kemal Paşa kasabasının Ayvarca mahal
lesi ahalisinden Abdiağazade Belediye Reisi sabıkı Ah
met Ham d i efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mustafa Kemal Paşa kazasının Kızbey mahalle
sinden Mehmet hey zade fabrikatör Mustafa Bey 

(Beyaz kurdeloîi) 

Mihalıççık kazasından Hacı Ömer Efendi Zade 
Şemsettin efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Osman efendi zade Saffet 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Hacı Abd ur rahman Ağa oğ
lu Hasip efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Hacı Zade Durmuş efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Alagöz Zade Hafız Hasan 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Kara İbrahim Zade Şükrü 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Yozgatlı Necip efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Hacı Hasan Zade Ahmet 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Mihalıççık kazasından Hatiboğlu Hüseyin Ağa 
(Beyaz kurdeleli) 

Bolu Müftüsü Ahmet Recai efendi (Beyaz kur
deleli) 

Bolu Meclisi İdarei Vilâyet azasından Ahmet Sürey
ya efendi (Beyaz kurdeleli) 
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Bolu İlk Erkek Mektebi Muallimlerinden Hafız 
Arif efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Bolulu Hattat Zade Mehmet Bey (Beyaz kurdeleli) 
Bolu Karamanlı mahallesinden Nurettin «fendi 

'(Beyaz kurdeleli) 
Bolu Halk Fırkası Heyeti İdare Azasından Hafız 

Murtaza efendi (Beyaz kurdeleli) 
Bolu Belediye Azasından Küpeli Zade Mehmet 

efendi (Beyaz kurdeleli) 

Dertizlü Alızıasker Kalem Reisi sabıkı Topçu Mi
ralayı merhum Tevfifc bey namına büyük oğlu Fah
rettin bey (Kırmızı kurdeleli) 

Denizli sabık Muhasebecisi ye lâftık Kocaeli Def
terdarı Süleyman bey mahdumu Muzaffer bey ((Be

yaz kurdeleli) 

'Esbak Denizli ve lâhik Cebelibereket Tahrirat 
Müdürü Fuat bey (Beyaz kurdeleli) 

Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi efendi (Beyaz kur
deleli) 

Sabık Denizli Polis Komiseri met hum Hamdı bey 
namına oğlu Cengiz bey (Kırmızı kurdeleli) 

Denizli Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Ca
fer efendi (Beyaz kurdeleli) 

Deniz Muhasebei Hususiye Tahsildarı Mehmet 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Denizli'den berber Mehmet Salih efendi (Beyaz 
kurdeleli) 

Denizli Nak'fbüleşraf Kaymakamı Ziyaettin efen
di (Beyaz kurdeleli) 

Denizli Müftü zade Kâzım efendi (Beyaz kurdeleli) 
Denizli Osman zade Emin efendi (Beyaz kurdeleli) 
Denizli Dalamanh zade merhum Mehmet bey na

mına veresesine (Beyaz kurdeleli) 

Denizli Helvacı zade Mehmet efendi (Beyaz kur
deleli) 

Çal kazası eşrafından Necip bey (Beyaz kurdeleli) 
Çal Müftüsü İzzet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Sarayköyü Müftüsü Ahmet Şükrü efendi {Beyaz 
kurdeleli) 

Saraköy Emin Aslan bey (Beyaz kurdelen') 
Sarayköy Rıza 'bey oğlu Hulusi bey (Beyaz kur

deleli) 
Sarayköy Tavash zade Ömer hey (Beyaz kur

deleli) 
Tavas kazası Muhasebei Hususiye Kâtibi Mehmet 

efendi (Beyaz kurdeleli) 

Kandıra'nın Çarşı mahallesinden Asım efendi za
de Raif bey (Beyaz kurdeleli) 

Kandıra'nın Seyit Afiler divanının Davutlar kari-
yesinden Hafiloğlu Hafit Pehlivan (Kırmızı kurdeleli) 

Kandıra'nın Kızılca Ali Divanının Hamza Kari-
yesinden Salih efendi oğullan "dan Ali oğlu Zekeriya 

(Kırmızı kurdeleli) 

Kandıra'nın Kızılca Ali divanının Hamza kafiye
sinden SaNh efendi oğullarından Ali oğlu Halit Molla 

(Kırmızı kurdeleli) 
Kandıra'nın sucahlı kafiyesinden Karagöz oğul

larından Kadir oğlu İsmail (Kırımızı kurdeleli) 
Kandıra'nın Karadurak mahallesinden nalbant 

zade Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 
Kandıra'nın Sultan Orhan mahallesinden Teyfik 

bey zade Hurşit bey (Beyaz kurdeleli) 

Kandıra'nın Akçaövenk Tokaçlar karyesinden 
Ahmet Kaptan oğlu Rıfat efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Kandıra'nın Çarşı mahallesinden tsmet bey za
de Niyazi bey (Beyaz kurdeleli) 

Kandıra'nın Karaduran karyesinden Şükrü efen
di zade Ahmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Develi kazasında ihtiyat zabitanından Dede Nu-
rullah Emin efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Develi kazasında Niğdeli Enver namı müstearı 
Abbas efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Develi kazasında İhtiyat zabitanından Çakı zade 
Veli efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Kayserimde Niyazi zade Faik bey (Beyaz kurdeleli) 
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No. 
Sicil 

809 
807 
730 
631 
675 
677 
775 
807 

1195 
632 
531 

1223 
1079 
1356 
1373 

Firkateyn 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Rütbesi 

kaptanı 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Korvet Kaptanı 
» 
» 

» 
» 

Güverte Kıdemli Yüzbaşı 
» 
» 

» » 
» » 

Güverte Mütekait Yüzbaşı 

106 Güverte Kıdemli Yüzbaşı 
Güverte Mülazım Mütaekait 

1422 Birinci Sınıf Gedikli Zabit 
460 Korvet Çarkçısı 
784 » » 
614 » » 

1310 Çarkçı Kıdemli Yüzbaşı 
691 » Yzb. mütekait 

1564 » » Yüzbaşı 
1750 » » » 

Künyesi 

Edremitli Mustafa Fahri, Hakkı bey 
İzmirli Hulusi, Hasan bey 
Trabzonlu Hamdi, Tahir bey 
Çemberlitaşlı Ahmet Rasim, Besim Cudi bey 
Yenicevardarh Şerefettin, Abdurrahman bey 
Beşiktaşlı Rıza Mehmet bey 
Asîtaneli Hilmi, Süleyman bey 
İzmirli Rıza, Kerim bey 
Trabzonlu Mustafa, Ömer efendi 
Asîtaneli Ahmet Şefik, Hasan Tahsin efendi 
Kulaksızlı Mehmet Nuri, Aşir efendi 
Galatah İsmail Mahmut, Ahmet efendi 
Beşiktaşlı Emin Cevat, Osman efendi 
Beylerbeyli Mehmet Necati, İsmail Atıf efendi 
Kadıköylü Ahmet İhsan, Mehmet efendi 
Kasımpaşah Ahmet Reşat, Halit efendi 
Üsküdarlı Mehmet Nazmi, Rüştü efendi 
Trablusgarplı İzzet, Hasan efendi 
Sürmeneli Kasım Mikdat efendi 
Trabzonlu Mehmet Nuri, Osman efendi 
Kasımpaşah Hüseyin, Ali efendi 
Asîtaneli Ahmet Şevki, Bekir efendi 
Amasyalı İsmail Arif, Mehmet efendi 
Beykozlu Osman Adil, Kasım efendi 
Edirneli Mustafa, Mahmut efendi 
Manyaslı Kâşif, Osman efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 
(Beyaz kurdeleli) 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Kebkep mahallesinden ve Cumhuri
yet Halk fırkası azasından Kebkepzade Abdülrezzak 
efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Çukur mahallesinden ve Cumhuriyet 
Halk fırkası azasından Mahmut Bedri efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
Gaziantebin Cevizlik mahallesinden ve Cumhuri

yet Halk fırkası azasından Kahraman zade Hacı 
Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Gaziantebin Çukur mahallesinden ve Cumhuriyet 
Halk fırkası azasından Hacı HaKt ağa zade Sadık 
efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Çayır mahallesinden ve Cumhuriyet 
Halk fırkası reis vekili İnci zade Hüseyin efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
İstanbul'un Beyazıt Emin bey mahallesinden 

Ömer Lütft Paşa zade Osman Vehbi bin Rıfat bey 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Cevizlik mahallesinden. Karslı zade 
Mehmet Korkut efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Merzifon Mahkemei asliye zabıt kâtiplerinden ve 
sabık Amasya jandarma karakol kumandam kıdem
li serçavuş Arif Hikmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Kula'nın Bey mahallesi ahalisinden Çil zade Ha
lil efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Kırklareli'nde Bekir Sıtkı efendi bin Mehmet 
(Kırmızı kurdeleli) 

Edirne'de Halep Hanı müsteciri Beyefendi bin 
Mehmet (Beyaz kurdeleli) 

İstanbul'da Beyoğlunda kumbaracı yokuşunda 
Şevki Paşa Apartmanının 4 numarasında mukim Ali 
Kemal efendi bin Hasan (Beyaz kurdeleli) 

Erzurum jandarma taburu birinci bölük kuman
danlığından mütekait Kâzım bey (Kırmızı kurdeleli) 

Erzincan Valisi Faiz bey (Lapseki kaymakamı sa
bıkı) (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Yörük Hacı Mehmet mahallesinden 
Sarf zade Hıdusi efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Yörük Hacı Mehmet mahallesinden 
Silâh zade Muharrem efendi (Beyaz kurdeleli) 
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Bor kazasının Yörük Hacı Mehmet mahallesin
den Yazıcı zade Hazim efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Yörük Hacı Mehmet mahallesin
de Avan zade Ahmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Hacı Mahmut mahallesinde Kadı 
zade Hilmi efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Yörük mahallesinden İzzet efendi 
zade İzzet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Sarı Ali mahallesinden Avan zade 
Tevfik efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Hacı Muhaş mahallesinden Sarı 
müderris zade Ziyaettin efendi (Beyaz kurdeleli) 

Bor kazasının Yörük Mehmet mahallesinden Müf
tü zade Hüsnü efendi Mahdumu Faik efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
Bor kazasının Mahkeme mahallesinden Cafer za

de Ahmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Bor kazasının Maçı Mehmet mahallesinden Mu

rat zade Abdurrahman efendi (Beyaz kurdeleli) 
Bor kazasının Hacı Mehmet mahallesinden Re

cep Ağa zade Sadık bey (Beyaz kurdeleli) 
Söğütlü Nahiye müdürü Teyfik Nadi bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Gaziantebin Hoskadem mahallesinden ve Cumhu

riyet Halk fırkası azasından Hacı Ömer zade Meh
met Ali efendi. (Kırmızı kurdeleli) 

Sarayköy kazası Malmüdürü Hüseyin Avni efen
di (Beyaz kurdeleli) 

Sarayköy kazası tahsildarlarından Şefik efendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Sarayköy kazasının Balâ mahallesinden marangoz 
Lütfi usta (Kırmızı kurdeleli) 

Sarayköy kazasının Aşağı mahallesinden Kâtip 
zade tahsildar Yusuf efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gemlik kazası sabık Müdafaai Hukuk Reisi Rüs-
tem bey (Beyaz kurdeleli) 

Gemlik kazası sabık Müdafaai Hukuk Reisi Dok
tor Ziya bey (Beyaz kurdeleli) 

Şarkikarahisar Kaymakamı esbakı Refik bey 
(Beyaz kurdeleli) 

İstanbul Polis müdüriyeti Üçüncü şube müdürü 
Hasan Reşit bey (Beyaz kurdeleli) 

Gaziantebin Boyacı mahallesinden zabit vekili 
Mehmet Ali çavuş (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Gürkciyan mahallesinden Attar za
de Abdullah efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Kürkciyan mahallesinden zabit veki
li Mustafa çavuş (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Sıhhiye dairesi kâtibi Mustafa efen
di (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantep'te Uncu zade Mehmet ağa 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Arabdarh Mehekoğlu Hasan çavuş 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Büyük Arabdarh karyesinden Bon-
yük oğlu Mehek ağa (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin ikinci sınıf taharri memuru Komiser 
muavini İbrahim Hakkı efendi (Kumızı kurdeleli) 

Gaziantebin Cedittarla mahallesinden Gülekçi 
Ökkeş oğlu Mustafa çavuş (Kumızı kurdeleli) 

Gaziantep'te Yenikomşu oğhı Ahmet ağa 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Kanahcı mahallesinden Kürt Yusuf 
çavuş (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Cabir mahallesinden Ahmet oğlu 
Hüsnü çavuş. (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin İbnişeker mahallesinden Merakoğlu 
Şerif ağa (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantep'te Kürkçü tzzetoğlu Mustafa çavuş 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Musullu mahallesinden Toronik oğlu 
Süleyman efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Kızılcamescit mahallesinden Kara 
Ali oğlu Mahmut efendi (Beyaz kurdeleli) 

Gaziantebin Kurpkacılar mahallesinden Hacı Ab-
dülkadir oğhı Ali Niyazi efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Kurpbey mahallesinden Molla Ah
met efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Senki Hoskadem mahallesinden Hacı 
Ömer zade Fehmi efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin İmam ve Hatip mektebi kâtibi Meh
met Faik efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantebin Kurpbey mahallesinden Kahveci 
Ali'nin oğlu Hanefi çavuş (Kumızı kurdeleli) 

Gaziantepli Yeli efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Gaziantep Eytam müdürü Ramazan efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
Maraş Urfa mektebi Resim ve musiki muallimi 

İhtiyat topçu zabiti Bahri bey (Kırmızı kurdeleli) 
İnegöllü Saadet karyesinden Süleyman oğlu Me-

cit efendi (Beyaz kurdeleli) 
Kütahya Mebusu Hâkim Mehmet Rıza bey 

(Beyaz kurdeleli) 

Beykozda Eczacı Ferit bey (Beyaz kurdeleu) 
Üsküdar'da Bulgurluntescit imamı Mehmet Naci 

efendi (Beyaz kurdeleli) 
Üsküdar'da Rum Mehmet Paşa camii imamı ve 

Hatibi Hafız Ali Rıza efendi (Beyaz kurdeleli) 
Tekirdağı Cinayet mahkemesi Müddeiumumisi 

Eteni bey (Beyaz kurdeleli) 
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İstanbul Emvali eytam muhasebe başkâtibi Ah
met Nazmi bey (Beyaz kurdeleli) 

Üsküdar'da Şehremaneti Bahçeler memuru Meh
met Ali bey (Beyaz kurdeleli) 

Darıca Posta ve Telgraf müdürü Hilmi bey 
(Beyaz kurdeleli) 

Üsküdar'da arabacılar kâhyası Eteni pehlivan 
(Beyaz kurdeleli) 

Kuleli lisesi muallimlerinden Beykozda mukim 
Halit Naci bey (Beyaz kurdeleli) 

Beykozda Balıkçı reisi İbrahim Eteni efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Beykozda Bahriye Müiâzımlığından mütekait Re
cep Cemil efendi (Beyaz kurdeleli) 

Beykozda Zabıtai belediye memuru Faik efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Ömerli kazası dahilinde Akbaba karyesi İmam 
ve Hatibi Mükerrem efendi (Beyaz kurdeleli) 

Çengelköy'de mukim Binbaşılıktan mütekait ve 
Cemiyeti umumiyei belediye azasından Abdurrahman 
Naci bey (Beyaz kurdeleli) 

Paşabahçesi İmam ve Hatibi hafız Yusuf Cemil 
efendi (Beyaz kurdeleli) 

Anadolu kavağında mukim Yüzbaşılıktan müte
kait İhsan bey (Beyaz kurdeleli) 

Balıkesir Mutasarrıfı sabıkı ve Konya Valisi İz
zet bey (Beyaz kurdeleli) 

Zonguldak'ta sabık Sıhhiye memurlarından Ali 
Haydar efendi (Beyaz kurdeleli) 

Konya Polis memurlarından Hasan Yasıf efendi 
(Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Tel
lal zade Hacı İsmail efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Çe
lebi zade Ahmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Esat 
zade Esat bey (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Su
cu zade Hacı Hüseyin efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından 
Terzi zade Hüseyin efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Yah
ya zade Yahya Naci efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Akıl
lı zade Hacı Hüseyin efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından mü
tekait Yüzbaşı İsmail efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından İhti
yat zabiti Veli efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ürgüp Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Yüz
başı AH efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Serattar zade 
Rasim efendi v (Beyaz kurdeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Kmacı zade 
Mehmet efendi (Beyaz kordeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Bulgulu zade 
Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Kütükçü za
de Ali bey (Beyaz kurdeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Âdem zade 
Ahmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Hatip Hacı 
Ahmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ankara Müdafaai Hukuk azasından Hanif zade 
Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Ceyhan'da mütekaidini askeriyeden binbaşı İbra
him Hakkı efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Orhangazi kazası Belediye meclisi Ahmet Derviş 
bey (Beyaz kurdeleli) 

Şehit Nazif oğlu Ahmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Urfah Şeyho Ramazan efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Gemlikte mukim İdris pehlivan (Kırmızı kurdeleli) 
Gaziantebin Akyol mahallesinden Kasımbaba zade 

Musa Kâzım efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Tavas kazasının Branküme kasabasından ve Mü

dafaai Hukuk azasından Kerim bey zade Osman efen
di (Beyaz kurdeleli) 

Çal kazası Müdafaai Hukuk Heyetinden Müftü İz
zet efendi (Beyaz kurdeleli) 

Çal kazası Müdafaai Hukuk Heyetinden Derviş 
ağa zade Necip bey (Beyaz kurdeleli) 

Çal kazası Müdafaai Hukuk Heyetinden Hoca zade 
Abdullah efendi (Beyaz kurdeleli) 

Çal kazası Müdafaai Hukuk Heyetinden Derviş 
ağa hafidi Derviş efendi (Beyaz kurdeleli) 

Çal kazası Müdafaai Hukuk Heyetinden Ali ağa 
(Beyaz kurdeleli) 

Sinop sabık Müdafaai Hukuk Reisi ve lâhik Cum
huriyet Halk Fırkası Reisi Akif bey (Beyaz kurdeleli) 

Sinop Müdafaai Hukuk azasından Hüseyin Hil
mi bey (Beyaz kurdeleli) 

Sinop sabık Müdafaai Hukuk ve lâhık Cumhuri
yet Fırkası azasından Rasim bey (Beyaz kurdeleli) 

Sinop sabık Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reis ve
kili Müftü sabık İbrahim Hilmi efendi 

(Beyaz kurdeleli) 
Sinop sabık Müdafaai Hukuk ve Lâhik Cumhu

riyet Halk Fırkası azasından Hacı Hasan zade Şük
rü bey (Beyaz kurdeleli) 
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Sinop sabık MUdafaai Hukuk ve Lâhik Cumhu
riyet Halk Fırkası azasından Hacı Ömer efendi 

(Beyaz kurdeleli) 
Sinop sabık MUdafaai Hukuk azasından Belediye 

Reisi Remzi bey (Beyaz kurdeleli) 
Sinop sabık MUdafaai Hukuk azasından Parmak

sız zade İsmail efendi (Beyaz kurdeleli) 
Urfa Telgraf muhabere memuru Cemal bey 

(Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Azizli karyesinden Hacı Meh

met oğlu Emin efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Azizli karyesinden Ömerkoca 

oğlu Ahmet ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Çaplı karyesinden Osman oğlu 

Ali ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Erzin nahiye müdür Ömer Fa

ik bey (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Azizli karyesinden Osman oğ

lu Ahmet ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Ocaklı karyesinden Kara Ham-

za zade Hasan çavuş (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Karakin karyesinden Hakkı 

oğlu İbrahim ağa (Kırmızı kordeleli) 
Dörtyol kazasının Halk fırkası azasından Kara-

hamza zade Mehmet Kemal efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Halk Fırkası Reisi Kara Hamza 

zade Mustafa ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Çaylı karyesinden Hacı Hüse

yin oğlu Hacı Yusuf (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Başlamış karyesinden Hüseyin 

zade Emin bey (Kırmızı kurdeleli) 
Dörtyol kazasının Azizli karyesinden Ömer Koca 

oğlu Mehmet ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Istannulda Hatapkapı Meyvehoş mevkiinde Tüc

car ve komisyoncu Kiline zade Ziya bey 
(Beyaz kurdeleli) 

Cebelibereket muhasebecisi esbakı Mehmet Kâ
mil bey (Beyaz kurdeleli) 

İzmir Hapishanei umumî müdürü Nuri bey 
(Kumızı kurdeleli) 

Simav kazasında sabık Jandarma süvari Başça
vuşlarından Emir Ali mahdumu Ömer efendi 

(Kumızı kurdeleli) 
Simav kazasının Seniyecik karyesinden Karaoğ-

lan zade Şehit Yusuf çavuş (Kırmızı kurdeleli) 
Balıkesir eşrafından Keçeci zade Hafız Mehmet 

Emin bey oğlu Mehmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Çarşamba'nın sabık Belediye ve MUdafaai Hukuk 

Reisi ve elyevm Cumhuriyet Halk Fırkası Heyeti İda
re Reisi Hüsnü bey (Beyaz kurdeleli) 

Canik Meclisi Umumî azasından Tülöz zade Ah
met bey (Beyaz kurdeleli) 

Türkocakları Çarşamba Şube Reisi Hacı Yusuf 
zade Mehmet bey (Beyaz kurdeleli) 

İzmir Jandarma mektebinde Yüzbaşı Mümin bey 
(Beyaz kurdeleli) 

İzmir Rüsumat müdüri sabıkı Tabir bey 
(Beyaz kurdeleli) 

İzmir tüccardan Vahidettin bey (Beyaz kurdeleli) 
İzmir Vükelâyı leaviden Bekir Behlül bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Yalova'nın Paşa karyesi ahalisinden Yakup efen

di (Kumızı kurdeleli) 
Yalova'nın Kurt karyesi ahalisinden Hançer oğlu 

İbrahim ağa (Beyaz kurdeleli) 
Bursalı Emin efendi (Beyaz kurdeleli) 
Yalova'da sakin fırıncı Refik efendi 

(Kırmıza kurdeleli) 
Yalova'nın Kurt karyesinden Osman efendi 

(Beyaz kurdeleli) 
Yalova'nın Berha karyesinden Hacı Ahmet oğlu 

Rasimefendi (Kumızı kurdeleli) 
Yalova'nın Paşa karyesinden Aü oğlu Hüseyin 

pehlivan efendi (Kumızı kurdeleli) 
Yalova'nın Ak karyesinden Arnavut Kâmil ağa 

(Kumızı kurdeleli) 

Yalova'nın Soğucak karyesinden Çerkez llyas oğ
lu Nebi efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Yalova Jandarma karakol K. Orhangazi'nin Ham-
zalı karyesinden Aslan bey oğlu Süleyman çavuş 

(Kumızı kurdeleli) 
Hamzalı karyesinden Aslan bey oğlu Halli çavuş 

(Kırmızı kurdeleli) 

Akhisar mıntıkası Saruhanlı cephesinden Millî 
tabur kumandanı sabıkı Beyşehirli zade Mehmet Maz-
har bey (Kumızı kurdeleli) 

Akhisarh mıntıkası Saruhanlı cephesinin Mitli ta
bur kumandam sabıkı halen Cumhuriyet Halk Fır
kası Mutemedi Murat bey (Kırmızı kurdeleli) 

Denizli Mebusu Haydar Rüştü bey 
(Beyaz kurdeleli) 

Mudanya Tekkeiatîk mahallesinden Karpuz zade 
Mehmet Faik efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Bursa Vilâyet Serkomiserlerinden Abdullah Nihat 
efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Eskişehir Paşa mahallesinden Vilâyet Evrak me
muru Veli bey (Kumızı kurdeleli) 

Tutak Kaymakamı elyevm Bulanık Kaymakamı 
Mehmet Ragıp bey (Kırmızı kurdeleli) 
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Ordu Vilâyeti Tahrirat Başkâtibi Rüştü efendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Millî bölük kumandanı Oğıızlu zade Ali efendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Gaziantepli Divanı muhasebat mukayyitlerinden 
Nedim bey (Kırmızı kurdeleli) 

Bolü Süvari ihtiyat zabitanından Mülâzım sam 
Sebkat efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Uşak kazası Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye 
azaları : 

Reis Bacak zade Mustafa bey (Beyaz kurdeleli) 
Aza sofu zade İsmail efendi (Beyaz kurdeleli) 
Aza Fehim zade Osman Seyfi efendi 

(Beyaz kurdeleli) 
Aza Hamza zade Ali bey (Beyaz kurdeleli) 
Aza Yılancı zade Bekir bey (Beyaz kurdeleli) 
Aza Yağcı zade Hacı Kadir bey (Beyaz kurdeleli) 
Aza Hacı Gedik zade Ahmet bey (Beyaz kurdeleli) 
Adanalı damadı Hacı Ahmet bey (Beyaz kurdeleli) 
Adanalı Müftü Hafız Ali (Beyaz kurdeleli) 
İzmir İkinci komiserlerinden Mehmet Ali efen

di (Kırmızı kurdeleli) 
Bozcaada Kaymakamı Emrullah bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Karacabey kazasından Bosnalı Abdullah oğlu Sü

leyman Sun efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Çoraklı Hasan efe (Kırmızı kurdeleli) 
Kireççili Halil efe (Kırmızı kurdeleli) 
Arnavut oğlu Ahmet ağa (Kırmızı kurdeleli) 
San zade Ahmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Aydınlı Hasan Fehmi efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Canlıdan Murat ağa (Kırmızı kurdeleli) 
Muşnu Reis zade Mustafa efendi (Beyaz kurdeleli) 
Hacı İsmail zade Ahmet bey (Beyaz kurdeleli) 
Eskişehir Beyköy yaylasında müstecir Mahmut 

efendi zade Şaban Talât (Kırmızı kurdeleli) 
Kastamonu Meclisi İdare Başkâtibi İhsan bey 

(Kırmızı kurdeleli) 
Kırkağaç Müdafaai Hukuk Reisi Mehmet efendi 

(Beyaz kurdeleli) 
Kukağaç Müdafaai Hukuk azası Hadimli Ahmet 

efendi (Beyaz kurdeleli) 
Kırkağaç Müdafaai Hukuk azası Hacı Süleyman 

bin Hacı Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli) 
Kırkağaç Müdafaai Hukuk azası fesçi Mehmet 

bin Seyyit Ahmet efendi (Beyaz kurdeleli) 
Kırkağaç Müdafaai Hukuk azası fesçi Hasan efen

di (Beyaz kurdeleli) 
Kırkağaç Müdafaai Hukuk müfreze kumandam 

Cemal bey (Kırmızı kurdeleli) 

Bakır karyesi Müdafaai Hukuk Reisi Hacı Meh
met Ali ağa (Beyaz kurdeleli) 

Bakır karyesi Müdafaai Hukuk aza Şerif Ahmet 
bin Hacı Ali (Beyaz kurdeleli) 

Bakır karyesi Müdafaai Hukuk aza Emin efendi 
bin Veli ağa (Beyaz kurdeleli) 

Soma Millî alay kumandanı Hüseyin Hulki bin 
Ahmet efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî alay yaveri Hilmi bin Hacı Ahmet efen
di (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî alay Takım kumandam Süleyman bin 
Recep efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî alay Takım kumandanı Ahmet bin 
Asım efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî alay Takım kumandam İsmail efendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Kırkağaç Nakliye memuru Sabrı (Beyaz kurdeleli) 
Kırkağaç Bölük K. Hacı Süleyman bin Mustafa 

efendi (Kırmızı kurdeleli) 
Kırkağaç Hacı İbrahim bin Ahmet efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
Kırkağaç Muharrem çavuş bin Mehmet efendi 

(Kırmızı kurdeleli) 
Yağmurlu Takım K. Ahmet çavuş-

(Kırmızı kurdeleli) 
Yağmurlu Takım kumandanı Fehim çavuş 

(Kırmızı kurdeleli) 
Baku* Takım K. Ahmet çavuş (Kırmızı kurdeleli) 
Bakır Takım K. Mustafa bey (Beyaz kurdeleli) 
Bakır Takım K. AH bey (Kırmızı kurdeleli) 
Bakır Menzil müfettişliği azasından İsmail efendi 

bin Hacı Kerim bey (Beyaz kurdeleli) 
Bakır Millî Takım K. Rıza çavuş bin Halil bey 

(Kırmızı kurdeleli) 
Bakır Millî bölük K. Şeref bey bin Ömer 

(Kırmızı kurdeleli) 
Baku Millî Takım K. Raşit bey bin İbrahim 

(Kırmızı kurdeleli) 
Bakır Takım K. Emin bey bin Mehmet bey 

(Kırmızı kurdeleli) 
Hükmiye Heyet Reisi Ahmet İlhamı bin İshak 

bey (Beyaz kurdeleli) 
Hükmiye heyet aza İbrahim ağa zade Hakkı 

efendi ' (Beyaz kurdeleli) 
Hükmiye heyet aza Emlül zade Mustafa Hilmi 

efendi (Beyaz kurdeleli) 
Hükmiye tabur K. İshak bey zade Mustafa bey 

(Kırmızı kurdeleli) 
Hükmiye Bölük K. Hacı İsmail oğlu Hüseyin 

efendi (Kırmızı kurdeleli) 
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Hükmiye, Takım K. Yağmurlu karyesinden Da
nacı oğlu Ahmet (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî Takım K. Necati efendi bin Musta
fa efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî Takım K. İbrahim emendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Soma Topçu küçük zabit Halil «fendi' 
(Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî Takım K. Ahmet usta 
(Kırmızı kurdeleli) 

Soma Bölük K. Mehmet Ali efendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Soma Takım K. Ali çavuş bin İsmail efendi 
(Kırmızı kurdeleli) 

Soma Akıncı müfreze K. Sabri efendi bin Ali 
(Kırmızı kurdeleli) 

Soma Millî Takım K. Ahmet çavuş bin- Eyüp 
efendi (Kırmızı kurdeleli) 

Soma Takım K. Talat efendi bin Ömer 
(Kırmızı kurdeleli) 

Millî heyetten Bafralı Hafız Hüseyin efendi bin 
Halil İbrahim efendi (Kırmızı kurdeleli) 

MiHî Alay K. Bakırh Hüseyin bin Ahmet efen
di (Kırmızı kurdeleli) 

Tüccardan Hâkim zade Mehmet bey 
(Beyaz kurdeleli) 

Maliye Müsteşarı Seyfi bey (Beyaz kurdeleli) 
Polis müdüriyeti dördüncü şube müdür muavini 

İsmail Hakkı bey (Beyaz kurdeleli) 
Telgraf Hük. memurlarından Cemal bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Ziraat Vekâleti Muhasebecisi İsa bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Moskova Sefareti Müsteşarı Enis bey 

(Beyaz kurdeleli) 
Polis müdüriyeti sabık birinci şube Baş memur

larından Ahmet Niyazi bey (Beyaz kurdeleli) 
REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encümeni 

mazbatasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Millî Mücadele esnasında bilfiil mesai ibraz 

etmelerine mebni üç zatın İstiklâl Madalyasiyle tal
tifleri hakkında Başvekâletten gelen üç kıta tezkere 
(3/578), (3/579), (3/580) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Millî idarenin teessüsünden beri Büyük Mil
let Meclisi ve İcra Vekilleri Riyasetleri kalemi mah
susunda ifayı hüsn hizmetle maksadı ulvinin husulü 
için cephe gerisinde azamî mesai ibraz etmelerine 
mebni yirmi beş zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/581) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine gönde
riyoruz. 

3. — Divanı riyaset tazminatı hakkında Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. (3/577) 

REİS — Muvazene! Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Ciheti askeriyeden bir makama gönderilecek 
zabıtana aile harcırahı ve vekâlette buulndukları müd
detçe ikamet yevmiyesi ita edilip edilmeyeceği mese
lesinin mahallî içtihat ve muhtacı tefsir görüldüğü 
hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. (3/582) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale edil
miştir. 

Takrirler 
1. — İzmir Mebusu Kâmil Beyin; Hükümetçe ih

zar edilmekte olan Belediye kanun lâyihasının tanzi
minde Belediye meclisleri azalarına belediyelerin va
ridatı nisbetinde bir ücret tahsisinin nazarı dikkate 
alınması temenniyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
Rey İstihsali 

/. — İstanbul İmtiyazlı Tahmil ve Tahliye Şirke
tince istikraz edilecek olan yarım milyon liraya Mali
ye Vekâletinin kefaleti için mezuniyet itası hakkında
ki Kanunun tayini esami ile ikinci defa reye vazı. 

REİS — Rey vazedilecektir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, şirketin ismi buraya yanlış geçmiş
tir. (İstanbul Liman İnhisarı Anonim Şirketidir) Bu
nu zapta geçmesini rica ediyorum. 

REİS — Tabiî zapta geçmiştir. 
Bu lâyihayı ikinci defa reye vazedeceğim. 

2. — Şeker ve petrol ve benzin inhisarına ait ipti
daî sermaye hakkındaki Kanunun tayini esami ile ikin
ci defa reye vazı. 

3. — Beynelmilel İktisadiyat Heyeti namiyle bir 
Daire teşkili hakkındaki Kanunun tayini esami ile ikin
ci defa reye vazı. 

4. — Ankara Hukuk Mektebinde Müderris olan 
mebuslara maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hak
kındaki Kanunu Esasi Encümeni mazbatasının tayini 
esami ile ikinci defa reye vazı. 
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REİS — Bu kanunlar ile mazbata tayini esami ile 
ikinci defa reye vazedilecektir. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, usul hakkında 
söz isliyorum. 

REİS — Buyurun! 

BESİM BEY (Mersin) — Muhterem efendiler, 
ruznamemizde görtilüyorkj Ankara Hukuk Mektebi 
muallimlerine maaş verilip verilmeyeceğine dair tef
sirin ikinci defa reye vazedileceği anlaşılıyor. Halbuki 
bu, Teşkilâtı Esasiye Kanununumuzun tefsirine mü
tealliktir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadil ve tef
sirlerinde ise ekseriyetin sülüsanı arası meşruttur. Bi
naenaleyh bu, ikinci defa reye vazedilemez. Birinci 
defa reye vazedilirken nisap, nisabı adi idi, yani Mec
lis'n 144 kişi ile açılan nisabı idi. Halbuki ekseriyet 
sülüsanı arâ için, yani Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tadil ve tebdili için nisabın 192 olması lâzım gelece
ği malûmu âlileridir. Binaenaleyh geçen içtimadaki 
birinci defa reye vaz; keenlemyekümlür. İlk defa bu
gün reye vazedilecektir. Gerçi denebilir ki Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun tefsiri için sülüsanı ekseriye
tin şart olduğu musarrah değildir. Tadilin sülüsanı 
ekseriyetle musarrah olduğu müttefiki aleyhtir ve şüp
hesizdir. Tefsir için böyle bir kayıt yoktur. Bu söy
lenebilir. Fakat malumu âlileridir ki, yirmibeşinci 
im; d de, yani Meclisin salâhiyeti teşriiy esini tayin ve 
tahdit eden maddede hakkı tefsir mutlak olarak Mec
lise verilmiştir. Binaenaleyh kavanini adiyede mutlak 
olarak yani nisabı adi ile Meclisi Âli her hangi bir 
kanunu tefsir edebilir. Çünkü mutlak, ıtlakı üzerine 
cereyan eder. Fakat nassan veyahut delâleten takyit 
delili bulunmamak meşruttur. Halbuki kanunun di
ğer maddesinde Teşkilâtı Esasiyeyc taaluk eden mese
lenin sülüsanı ekseriyetle tadili meşrut olduğu gösteri
liyor. Şu halde bu mutlakı takyit ediyor demektir, bu 
münasebetle bu tefsirde de ekseriyet sülüsanı arâ is
tihsali lâzımgeldiğinden nisap temin edildikten sonra 
reye vazı icap eder. 

Muhterem efendiler, malûmu âlinizdir ki, bu yirmi-
altıncı madde Meclisi Âlinize sevkedildiği zaman lâ
yihada hakkı tefsir Meclise verilmemiş idi, yani hakkı 
tefsir Mecliste değildir. Şûrayı Devlete verilmemişti. 
Meclisi Âliniz arkadaşlardan birinin vaki olan teklifi 
üzerine hakkı tefsûin de Mecliisi Âliye ait olması lâ-
zımgeleceğini kabul etti ve bunun için birçok müna-
kaşat cereyan etmiştir. Elan Makama Riyaseti işgal 
buyuran Refet Beyefendi bunun, Şûrayı Devlete ve
rilmesi lâzım geleceğini şiddetle müdafaa etmiştir. Fa
kat biiâhara Meclisi Âlinin göstermiş olduğu muva

fakat üzerine tefsirin Mecliste olması icap edeceği ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh maddedeki (tadil) kelime
sinin yamna (tefsir) kelimesinin konmaması evvelki 
maddeye mütenazır bulunmasından dolayıdır. Evvel
ki maddede hakkı tefsir Şûrayı Devlete verilmiş oldu
ğundan tadili iktiza eden maddeye (tefsir) kelimesi 
konmamıştır. Biiâhara öteki madde, yani tadilden bah
seden madde, bilâmünakaşa derhal kabul edildiği için 
orası lenazursuz kalmıştır. 

Muhterem efendiler! Bir şey daha arz edeyim. 
Mülga Kanunu Esaside malûmu âlinizdir ki, tefsir 
haıkkı, üç mercie verilmişti. Kavanini adliyeye taallûk 
ediyorsa berayı tefsir Mahkemei Temyize gidiyordu. 

Kavanini saireye taallûk ediyorsa Şûrayı Devlete 
gidiyordu. 

Kanunu esasiye taallûk ettiği takdirde Meclisi 
Ayanda tefsir ediliyordu. 

Bu itibarla, elimizde bulunan Nizamnamei Dahilî, 
mülga Kanunu Esasiye mütenazır olarak yapılmıştır. 
Onda da yine tefsirden bahsedilmemiştir. Elimizdeki 
Nizamname Meclisi Mebusan Nizamnamesidir. Hal
buki; hakkı tefsir Ayanda olduğu için Nizamnameye 
Ayana ait olan hakkı tefsirin dercine tabiî lüzum gö
rülmemiştir. Fakat 105 nci maddede şöyle deniyor. 
Kanunu Esasinin tadiline dair teklif vukuunda mebu-
sanm adedi mürettebinin sülüsanı ittifak etmedikçe o 
teklif kabul olmaz. 

Gerçi buna tekaddüm eden 104 ncü maddenin bir 
fıkrasında «Bir meselenin reye vazmda azayı mevcu-
denin tahkiki adedince Reis ve kâtipler ittihat ede
mezlerse yoklama icra olunur. Nisabın ademi vücu
du hasebiyle reye istihsali kabil olamazsa mevkii mü
zakerede bulunan madde kararı ertesi meclise bırakı-
larak ikinci defa reye müracaat olunacağı ruznamei 
müzakerata dercolunnr. İkinci defa rey verenlerin 
adedi ne olursa olsun neticei arâ muteberdir.» deni
yor. 

Malûmu âlileridir ki, bu 104 ncü madde, kavanini 
ad iyeye yani ümmül kavanin olan Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun haricinde kalan kanunların reye vazı-
na aittir. Bu takdirde birinci defa reye vazolunduğu 
halde nisap hâsıl olamazsa bu istihsali ârâ keenlemye-
kün addedilir. İkinci defa reye vazmda nisap hâsıl 
olmasa^da adedi ârâ muteber addedilir. 

RASİH BEY (Antalya) — Usulden bahsetmiyor
sunuz! 

BESİM BEY (Devamla) — Tamamiyle usulden 
bahsediyorum efendim. Yani birinci reyin keenlemye-
kün olduğunu ispat için kanunî delâil arz ediyorum. 
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Binaenaleyh bu adi kavanin hakkında böyle olduğu 
halde mevzubahis ve müzakere olan mesele Teşkilâtı 
Esasiyeye taallûk ettiği için ve bunda sülüsam ekseri
yet matlup olduğu için dün sülüsam ekseriyet temin 
edilmeden reye vazedilen mesele keenlemyekündür. 
Bunun için bu mesele, bugün ilk defa reye vazedili
yor demektir. Bu noktaya nazan dikkatinizi celp 
ederim ve bu suretle muamele yapmasını da Makamı 
Riyasetten istirham ediyorum. Maruzatım bu kadar
dır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, Be
sim Beyefendi, daima tadilden bahis buyurdular ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun her hangi bir maddesi
nin tadili için yapılması icap eden usullerden bahis 
buyurdular. Fakat geçenki müzakerede hazır bulun-
muşlarsa bittabii anlamışlardır ki, mesele, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun herhangi bir maddesinin tadili de
ğildir. , Mesele şudur: Memuriyet, muallimlikle içti
ma ediyor. Acaba bir mebus da muallimlikle iştigal 
edebilir mi? Meselesi değildir. Asıl mesele Mebusa 
ücreti takrir verilmesi meselesidir. Yoksa Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun tadili meselesi değildir ki, buyur
dukları sülüsam ekseriyeti arayalım ve Nizamname
nin diğer mevadına müracaata mecbur olalım. Nasıl 
ohıyorki Besim Beyefendinin mensup olduğu fırkayı 
temsil eden zevat, onbeş imzalı takrir ile bu kanunun 
tayini esami ile reye vazedilmesini istemişlerken bunu 
dermeyan ediyorlar, o zaman nerede idiler? (Şimdi 
aklına gelmiş sesleri.) Demek oluyor ki, bu mesele
nin şu suretle devamı muvafık olur ve buna yine ken
dilerinin, Besim Beyefendinin mensup olduğu fırkanın 
onbeş imzalı takrirlerini işhat ediyorum. Başka şahide 
lüzum yoktur. 

BESİM BEY (Mersin) — Tayini esami istiyoruz. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Saniyen 

mesele şudur: Bâzı arkadaşlarımız Mektebi Hukukta, 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz. Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 

bazı mevaddım muaddil kanun lâyihası sehven ruzna-
meye İL nci madde olarak yazılmıştır. Meclisi Âli 
bu kanunun müstacelen ve tercihan müzakeresini ka
bul etmiştir. Onu müzakere edeceğiz. 

/. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun bazı 
mevaddını muaddel (1/769) numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

burada bulunan âlî bir mektepte ders vermektedirler. 
Şimdi ortada bunlara ücreti takrir verilir mi, verilmez 
mi meselesi vardır. Yoksa bir tadil meselesi yoktur. 
Hiç bir vakit Teşkilâtı Esasiye Kanununu tadil mahi
yetinde değildir. Eğer böyle ise sorarım beyefendiden! 
Biz aynı zamanda Mebus olan arkadaşların dava ve
kâleti edememesini de kabul etmiş idik. Nasıl baro
ya girdiniz? Hukuk mütehassısı olan Feridun Fikri 
Beyefendiye soruyorum menetmiştik, Baroya nasıl gir
diniz? Buna nasıl müsaade edilmiştir? Binaenaleyh 
bu mesele Teşkilâtı Esasiye Kanununu tadil meselesi 
değildir. Doğrudan doğruya adi bir ücret meselesidir. 
Zaten bunun böyle olduğunu işhat edecek yegâne de
lil de o beyefendinin mensup olduğu fırkanın tayini 
esami talep etmesi ve o meseleyi kabul etmesidir. Bi
naenaleyh müzakereye lüzum yoktur. (Kâfi sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Söz istiyorum 
Reis Bey! 

REİS — Müsaade buyurun, sizden evvel söz iste
yen de vardır. Fakat Heyeti Umumiyeye maruzatım 
vardır. Meclisi Âli bunu tadil mahiyetinde telakki et
memiştir. Bu suretle reye vazedilmiştir. Şimdi Besim 
Beyefendi söz isteyince usul hakkında olduğu için 
söz verdim. Fakat anlaşılıyor ki, mesele uzayacak
tır. Binaenaleyh reye vaz edeceğim. Kabul edilmezse 
tabiî müzakere açılmış olur. 

Şimdi efendim, meselenin ikinci defa reye vaze
dilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... İkinci defa reye vaze
dilmesi kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh tayini esami ile reye vazedilecektir. 
(Reye sesleri). 

BESİM BEY (Mersin) — Ekseriyet sülüsam ârâyı 
Meclis kabul etmiştir, Reis Beyefendi, tşte okuyorum. 
206 ncı sayfadadır. (Mesele halledilmiştir sesleri). 

I REİS — Efendim, kanunun4heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun Bazı 

Mevadını Muaddil Kanun 
Madde 1. — Bir maddei cinaiyeden dolayı maz

nun olan şahsın firarı melhuz bulunmadığı ve serbest 
I bırakılması asayişi umumiyi ve tahkikatın selâmeti 
i cereyanını ihlâl etmediği surette gayrimevkuf olarak 
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tahkikat icraı ve mevkuf ise kefaletle tahliyesi caiz
dir. 

Hakkında cinayetle lüzumu muhakeme kararı ve
rilen maznun dahi tahkikatın şekil ve suret ve netice
sine göre mahkemeye gayrimevkuf olarak sevk olu
nabilirler. (Kabul sesleri). 

EMlN BEY (Tokat) — Muhterem arkadaşlar! 
Mücerret tevsilât ve tasnidat ile bir maznunun temadi 
eden mevkuf «yeti esnasında tahdit edilen hürriyeti şah-
siyesini siyaneten teklif olunan bu kanun, şayanı şük
randır. Bu lâyiha, içtimaî, mahdut emrazımıza da işa
ret ediyor. O emrazı Cumhuriyet maarifimizin telâfi 
ve tedavi edeceği şüphesizdir. Cümlemizin malûmu
dur ki, eski usulü muhakemede mevcut olan mevaddı 
kanuniyede müstantiklere deiâili takdir hakkı bahşo-
lunmamıştır. Müstantıkler, icrayı tahkikat esnasında 
cemi ve telfik ettikleri delâil üzerine lüzumu muhake
me karan tanzim ederek mahkemeye sevk ederler, 
mahkeme durdıraz muhakemattan sonra mevkufun 
tahliyesine karar verir. Bu suretle telâfisi gayrikabil 
bir mesele hadis olurdu. İşte bu kanun ile o mah
zurun önüne geçilmiş oluyor. Şu halde müstantâklara 
verilen hakkı takdir mademki kabul ediliyor, bunun 
neticei tabiîyesi olarak kefaletle tahliye salâhiyeti de 
bahş olunuyor. Malûmu âliniz kefaletle tahliye key
fiyeti, bizde kefaleti şahsiye değildir. Kefaleti maliye 
ve kefaleti nakdîyedir. Evvelce müstantıklere veri
len kefalet hususunda iki şık mevzuubahis oluyordu, 
Birisi bihakkın tahliye, diğeri kefaletle tahliye idi, 
Bu kanun yalnız kefaletle tahliye cihetini tercihan ka
bul ediyor. Halbuki biz Refet ve madelet düsturlarım 
vaz etmek üzere getirmiş olduğumuz bu konuda roağ 
dur olduğu tebeyyün eden bir şahsın, neticei tahkikat
ta kefaletle tahliyesi icap ettiği halde, kendisinin ka
nunun tarif ettiği noktasından kefalet veremiyecek ka
dar hali zarurette bulunduğu takdirde, bittabi onu 
müstantık tahliye edemez. Bir taraftan kanunun kendi
sine bahşettiği müsaadeden istifade ettiği halde, eşkâl 
noktai nazarından hali 'mevkuf iyet devam eder. 

Bendeniz istirham ediyorum; bu kanunda müstan-
tıklara takdir selâhiyeti verildiği gibi tahliye keyfiye-
tide de kendisine selâhiyeti tamme verilmelidir. Ma
demki delâilin ta'ıdiri noktasından selâhiyeti verili
yor onun neticei tabiîyesi olan tahliye hakkında da 
bir selâhiyeti kanuniye verilmesinde mahzur yoktur. 
Bendeniz Adliye Encümeni muhtereminin bu hususa 
muvafakat edeceğini ümit ediyorum. Maddedeki (ke
faletle) kelimesinin tayyı hakkında bir takrir takdim 

ediyorum. Kabul edilip edilmemesi bittabi heyeti ce-
tilenize aittir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SAKİ 
BEY (Antalya) — Efendim! Refiki muhtereminin 
verdiği izahata göre bunda adalet vardır, Encümeni
miz dahi bunu kabul ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede (kefaletle) kelimesinin tayyım tek

lif ederim efendim. 
Tokat Mebusu 

Emin 
REİS — Efendim! Bu takriri reyi âlinize vaz edi

yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. Binaenaleyh (kefaletle) kelimesini kaldırarak 
bu maddeyi tekrar reyi âlinize vaz ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, (ke
faletle) kelimesinin tayyım Meclis kabul etti mi? 

REİS — Etti efendim. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Etmedi efendim. 

Encümen bizim namımıza kabul edemez. Encümenin 
mütalâası ancak bir içtihattır. Herkesin de kendisine 
mahsus bir içtihadı vardır. Bakalım Meclisi Âli bu
nu kabul ediyor mu? 

(Tokat Mebusu Emin Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, takriri kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Efendim, şu halde maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Müstantıklarca müddeiumuminin 
tevkif talebine karşı maznunun gayrimevkuf olarak 
devamı tahkikatına ve tevkif ve tahliye ve meni mu
hakemeye müteallik verilecek kararlar, mensup ol
duktan mahkeme reisinin veya hâkimin tasdiki ile 
tekemmül eder. 

İşbu kararlar aleyhindeki itirazlar müstantıkın 
mensup olduğu cinayet mahkemesi reisi tarafından 
tetkik olunur Müstantıklarca berveçhi bâlâ verilen 
kararlan red veya tasdik etmiş olan reis, cinayeti ni
yetle mükellef olan mahkemei asliye reisi ise itirazın 
tetkiki en yakın cinayet mahkemesi reisine aittir. 

REİS — Efendim! İkinci maddeyi reyi âlinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Cinayet mahkemesi cinayetle maz
nun olan şahsın muhakemeden evvel veya muhake-
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mesi esnasında mevkuf ise tahliyesine ve gayrahev-
kuf ise tevkifine karar verebilir. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 4. — Gayrimevkuf olarak mahkemeye 
sevk edilen veya mevkuf olup da mahkemece tahliye 
edilen maznunun muayyen günde gelmediği takdirde 
usulü muhakemece muayyen merasim ve muamelât 
icrasına hacet kalmaksızın muhakemesi gıyabında ic
ra ve mahkemece lüzumu halinde tevkif müzekkeresi 
ita edilir. Tevkif müzekkeresinin infaz edilmemesi 
muhakemenin devam ve intacına mani değildir. Bu 
suretle icra edilen muhakeme vicahi addolunur. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim, 

Madde 5. — Barosu olmayan, dava vekili bulun
mayan yerlerde mahkemece resen müdafaa vekili ta
yini mecburî değildir. Maznun intihab ettiği kimse 
marifetiyle hukukunu müdafaa edebilir. 

fetiyle hukukunu müdafaa ettirebilir» Bu teklifin ka
bulünü rica ederim efendim. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, mah
kemeler tarafından şimdiye kadar intihab edilen ve 
vekili musahhaır denilen kimselerden istifade edüme-
nriştâr. Binaenaleyh hükümet bu maddeyi de tanzime 
lüzum görmüş ve encümen de buna muvafakat et
miştir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
bendeniz zannediyorum ki Adliye Encümeni muvafa
kat etmekte biraz acele etmiştir. Çünkü, hükümet 
teklifinde cinayet mahkemelerinde de müdafaa veki
li tayini ihtiyarîdir diyor. Şimdiye kadar maznun ve
ya mütehüm müdafaa vekili intihab etmezse cinayet 
mahkemesi tarafından resen bir müdafaa vekili inti
hab edilmesi lâzım geliyordu. Kanun bugüne kadar 
bu merkezdedir. Bu kaidenin mahfuziyetinde büyük 
bür fayda vaırdır. O fayda da müdafaa denilen şeyin 
nezaketidir. Cinayet mahkemesi huzurunda müttehim 
olan bir ferdin haklarım müdafaa etmek ancak ka
vak! i hukukiye ve kanunlyeye muttali bulunmakla 
kabil olabilir. Hatta avukatlar bile kendilerine ait 
bir davayı müdafaa edemezler. Binaenaleyh maznun 
veya müttehîmin hukukunu müdafaa ve siyanet için 
cinayet mahkemesinin resen bir müdafaa vekili tayin 
etmesi keyfiyeti mühim bir kaidei adliyedir. İşte ben
demiz zannediyorum ki Adliye Encümeni bu kaidei 
hukukiyeyi nazarı itibara alarak hükümetin teklifini 
tahsü etmiştir. Hükümetin maddesi de bir sebebi ma
kule müstenittir. Malumu âliniz bazı yerlerde maznu
nun hukukunu müdafaa edecek meslekten yetişmiş 
dava vekili bulunmadığı için muhakianı davaları tehir 
ve talik etmek mecburiyetinde kalıyordu. Bundan do» 
layıdır M dava vekili, avukat bulunmayan yerlerde 
hukuku umumiye ve hususiyeyi halle duçar etmemek 
için müdafaa vekili tayini hususundaki prensibi tah
fif etmek icap eylemiştir. Yani hükümet, cinayet mah
kemesinin resen müdafaa vekili tayin etmesi mese
lesindeki müşkülâtı nazarı itibara alarak bunun İçin 
bîr formül, bir sureti tesviye bulmak İstemiştir. Fa
kat hükümetçe bu maksatla tanzim edilen beşinci 
madde.evvelce arz ettiğim kaidei hukukiyeyi ihlal 
edecek şekilde bulunduğu için Adliye Encümeni bunu 
cidden güzel düşünerek diğer beşinci maddeyi vücu
da getirmiştir. (Hayır sesleri) Adliye EncümenS İki 
esas, iki kaideyi nazarı itibara almıştır. Bunlardan bi
rincisi; emri müdafaanın nezaketi malışusasına ve bu
nun ifası kavaldı ilmiye ve hukukiyeye vakıf bulun
makla kabil olacağına binaen bunu resen bir müdafaa 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar : Bu beşinci maddede hükümetçe, cinayet 
mahkemelerinde müdafaa vekili tayini ihtiyarîdir de-
niliyo'r. Adliye Encümenine gelince : Burada birtakım 
kuyut ilâve edilmlrştir. (Barosu olmayan ve dava ve
kili bulunmayan yerlerde mahkemece resen müdafaa 
vekili tayini mecburî değildir) Yani baro bulunmayan 
ekseri yerlerdeki muhakimde dava vekili bulmak mec
buriyeti yoktur denilmek isteniyor. Zannedersem Ad
liye Encümeni bu hususta biraz meslekî hareket etmiş
tir. İnhisar, kanunlarda mevzuubahis edilmemelidir. 
Hükümetin katiyetle teklifi her veçhile muvafditır. 
Adliye Encümeninin 5 nci maddesinin son fıkrası da 
pek muvafıktır. «Maznun intihab ettiği kimse ma-
rifeîiyle hukukunu müdafaa edebilir» Yani müdafaa 
vekili gerek avukat olsun ve gerek olmasın maznun 
kendi hukukunu muhafaza edeceğinden emin olduğu 
herhangi bir kimseyi intihab edebilir ki bu doğrudur. 
Binaenaleyh baro olan, dava vekili bulunan yerlerde 
müdafaa vekili bulundurmayı mecbur olarak kabul 
etmeyelim. Hükümetin teklifi veçhile herkes serbest
tir. Dava vekili bulundurmak mecburiyeti de yoktur. 
Binaenaleyh bendeniz beşinci maddenin şu suretle ta
dilini teklif ediyorum : 

«Cinayet mahkemelerinde dahi Müdafaa Vekili 
tayini ihtiyarîdir. Maznun intihab ettiği kimse mari-
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vekiline tevdi etmek zaruretini muhafaza ile beraber 
diğer talraftan ihtiyacı da nazarı itibara almış ve bu 
ihtiyaç ile o kalideyi birleştirerek işbu maddeyi vü
cuda getirmiş ve barosu olmayan ve dava vekili bu
lunmayan yerlerde mahkemece resen müdafaa vekili 
tayini mecburî değildir demiştir. Bu madde muvafık
tır. Madem ki dava vekili yoktur, müdafaa vekili ta-' 
yinıi de mecburî olmamak lâzımdır. Ancak, dava ve
kili olan yerlerde bu mecburiyetin refi demek kendi 
hukukunu müdaifadan aciz olan bir müttehimin mü
dafaa vekiM tutmaması halinde mukadderatını başı
boş bırakmak demektir. Bu ise cinayet mahkemeleri
nin vazifesini müşkülâta duçar eder. Cinayet mahke
mesi huzurundaki davanın bir müdafaa vekili tarafın
dan tetkiki hak ve adaletin tezahürüne yardım eder 
ki bu -mahkemenin vezaif ini de teshil eder. Maznun 
veya müttehimii resen müdafaa ile mükellef olan bir 
dava vekili o davaya müteallik dosyayı tainamiiyie 
tetkik ederek meselenin bütün tafsilâtını öğrenir ve 
mahkemenin kesreti meşguliyeti hasebiyle gözden ka
çırdığı mühim nukatı hukukiyeyi heyetin nazarında 
tecelli ettMr ve bundan binnetice adalet müstefit 
olur. Binaenaleyh resen müdafaa vekili tayini mecbu
riyeti yalnız müttehimin lehine mevzu bir kaide de
ğildir. Bu, aynı zamanda adaletin tecellisi için kon
muş bir zarureti hukukiyedir ki hem maznunu hem de 
adaleti müstefit eder. Binaenaleyh encümenin tanzim 
ettiği madde bu her iki nokta! nazarı telif ettiği için 
bendeniz gayet doğru görüyorum. Hatta maznunun 
intihab ettiği kimse marifetiyle mahkeme huzurunda 
hukukunu muhafaza edebileceği hakkındaki fıkrayı 
da gayet muhik buluyorum. Gerçi bu ihtisasa taalluk 
eden blîr meselenin gayri mütehassıs anasıra tevdii 
gibi bir manayı tazammun edebilir se de - büsbütün 
manasız bırakılacağına - hiç değilse daha az zararı 
ihtiva eder bir hüküm halinde kabul etmekte de fay
da gördüğüm için bendeniz, encümenin maddesine 
tevfikan kabulünü teklif ediyorum ve zannediyorum 
ki resen müdafaa keyfiyetine halel getirecek olursak 
bundan adliyemize de zatı adalete de noksan gelecek
tir ve bu bahta, Adliye Vekili Beyefendi de adliye
mizden bu resen müdafaa usulünün kaldırılmasının 
ne dereceye kadar muvafık olup olmadığı hakkında 
mütalaalarını serdetme'eıri için kendilerini davet edi
yorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Adliyemize noksan gelmez. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, en
cümeninizin muvafakat ettiği, hükümetin maddesin

deki müdafaa vekilini kaldırmıyor, ihtiyarî bırakıyor. 
Şimdiye kadar memleketimizde kırk senelik tecrübe 
göstermiştir ki, mahkemenin tayin etmiş olduğu ve
kilin, yani müdafüer, muhakemelerin uzamasından 
ve engel olmasından başka bir fayda temin etmemiş
lerdir. (Çok doğru sesleri) Davaların tesrii intacı için 
böyle bir kaide koymaya ızdırar hasıl olmuştur ve 
encümen de bu esbaba binaen hükümetin teklifim ka
bul etmiştir ve hiç bir valkit sellemehüssülanı kabul
de istical etmem'ştir efendim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhi ati tadilini teklif ede

lim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Madde 5. — Cinayet mahkemelerinde dahi mü

dafaa vekili tayini ihtiyarîdir. Maznun intihab ettiği 
kimse marifetiyle hukukunu müdafaa edebilir. 

REİS — Mustafa Feyzi Beyin takririni reye arz 
ediyorum. Nazarı dikkate a'aniar ellerini kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Takriri encümene veriyo
ruz. 

Madde 6. — Kavanini sairenin buna muhalif ah
kâmı merî olmaz. 

REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yedinci ve sekizinci maddelerin numa
ralarım değiştirmek Lâzım gelecektir. Usul ve taamüle 
mugayir bir şeydir. Yedinci madde sekizinci madde 
olacaktır ve sekizinci madde de yedinci madde ola
caktır. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merîdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen elerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun ahkâmını icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmıîştir. 

Efendim 4' Tayini esami ile reye vaz etmiş oldu
ğumuz kanunlar hakkında reylerini istimal etmeyen 
zevat lütfen reylerini versinler. 
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Beşinci madde Encümenden gelmiştir. Encüme
nin izhar ettiği şekli okuyorum : 

Madde 5. — Cinayet muhakemelerinde dahi mü
dafaa vekili tayini ihtiyarîdir. Maznun in ti ha b ettiği 
vekili marifetiyle hukuku müdafaa edebilir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lü'Ifen 
ellerimi kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umum'iyesini reye arz ediyorum.: 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kanunun heyeti unıu-
miyes'i kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, ruznamenin yedinci numarası
na geçiyoruz. 

2. —• Ertuğrul Mebusu mütekait Miralay Rasim 
Beyin rütbesinin iadesi hakkında istida ve istida En
cümeni mazbatası. (I) 

REİS — Okunacaktır (mazbata okundu) 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Bendeniz ge

rek Rasim Bey hakkında ve gerekse mazbatanın leh 
ve aleyhinde söz söylemeyeceğim. Bendeniz esas me

sele hakkında maruzatta bulunmak istiyorum. Bu me
sele, mahiyeti esasiyesi itibraiyie ordu muamelâtı za-
tiyesinSe 'taalluk eden bir keyfiyettir. Bunun Meclisi 
âlide mevzuu bahis olması her hafide mahzurdza sa
lim değildir. Çünkü bu çığır bir kere açılırsa, müra
caatlar tevali edecektir. Heyeti Celile çek müşkül bir 
vaziyette kalacaktır. Bu Heyei'i Ceiileııiz tarafından 
kabul edilirse mevzuatı kanuniyeımizle de taaruz eder. 
Meselâ : İhtiyat zabiîan kanununun altıncı maddesi 
gayet sarihtir, orada deniyor iki «ihtiyat zab;«.'eri or
duda feShdam edilirlerse maaş ve tahsisatları da veri
lir. Fakat bunlara hiç bir zaman muvazzaf zabıtan 
misi'lu muamele ifade edilemez» Şu halde heyeti ce
lile mazbatayı kabul edecek olursa bu, ihJiyat zabi-
tan kanununun o maddesiyle taaruz ettiği için mü
dafaai Milliye Vekâleti bu kararı âlinizi icrada müş-
kîlâta maruz kalır. Mazbata reddedilecek olursa isti
fa Encümeni tarafından ariz ve amik tetkik edilerek 
mağduriyeti sabit olan Rasim Bey arkadaşımızın mağ-
duriy^tim'n temadisine Sebebiyet verilmiş olur. Fakat 
bu noktaf nazardan mesele ehemmiyetlidir. Daha 
esaslı tetiklik edilmek için Müdafaa! Milliye Eneüme-
nine gitmek ve hiç olmazsa Müdafaai Milliye Vekili
nin de aıdktai nazarı buna iniimam etmek lâzımdır. 
Onun için bendeniz istirham ediyorum, bu mazbata 

(1) Elli dördüncü içtima zaptının nihayetine mer
buttur. 

mütehassıs olan Müdafaai Milliye Encümenine git
sin ve orada daîsa esaslı bir surette tetkikat yapılsın, 
Mad&raai (Milliye Vekilinin de mütalaası alınsın ve 
ond&& sonra heyeti celilenize arz edilsin, bunun için 
ufak bir takrir veriyorum. 

.MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Reis Bey 
bu mazbatayı encümen istiyor. 

REİS — Müdafaai MiKiye Encümenine veriyo
rum efendim. Ruznamenin sekizinci maddesine ge
çiyoruz. 

3. — 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı Müza
yede ve Münakaşa ve İhalât Kanununun sekizinci 
maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri hakkında (3/518) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Müsaade buyurursanız yalnız fıkrai tef-
siriyeyi okuyalım (muvafık sesleri) 

Fıkra! Tefsiriye 
Hükümet namına vukubulacak Müzayede, Müna

kaşa ve İhalât hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli Ka
nunun sekizinci Ve ondördüncü maddelerine nazaran 
usulü dairesinde teminatı muvakkate vererek müza
yede ve münakaşalara iştirak etmiş ve uhdelerine iha
le icra kılınmış olan taliplerin bıılâhare müddeti zar
fında teminatı katiye vermedikleri 'takdirde teminatı 
muvalkkaieleri protesto keşidesine ve hüküm istihsali
ne hacet kalmaksızın hükümetçe irat kaydedilir. Bu 
yüzden hazine aleyhine bir güna zarar terettüp ettiği 
surette zarar ve hasarı mezkûr da ayrıca hükmen ta
lep ve tahsil olunur. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaîdırsHi... Kabul etmeyenler el kaldırsın.., Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenin dokuzuncu maddesine geçiyoruz : 

4. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; Yol 
Mükellefiyeti Kanununun 4, 5 ve 17 nci maddeleri
nin tadili hakkında (21523) numaralı teklifi kanunisi 
ve Nafıa ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
Meclisi âlinin arzularından birisi de, yollarımızın bir 
r;a evvel yapılması cihetidir. Bunun için ve geçen sene 
idnrei hususiyeye ait yolların bir an evvel yapılma-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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sini temin için (yol mükellefiyeti) namliyle bir kanun! 
kabul edilmişti. Bu kanunun esnayı tatbikinde bazı 
müşkülâta tesadüf edilmişti. O müşkülâtım izalesi için 
bendeniz bir kaç madde teklif ettim. Dahiliye Encü
meni yalnız kanunun bir maddesini kabul ederek 
düğerlerini reddetmiştir. Kanunda deniliyor ki : Mü-
ksîkfin muh'Üİ'inln sekiz saat mesafesinden uzağa git
mesin orada çalıştırılsın. Halbuki yapılanı yol 8,5 saat 
olursa yarım saat için yola sevk edilemiyor, tabiî pa
ra da alınamıyor. 

Binaenaleyh besideniz o teklif ettiğim kanunda bu 
mahzurun izalesi için diyorumki : Yapılan yol kendi 
fcjîzpsı dahilinde ise sevk edilen, bu mahzurun izalesi 
için... Sonra mükellefin yoklama esnasında para vere
ceğim diyor. Halbuki parası yok. Emvaline müracaat 
ediliyor. Bir şeyi yok. O zaman hapse konulacak... 
Halbuki bendeniz, mükellefiyetini vermezse hapse sevk 
etmektense yola sevkedilsin diyorum. 

Sonra kanunun bir maddesinde deniliyor ki: Yol
dan firar ederse jandarma vasıtasiyle icbar edilir, ya
hut jandarma nezareti altında istihdam edilir. İcbar 
bir manayı ifade etmiyor. Tabiî Cumhuriyeti idare ile 
de kabili telif değildir. Bunun için diyorum ki, yol
dan frar edenin her firar ettikçe eğer bedenen mü
kellefiyeti «fa etmemiş ise, parası da yoksa iki gün 
fazla çalıştırılsın. Firarı tekerrür ederse bir misli daha 
fazla çalıştırılsın. Bu maddelerin kabulünü teklif ve 
rica ederim. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bu yol kanunu her sene Meclisi Âlinize 
geliyor. Bir yoluna koyamadığımız anlaşılıyor. 

Teklifi kanunide, yol mükelefiyetini ifadan imti
na edenler yahut işbaşından firar edenler iki kat 
olarak bedelen ve tahsili emval kanununa tevfikan 
istüyfa olunur diyor. Malûmu âlileridir ki, maîlubatı 
devleti ifadan imtina edenler hakkında ona tevfikan 
istiyfa olunur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ya parası 
bulunmazsa ne olur? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — B:ı ka
nun geçen sene kabul edilen kanunla taban tabana 
zıttır. Bu hususta uzun uzadıya müzakerat cereyan 
etli. Hat;a bu teklif edilen kanun müeddasına mu
tabık olan teklifler reddedilmişti. Şimdi kanunu kabul 
ettiğimizde ne istifade ediyoruz. Bir kimse kanunen 
teklif edilen yol parasını veremeyecek qlursa ondan 
iki kat alınacak mecburiyet nedir? Devlet matlubatım 
bir kimse vermediği zaman ondan iki kat mı tahsil 
ediyor? Tahsili Emval Kanununa müracaatla aynı 
usul dairesinde tahsil ediliyor. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Parası yoksa, 
serveti yoksa hapse ilka ediliyor. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Sonra 
bedeli mükeîefiyete gelince, bedeli mükelefiyet ihti
yarîdir. İsterse bedel verecek, isterse bedenen çalışa
cak. Böyle şahsen çalışmakta veya bedel vermekte 
muhtar o'an bir mükellefi, bir kimseyi şahsen çalış
madığından dolayı nasıl tecziye edeceğiz? Altı gün 
çalışmadı diye on iki gün çalış diyeceğiz. Altı lira 
verecekse on iki lira ver diye nasıl diyeceğiz? Bina
enaleyh bu madde zaitir, haşivdir. Bunun reddini tek
lif ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yoldan firar 
ederse ne yapacaksınız Beyefendi? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim! İsmail Ke
mal Beyefendinin teklifleri iki madedye mütealliktir. 
Bunlardan birisi, yol mükelef iyetinin kaza dahiline 
teşmil edilmesi, diğeri de bedenen ifayı mükellefiyete " 
davet olunanların ifayı mükellefiyetten kaçmaları do-
layısıyle kendilerine bir ceva verilmesinden ibarettir. 
Bu maddelerden birincisi encümenimizce tetkik 
edilerek halkın kendi ocağından sekiz saat daha uzak
lara götürlmesine Meclisi Âlinin kail olamayacağını 
nazarı itibare alarak yalnız kendi kariyelerinin sekiz 
saat muhitinde ve nahiyeler dahilinde çalışabilecek
lerini esas olarak kabul ettik. Yol kanununun diğer 
bir maddesinde mükellefiyeti sekiz saati tecavüz eder
se Meclisi Umuminin karariyle nahiyesi dahilindeki 
hususi yollarda çalışacağı derıneyan edildiği için bu 
maddeyi tadile lüzum görmedik. İkinci meseleye ge
lince : «Tarik mükellefiyeti nakdiyesini ifa etmeyen
ler jandarma vasıtasiyle icbar olunur» deniliyor. Zan
nedelim ki, maddei kanuniye böyledir. Fakat maddei 
kanuniyedeki bu icbar kelimesi Cumhuriyetimizin 
prensibiyle kabili telif görülemediği için encümeni
mizce bu cihet şu suretle kabul edilmiştir : 

«Tarik mükelefiyeti nakdiyesini ifadan imtina 
eder ve- bu imtina meşru sebeplere müstenit olmazsa 
bunlardan iki kat bedel alınacaktır» yani bedenin ifa 
ettirilmeyecek, yalnız iki kat tarik bedeli alınacaktır. 
Bundan maksat da, memleketimizn muhtaç oldu
ğu yolarınızın amelei mükellefe vasıtasiyle inşa ve 
ettirilmesinden ibarettir. Binaenaleyh encümenimiz 
maddenin o suretle kabulünü istirham eder (Doğru 
sesleri). 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, Mü
nir Beyefendi para tahsil edelim buyuruyorlar. Pa
rası yoksa tahsili emval kanununa tevfikan (125) ku-
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ruşa bedel bir gün hapse ilka edeceğiz. Fakat niçin 
hapsedelim? Maksat yol yaptırmaktır. Yola gönde
relim yol yapsınlar, tşte başmühendisten aldığım mek
tubun bir fıkrasını okuyayım. «Her hangi bîr şahıs 
yol parasını nakden eda edeceğini teahüt ettiği hal
de bilâhare nükûl ediyor. Tahsildarlar emval namına 
bir şey bulamıyorlar ve bu suretle bermucibi kanun 
alınması lâzım gelen para tahsil edilemiyor ve yol in
şası akamete uğruyor». 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Tahsildar
ların yapmaya imkân bulamadığı bir şey nasıl olur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Esnayı mu
ayenede para vereceğim diye teahhütte bulunuyor. 
Fakat nükûl ediyor. Bilâhare tahsildarlar emvaline 
müracaat edince hiç bir şey bulamıyorlar. Bulama
yınca hapse ilka ediyorlar. Şimdi bu adam niçin hap
se konsun ve niçin hükümet bu adam için masraf et
sin ve niçin o adamın kuvvetinden hükümet istifade 
etmesin? Binaenaleyh para tahsili doğru değildir. 
Yola sevketmek lâzımdır. Yoldan kaçanlar için de 
kaçtddan bir güne bedel iki gün zammedilsin. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Tekrar ka
çarsa? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Firar ettiği 
güne bedel iki gün fazla çalıştırılsın. Maksat 
yolarımızın bir gün evei ikmalini temindir. Bu 
hususta şahsını için hiç bir düşüncem yoktur. 
(Hatıra bile gelmez sesleri), (kâfi sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, geçen sene bu 
kanunun müzakeresi esnasında bendeniz aynı teklifi 
dermeyan etmiştim. Çünkü o kanunun bir maddesin
de bekaya kalan efradın parası aranılmıyordu. Şim
di gerek şahsen mükelefiyet kabul etsin gerekse nak
den ifayı mükellefiyeti kabul etsinler bir kere mükel
lefiyeti bedeniyeyi kabul eden şahıs tayin olunan 
mevkii ameliyata gelmezse, şurada, burada vakit ge
çirecek olursa bakayasından kurtulup gidiyordu. Ben
deniz bu mahzura binaen gerek mevkii ameliyata 
gelmeyen ve yahut gelip de firar ve tegayyüp eden
lerden iki kat alınsın, demiştim. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Encümenin fikri de bu
dur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Evet, bu teklifi kanunî 
her halde kaçakçılığı fikrine yerleştirmiş olanlara 
karşı bir kuvvei müeyyidedir, kabulü lâzımdır. O 
vakit de bu noksanı arz etmiştim. Fakat Meclisi Âli 
bunu ehemmiyetli görmedi, lâkin tatbikat gösterdi 
ki bu noksan vardır. Her halde bu maddenin kabu
lü lâzımdır? (Kâfi seleri.) 
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Riyaseti Celüeye 
Bu kanunun reddini talep ederini. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) -r- Yollar yapıla
maz. 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Takrir kabul edilmiştir. Kanun teklifi 
red olunmuştur. 

5. — Ticaret ve Sanayi Odalarıyle açılacak borsa
lar ve tesis olunacak fabrikalar için tahsisine lüzum 
görülecek emvali milliye ve metruke ile vakıf emlâk 
ve arsaların bedeli mukadderi mukabilinde itası hak
kında (İJ775) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları (1) 

Efendim, Kanunun heyeti umum iyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır seleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut vakıflar
dan bazı müessesat ile belediyelere satılabilecek arazî 

ve arsalar hakkında kanun 
Madde 1. — Menafi-i umumiyeye hadim müessesat 

ile Belediyelere ve Ticaret ve Sanayi ve Ziraat oda
larıyle Borsalara ve Hükümet tarafından gerek resen 
ve gerek iştirak suretiyle vücude getirilecek fabrika 
ve müessesata emvali milliye ve metrukeden veya 
mazbut vakıflardan lüzum görülecek arazi ve arsalar 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle mecaHsi idarece tak
dir olunacak bedel mukabilinde satılabilir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça
talca) — (Mecalisi idarece) yerine (idare heyetlerin
ce) demek lâzımdır. 

REİS — Efendim bir takrir vardır : 
Riyaseti CeMleye 

Birinci maddeye Tayyare Cemiyetinin de ithalini 
teklif ederim. 

Van 
Hakkı 

SAKİR BEY (Çatalca) — Malumu âlileri menafii 
umumiyeye hadim müesesat meyan ında geçenlerde 
kabul buyurulduğu üzere Tayyare Cemiyeti de da
hildir. Yani bu arzu hâsıl olmuştur. Yalnız Meclisi 
İdareler hakkında zikredilmiş olan ifade ahiren ka

fi J Zabtın sonuna merbutur. 
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bul edilmiş olan kanundan mukadem olduğu için 
(Meclisi idare) denilmiştir onun (Heyeti idare) olarak 
tashihini rica ediyorum. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Himayei Eifal de da
hil midir? 

REFET BEY (Urfa) — Türk Ocakları ve Mu
allimler Birliği de dahil midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendim. 
HAKKI BEY (Van) — Madem ki Tayyare Cemi

yeti dahildir. Takririmi geri alıyorum. 
REİS — O halde (Mecalisı idarece) terkibinin 

(idare heyetlerince) şekline tebdili reye koyuyorum, 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmım icraya Tica
ret ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Üçüncü madde
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Efendim, Kanunun ikinci müzakeresine geçilme

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

6. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; pullu 
ilânların muhafaza mecburiyetinin bir seneden altı 
aya tenzili hakkında (2/509) numaralı teklifi kanunisi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (1) 

Efendim, bu kanun teklifinin heyeti umumiyesi 
evvelce müzakere edilmiş ve birinci maddesi kabul 
edilmişti. Hakkı Tarık Beyin tadil takriri üzerine 
encümen ikinci maddeyi hazırlayarak getirmiştir. 

Madde 2. — Gazeteler ile mevkut ve gayri mev
kut risalelerin tabi ve naşiri ilânların tabi olduğu 
damga pulunu ilânın müderiç olduğu nüshada ma
halli mahsusuna ilsak ve bu nüshayı indelicap teftiş 
memurlarına ibraz ederlerse ilânın nushai asliyesini 
muhafaza mecburiyetinden vareste tutulurlar. Gaze
telerle mevkut ve gayrimevkut risalelerin koleksiyon
larının tanzim ve muhafazası mecburîdir. . 

REİS — Söz isteyen var mı? (Yok sesleri) Reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

(1) İşbu mazbata zabtın sonuna merbuttur. Ev
veliyatında 43 ncü içtimain zabıt ceridesine merbut
tur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, 

Madde 4. —İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendini, bu kanunim ikinci defa müzakeresini 
kabul edenier lütfen eli kaldırsınlar... Kabul etmeyen
ler el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendini, ruznamemizin on üçüncü maddesindeki 
kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz : 

7. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde kal
mış olan harp esirlerinin «tebaa şevki» muamelesine 
tabi tutulmaları hakkında (1/827) numaralı kanun lâ-
"yihası ve Hariciye Encümeni Mazbatası (1) 

MUHİTTİN BEY (Elâziz) — Hariciye Vekilinin 
bulunması lâzımdır. 

REİS —Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
isleyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde kalmış olan 
harp esirlerinin «tebaa şevki» muamelesine tabi tutul

ma'arı hakkında kanun 
Madde 1. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde 

kalmış olan harp esirleri hakkında, hükümeteyn arasın
da akit ve 21 Temmuz 1337 tarihli Kanun ile tasdik olu
nan 28 Mart 1337 tarihli iadei üsera mukavelesi ah
kâmının tatbikinden sarfı nazar ile, elçiler ve şehben
derler marifetiyle «Tebaa şevki» muamelesi ifa olu
nabilir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri). Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Neşri tarihinden muteber olan bu 
kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. Efendim! Bu kanunun ikinci mü
zakeresine geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

REİS — Efendim, ruznamemizin on beşinci mad
desine geçiyoruz. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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8. — Maadin nizamnamesini bazı maddelerini mu
addel 12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı Kanunu
nun dördüncü maddesinin tefsiri hakkında (3/522) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret Encümeni Maz
batası (1) 

REİS — Okunacak 
(Mazbata okundu). 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maz

batayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar.. Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamenin on altıncı madesine geçiyoruz : 

9. — Sıhhiye zaitamnın vakti hazerde sureti is
tihdamlarına mütedair 20 Şubat 1325 tarihli nizamna
menin üçüncü maddesine ve Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununun ellinci maddesini muaddel 20 Haziran 1326 
tarihli kanun ahkâmına nazaran gerek hayatı mülki
yede ve gerek hayatı askeriyede sepkeden hizmetleriy
le on beş seneyi ikmal etmiş olan sıhhiye zabitleri
nin istifa hakkım ihraz edip edemeyeceklerinin tefsiri 
hakkında (3/541) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Sıhhiye ve Müdafaai Milliye Encümenleri mazbata
ları (2) 

REİS — Okunacak. 
(Müdafaai Mîllîye Encümeni mazbatası okundu). 

REİS — Efendim: Matbu mazbata suretinde (sıh
hiye zabıtamnın vakitte) şeklinde yazılmıştır. Hal
buki bu, (Sıhhiye zabıtanının vakti hazerde) olacak
tır. Mazbatayı bu suretle reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler 
el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim, fzmir Mebusu Münir Beyin idarei 
Umumiyet Vilâyat Kanunu hakkındaki teklifi kanu
nisine dair bir takriri vardır: 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
(2) Zabtın nihayetine merbuttur. 

• * 

2. — İzmir Mebusu Münir Beyin; İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun 196 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkındaki teklifi kanunisini geri aldığına dair 
takriri. 

Riyaseti Celüeye 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 106 ncı 

maddesine bir beşinci fıkra ilâvesine dair olan 
5 . 12 . 1341 tarih ve 2/496 numaralı teklifi kanu
nin im iade buyurulmasmı rica ederim. 

İzmir 
Münir 

REİS — Alelusul geri veriyoruz. 
Reylerini istimal etmeyen âza lüten reylerini is

timal buyursunlar. Tasnifi âra hitam bulmuştur. Neti
ce i arayı arz ediyorum : 

İstanbul imtiyazlı tahmil ve tahliye şirketince is
tikraz edilecek olan yarım milyon liraya Maliye Ve
kâletinin kefaleti hakkındaki kanuna (130) zat işti
rak etmiştir. İkinci defa reye vaz edildiği içn muame
le tamamdır. (121) kabul, (8) ret, (1) müstenkif var
dır. Kanun (121) reyle kabul edilmiştir. 

Şeker Petrol ve benzin inhisarına ait ibtidaî ser
maye hakkındaki kanuna (145) zat iştirak etmiştir. 
Muamele tamamdır. (126) kabul, (19) ret vardır. Ka
nun (126) rey ile kabul edilmiştir. 

Beynelmilel iktisadiyat heyeti namiyle bir daire 
teşkili hakkındaki kanuna (137) zat iştirak etmiştir. 
İkinci defa reye vaz edildiği için muamele tamamdır. 
(126) kabul, (9) ret, (2) müstenkif vardır. Kanun 
(126) rey ile kabul edilmiştir. 

Ankara Hukuk Mektebinde müderris olan mebus
lara maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkındaki 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatasına (138) zat rey 
vermiştir. İkinci defa rey vaz edildiği için muamele 
tamamdır. (109) kabul, (25) ret, (4) müstenkif var
dır. Mazbata (109) rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim, Çarşamba günü saat (14) de içtima edil
mek üzere celse tatil edilmiştir. 

Hitamı müzakerat; Saat : 16.00 

•* "•• 
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İstanbul Tahmil ve Tahliye Şirketince istikraz edilecek oüan yarını milyon liraya Maliye Vekâletinin kefaleti 
lıakkHndaki Kanunim ikinci defa reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Kâzım B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 

Besim Atalay B. 
AMASYA 

Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Âza adedi : 2 86 
Reye iştirak edenler : 130 
Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

8 
1 

Reye iştirak etmeyenler : 156 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

D İ YARDEKİ R • 
Şeref B. 
Zjîfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhitin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Raif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

Tahir B. 
HAKKÂRİ 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 

İZMİR 
Kâmil B -IvCJ.UllI U . 

Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 

Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
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ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
îsmail B. 

RfZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Nurettin Paşa 

1 : 56 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRT 

Halil Hulki.B. 
Mahmut 6. 

SİNOP 

Yusuf Kemal B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

15 . 2 \ . 1926 C : 1 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

[Reddedenler] 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

[Müstenkif] 

TRABZON 
Süleyman Sırı ı B. 

LfRFA 

Ali B. 
Refet B. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

[Reye iştirak etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B, 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Gaiib B. 
(İstiklâl Mah. Âzası) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. (M.) 
Avni B. (İstiklâl Mah. 
Âzası) 
Süleyman Sırrı, B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münir B. 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (İstiklâl Mah. 
Müddeî Umumisi) 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. (M.) 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Şahin B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (M.) 
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İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
(M.) 
Dr. Refit B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osrrianzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Sürey B. (İstiklâl 
Mah. Müddeî Umumisi) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

1 : 56 15 . 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. (M.)/ 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B.. 
Lûtfi Müfit B. 

KÖCAuI.t 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Rağıp B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
.Ali Sahip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
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MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. (M.) 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. (İstiklâl Mah. Âzası) 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 
Reşat B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. (M.) 

..<... 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Halis Turgut B. (M.) 
Muammer B. (M.) 
Rahmi B. 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. (M.) 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.)/ 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı iHlmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Şeker, petrol ve benzin inhisarına ait ibtidaî sermaye hakkındaki Kanunun ikinci def a, reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Nafiz B, 

ANKARA 
Ali B. 
ihsan B, 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B, 

Âza adedi : 286 
Reye iştirak edenler : 145 
Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

19 
0 

Reye iştirak etmeyenler : 141 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
ŞerefB. 
Zülf i B 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
-erit B. 

Kılıç Ali B. 
GELİBOLU 

Celâl Nuri B. 
GENÇ 

Muhittin B. 
GİRESUN 

Tahir B. 
HAKKÂRİ 

Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 

[ KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Gaflip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

M AR AŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

~ 215 — 



t : 56 15 . 2 . 1926 C : 1 

NİĞDE 
Ata B. 

Halil Sıtk 
Hamdi 
İsmail 

Ali B. 
Ekrem 

B. 
B. 

B. 

ORDU 
ı B. 

RİZE 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKA D 
Emin B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

[Reddedenler] 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B, 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzun Karabekir Paşa 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ruşen Eşref B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD ' 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK. 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mahkemesi Âzası) 
Süleyman Sırrı B 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M,) 
Münir B. 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Necip Ali B. (Ankara 
İstiklâl Mahkemesi Umu
misi) 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. (M.) 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Cazım B. (M.) 
Münür Hüsrev B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. (V.) 
Şahin B. (M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mahkemesi Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzun B. 
Şevket B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (M.) 

İSPARTA 
Flafız İbrahim B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
(M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
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İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mahkemesi M. 
Umumisi) 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B, 
Necmettin Molla B,( (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
A.hmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. (M.) 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

I : 56 15 . 2 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (İstiklâl 
Mahkemesi Âzası) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B, (Şark İstik
lâl Mahkemesi Âzası) 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. (M.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

1926 C : 1 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hâzım B. (M. 
Galip B. (M.) 
Halit B. 

ORDU 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 
Reşit B. (M.) 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. (M.) 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. (M.) 

>m<^ •<•»• 

Rahmi B. 
Rasim B. (M.) ' 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİS 
Ali Sururi B. (M.) 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M. 

TEKİRDAĞ 
Faik B, 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Hacı Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. (M 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Beynelmilel iktisadiyat heyeti namiyle bir daire teşkili hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. _ 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 

Âza adedi : 286 
Reye iştirak edenler : 137 
Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

9 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 149 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaldk B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B, 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

İsmet B,. 
DENİZLİ 

Mazhar Müfit B. 
DERSİM 

Ahmet Şükrü B. 
DİYARBEKÎR 

Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 

Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
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MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

ANKARA 

Ali Fuat Paşa 

BURSA 

Nurettin Paşa 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B, 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

DERSİM 

Feridun Fikri B. 

ERGANİ 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

[Reddedenler] 

İhsan B. 

ERZURUM 

Raif B. 

KERESİ 

Haydar Adil B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

[Müstenkifler] 

KARS 
Ömer B, 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (İstik
lâl Mahkemesi Âzası) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

[Reye iştirak etmeyenler] 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. (M.) 
Avni B. (İstiklâl Mahke
mesi Âzası) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (İstiklâl 
Mahkemesi M. Umumisî) 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. (M.) 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Haldi B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B, 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Şahin B. (M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (M.) 
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İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
(M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr, Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik
lâl Mahkemeisi M. Umu
misi) 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

t : 56 15 . 2 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Sabit B. 
Zeki B. (M.) 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lütfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Rağıp B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Baş V.) 

M ARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

. 1926 C : 1 

I MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. 

I Yakup Kadri B. 
MENTEŞE 

Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
i Niyazi B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hâzı mB. 
Galip B. (M.) 
Halit B. M.) 

I ORDU 
I Recai B. 
I RİZE 

AH B. (İstiklâl Mahke
mesi Âzası) 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 
Reşat B. (M.) 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühlii B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 

Halis Turgut B. (M.) 
Muammer B. (M.) 
Rahmi B. (M.) 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. (M.) 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOK AD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B, 
Yusuf Ziya B. 
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Ankara Hukuk Mektebinde müderris olan mebuslara maaş verilip vcrilmiyeceğinin tefsiri hakkındaki Kanu
nu Esasi Encümen!'mazbatasının İkinci defa reye vazı neticesi 

(Mazbata kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B, 
Şak ir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Âza adedi : 2 
Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

36 
38 
09 
25 
4 

Reye iştirak etmeyenler : 148 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
ihsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA J 

Şak ir B. 
ÇORUM 

İsmail Kemal B. 
DENİZLİ 

Mazhar Müfit B. 
DİYARBEKİR 

Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GÎRESUN 
Tabir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Agaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
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USULÜ MUHAKEMATI CEZAİYE KANUNUNUN 
MEVRUT (1/769) NUMARALI KANUN LÂYİ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 10 Kânunuevvel 1341 

Kalemli Mahsus Miidiniyeti 
6/5873 

Büyük MilM Meclisi Riyaseti CeliSesMie 
Usuli Muhakemaiı Cezaliye Kanununun bazı 

maddelerini tadilen Adliye Vekâletinde tanzim olu
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 Kânunuevvel 1341 
tarihli ictlmamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası esbabı mucibe mazbata
sının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 
Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyuruîmasını rica ederini efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizin şeraiti muhitiye ve içtimaiyece 

muhtelif olan vaziyeti umumiyesi ahkâmı kanuniye 
ve usuliyemizin tatbikatınca da muhtelif netayiç ve 
tesirat husulüne baiis olmaktadır. 

Teşkilâtı hazırai devletin hakkı ferdîye bahşetti
ği masuniyeti şümul ve icabatiyfe idrak etmiş olan 
muhitlerde halkın bizatihi kendi vücut ve kabiliyeti 
bu bapta bir zunanı hak ve madelet olduğu halde 
henüz aşiret tesiratmdan vareste kakmayan diğer bir 
kısım halkımızın şu veya bu namlar alında müte-
meıkiz nüfuz ve tesirlere tabi ve münkat bulunma
ları hassaten nüfuz ve menafiin tesadümünden mü
tevellit hâdisatı adliyede kendilerini erbabı nüfuzun 
hükümet eli marifetiyle kahrı hasım için kütle ha
linde istifade edeceği bir aleti müteharrike mesabe
sine indirmekte ve gerçi Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanunumuz haktan ve onun vasıtai tenüiniyesi olan 
devletten başka kuvvet tanımayan bir cemiyeti mü
tekâmile için hak iddia ve müdafaaca husulü mat
lup muvazeneti lâyık olduğu ehemmiyeti mahsusa ile 
temin etmiş ise de bu müfâhazai esasiye icabatından 
olmıak üzere vaz ettiği kuyut ve şurutu usutiye tah
tında mukayyet olan hukkâmın melhuzatı kanuniye 
haricinde kalan sahalarda tevzini adalet edebilmeleri 
ekseriya kabili telâfi olmayacak müşkülâta maruz 
kalmakta olmakla bu kalbi] yerlerde hukkâma tev
zii adlüdad emrinde bahsi iktidar edecek tedabiri 
mahsusa] himayetkârane ittihazı içtmıaıyetrmize mü-

Sıra Numarası : 60 

BAZI MEVADDENI MUADDEL BAŞVEKÂLETTEN 
HASI VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

rettep vecalbi asliyeden bulunmuş ve işte bu fâyihai 
kanuniye şu esbab ve sevaıikten dolayı tanzim ve 
takdim olunmuştur. 

Mütalâasından müsteban olacağı veçhile lâyiha
nın maddesi, hassaten hukkâmın tahliye ve tevkif 
emrinde usuMi muhakemece tabi oldukları kuyut ve 
şurutu tahfif ile onlara cürmün şekîiyet ve mevsufi-
yeti kanuniyesinden ziyade muhitin ilcaat ve ükaatı 
hususiyesine tabi olan hakkikattı tekevvüniyesi nok-
tm nazarından takdiri hal ve muktezaya iktidar ve 
seîâhıiyet .vermek gayesine müstenittir. Şimdiye ka
dar emsali adidesiyîe sabit olduğu veçhile ekseriya 
mürettep ve musanna bir hadiseye izafe olunan ma
hiyeti cinaiye yüzünden îbtMaen tevkifi eşhasa muz-
dar kalan müstantakfar iddiayı takiben peyderpey 
ikame edilen yirmi, otuzu mütecaviz şahitlerin celp 
ve isticvabı neticesinde menli muhakeme ile telâfii 
hale kudretyap olsa bile o zamana kadar geçecek ay
lar zarfında temadi eden mevkufiyetinin mütezar-
rırîarına karşı gayri kabili telâfi ziyaı hakka sebep 
olması tevzii adîüdada müekkel bir müessesenin bin-
netice vasıtai intikam olmak gibi pek ağır ve sebebi 
vaziyle gayri kabili telif netayice bais oluyor. 

Vakıa Usuîü Muhakematı Cezaiye Kanunumuzun 
şekli metnisi iddida olunan cürmün mücerret cina
yet derecesinde tavsif o&unmuş olmasını sebebi tev 
kîf addetmemekte isede bir taraftan cürmün mücer
ret cinsi cezasım müstelzîm olması halinde dahi tevkif 
kararı ittihazında müstantikları salâhiyattar kıMığı 
halde diğer taraftan işbu kararın ne gibi ahvalde ita
sı icap edeceğini tayin ve tasrih etmeyerek bu husus
ta mercii aidine mutlak bir hakkı takdir ve ihtiyar 
bahşetmiş olması kanunun vazından itibaren sahai 
tatbik ve tecrübede teayyün eden ihtiyacata mebni 
Mahkemeii Temtiyz mezkûr seksen dokuzuncu mad
denin manâyı mutlâkını cünha mevaddına kasten ta
yin ve tahdide sevketmiş ve şu suretle başlayıp kırk 
seneyi mütecaviz zamandan beri taamütü tatbiki ha
lini alan noktai nazar, mezkûr mdade ıtiâkından isti
fadeye haüe imkân bırakmamıştır. 

Halbuki bir fiilin mücerret hapsi müştekim ol
ması kanunen hiçbir kayıt ve şarta tabi tuutllmazsı-
zın faili tevkif hususunda merciine nasıl ki salâhi
yet bahşoEmamak lâzım gelirse diğer taraftan cina
yet mahiyetinde olan bir fiil cürmü failini dahi ke-



zaîik hiçbir kayıt ve şart tahtında olmaksızın serbest 
bırakabilmek iktidarının sureti mutlâkada tefvizi de 
o nispette şayanı tecviz olmayacak hususattan o t 
makîa hem hakkı ferdiyi ve hem ümii selâmeti âmme
ye matuf olan hukuku umumiyeyi halelden sıyane-
ten bir taraftan kanunda mevcut salâhiyeti mutlâ-
kanın bazı kuyut ve şurut ile takyidi ve diğer taraftan 
eîhaüetühazihi kanunda mevcut olmayan bazı salâhi
yetlerin dahii ilâveten tefvizi suretiyle mütevazin ye 
müteadil bir esas vazı lâzımadan görülmüş ve lâyiha
nın birinci maddesi ol veçhile tespit edilmiştir. Bina
enaleyh işbu şekil ve esasa göre tahkikat hâkimi va-
ziyed etmiş olduğu maıddei cinaiye tahkikatında şai-
bei tezvir ve tasni ihtimalini şayanı nazar görür ve 
maddei müddeabihanın dahi ezcümle meşhuden ika 
olunmuş bir cürüm olmamasına ve delâili kâfiye he
nüz mvecut bulunmamasına nazaran delail cemine 
kadar serbest bırakılmasına maznunun firarı Veya 
memleketin in ümnü asayişi noktasından bir mahzur, 
görmezse tahkikata gayri mevkuf olarak devam ede
bilecek ve hatta bu suretle devam ettiği tahkikat ne
ticesinde lüzumu muhakeme kararı itası halinde maz
nunu gayri mevkuf olarak muhkemeye sevk edebile
cektir. 

Gerçi cinayet mevadında tahkikat hükkâmına bu 
hususta salâhiyeti takdiriye tefvizi, tevkif olunması 
icabeden bazı eşhasın dahi herhangi' bir sehiv ve 
hatayı takdiraiden istifade edebilmelini müntec ola
bilir. Ancak dördüncü madde ile gerek tahkikat ve 
gerekse muhakemahn herhangi safha ve derecesin
de maznunun Iedelicap tevkif olunabilmesi salâhi
yeti de esasen tefviz ve ita olunmuş olmasına göre 
ümnü asayişi memleket noktai nazarından kabili 
telâfi almayacak bir zarar terettübü ihtimal bu 
suretle bertaraf edilmesine mukabil emniyet ve ma
suniyeti şahsiyenln mücerret bir iddiayı müreıttebe kar
şı ıdîâli ihtimalini selbetmek suretiyle maddenin 
tazammun ettiği kuvvei teyidiye zararı melhuz ile ka
bili kıyas olmayacak bir faydayı adliyeyi mütezam-
mın ve muhtevidir. 

Cinayetle lüzumlu muhakeme kararı ittihazında 
dahi maznunu aleyhin tevkifi mecburi olmaması mad
denin vazına saik olan sebebi asli ile beraber müs-
tantıklaon esas madde hakkında takdiri delaile sa-
lîh olmamalarının bir neticei mantıkıyesidir. Filha
kika maznunun aleyhinde teayyün etmiş olan herhan
gi bîr delil ve emmareyi talil ve iskât edecek mütead
dit esbabın tahassürüne rağmen mücerret takdirhal 
ve mahiyet mahkemeye raci olması vesilesiyle maz

nunu mevkufen mahkemeye sevk ve isal edipde ne
ticei mukameye kadar ihtâmaflki haftalarca ve ay
larca tahdidi hürriyetine sebebiyet verilmesi ada
let mefkumiyle olduğu kadar ibtiiaen tevkiıfibı 
meşruiyetine esas olan mülâhazatı asliye ile dahi ka
bili telif olamayacağına ve zaten son tadilâtı usuli-
yeye gelinceye değin cumbalarda maznunun mevku
fen muhakemesi lâzım gelip gelmeyeceğini takdir 
hakkı rüesayı mehakime mevdu bulunmuş ve müd
deti tatbikiyesinde adlü hakkı tevzin ve teminden baş
ka bir zararı görülmeyen bu usulün dahi teşmilen ih-
ya&üyîe müstantıktan sadır olacak lüzumu muhake
me kararı cinayete mütedair olsa dahi fiiM müddea-
b'hln mahiyeti cürmiyesine ve maznunu aieyhin leh 
ve aleyhinde tahassul eden ahval ve esbabın derecet 
kuvvetine ve ahvali sabıka ve hazırasına göre mev
kufen muhakemesi icra edilip edilmeyeceğine mü
teallik muktezayı hallin takdiri hak ve salâhiyetinin 
reisli mahkemeye tefvizi iddia ve müdafaanm temi
ni mahfuziyeti emrinde matlup olan muvazene ica
bından görülmekle müstantıklarm gerek gayri mev
kuf olarak icrayı tahkikata ve gerek tahliye ve meni 
muhakemeye mütedair kararlarının kemafissabık 
müstantıkın mensup olduğu mahkeme reisi veya hâ-
kimince tasdiki usulü bu kabil mahaller için bilkabul 
ikinci madde şu suretle tespit olunmuş ve aynı za
manda reisin tasdiki ile tekemmül edecek kararla
ra karşı vukubuîacak itirazatın aynı reis tarafından 
tetkik olunmasının âdemi cevazına mebnî bu kaibil 
mukarreratın müsrantıkın merbut olduğu cinayet 
mahkemesi reisince ve tevkif kararma karşı itirazın 
da bir de müstantıkın mensup olduğu mahkeme rei
since tetkiki kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde cinayet mahkemesine usulü mu
hakemece tefvizi lâzımadan görülen salâhiyeti ihti-
yariyeden bahistir. Filhakika tatbikatta emsaline ek
seriya tesadüf olunduğu veçhile teVhiden muhake
mesi cereyan .etmekte olan müteaddit maznunlardan 
bilfarz ikisine ait muhakeme hitam derecesine gel
miş ve o dereceye nazaran medarı mahkumiyetleri 
olacak bir hal tahassul etmemiş iken mücerret diğer 
maznuna ait bir cihetin herhangi bir maniadan do
layı bir türlü ikmal ve intaç olunamaması yüzün
den o meselede alakalan bulunmayan, diğer maz
nunların dahi imtidadı mevkufiyetleri münhasıran bir 
icabı usul yüzünden muktezayı adaletin tecellisine 
mani teşkil etmekte olmakla bu kabil ahvalde neti
cei karara intizar etmeksizin sebebi teahhur olan 
mesele ile alâkadar olmayan maznunların kefaletle 
tahliyei sebilleri Kizum.ve vücubu aşikâr bulundu-



ğu gibi buna mukabil muhakemesine gayri mevkuf 
olarak ibüdar olunup da bu kanun ile iltizam olunan 
kaidenin tazammun ettiği muvazenei âdi! ve hak ica
bında olduğu cihetle üçüncü madde ile bu keyfiyatın 
temini istihdaf olunmuştur. 

Dördüncü madde, üçüncü madde ile kabul olunan 
usulün icabı zarurisidir. Filhakika mahkemece kablei-
muhakeme veya esnayı muhakemede tahliye edilmiş 
olan bir maznunun daveti mahkemeye ademi ica
beti halinde ne yapabileceği yine kanunen tasrih 
okunmadıkça beyneSmehakim bu babta muhtelif ih-
barat ve istifsarata meydan verilebilmesi muhtemel 
olknak'Ja buna mahal kalmamak ve bu bahisede ah
kâmı umumiyeye dahi nevima istisna teşkil etmek 
üzere gelmeyen maznun hakkında bir güna merasi
mi kanuniyeye mahal kalmaksızın muhakeme! gıya
biye icrası mamafih bu kabil tabiiye edilen veya ser
best bırakılan maznunların ahiren mahkemece vu-
kubulacak davete icabetlerini temin için bir kuvvei 
teyMiye olmak üzere lüzumu görülürse hakkında 
tevkif müzekkeresi dahi İsıları ve ancak işbu müzake
renin âdemi infazı yüzünden muhakemenin cereyanı 
haHeldar olmayacağı tasrih kılınmıştır. 

Maznunuaieyhin gıyabında şuhut istimaından 
sonra tevkif müzekkeresinin infazına mahkemei gı-
yabiyenin vicahiye tahvili halinde şuhudu müstemia-
nın tekrar içtimaları yolunda dermeyan olunabile
cek esbabın varit olup olmadığının takriri teşriî mu-
hakemat kanununun kırk dördüncü maddesi son fık
rası hükmünce Zaten muhakemeye ait olmakla bu hu
sus metni kanunda tasrihe mahal görülmemiştir. 

Beşinci madde ile cinayet mühakematında vekili 
müdafi tayininin ihtiyarî olması lüzumu da iltizam 
olunmuştur. Hukuku müdafaanın ehemmiyet ve kud-
siyeti cay\ inkâr olmamakla beraber bu ehemmiyete 
tamik ve teşmili telkikat itibariyle hükkâma tahmil 
ettiği mükellefiyeti esasiye nolktai nazarından şaya
nı nazar ve Mbar olup yoksa bisud ve binetice bir 
şekliyet idamesine matuf ve müstenit bulunmadığı 
hailde muhiti evsafı îâzimeyi haiz mahamat erbabı te
min ve tatmine salih olmayan mahallerde elli sene
ye karip tatbikatın gösterdiği tecrübe bu suretin 
maznunlara hakikaten faydalı âmeliye verebilme
si şöyle dursun bilâkis haysiyet ve emniyeti mahk<^/ 
meye haiz! tesir olacak ihtilâfa vesile teşkil edegel-
d iğini vücut iüe isbat etmiş ve hele o kabil yerlerde 
bü yüzden muhakemıata anz olan sekte ve halel yek
diğerine atfı cürümden müteaddit maznunlu muha-
kemafta ekseriya nakli davaya sebebi müstakil 

olagelmiş buhıromasma ve diğer taraftan müddeiu
mumîlik teşkilâtının sebebi hikmeti münhasıran 
maznun hakkında her hal ve kârda, istidabı mahku
miyetlerinden ziyade ahkâmı kanuniyenin hüsnü ce-
reyaniyîe aditi hakkın istikmaü masuniyetine ve bu sü
rtme hukuku umumiyenin teminine matuf olup o hu
kuku umumiyenin ise zımnında maznunları da bür 
cüzü hakkı mevcut olmak itibariyle o hakkın müs-
tefzimatım isiikmal dahi müddeiumumilerin cümlei 
vazaifinden bulunmasına mebni vücudu manasız ve 
belki muzır bir şekliyeti idameden başka bir neti
ce vermeyen bu usulün bile bile idamesinden ise 
hikmeti teşekkküiiyeîeri temin hakkı adle müste
nit ve bizatihi vücutları bir zurnanı hak ve kanun 
oian müddeiumumiliklerin mehakimin şeymei vazi
fe peryeranesine biîistinat vekâletin müvekkilin rıza 
ve ihtiyarına kalkan kabulünden bir mahzur görül
memiş ve işbu esbabı mucibenin şümul ve kuvvetine 
mebni bu madde hükmünün sureti umumiyede tat
bikinde maslahat mevcut olmakla altıncı madde bu 
veçhile tespit olunmuştur. Şurası kemali ehemmi
yetle kaydolunur ki işbu kanununa saik olan mak
sudu esasi hukkâmın her halü kârda gayri mevkuf 
o'arak tahkikat ve muhakemat icrasına mecburiyet 
ve mükellefiyeti asla tazammun etmeyip beüki mu-
lEiina ve müzevver olduğuna delâlet ve hatta bazan 
da sarahati ahval ile kanaat hâsıl edecekleri husu-
ssiia. karşı adîü hakkı sirayet sadedinde haizli ihbar 
ve salâhiyet olmalarını istihsal etmesine göre ez
cümle ceraimi meşhude gibi asar ve delaü müteba-
rz ve Umnü asayişi memlekette tesiri derkâr bulunan 
ahvale karşı nizamı içtimaiyi haleîdan vikâyeten 
mükellef oldukları vazifei tekayyüt ve ihtimam ba
ki ve bu kaydı esas dairesinde takdiratı kanuniye-
lerinin hak ve madeîet ve memleketi müstefit ede
cek bir şekiMe hüsnü istimaline hükkâmımızın niye
ti hakimaneüeri zamıin ve kâfil olmakla bu şeraiti as
liyeyi daima nazarı itibarda tutmak suretiyle tatbi
katına ihtimam olunacak oEan işbu lâyihai kanuniye
nin hakkı ferdiyi temin edeceği fevaitten dolayı buna 
muhtaç olan mahallerde adaleti memlekete bir kuv
vei müemmene teşkil edeceği muhakkaktır. 

Binaenaleyh ehemmiyet ve müstaneîiye ti bu noktai 
nazardan muhtacı izah olmayan işbu lâyiha ile mem
leketlin bir ihtiyacı adliyesini temin edeceğine kani 
bulunan Adiye Vekâleti lâyihai kanuniyeyi takdim 
ederken müstaceîen tesri ve tayinini de o ehemmiye
ti mahsusa icabatından oknak üzerei sayam arz ve 
temenni görür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet 
58 

3 . 2 
Atiliye Encümeni Mazbatası 

1926 

Riyaseti Celüeye 
Usuîü Muhakemah Cezaiye Kanununun bazı mad

delerini tadilen Adliye Vekâletince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetinin 7 Kanunuevvel 1341 tarihli içti-
maında MMezekkür Meclisi ÂB'den Encümenimize hıa-
vsüe buyurutoıaklla Adilye Vekâleti Müsteşarı Beye
fendi hazır olduğu haüde müzakere ve tetkik olundu. 

Tadilâtı vakıadan istihdaf edilen gaye tevzii ada
let bahsimde muhitin takatiyle ashabı nüfuz tarafın
dan bazı güna kuyut ve şurutu kanuniyeden b l isti
fade rakiplere karşı garezi şahsiyeye müsteniden ika 
oîunaaı gadirlerin men ve izalesi keyfiyeti olduğu an
laşılmış ve encümenimizce de bu lâyiha] kanuniye 
esas 'îiübariylle kabul edlmiştir. 

Gerçi UsuJü Muhakemaıh Cezaiye Kanunu iddia 
ve müdafaa husu&aıtındaki muvazeneti temin zımnında 
kuyuh ve şuruî vaz ve tevzii adaletle mükellef olan 
hükkâmı bu tekayyüdat dairesinde ifayı vazifeye 
mecbur kıîmış ise de memleketimizin bazı muhitle
rinde bir kıam halkın ashabı nüfuzun tesiri altında 
bulunduğu ve bunlarıın teşvikiyle birçok defa hilafı 
hak ve adalet haıMsaîın vücut bulmasına ve itirazı 
şahsiyenin büyük ımikyasida icrayı hükmetmesine se
bebiyet vcriidiği ve kanunî ihtlmalât haricinde ka
lan bu gibi sahalarda esas itibariyle kuyut ve şu-
rut ile mukayyet bulunan hükkâmın tevzii adalet et
mek ve hak ve hakikate vâsıl olmak hususunda du
çar müşkülât oldukları gayri kabili inkâr bir hakikat 
oSduğundan bu gibi muhiferde Usulü Muhakema
tı Cezaiye Kanununun hükkâma tahmil ettiği kuyut 
ve şurutun talhfifiyle vaziyeti hâdiseye göre kendi
lerine takdiri hal ve muktezaya salâhiyet verilmesi 
keyfiyeti tevzii adalet noktasında Encümenimizce 
dahi lüzumlu görüPmüş ve bu gayeye vusul maksadiy-
le tahliye ve tevkif mesailinde usulü muhakemenin 
tespit etıniş olduğu sariitaüarın fevkinde olmak üzere 
hükkâma saüâhiyeii takdir vermeye matuf olan birin
ci madde Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 
Bu madde mucibince bir cinayetten dolayı tahtı zanda 
bulunan bir şahsın firarı melhuz bulunmadığı ve ser
best bırakıSmıası asayişi umraniyeyi ve tahkikatın se
lâmeti cereyanını ihlâl etmediği surette gayri mevkuf 
olarak tahkikatın icrası ve maznun mevkuf ise kefa

letle tahliyesi ve cinayetle lüzumu muhakemesine ka
rar verildiği takdirde dahi tahkikatın şekil ve suret 
ve neticesine göre maznunun gayri mevkuf olarak 

ı mahkemeye şevki caizdir. Maddenin ruh ve mânâsın
dan tezahür eden nükata göre tesiri nüfuz ile birta-

| kim ağrazı şahsiyetin kurbanı olması muhtemel ve 
j 'inde! - muhakeme masumiyeti tahakkuk edecek o!an 

bir kimsenin gayri mevkuf olarak tahkikatının icra-
ssr«a ve mevkuf ise kcfaiîetle tahliyesine ve hatta ci-
nayetîs lüzumu mukamesine karar veriümiş olsa bile 
geyri mevkuf c'arak mahkemeye şevki için hâki
min hakkı takdiri vardır. 

Ancak bu salâhiyetin istimalinde hâkim bazı ku-
yıii ve şurula da riayet etmekle mükeiieftir. Müs'îan-
tiîdar tarafından maznunun gayri mevkuf olarak de
vamı tahkikatına ve tevkif ve tahliye ve meni muha-
hskemeye dair verilecek kararların mahkeme reis 
veya hâkimMn tasdiki ile tekemmül edeceği ve bu 
kararlar aleyhine vâki ollacak itirazların kimler tara
fından tetkik olunacağı hakkında ahkâmı havi ikin
ci madde tadili kabul olunmuştur. 

Maznunun muhakemeden evvel veya muhakemesi 
esnasında mevkuf ise ve gayrı mevkuf ise tahliye ci
nayet mahkemesinin karar vermek selâhij'eihai haiz 
bukınduğuna dair tespit edilen üçüncü maddenin aynen 
kabulü Eacümence karargir olmuştur,, Gayrı mevkuf 
olarak muhakemesi eereyen eden maznun muayyen 
günde gelmediği halde yeniden tebligata ve diğer mc-
raıüıni kanuniyeye lüzum kalmaksızın muhakemesi 
kıra ve mahkemece Eüaurn görülürse tevkif müzekkere
si verilebileceği ve bunun ademi infazı muhakemesin 
devam ve infcıema raanü. teşkil edemeyeceği ve bu mu
hakemenin vicahi addolunacağa hakkındaki dördüncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiaai kanuniyenîn 'beşinci maddesi cinayet mah
kemelerinde dahi müdafaa vekili tayini hususunun ih
tivan olduğu esasını vaz etmekte ise de muhakemafın 
he? nevi ve safhasında ve bilhassa mevaddı cinaiyede 
müdafaanr.n lüzum ve ehemmiyetine kani olan Encü-* 
menimiz cinayet mahkemelerinde müdafaa vekili tayi
ni hususunun alehtlak ihtiyara bırakılmasını muvafık 
görmemiş ve barosu olan ve dava vekili bulunan yer
lerde mahkemelerin resen müdafaa vekili tayin etme
leri mecburiyetini ;?bka etmiş ve ancak barosu olma
yan ve dava vekili bulunmayan yerlerde bu mecburi
yeti zarurete me'bni refi sure&yle deavii cinaiyenin sü
rüncemede kaimamasmî istihdaf eylemiş ve şu kadar 
kî maznunun bu mahallerde Intihab edeceği kimse 
marifetiyle hukukuna müdafaa ettirmesi esası tespit 
edilmiştir. 



Lâyiha i kanuniyenin altıncı ve yedinci maddeleri 
baladaki ahkâmı teshiMkâraneîîin Adlîye Vekili ta-

, rafından lüzam görülecek mahallerde tatbiki esasları
nı tespit eylemekte ise de Encümenimiz bu nokiai 
nazara işürak eiı̂ ;e:?ı?!j ve her iki maddeyi tay eylemiş
tir, 

Marazaü affeden keyfiyet müstebnn buyurulaca-
ğı üzere bir çok noktni nazardan tevzii adaieii ve hak 
ve hakikata vusulü temine medar olacak ve tahkikat 
veya muhakeme neticesinde masumiyeti tebeyyün cicn 
eşhasın madded medide mevkuf kalmalarım men ede
cek ahkâm» oiüjıknîiseyi havi olan işbu kamın lâyska-
smın heyeti celîîecc müs'aeelen müzakere bayurulmr,-
sa rkasayie takdim kılındı. 

Adlîye Encümeni Reis" Mazbata Muharriri 
ııammn 
Konya 
Refik 
Kâtip Azn 

Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 

Aza Aza 
Bozo'k Karesi 
Haindi Osman Niyazi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

HÜKÜMETİN TEKLiFİ 
Usulü Mub^kematı Cezaiye Kanununun Bazı 

Mevadd:-"!! Muaddi! Kamın 
Madde i , Bir madde-i cinaiyeden doüay?. maz

nun olan şalısın firarı melhuz bulunmadığı ve serbest 
bırakılması asayişi umumiyi ve tahkikatın se'arncii ce-
reyamnı ihlâl etmediği surei'îe gayrı mevkuf oî.vak 
tahkikat icrası ve mevkuf ise kefaletle tahliyesi ersiz
dir. 

Hakmda cinayetle lüzumu muhakeme kararı ve
rilen maznun dahi tahkikatın şekil ve suret ve netice
sine göre mahkemeye gayrı mevkuf olarak sevk oku
nabilir. 

Madde 2. Müsîantıkların gayrı mevkuf olarak 
devamı tahkikata ve tahliye ve meni muhakemeye mü
teallik ittihaz edecekleri kararlar mensup oldukları 
mahkeme reisinin veya hakiminin tasdiki ile tekemmül 
eder. 

İşbu kararlar aleyhindeki itirazları rnüstaııfckuı 
mensup cinayet mahkemesi reisi tetkik eder ve firarı 
tasdik veya reddeden reis cinayeti rüyetie mükellef 

mahkemei asliye reisi ise itirazı vakiin tetkiki en ya-
km cinayet mahkemesi reisine aitiir. 

Madde 3» Cinayei mahkemesi, cinayete maznun 
olan şaksın muhakemeden evvel veya muhakemesi es
nasında mevkuf ise tahliyesine ve gayrı mevkuf ise 
tevki/ine karar verebilir, 

Madde 4, Mevkuf olmayan veya mahkemece tah
liye edilen maznunu aleyhin muayyen günde gelmedi
ği takdirde bii' g&ısıa merasim icrasına hacet kalmaksı
zın muhakcm.es3. gıyaben icra olunur ve mahkemece 
iiizuıa garüMüğii halde tevkif müzekkeresi verilir. Tev
kif müzekkeresinin infaz .edilmemesi muhakemenin 
dev^m ve iniacma mani değildir. 

Madde 5, Cinayet muhakemelerinde dahi müda
faa vek'îi tayini ihtiyarîdir. ' 

Madde 6, İşbu kanunun beşinci maddesinden 
matîdasî Adliye Vekilinin lüzum göreceği mahallerde 
tatbik olunur. 

Madde 7. İşbu kanun tatbik olunduğu mahaller
de sai? kanunların buna muhalif ahkâm-! merî olmaz. 

M^dde 8* îşbu kanun ahkâmını- icraya Adliye 
Vekili memurduv. 

Madde 9. İşba kanun tarihi neşrinden itibaren 
ineridir. 

; Başvekil Adlîye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Hasta 

Dabiiiye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Cemil ' Mahmut Esat 

Mahiye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Doktor Refik 

Nafaa Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 
Hasta Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenanı Doktor Refik 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Utulü Muhakerjal Cezaiye Kanamın 
Bazı Mevaddrm M'üadd»] Kanun 

Madde 1. Bir maddei emayeden dolayı maznun 
o'aa şahsın firarı melhuz bulunmadığı ve serbest bîra-
k-dması asayişi umumîyi ve tahkikatın selâmeti cere
yansın ihlâl etmediği surette gayrı mevkuf olarak tah
kikat icrası ve mevkuf ise kefaletle tahliyesi caizdir. 

Hakkında cinayetle lüzumu muhakeme kararı ve
rilen maznun dahi tahkikatın şekil ve suret ve netice
sine göre mahkemeye gayrı mevkuf olarak sevk olu
nabilir. 

http://muhakcm.es3
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Madde 2. Müslantıklarca müddeii umuminin tev
kif talebine karşı maznunun gayrı mevkuf olarak de
vamı tahkikatına ve tevkif ve tahliye ve meni muhake
meye müteallik verilecek kararlar mensup oldukları 
mahkeme reisinin veya hâkiminin tasdiki ile tekemmül 
eder. 

İşbu kararlar aleyhindeki itirazlar müstantıkın 
mensup olduğu cinayet mahkemesi reisi tarafından tet
kik olunur. 

Müstanttklarca bervechi bağla verilen kararları ret 
veya tasdik etmiş olan reis, cinayeti rüyetîe mükellef 
olan mahkemei asliye reisi ise itirazın tetkiki en yakın 
cinayet mahkemesi reisine aittir. 

Madde 3. Cinayet mahkemesi cinayetle maznun 
olan şahsm muhakemeden evvel veya muhakemesi es
nasında meVkuf ise tahliyesine ve gayrı mevkuf ise 
tevkifine karar verebilir. 

Madde 4. Gayrı mevkuf olarak mahkemeye sevk 
edilen veya mevkuf olup da mahkemece tahliye edilen 
maznunun muayyen günde gelmediği takdirde usulü 
muhakemece muayyen merasim ve muamelât icrasına 
hacet kalmaksızın muhakemesi gıyabinde icra ve mah
kemece lüzumu halinde tevkif müzakkeresi ita edilir. 

Tevkif müzekkeresinin infaz edilmemesi muhakemenin 
devam ve intacına mani değildir. Bu suretle icra edilen 
muhakeme vicahi addolunur. 

Madde 5* Barosu olmayan dava vekili bulunma
yan yerlerde mahkemece resen müdafaa vekili tayin 
mecburî değildir. Maznun intibah ettiği kimse marife
tiyle hukukunu müdafaa edebilir. 

Madde 6, Kavanini sairenin buna muhalif ah
kâmı merî olmaz. 

Madde 7. tsbu kanun ahkâmım icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

Madde 8. İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merîdir. 

Adliye Encümeni Reisi Kâtip 
namına Samban 
Konya Kemal 
Refik 
Aza Aza 

Antalya Büzük 
Ahmet Saki Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Karesi Kastamonu 

Osman Niyazi Ali Nazmi 
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Sıra Numarası : 57 

22 NİSAN 1341 TARİH VE 661 NUMARALI MÜZAYEDE VE MÜLÂKASA İHALÂT KANUNUNUN 
SEKİZİNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ TEFSİRİ HAKKINDA (3/518) NUMARALI BAŞ
VEKÂLET TEZKERESİ VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21J2J341 

Kalesini Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/6061 

Büyük MilFet Meclisi Riyasetine 
22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı Müzayede, 

Münakaşa ve Ihalât Kanununun sekizinci maddesi
nin ikinci fıkrasının tefsiri hakkında Müdaf aai Mil
liye Vekâletinden mevrut ve 10 Kânunuevvel 1341 tas
rih ve Levazım Dairesi 1238 numaralı tezkerenin mu-
saddak sureti îeffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica ederim efendimi. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa» Milliye Vekâleti Tezkeresi 
22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı Müzayede 

ve Münakasat ve İhalât Kanununun sekizinci mad
desi fıkrai evveli (Teminatı katiye akçesi şartnamede 
muayyen müddet zarfında tevdi ve temin olunmadığı 
takdirde ihtara hacet olmaksızın alâkadarın evvelce 
tevdii eylediği teminatı muvakkatenin hükümete imti-
kaSinf) ve ondordüncü maddesi ise (uhdesine ihale 
fora edilen talip bifâhara teklif alt ve taahüdünden 
nukul ve mukavelename teatisinden imtina eylediği 
takdirde teminatı katiyemin protesto keşidesine ve 
hüküm istihsaline hacet katmaksızın vat kaydını) 
amir olduğu ve bu suretle teminatı muvakkaıtenin 
İradı keyfiyetinin badelihale teminatı katiye akçesi
nin şartnamede muayyen müddet zarfında tevdii olun
maması haline ve teminatı katiyenin iradı keyfiye
tinin teminatı katiye ibrazından sonra teahhütten ve 
mukavelename imza ve teatisinden nükule matuf ol
duğu sarahaten anlaşılmakta bulunduğu halde temi
natı muvakkatenin iradına mütedair olan mezkûr 
sekizinci madde fıkrai ahiresinde (müteahhidin nüku-
Kinden dolayı taahhüdün münfesih olduğu' tarihten 
itibaren üç ay zarfında tekrar münakaşa veya bir 
ay zarf ırada pazarlık suretleriyle yapılacak mubayaat 
irat kaydedilen teminatı katiye miktaruu müteca
viz hazine aleyhine bir zarar ve hasarı mucip olduğu 
takdirde zarar ve hasarın mezkûr fazlası müteah
hidi evvelden aynea hükmen talep ve tahsil olunur.) 
diye musarrah olduğundan sekizinci madde fıkra! 

evveliyle ondordüncü maddenin ihtiva eylediği sara
haten karsı teminatı katiye ibrazından imtina eden
lerin yalnız teminattı muvakkatesinin iradıylemi ikti
fa olunacağı yoksa teminatı katiye ibraz edinmeme
sine rağmen ondordüncü madde mucibince teminatı 
katiye ibraz ve fakat mukavelename akit ve imzasın
dan istâkâf edenler mıisiKu namına mubayaa yapılarak 
verilmesi lâzım gelen teminatı katiye miktarım mü
tecaviz hazine aleyhine bir zarar hasıl olduğu tak
dirde, hem tenDJnaffa muvakkate ile katiye beyninde
ki farkm ve hem de teminatı katiyeden fazla zarar 
tahakkuk ederse onun hükmen tahsili mi olacağın
da iştibah hasıl olmakta ve sekizinci madde fıkrai 
evvelkideki (teminat esham ve tahvilât ise borsada 
derhal füruht suretiyle irat kayıt ve esham ve tah
vilâtın teminatı muvakkate miktarından fazla bede
linin sahibine iade olunacağı) hakkındaki kayıt da 
işbu istübahı bihakkın teyit eylemekte bulunduğu 
cihetle hukuku hazinenin ziyama mahal olmamak 
üzere teminatı katiye ibrazından imtina edenlerin yal
nız teminatı muvakkatesMn iradiyle iktifa mı yoksa 
ondordüncü maddeye matuf olduğu metinden anla
şılmakta bulunan sekizinci madde fıkrai ahiresi veç
hile muamele ifa mı olunacağının Büyük Millet Mec
lisince tefsiri esbabının üstikmaline müsaade buyurul-
mfasmı istirham ve vekâletin henüz pazarlık devre
sinde ilk tatbikatından nükul edenlerin teminatı ka
tiye ibraz veya mukavelenameyi imza ettikten sonra 
taahüdünden nükul edenler misiüu ağır bir fıkrai te-
yidliyeye maruz bırakılmasının nefsülemre gayrı mu
vafık ve resmî münakaşalara iştirak hususunda rağ
bete de müessir olacağı kanaatinde bulunduğunu arz 
eylerim efendim. 

Müdafaa Müîye Vekili 
Recep 

Türkiye Cumhuriyeti 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 31 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı Müzayede 

ve Münakasat ve İhalât Kanununun sekizinci madde
si fıkrai evveli (Teminatı katiye akçesi şartnamede 
muayyen müddet zarfında tevdi ve temin olunmadığı 
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takdirde ihtara hacet olmaksızın alâkadaranın evvel
ce tevdü eylediği teminatı muvakkatenin hükümete 
İntikali) ve ondördüncü maddesi ise (Uhdesine ihale 
icra edilen talip bitâhara teklifat ve taahhüdünden 
nükul ve mukavelename tealisinden imtina eylediği 
takdirde, teminatı katiyenin purotesto keşidesine ve 
hüküm istihsaline hacet kalmaksızın irat kaydını) 
amir olduğu ve bu suretle teminatı muvakkatenin ira
dı keyfiyetinin badelîhale teımlinaitı katiye akçesinin 
şartnamede muayyen müddet zarfında tevdi olunma
ması haline ve teminatı katiyenin iradı keyfiyeti
nin teminatı katiye ibrazından sonra taahhütten mu
kavelename imza ve teatisinden nükule matuf olduğu 
saraheten anlaşılmakta bulunduğu halde teminatı mu-
vakkatenin iradına mütedair olan mezkûr sekizinci 
mraddei ahiiresinde (Müteahhidin nükulünden dolayı 
taahhüdün münfesih olduğu tarihten itibaren üç ay 
zarfında tekrar münakaşa veya bir ay zarfında pa
zarlık suretleriyle yapılacak mıubayat irat kaydedilen 
teminatı katiye miktarını mütecaviz hazine aleyhine 
bir zarar ve hasarı mucip olduğu takdirde zarar ve 
basarın mezkûr fazlası müteahhidi evveMen ayrıca 
hükmen talep ve tahsil olunur.) dîye musarrah oldu
ğundan, sekizinci madde fıkraii evveliyle ondördüncü 
maddenîn ihtiva eylediği sarahate karşı teminatı ka
tiye ibrazından imtina edenlerin yalnız temlinatı mu-
vakkatesinin iraid!iyîemi iktifa olunacağı yoksa temina
tı katiye ibraz edilmemesine rağmen ondöndürcü 
madde mucibince teminatı katiye ibraz ve fakat mu
kavelename akit ve imzasından istikâf edenler misÜ-
lu namına mukayaa yapılarak verilmesi lâzım gelen 
teminatı katiye miktarını mütecaviz hazine aleyhine 
bir zarar hasıl olduğu takdirde hem teminatı mu
vakkate île katiye beynindeki farkın ve hem de te
mlinatı katiyeden fazla zarar tahakkuk ederse onun 
hükmen tahsil mi olacağında iştibah hasıl olmakta 
ve sekizinci madde fıkrai evveindeki (teminat, esham 
ve tahvilât ise borsada derhal füruht suretiyle irat 
kayıt ve esham ve tahvilâtın teminâtı muvakkatte 
miktarından fazla bedellinin sahibine iade olunaca
ğı) hakkındaki kayıt da işbu iştibahı bihakkın teyit 
eylemekte bulunduğu cihette hukuku hazinenin ziya
ma mahal kalmamak üzere teminatı katiye ibrazın
dan imtina edenlerin yalnız teminatı muvakkatesi-
nin kadıyla iktifa mı, yoksa on dördüncü maddeye 
matuf olduğu metninden anlaşılmakta bulunan se
kizinci madde fıkrai ahiresi veçhile muamele ifa mı 
olunacağının Büyük Millet Meclisince tefsiri esbabı
nın istikmaline müsaade buyurubnası istirhamına 
dair Başvekâletin 21 Kânunuevvel 1341 tarih ve 

6/6061 numaralı tezkeresine merbut Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi mütalâa ve tetkik olundu. 
Mezkûr müzayede ve münakaşa kanununun sekizin
ci maddesinde teminatı katiye akçesinin şartnamede 
muayyen müddet zarfında tevdi olunmadığı takdirde 
hükümete intikal edeceği ve ancak münakaşalarda 
müteahhidin nükulünden dolayı teahhüdün münfe
sih olduğu tarihten itibaren üç ay zarfında tekrar 
münakaşa veya bir ay zarfında pazarlık suretiyle ya
pılacak mubayaatta teminatı katiye miktarın ımüte-
caviz hazine lehine bir zarar ve tasarı mucip oldu
ğu takdirde zarar ve hasarın mezkûr fazlası müteah
hidi evveMen ayrıca hükmen talep olunacağı ve on 
dördüncü maddesinde dahi uhdesine ihale icra edilen 
talip bifâhera teklifat ve taahhüdünden nükul veya 
mukavele teatisinden imtina eylediği takdirde temi
n d i katiyen porotesto keşidesine ve bir hüküm istih-
soMne hacet kalmaksızın irat kaydedileceği musarrah 
olmasına göre, gerek ihaleden evvel ve gerek badie! 
İhale teminatı katiye alınmadan evvel rücu edenle
rin yâlnız teminatı muvakkatelerimn iradiyle iktifa 
olunacağı ve teminatı katiye anızından sonra nükul 
ederek teşehhüdünü ifa veya mukavele teatisinden 
imtina edenlerin dahi teminatı katiyelerinin iradiyle 
beraber sekizindi maddenin fıkrai ahiresi mucibince 
muamele olunduktan sonra teminatı katiye miktarını 
mütecaviz hazine aleyhine vukubulacak zararın da 
tazmin ettirileceği anlaşılmakta olduğundan tatbikat
ta başka tü rü telâkkiye mahal kalmamak üzere key
fiyeti tefslren atideki fıkraların tespit ve Muvaze-
nei Malye Encümenine tevdiine karar verilmiştir. 

Kavaminli Maliye Encümıeıri Mazba'-a Muharriki 
Reisıi Bczok 

Beyazıt Süleyman 
Şöf;îk 
Kâtip Aza 

Adkaırıa Konya 
İhsan Mustafa 
Aza Aza 
Muş Ordu 

İly&z Sami Hamdı 
Aza Aza 

Kütahya Van 
Rsıgıp Münip 

Birinci maddeye muhalifim 

Fıkra 1. — Gerek ihaleden evvel ve gerek bade» 
ishale kendisinden teminatı katiye alınmadan evvel 
nükul eden talip veya müteahhitin yalnız teminatı 
muvakkatesinin hazineye iradiyle iktifa olunur. 



Fıkra 2. — Teminatı katiye ahzinden sonra ifayı 
taahhütten nükul veya mukavele teatisinden imtina 
eden müteahhit veya mukavilin teminatı katiyeleri 
irat edilmekle beraber teminatı katiye miktarını mü
tecaviz Hazine aleyhine vuku bulacak zarar ve ha
sar da hükmen talep ve tahsil olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata numarası 
124 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

22 Nisan 1341 tarihli Müzayede, Münakaşa ve 
thalât Kanununun sekizinci maddesinin ikinci fıkra
sının tefsiri hakkında Başvekâletten varit olup 23 kâ
nunuevvel 1341 tarihli Heyeti Umumiye içtimainde 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine ha
vale buyurulan Başvekâlet ve merbutu Müdafaai 
Milliye Vekâleti tezkereleri Kavanini Maliye Encü
meni mazbatasiyîe birlikte encümenimize tevdi kılın
makla Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. Müdafaa Milliye Vekâleti tez
keresinde Müzayede, Münakasat ve îhalât Kanunu
nun sekizinci maddesinin birinci fıkrasında «Te
minatı katiye akçesi şartnamede muayyen müd
det zarfında tevdi ve temin olunmadığı takdir
de ihtara hacet olmaksızın alâkadarın evvelce 
tevdi eylediği - teminatı muvakkatenin hükümete in
tikalini -» on dördüncü maddesi «Uhdesine ihale ic
ra edilip, talip bilâhara tekiifat ve taahhüdünden nü
kul ve mukavelename teatisinden imtina eylediği tak
dirde teminatı katiyenin protesto keşidesine ve hü
küm istihsaline hacet kalmaksızın irat kaydını» amir 
olduğu ve bu suretle teminatı muvakkatenin iradı, 
keyfiyetin badelihale teminatı katiye akçesinin şart
namede muayyen müddet zarfında tevdi olunmama
sı haline ve teminatı katiyenin iradı keyfiyetinin te
minatı katiye ibrazından sonra taahhütten ve muka-
velaneme imza ve teatisinden nükule matuf olduğu 
sarahaten anlaşılmakta bulunduğu halde teminatı 
muvakkatenin iradına mütedair olan mezkûr seki
zinci maddenin fıkrai ahiresinde «Müteahhidin nü-
külünden dolayı taahhüdün münfesih olduğu - tarih
ten itibaren üç ay zarfında tekrar münakaşa ve bir 
ay zarfında pazarlık suretleriyle yapılacak mübayaat 
irat kaydedilen teminatı katiye miktarını mütecaviz 
hazine aleyhine bir zarar ve hasarı mucip olduğu 
takdirde zarar ve hasarın mezkûr fazlası müteahhidi 
evvelden ayrıca hükmen talep ve tahsil olunacağı) 

münderiç olduğundan sekizinci maddenin birinci fık-
rasiyle on dördüncü maddenin sarahatine karşı temi
natı katiye ibrazından imtina edenlerin yalnnz temi
natı muvakkatesinin iradıylemi iktifa olunacağı, yok
sa teminatı katiye ibraz edilmemesine rağmen on 
dördüncü madde mucibince teminatı katiye ibraz ve 
fakat mukavelename akit ve imzasından istinkâf 
edenler misillu namına mubayaa yapılarak verilmesi 
lâzım gelen teminatı katiye miktarını mütecaviz ha
zine aleyhine bir zarar hâsıl olduğu takdirde hem te
minatı muvakkate ile katiye beynindeki farkın, hem 
de teminatı katiyeden fazla zarar tahakkuk ederse 
onun hükmen tahsilini olunacağında iştibah edildiği 
ve sekizinci maddenin birinci fıkrasındaki «Teminat 
esham ve tahvilât ise borsada derhal füruht suretiy
le irat kayıt ve esham ve tahvilâtın teminatı muvak
kate miktarından fazla bedelinin sahibine iade olu
nacağı hakkındaki kayıtlara da işbu iştibahı bihak
kın teyit eylediği biüzah hukuku hazinenin ziyama 
mahal kalmamak üzere teminatı katiye ibrazından 
imtina edenlerin yalnız teminatı muvakkatesinin ira
diyle iktifa mı yoksa on dördüncü maddeye matuf 
olduğu metninden anlaşılmakta olan sekizinci mad
de fıkrai ahiresi veçhile muamele ifa mı olacağının 
tefsirine ihtiyaç gösterilmekte ve henüz pazarlık dev
resinde iken teklifattan nükul edenlerin teminatı ka
tiye ibraz veya mukavelenameyi imza ettikten son
ra taahhüdünden nükul edenler misillu ağır bir fık
rai teyidiyeye maruz bırakılmasının nefsülemre gayrı 
muvakfık ve resmî münakaşalara iştirak hususunda 
rağbete de müessir olacağı kanaati izhar olunmakta
dır. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatasında ise se
kizinci ve on dördüncü maddelerin sarahatine naza
ran gerek ihaleden evvel, gerek badelihale teminatı 
katiye alınmadan evvel rücu edenlerin yalnız temina
tı muvakkatelerinin iradiyle iktifa olunacağı ve te
minatı katiye ahzından sonra nükul ederek taahhü
dünü ifa veya mukavele teatisinden imtina edenlerin 
dahi teminatı katiyeierinin iradiyle baraber sekizinci 
maddenin fıkrai ahiresi mucibmce muamele olunduk
tan sonra teminatı katiye miktarım mütecaviz hazi
ne aleyhine vukubulacak zararın da tazmin ettirile
ceği anlaşılmakta olduğundan, tatbikatta başka tür
lü telakkiye mahal kalmamak üzere keyfiyeti tefsi-
ren iki fıkra tespit edildiği dermeyan Duyurulmuş
tur. 

Filhakika hükümet namına vukubulacak Müza
yede ve Münakaşa ve Îhalât hakkındaki 22 Nisan 



1341 tarihli Kanunun sekizinci maddesi «teminatı ka
tiye akçesi şartnamede muayyen müddet zarfında 
tevdi ve temin olunduğu takdirde ihtara hacet kal
maksızın alâkadarın evvelce tevdi eylediği teminatı 
muvakkateninin hükümete intikal edeceği ve temina
tı muvakkate nakit ise doğrudan doğruya, banka ke
faletnamesi ise ait olduğu bankadan derhal talep ve 
tahsil ve esham ve tahvilât ise borsada derhal fü-
ruht suretiyle irat kayıt ve esham ve tahvilâtının te
minatı muvakkate miktarından fazla bedelinin sahi
bine iade olunacağım ve teminatı gayrı menkul ise 
oübapdaki kanuna tevfikan istiyfayı hukuk olmak 
üzere dairei aidcsince müzayedeye çıkarılacağı ve 
münakaşalarda müteahhidin nükulünden dolayı taah
hüdün münfesih olduğu tarihten itibaren üç ay zar
fında tekrar münakaşa veya bir ay zarfında pazar
lık suretleriyle yapılacak mubayaat, nakliyat veya 
inşaat irat kaydedilen teminatı katiye miktarını mü
tecaviz hazine aleyhine bir zarar ve hasarı mucip ol
duğu takdirde zarar ve hasarın mezkûr fazlası mü
teahhidi evvelden ayrıca hükmen talep ve tahsil kı
lınacağı ve on dördüncü maddesi de uhdesine ihale 
icra edilen talibin bilâhara teklifat ve taahhüdünden 
nükul veya ihaleyi müteakip nihayet ongun zarfın
da tanzim ve Kâtibiadle tasdik ettirilecek mukave
lenameyi teatiden imtina eylediği takdirde teminatı 
kafiyesinin protesto keşidesine ve hiç bir güna hü
küm istihsaline hacet kalmaksızın sekizinci madde
deki usul dairesinde irat kaydedileceğini havi olup 
uhdesinde ihale tekarrür eden bir talibin bilâhare te
minatı katiyeyi itadan imtinaı halinde yalnız tamina-
tı katiyesinin iradiylemi iktifa edeceği, yoksa temi
natı katiye vermemesine rağmen sekizinci maddenin 
son fıkrası mucibince ihalenin bilcümle avakip ve 
mesuliyetinemi tabi tutulacağı mezkûr maddelerden 
sarahaten müstefat olamamaktadır. Ancak ihale, ak
di tamamlamayan bir muamele olmak itibariyle usu
le muvafık bir surette vaki olduğu takdirde tarafey
ni akdin kâffei netayici hukukuyesine maruz bırak
mak lâzım gelir. 

Bu kaide daima nazarı itizarda tutularak gerek 
sekizinci, gerek on dördüncü maddelerde teminatı 
muvakkate ve katiyelerin irat kaydına mütedair ah
kâm ile sekizinci maddenin ikinci fıkrası mündere-
çatı teminatı muvakkate vererek müzayede veya mü
nakaşaya iştirak etmiş ve ihale uhdesine icra kılın
mış olan herhangi bir talibin kanunun altıncı mad
desinin ikinci fıkrasına tebean nihayet on gün zar-
fında teminatı muvakkatesini teminatı katiye haddi-
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| ne iblağa mecbur olduğu halde bundan imtina ettiği 
faraziyesine göre muhakeme edilirse bu halde temi-

I natı muvakkatenin bilâhüküm ve lâmuhakeme der
hal kaydedilebileceği ve mamafih sekizinci madde-

I nin ikinci fıkrası mucibince şayet bu yüzden ayrıca 
I bir zarar ve hasar tevellüt etmiş ise uhdesine ihale 
I icra kalınmış olan talibin bundan da mesul olup za-
I rar ve hasarı vakiin ayrıca hükmen kendisinden ta-
I lep ve tahsil olunabileceği neticesinin de kabulü doğ-
I ru olur. 

Mevadı marazada mübayin bir hüküm yoktur. 
I Vakıa sekizinci maddesinin birinci fıkrası nihayetle-
I rinde «Teminatı muvakkate esham ve tahvilât ise 

borsada derhal füruth suretiyle irat kayıt ve esham 
I ve tahvilâtlarının teminatı muvakkate miktarından 
I fazla bedelinin sahibine iade olunacağı» mezkûr ise 
I de vazu kanunun bundan maksadı uhdesine ihale ic-
I ra kılınmış olan talibin akdinin netayici hukukiyesin-
I den yalnız teminatı muvakkatesi miktarında mesul 
I ve fazlasından beri olacağı tarzında telakkisine ma

hal olmayıp teminatı muvakkatesi miktarının bilâhü
küm ve derhal irat kaydedilebileceğini ve şayet akdi 
vaki sebebiyle başka bir guna zarar ve hasar terettüp 
ederse ona mukabil ayrıca istihsali hüküm lâzım 

I olup binaenaleyh teminatı muvakkate esham ve tah-
I vilât olduğu zaman bunların satışından teminatı mu-
] vakkate miktarından fazla bir bedel hâsıl olursa faz-
I lanın bilâhüküm irat kaydına mesağ olamayacağını 
I ve bunun sahibine iadesi icap edeceğini göstermek 
I istemesinden münbais addedilmek gerektir. Uhdesine 

ihaie icra kılına bir talibin teminatı muvakkatesini 
I müddeti zarfmda teminatı katiye haddine iblâğ etti

ği halde mukavelenameyi kezalik müddeti zarfmda 
teatiden veya sair vecaip akdi ifadan imtinaı halinde 
ise vazu kanun on dördüncü madde hükmünce te
minatı katiyenin bilamuhakeme irat kaydına mesağ 

I vermiş olup terettüp edebilecek zarar ve haşarattan 
J dolayı yine sekizinci maddesinin son fıkrasına atfen 
I istihsali hüküm mecburiyetini tekrar etmiştir. 

Bu mülâhazata tebean encümenimiz Kavaninı 
I Maliye Encümeninin birinci fıkrai tefsiriye ile tesbit 

olunan noktai nazarına iştirake imkân görememiş 
olduğu gibi, henüz pazarlık devresinde iken teklifa-
tından nükul edenlerin teminatı katiye ibraz veya 
mukavelenameyi imza ettikten sonra taahhüdünden 
nükul edenler misillü ağır bir kuvvei teyidiyeye ma
ruz bırakılması nefsülemre muvafık olamayacağı 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresinde 
dermeyan olunan mütalaaya da iltihak edememiştir. 
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thale icrasiyle akid tamam olmadan talibin her za
man teklifatından nükul etmek hakkı olmasına na
zaran balâdaki tarzı tefsiri henüz pazarlık devresin
de iken teklifatından nükul edenleri ağır bir kuvvei 
teyidiyeye maruz bırakmış ve müzayede ve münaka
şalarda rağbeti kesretmiş olacağı varit değildir. 

Bilâkis ihale icra olunduktan sonra gerek temina
tı katiyesini müddeti muayyenesi zarfında vermemek, 
gerek mukavelenameyi müddeti zarfında ve usulü 
dairesinde tanzim ve teati eylememek gerek sair taah-
hüdatını ifa etmemek suretleriyle vecaibi afcde karşı 
gösterilecek ihmallere set çekmiş olur. İşbu mütalaa-
ta binaen encümenimiz bervechi âti fıkrai tefsiriyeyi 
tespite ve Heyeti Celileye takdimine karar vermiş
tir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 

Fuat Mükerrem Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza Aza 
İstanbul Diyarbekir 

Teyfik Kâmil Bey Şeref 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Konya 
Kâzım 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza Aza 
Maraş Niğde 

Mithat Bey Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı. Hini imzada bulunmadı. 

Fıkrai Tefsiriye 
Hükümet namına vukubulacak müzayede, müna

kaşa ve ilıalat hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli Ka
nunun sekizinci ve ondördüncü maddelerine nazarın 
usulü dairesinde teminatı muvakkate vererek müzaye
de ve münakaşalara iştirak etmiş ve uhdelerine ihale 
icra kılınmış olan taliplerin bilâhare müddeti zarfın
da teminatı katiye vermedikleri takdirde teminatı mu-
vakkateleri protesto keşidesine ve hüküm istihsaline 
hacet kalmaksızın Hükümetçe irat kaydedilir. Bu yüz
den Hazine aleyhine bir gûna zarar ve hasar terettüp 
ettiği surette zarar ve hasan mezkûr da ayrıca hük
men talep ve tahsil olunur. 
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Sıra Numarası : 58 

ÇORUM MEBUSU ÎS 
MADDELERİNİN 17 

', KEMAL BEYİN, YOL MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN 4, 5, VE 17 NCÎ 
HAKKINDA (2/523) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE NAFIA VE DA

HİLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

26 a 12 a 1341 
Riyaseti Celileye 

Vnlanıımzuı maddî ve manevî inkişafatmın esası 
yollarımızın bîr gün evvel ilcaatı zamanla mütenasip 
fofr surette ikmali ve inşasma mütevakkıf olduğu cüm
lenin malûmudur. Şosaların olsun bir gün evvel serian 
inşası derecei vücopta bulunduğundan bu maksadın 
temini için geçen sene kaba' edilen Yol Mükellefiyeti 
Kff.nnnumın dördüsseü.. bejine! ve yedinci maddelerinin 
tadili iktka etmektedir. Çünkü 'kanunun dördüncü 
roaddesi yol ıraükeîüefiyct'ne tabi olan eşhasın mükel-
iefiye&ni ikametgâhı muhitinin nihayet sekiz saatine 
î.n'î.js'îr ettirmesi aynı kaza dahilinde sekiz saatten faz
la mesafede bulunan köyler ahalisini yapılacak yolun 
inşası mükellefiyetinden vareste bırakmakta olması ve 
mükellefiyetini ifadan imtina ve İnşaat mahallinden 
firar edenler hakkmda bir hüküm münderiç bulunma-
ması yolların inşasına mani teşkil ettiğinden bu meha-
zirin îzalesfyle yollarımızın serian inşası esbabının 
isükmali için dördüncü maddeye bir fıkra ilâvesiyle 
beşindi ve onyedinci maddelerin berveçhiâti tadilini 
teklif ediyorum, 

Çorum 
İsmail Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

44 
4 , 1 , 1 9 2 6 

lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin Yol Mükel
lefiyeti Kanununun 4, 5, 17 nci maddelerinin tadili 
hakkmda teklifi kanunisi encümenimizce îedettetkik 
esas itibariyîe şayanı müzakere görülmekle heyeti umu-
mfyeye arz olunur. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Konya Mebusu Urfa Mebusu 
Mustafa Feyzi Refet 

Kâtip Aza 
Ali Malatya 

Raşit 
Aza 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Nafıa Encümeni 16.1.1926 
7 Karar 
14 Zammet 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, Yol Mükel-
! îefiyeîi Kanununun 4, 5, 17 nci maddelerinin tadili 

hakkındaki teklifi kanunisi Encünıenimizce tetkik ve 
müzakere olunarak 4, 5 nci maddeler kabul edilme-

! miş, yalnız onyedinci madde bazı fıkarat ilâvesiyle ta-
\ dilen kabul edilmiş ve Dahiliye Encümemne havale 

fouyus'üümak üzere Riyaseti Celileye takdim kılınmış
tık 

Reis namına 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Kâtip 
Ordu 
Recai 

Mezundur 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Aydın 
Mithat 

Aza 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 39 

1 . 2 . 1926 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 
Riyaseti Ceîileye 

Çorum Me'busu İsmail Kemal Beyin, Yo! Mükel
lef iyeti Kanununun 4, 5, 17 nci maddelerinin tadili 
hakfemda'ki 2/523 numaralı teklifi kanunisi ve Nafıa 
Encümeninin tadili Encümenimizce tetkik ve müzake
re olundu. 

Amelei mükeilefenin ikametgâhı muMtinin sekiz 
saat mesafesindeki yollardan daha uzaklarda çalış
tırılması sefalet ve zaruretlerini mucip olacağına ve 
Kanununun 5 nci maddesinde inşa olunmakta olan 
hususi yoMar sekiz saatten uzak mesafede bulunursa 
amelenin Meclisi Umumî kararıyle ve ancak nahiye 

[ yollarında çalışması zikroîunduğuna ve bununla ka-
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nundan matlup semere istihsal edildiğine göre bu 
istisnanın kaza dahilindeki yollara teşmili ve binaen
aleyh Yollar Kanununun 4 ve 5 nci maddelerinin ta
dili şâyâm 'kabul görülememiştir. Ancak, 17 nci mad
denin halihazırı ile ipkası bir netice! ameliye istihsa
lini temin edememekle beraber (ichar)m suret ve tar
zı icrası itibariyle de Cumhuriyet zihniyetiyle kabili 
telif görülemediğinden halkı tecrimden ziyade maksa
dın husulünü temin gayesine matuf olmak üzere mad
de berveçhizir şekilde tadil edilerek Heyeti Celileye 
arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
İzmir 

Kâmil 
Aza 

Teklif ettiğim diğer mad
delerin kabul edilmeme

sine muhalifim. 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sim 

Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

ÇORUM MEBUSU İSMAİL KEMAL BEYİN 
TEKLİFİ 

Madde 4. — Yol mükellefiyetine tabi olan eşha
sın mükellefiyeti belediyesi bulunduğu vilâyet dahi
lindeki ikametgâhı muhitinin nihayet sekiz saat me
safesindeki yollarda çalışmasına inhisar eder. Beşinci 
maddedeki ahval bundan müstesnadır. 

Madde 5. — Bir kaza dahilinde inşa olunmakta 
olan hususî yollarda seîdz saattan uzak bulunan köy
ler ahalisi, yapılacak yol kendi kazaları dahilinde ise 
mesafe nazarı dikkate alınmayarak Meclisi Umumî 
kararıyle mezkûr yolda veya nahiye yollarında çalış
tırılabilir. 

Madde 17. — Mükellefiyeti bedeniyesini nakden 
ifadan imtina ve taallûl edenlerden mükellefiyetinden 
başka fazîa olarak iki günlük bedeli nakdî tahsil olu
nur veyahut iki gün fazlasıyle yolda çalıştırılır. Mü
kellefiyeti bedeniyesini ifadan imtina ve taallûl eden
lerle ikmali vazife etmeden tatili mesai edip firar 
edenler mühendisin mahallî hükümete vukuhulacak 
müracaatı tahririsi üzerine mükellefiyetinden başka 
iki gün fazlasıyle jandarma nezareti altında istihdam 
ve firarı tekerrür ederse cezası birer misli tezyit edilir. 

Çorum 
İsmail Kemal 

NAFİA ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Yol Mükellefiyeti Kanununun 13 ncü muaddel 

maddesi 
Madde 17. — Esbabı meşruadan münbais olma-

yr.rak mükellefiyeti bedeniyesini nakden ifadan im
tina ve taaîiûl edenlerden mükellefiyetinden başka 
fazla olarak iki günlük bedeli nakdî tahsil Olunur 
veyahut iki gün fazlasıyle yolda çalıştırılır. Mükele-
fiyeti bedeniyesini ifadan imtina ve taalûl edenler ile 
ikmali vazife etmeden tatili mesai edip firar edenler 
mühendisin mahallî hükümetine vu'kufbulaca'k müra
caatı tahririsi üzerne -mükellefiyetinden başka iki gün 
fazlasıyle jandarma nezareti altında istihdam ve fira
rı tekerrür ederse cezası bir misli tezyit edilir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ TADİLİ 
Madde 1. — Yol Mükellefiyeti Kanununun onye-

dinci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir : 
Meşru sebeplerden münbais olmayarak bedeli mü

kellefiyeti ifadan imtina veya işbaşından firar eden
lerin mükellefiyeti iki kat olarak bedelen ve Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan istiyfa olunur. 

Madde 2. — Bu 'kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Nafıa, Dahili
ye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 59 

TİCARET VE SANAYİ ODALARIYLE AÇILACAK BORSALAR VE TESİS OLUNACAK FABRİ
KALAR İÇİN TAHSİSİNE LÜZUM GÖRÜLECEK EMVALİ MİLLİYE VE METRUKE İLE VAKIF 
EMLÂK VE ARSALARIN, BEDELİ MUKADDERİ MUKABİLİNDE İTASI HAKKİNDA BAŞVE
KÂLETTEN GELEN (1/775) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TİCARET, KAVANİNİ MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

12 Kânunuevvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Adet : 6/5905 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ticaret ve Sanayi Odalarryle açılacak borsalar ve 

tesis ohınacak fabrikalar için tahsisine lüzum görüle
cek emvali milliye ve metruke ile vakıf emlâk ve ar
saların bedeli mukadderi mukabilinde itası hakkında 
Ticaret Vekâleti Celilesince teklif olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 2 Kânunuevvel 1341 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti lef fen "takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına müsaade buyurulmasım rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

ESBABI MUCİBE 
Ticaret Odalarının haiz olduğu ehemmiyet ve bil

hassa son kanunla iktisap ettiği teşriî ve idarî salâhi
yetler malumu devletleridir. Bu odalar intihab ve mil
lî ticaret, fikir ve teşkilâtın birer ışık merkezi vazi
fesini görecek ve memlekette iktisadî inkişafın en mü
him nazım ve amilleri sırasına girecektir. Bu itibarla 
gerek kanunu mahsusla gerek talimatname ile oda
lara pek mühim vazifeler verilmiş ve odalar nıüesse-
satı umumiye meyanına alınmıştır. Memleketin istih
sal ve ticaret sahasında vücude getirilecek şuurlu bir 
oda şebekesi kadar memleketin dahilî İktisat sahasın
da bugün için lüzumlu ve müstacel bir ihtiyaç yok
tur. Binaenaleyh bir an evvel vazu kanunun bervechi 
arz makasıdı ve memleketin menafiinin gösterdiği isti
kâmet dahilinde odaların teşkilât ve tesisatını ikmal 
ve faaliyete girmek icabetmektedir. Halen bu odala
rımızın bir kısmı bugün için deruhde ettikleri vazife

nin ehemmiyet ve azameti ve istilzam ettiği teşkilât 
ve tesisat ile mümkünüttelif olamayacak küçük veya 
harap binalar dahilinde bulunmakta ve bir kısmı da 
belediye veya devairi hükümetin ufak ve gayrı mü
sait odalarında esaslı tesisat ve her türlü istikrar şe
raitinden mahrum bir halde kalmaktadır. Bu meyanda 
İstanbul, İzmir, Adana, Konya gibi mühim merakizî 
ticariye odaları da bu vaziyetlerden harice çıkabilmiş 
değildir. 

istanbul'da iki yüz bin lira sarfıyle izmir ve 
Ad&na'da yine bu miktarlarda paralar tahsisiyle ve 
borsa salonları ve analiz daireleri ve her türlü tefer-
fuah asriyeyi ihtiva etmek üzere Ticaret Sarayı 
namı altında vücude getirilmesi mahallî odalarınca 
tîshtı karara alınmış binalar, ticaret itibariyle en mü
sait ve lüzumlu yerlerde arsa tedarikinde maruz ka-
lınılan kuyudatı kanuniye ve nizamiyeden dolayı bu
güne kadar yapılamamıştır. Anadolu'nun göbeğinde 
mühim bir hububat ve yün merkezi olan Konya Ova
sı bugün harap bir hanın tek odasında, Adana Oda
sı yine aynı vaziyette ve İzmir Odası muazzam binası
nın izmir istirdadında yanmış bulunması dolayısıyle 
yine tamamen gayrı müsait bir han köşesine sıkışmış 
bulunmaktadır. Diğer odaların vaziyetleri tasavvur 
ve tahmin olunabilir. Mamafih memleketin her tara
fında memnuniyet ile görülmekte olan intibah ehem
miyet ve kıymetleriyle mütenasip şekillerde oda bina
ları inşaa veya tedariki için umumî bir cereyan ve emel 
tevlit etmişür. Her tarafta iktisadı inkılâbımızın birer 
âbidesi halinde muntazam odalar ve borsa binaları 
inşa veya temini için müracaatlar va* ' olmakta ve 
büyük fedakârlıklar deruhde edilmektedir. Yalnız kül-
lî masarif ihtiyariyle temin edilebilecek olan bu bi
naların yer veya kendilerini intihap hususunda gös
terilmesi icabeden dikkat ve itinanı-ı derecei lüzumu 
bedîhidir, Bulundukları memleketin hayat ve muva
zene! ticariyesinde daima birinci derecede ve mües
sir vaziyette bulunacak olan odaların en ziyade tica-
retgâh veya istikbali ticariye malik mahallerin me-
rakizinde bulunmaları Odalar Kanunuyle deruhte et
tikleri muhtelif vazaifin ifası noktasından da zaruri-
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dir. Fakat bu vaziyette bulunan mahaller umumiyet
le ya vakıf veya mübadil veya mütegayyip eşhasa ve
ya idarei hususiyelere stH bulunmakta ve Heyeti Ce-
lilei Vekileriin derecei lüzum ve ehemmiyetini tasvip 
ve takdir edilecek bedel mukabilinde terk ve teffizi 
hakkındaki noktai nazarı bazı nizamat veya kavanini 
hususiye ile karşılaşmaktadır. Hükümetçe inşası za
rurî görülen bazı fabrika ve tesisat mahalleri hakkında 
dahi aynı müşkülât vardır. Binaenaleyh marelarz esbap 
ve müstaceliyet haddi zatinda keyfiyetin menafii umu-
miyei memlekete şiddeti taallûk ve irtibatı ve esasen 
maruz müessesatın müessesati umumiyeden bulundu
ğu ve bulunacağı nazara alınarak merbut lâyihai ka-
nuniyenin acilen Meclisi Âliye şevkine müsaade bu-
yurulması maruzdur efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Adet 

Karar : 14 

7 . 11 . 1926 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 

Ticaret ve Sanayi Odalanyle açılacak Borsalar ve 
tesis olunacak fabrikalar için tahsisine lüzum görü
lecek emvali metruke ve kaza emlâk ve arsalarının 
bedeli mukadderi mukabilinde itası hakkında Başve
kâletten gelerek Encümenimize havale edilen lâyihai 
kanuniyenin esasatı, bu nevi tesisatın bir an evvel 
inşasını teşvik için Encümenimize pek faydalı görül
müştür. Ancak lâyihai kanuniyedeki fabrikalar tabi
rinin hiç olmazsa elli beygir kuvvetine malik müesse-
sata ıtlakı ve memleketimiz hayatı ziraiyesindc pek fe
yizli ve faal bir amil olan Ziraat Bankamızın da bu 
kanundan İstifade eylemesi muvafık görülerek lâyihai 
kanuniye o suretle tadil edilmiş v£ ait olduğu diğer 
encümenlere tevdi edilmek üzere merbutatiyle birlik
te takdim kılınmıştır. 

Reis 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Şarkikarahisar 

İsmail 

Aza 
İstanbul 

Mazbata Muharrir 
Gümüşhane 

Cemal Hüsnü 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Ahmet Hamdı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 25 . 1 . 1926 

Kavanini Maliye 
Encümeni 
Adet : 41 

KAV ANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 

Ticaret ve Sanayi Odalanyle açılacak Borsalar ve 
tesis olunacak fabrikalar için tahsisine lüzum görüle
cek emlâki milliye ve metruke ile vakıf emlâk ve ar
saların bedeli mukadderi mukabilinde Ticaret Vekâ
letine devir ve itası hakkında vekâleti müşarüniley-
hanın Ticaret Encümenince de tetkik olunan lâyihai 
kanuniyesi ve Ticaret Encümeni mazbatası mütalaa 
ve tetkik olundu. Ticaret Encümeni lâyihanın birinci 
maddesine Ziraat Bankaları için de emakini mezkûre-
den bir 'bina tahsisini münasip görmüş vakıf emlâk ve 
arsalar yerine evkafı mülhaka veya mazbuta tabirle
rini ilâve etmiş ise de Encümenimiz müessesati saire-
ye nispette nıebani inşa ve tedarikine vaziyeti mali
yesi itibariyle her zaman kadir olan Ziraat Banka
larından ziyade ekser kazalarda icar ile tedarik edilen 
hususî entakin ve hatla dükkânlarda ifâyı vazife et
mekte bulunan belediyelerin ve bir de müessesati mil-
liyeden en ziyade muhtacı himaye ve sahabet olan 
Ziraat Odalarıyje Türk Ocaklarının ilâvesini ve evkafı 
müîhakanın şu suretle temellükünün şahsın hukukuna 
bir nevi tecavüz mahiyetinde telâkki edileceğinden, ta-
biri mezkûrun hazfiyle yalnız evkafı mazbutaya has
rını muvafık görmüş ve birinci maddeyi ona göre tadil 
ile Ticaret ve Sanayi Odaları ile diğer müessesat için 
emlâki milliye ve metruke ve vakfiyeden mebani ita 
ve tahsisinin memnuniyetine dair müdevven bir ka
nun mevcut olmadığından üçüncü maddeye lüzum 
bulunmadığı kanaatiyle mezkûr maddenin tayyını ve 
mevadı sairesini aynen kabul ederek Heyeti Umumiye-
ye takdime karar vermiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 

İhsan 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 
Mustafa 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata numarası : 127 Esas numarası : 1/775 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Ticaret ve Sanayi Odalarıyle açılacak Borsalar ve 

tesis olunacak fabrikalar için tahsisine lüzum görüle
cek emvali milliye ve metruke ile vakıf emlâk ve ar
salar hakkında Başvekâletten mevrut lâyükal kanuniye 
ile esbabı mucîbesi ve bu bapta Ticaret ve Kavanîni 
Maliye encümenleri mazJbatalarıyle tadilâtı Maliye ve 
Ticaret Vekilleri ıBeyîer hazır oldukları halde Encü
menimizde de tetkik ve müzakere olundu. Teklifi 
vaki Eneümenimizce de esas itibariyle kabul edilmek
le beraber vücude getirilecek fabrika ve müessesatın 
yalnız Ticaret Vekâletine hasrı muvafık görülemeyerek 
Kavanini Maliye Encümeninin teklifi ona göre tadil ve 
«Türk Ocakları» ibaresi dahi (Menafii umumıiyeye 
hadim müessesat) suretine tahvil o'unmuş ve bu su
retle sekile ve ibareye ait bazı tashihatla yeniden tan
zim kılınan iâyihai kanuniye berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye takdim kılınmıştır. 2 Şubat 1926 

Reis 
Çankırı 

afa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 
Sivas 

Rasim 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İstanbul 

Teyfik Kâimi 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Hükümetin teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Ticaîret ve Sanayi Odaları ve Borsa
lar ve Ticarethaneler Vekâletince resen veya iştirak 
suretiyle inşa ettirilecek veya tesis olunacak fabrika
lar ve müessesat için lüzumu görülen emvali metru
ke veya millî veya vakıf emlâk ve arsalar Ticaret Ve
kâletinin inhası ve Heyeti Vekile karanyle ve Meca-
lisi idarece yapılacak takdiri bedel ile verilir. 

Madde 2. — İşbu kanuna muhalif ahkâm mülga
dır. 

Madde 3. 
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun 
Maliye vekilleri memurdur. 

İşbu kanun tarihi neşrinden mute-

icrasma Ticaret ve 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

2 Kânunuevvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hasta 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Mahmut Esat 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekâleti Vekili 

M. Cemil 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
«Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Odalarıyle borsalar 

ve belediye ve Türkocakları Ticaret Vekâletince» re
sen veya müştereken tesis olunacak fabrikalar için 
mebani tahsis ve temlikine dair kanun. 

Madde 1. — Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa
lar, Türk ocakları ve belediye binaları ile Ticaret Ve
kâletince resen veya iştirak suretiyle inşaa ettirilecek 
veya teslis olunacak fabrikalar ve müessesat için lü
zum görülen emvaM metruke veya milliye veya maz
but vakıf emlâk ve arsalar Ticaret Vekâletinin ve 
Heyeti Vekilenin kararıyle Mecalisi idarece takdir 
olunacak bedel ile verilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Ticaret Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsa 

binaları ve Ticaret Vekâletince neşen veya iştirak su
retiyle inşaa ettirilecek veya tesis olunacak ekalli elli 
beygir kuvvetindeki fabrikalar ve müessesatı resmiye 
ve Ziraat Bankaları için lüzumu görülen emvali met
ruke veya millî veya evkafı mülhaka ve mazbuta ar
saları Ticaret Vekâletinin inhası ve Heyeti Vekile ka
rarıyle Mecalisi idarece yapılacak takdiri bedel ile 
verilir. 

Madde 2. — İşbu kanuna muhalif ahkâm mülga
dır. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 
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Muvazenei Maliye Encümeni Tadili 
Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Va

kıflardan Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabile
cek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Menafit umunûyeye hadim mües
sesat ile belediyelere ve Ticaret ve Sanayi ve Ziraat 
Odaları ile Borsalara ve Hükümet tarafından gerek 
resen ve gerek iştirak suretiyle vücude getirilecek 

fabrika ve müessesata, emvali milliye ye metrukeden 
veya mazbut vakıflardan lüzum görülecek arazi ve 
arsala*- İcra Vekilleri Heyeti karanyle Mecalisi ida
rece takdir olunacak bedel mukabilinde satılabilir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mı* 
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanunun ahkâmım icra
ya «Ticaret ve MaKye Vekilleri memurdur. 
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Sıra numarası : 28'e ilâve 

PULLU İLÂNLARIN MUHAFAZA MECBURÎYE TİNİN BİR SENEDEN ALTI AYA- TENZİLİ HAK 
KINDA GİRESUN MEBUSU HAKKI TARIK BE YİN (2/509) NUMARALI TEKLİFİ KANUNÎSİ VE 

KAVANÎNÎ MALİYE ENCÜ MENİ MAZBATASI. (1) 

Türfdye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 4 . 2 . 1926 
43 

KAVANÎNÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin Damga Ka
nununun 37 nci maddesini tadili hakkındaki Heyeti 
Umumiyece kabul edilmiş olan teklifin ikinci madde 
olmak üzere Heyeti Celilece nazarı dikkate alınıp en
cümenimize havale buyurulan teklifi tetkik ve müza
kere olundu. 

Gazete ve risailin öteden beri mafbaalarca kollek-
siyonîarı muhafaza edilmekte olduğundan ilânata il-
sak edilecek damga pulunun ilânın münderiç olduğu 
nüshaya üsakı asıl ilânları muhafaza külfetinden va
reste kılacağı ve bu vesile ile de gazete ve risailin kol
eksiyonlarının muhafazası mecburiyetinin temin edil
miş olacağı cihetle teklifi mezkûra o yolda bir fıkra 

(1) Evveliyatı 28 sıra numaralı matbua olarak 
tevzi olunmuştu. 

ilâvesi tensip edilerek ona göre tanzim olunan madde 
Heyeti Umumiyeye arz olunmak üzere Riyaseti Ce
lileye takdim kılınmıştır. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Aza Aza 
Saruhan Amasya 
Kemal Ahmet 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Madde 2. Gazeteler mevkut ve gayrı mevkut ri
salelerin tabi ve naşirleri, ilânların tabi olduğu dam
ga pulunu ilânın münderiç olduğu nüshada mahallî 
mahsusuna ilsak ve bu nüshayı indelicap teftiş memur
larına ibraz ederlerse ilânın nushaî asliyesini muhafa
za mecburiyetinden vareste tutulurlar. Gazetelerle mev
kut ve gayrı mevkut risalelerin koleksiyonlarının tan
zim ve muhafazası mecburidir. 
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Sıra numarası : 64 

TÜREYE İDE «USYA'DA DAĞINIK «ÎR HALDE KAİJMIŞ OLAN HARP ESİRLERİNİN «TEBEA 
ŞEVKİ» MUAMELESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA- BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/827) 

NUMARALI KANUN LAYİHASI VE HARİCÎYE ENCÜMENİNİN MAZBATASI 

Türlüye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/234 26 . 1 .1926 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESÎNE 

Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında münakit 
iadei üsera mukavelenamesinin refi meriyeti ve dağı
nık bir halde kalmış olan harp esirlerinin «Tebea şev
ki» muamelesine tabiiyeti hakkında Hariciye Vekâle
tince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 10 Ka
nunusani 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mu
cibe mazbatasının musadda'k sureti takdim olunmuş
tur, 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye ile Rusya arasında 28 Mart 1337 tarihin
de akdolunan ve 21 Temmuz 1337 tarhli kanun ile 
tasdik edilen iadei üsera mukavelenamesi ahkâmı 
şimdiye kadar tatbik ve icra olunagelmiştir. Tarafeyn 
memlektlerinde bahusus Rusya'da dağınık bir hal
de ve cüzi miktarda bir kısım üseranm henüz kalmış 
olması memul bulunuyor. Bunun için mezkûr mukave
le ahkâmının tatbikine devam etmekten ise ondan 
sarfı nazarla elçiler ve şehbenderler marifetiyle 
«Tebea şevki» muamelesi ifası ve bu suretle vatan
larına iadelerinin temini münasip görülmüştür. Bu 
hususta Rusya hükümetiyle mutabık kalınmıştır. 
Çünkü mukavelenin tatbikine devam halinde 9 ncu 
maddesi mucibince teşkil edilen mahsus heytlerin 
uzun müdedt idame ve ipkaları lâzım gelip bu da 
hayli masrafı mucip olacaktır. Artık işin buna taam-

mülü kalmamıştır. Mevzubahisoln. mukavele kamın 
ile musaddak bulunduğu cihetle bervechi muharrer 
ifası zımnında hükümete yine kanun ile meznuniyet 
itası ksûdeten muktezi olduğundan o dairede kaleme 
alınan kanun lâyihası merbuten takdim kılındı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Adet 
Karar : 5 7 . 2 . 1926 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

26 Kanunusani 1926 tarih ve 6/234 numaralı Baş
vekâletten mevrut kanun lâyihası ile esbabı mu
cibe mazbatası Hariciye Encümeninin tetkik ve tas
vibine arz edilen Türkiye ve Rusya hükümetleri ara
sında münakit İadei üsera mukavelenamesinin refi 
meriyeti ve dağınık bir halde kalmış olan harp esirle
rinin «Tebea şevki» muamelesine tabiiyeti hakkındaki 
lâyiha Hariciye Encümeninin 7 . 2 . 1926 tarihli iç
timaında tetkik ve tasvip edilmiş ve berayı tasdik 
Meclisi Âliye arz ve takdim kılınmıştır. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe İstaibul 
Şükrü Kaya 

Kâtip Aza 
Mardin 

Yakup Kadri 
Aza Aza 

Cevat Abbas Saffet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 29, 30 

Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde kalmış olan 
Harp esirlerinin «Tebea şevki» muamelesine tabi 

tutulmaları hakkında kanun 
Madde 1. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir hal

de kalmış olan harp esirleri bakında, hükümeteyn 
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arasında akit ve 21 Temmuz 1337 tarihli Kanun ile 
tasdik olunan 28 Mart 137 tarihli iadei üsera muka
velesi ahkâmımn tatbikinden sarfı nazar ile, elçiler 
ve şehbenderler marifetiyle «Tebea şevki» muamelesi 
ifa olunabilir. 

Madde 2. — Neşri tarihinden muteber olan bu 
kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 

10ı Kânunusani 1926 
Başvekil 

ismet 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

MUdafaai Mâliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafaa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Teyfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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Sıra numarası : 67 

MAADİN NİZAMNAMESİNİN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL 12 NİSAN 1341 TARİH VE 608 
NUMARALI KANUNUN DÖRDÜNCÜ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/522) NUMARALI 

BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 23 . 11 . 1341 
Adet : 6/615 

Büyük Mîllet Meclisi Riyasetine 
12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı Kanunun, 

Maadin nizamnamesinin 71 nci maddesini muaddil, 
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında, Ticaret Ve
kâletinden mevrut 17/19 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
23975/93/170 numaralı tezkere ile merbutunun musad-
dak suretleri leffen takdim olunmuştur. Muktezası-
nm İrasına ve neticesinin işarına müsaade Duyurul
masını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ticaret Vekâleti Tezkeresi 
Maadin nizamnamesini bazı maddelerini muad

dil 12 Nisan 1341 tarihli ve 608 numaralı Kanunu
nun Maadin nizamnamesinin 71 nci maddesini mu
addil olan dördüncü maddesinin tefsiri talebim havi 
Maadin Müdüriyeti Umumiyesinin 1 Kânunuevvel 
1341 tarihli tezkeresi icrayı icabı zımımnda leffen 
takdim kılınmıştır. 

Ticaret Vekili 
AH Cenanı 

Esbabı Mucibe 
Maadin Nizamnamesinin bazı maddelerini muad

dil 12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı kanunun 
Maadin Nizamnamesinin 71 nci maddesini muaddil 
olan dördüncü maddesinde «Her nevi ruhsatname 
imtiyaz ve iltinam ashabının ve amirlerin madenler
de ameliyat ve imalât işin istihdam eyleyecekleri bil
cümle memurin ve müstahdemin ve amele Türkiye 
Cumhuriyeti tebeasından olacaktır. Ancak memleket
te bulunmayan maden mühendisleri ile fen memur
ları ve mütehassıs ustabaşdar ile mütehassıs ustalar 
tebeai ecnebiyeden dahi olmak caizdir. Şu kadar ki 
bunlar için hüviyet ve ihtisası müşir şahadetname ve 
vesaikin ashabı imtiyaz veya mültezim veyahut Ereğ
li havzai fahmiyesi ocak amilleri tarafından Ticaret 
Vekâletine iraesi ve Vekâletten bir müddeti muayye
ne ve muvakkate için mezuniyeti tahririye istihsal 
muktezidir. Refakatine kendi mesleğinden ücretleri 

ashabı ittihaz veya mültezim veya amiller tarafından 
verilmek üzere bir Türk genci alıp yetiştirmeğe mec
burdur. İşbu gençlerin sahibi imtiyaz veya mültezim 
veya amiller irae ve maadin idaresi tasvip edecektir. 
llah»i diye muharrer olmasma nazaran gerçi ecnebi 
mütehassıs usta basılar ile mütehassıs ustalar refa
katinde amelî bir surette Türk gençlerinin yetişmesi 
imkânı mevcut ise de, yetişmesi müktesabatı ilmiye 
ve fenniyeyi istilzam eyleyen maden mühendisliği için 
maddei mezkûrede muharrer mütehassisin meyanın-
da işbu mühendisliklerde dahil olduğu takdirde, re-
fakatlerindeki Türk gençlerinin maden mühendisi 
olarak yetişmesine imkân görülememektedir. Bilfarc 
marelbeyan maden mühendisleri mütehassisisini mer-
küme meyanında dahil olduklarında bunların refa
katlerine Türk genci verilmekten ise maden mülte
zim amil şirket vesairesi taraflarından işbu gençlerin 
Avrupa mektep ve dartissınaalarında bihakkın yeti
şebilmelerini teminen bilkülliye masarifi tahsiliye ve 
zaruriyelerinin Vekâleti celilelerince itasiyle müraka-
bai vekâlet penahilerinde olarak icap eden mahaller
de yetiştirilmeleri daha münasip olacağı mütalaa kı
lınmakta ve maddei mezkûredeki mütehassıs lafzı
nın bervechi beyan maadin mühendislerine de şîmu-
lü bulunup bulunmadığı hususu muhtacı izah görül
mekte olduğundan, maddei mezkûrenin tefsiri zınnın» 
da işbu müzekkerenin Başvekâleti Celileye takdimi
nin menuru reyi alii vekâletpenahîleri bulunduğu arz 
olunur efendim. 

Ticaret Vekâleti 
Maadin Müdiriyeti Umumiyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Adet 
Karar 22 

7 . 2 . 1926 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Maadin Nizamnamesinin bazı maddelerini muad
dil 12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı kanununun 
Maadin Nizamnamesinin 71 nci maddesini muaddil 
olan 4 ncü maddesinde (Her ecnebi mütehassıs refa-
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katine kendi mesleğinden ücretleri ashabı imtiyaz ve
ya mültezim veya amiller tarafından verilmek üzere 
bir Türk genci yetiştirmeğe mecburdur. İşbu gençleri 
sahibi imtiyaz ve mültezim veya amiller irae ve 
maadin idaresi tasvip edecektir) fıkrasının mühendis 
maiyetine verilecek gencin tahsil ihtiyacı itibariyle 
yalnız amalî olarak yetiştirilmesindeki imkânsızlık 
hasebiyle, bu gibi mühendis ve mütehassıslar tarafın
dan yetiştirilecek gençlerin hem amelî ve hem nazarî 
tahsillerini teminen dahil ve hariçte ikmali tahsilleri
ne şîmulü olup olmadığından tereddüt edilerek bera-
yı tefsir encümenimize havale olunan 23 kânunuev
vel 1341 tarih ve 6/1650 numaralı Başvekâlet tezke
resi tetkik olundu. 

Kanunun istihdaf ettiği gaye mesleğin her dere
cesinde mütehassıs gençler yetiştirmek olduğuna ve 
kanun ecnebi mütehassısların istihdamını zarureti ha
zıra itibariyle muvakkaten kabul eylemiş bulunduğu

na nazaran her iki fıkradaki sarahat veçhile mühen
dislerinde mütehassıslar meyanında bulunması tabiî 
görülmüş ve bu gençlerin ücretleri maden mültezim 
ve amil ve sahibi imtiyazları tarafından verilmek 
üzere Ticaret Vekâletinin murakabesi tahtında da
hilî ve haricî nıüessesatı meslekiyede yetiştirilmesi 
muvafık görülmekle Riyaseti Celileye takdim kılın
dı. 

Reis Mazbata Muharriri 
İzmir Bulunmadı. 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Karahisar Şarki 

İsmail 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 

Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 
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. : - - Sıra numarası : 70 

SIHHİYE ZABİTANININ VAKTİ HAZERDE SURETİ İSTİHDAMLARINA MÜTEDAİR 20JL1325 
TARİHLİ NİZAMNAMENİN 3 ÜNCÜ MUADDEL MADDESİNE VE ASKERÎ TEKAÜT VE İSTİFA 
KANUNUNUN ELLİNCİ MADDESİNİ MUADDİL 20 HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUN AHKÂMINA 
NAZARAN GEREK CİHETİ MÜLKİYEDE VE GEREK CİHETİ ASKERİYEDE SEBKEDEN HİZ
METLERİ İLE ON BEŞ SENEYİ İKMAL ETMİŞ OLAN SIHHİYE ZABİTLERİNİN İSTİFA HAKKINI 
İHRAZ EDİP EDEMİYECEKLERİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/541) NUMARALI BAŞVEKÂLET 

TEZKERESİ VE SIHHİYE VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 11 Kânunusani 1926 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/70 

Büyük Millet MeclM Riyasetine 
Sıhhiye zabitanımn vakti hazerde ciheti mülti-

yede sureti istihdamlarına mütedair 20, Şubat 1325 
taılhli nizamnamenin üçüncü maddesine ve askerî 
tekaüt ve istifa kanununun eHmti maddesini muad-
dfl 20 Haziran 1326 tarih ve 134 numaralı kanun 
ahkâmına nazaran, gerek ciheti mülcfyede ve ge
rek ciheti askeriyede sepkeden hizmetleri Be on beş 
seneyi ikmal etmiş olan sihhiye zabitJerinin fctifa 
hakkım ihraz edip edemeyeceklerinin tefsiri hakkın
da Müdafaai MÎEiye Vekâletinden gönderilen 2 Kâ
nunusani 1926 tarih ve Muamelâtı Zatiye Dairesi 
2424 numaralı tezkeresinin musaddak sureti takdim 
ohımnuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işanna mü
saade buyurufanasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
Sıhhiye Nizamnamenin vakti hazerde ciheti mül

kiyede sureti istihdamlarına dair nizamname muci
bince mezun bulunan beş tabip tarihi duhullerinden 
itibaren Ciheti askeriye ve mülkiyede mesbuk hizmet
leri mecmuu onbeş seneyi mütecaviz jdiğinden bah-
sen ve mezkûr nizamnamenin üçüncü maddesini istid-
lâlen istifanamelerini vermişlerdir. Maddei mezkûre-
ntn üçüncü fıkrasında : Orduları kadrosuna altı sene
den evvel istidaları üzerine dahil olmamış bulunan
lar müddeti mezkûrenin inkizasında ya kadroya dahil 
olmak veyahut hizmeti askeriyeden istifa etmek şık
larından birini kabule mecbur tutulurlar. Mezkûr ni
zamnamenin dördüncü maddesinde ise işbu nizamna
menin üçüncü maddesi mucibince kadro haricine çı
karılan zabıtanı sıhhiyenin kadro haricinde geçirdik
leri müddet hizmetlerinden tenzil olunur ve yalnız 

askeri tabip ve baytar ve eczacı şakirdanı tedris ve 
talimlerine tahsis edilen fakülte ve mekâlip ile has
tanelerde istihdam olunan zabitanı sıhhiye işbu son 
kayıttan müstesnadır diye muharrerdir. Binaenaleyh 
vekâleti acizi kendilerinin gerçi mecmu hizmetleri on
beş seneyi mütecaviz ise de muamelei katiyeleri için 
Askerî Tekaüt Kanununun istifaya dair olan ellinci 
maddei muaddelesi mucibince onbeş sene hizmeti as
keriyelerini ifa edenlerin hakkı istifayı ihraz edecek
lerini ve mezkûr kanunun maddesi delaletiyle her ne 
suretle olursa olsun kablettekaüt ciheti mülkiyeye sep
keden hizmetinin ancak tekaüt müddetinin ikmalinde 
müessir olduğunu derpiş ederek hizmeti askeriyeleri 
onbeş seneye baliğ olmadıkça istifalarının kabulü
ne imkânı kanunî olmadığı kanaatinde ise de muma
ileyhim tarihi neşri itibariyle maruz ellinci maddei 
muaddeleden muahhar olan nizamnamenin kendileri
ne hakkı istifa bahşettiğini musırranc iddia etmekte 
olmalarına mebni bittetkik keyfiyetin tefsire muhtaç 
olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Olveçhile icabının icra 
ve neticesinin emrü inhasına müsaade i devletleri mer-
cudur efendim. 

2 Kânunusani 1926 
Müdafaai Milliye 

Vekili 
Recep 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 18 . 1 . 1926 
Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 
Karar numarası : 13 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celîleye 

Sıhhiye zabitanının vakti hazerde ciheti mülki
yede sureti istihdamlarına dair 20 Şjubat 1325 tarihli 
Nizamnamenin üçüncü maddesine ve Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanununun ellinci maddesini muaddil 20 Ha
ziran 1326 tarihli kanun ahkâmını nazaran gerek ci
heti mülkiyede ve gerek ciheti askeriyede sepkeden 

i 
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hizmetleri ile onbeş seneyi ikmal etmiş olan sıhhiye 
zabitlerinin, istifa hakkını ihraz edip edemeyecekleri
nin tefsiri hakkında Başvekâleti Ceilleden mevrut ve 
Encümenimize muhsyve'J tezkere üzerine Müdafaai 
Milliye Vekâleti Sıhhiye Reisi ve S'hhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâleti Memurin Müdürü huzuriylc 
keyfiyet müzakere edilerek (Sıhhiye zabitanınm vak
ti hazerde ciheti mülkiyede sureli istihdamlarına dair 
22 Sefer 1323 ve 2D Şribat 132S tarihi! Nizamname, 
Tekaüt İstifa Kanununun ellinci maddesini tadil ve 
istifa ve tekaüt müddetini on seneden onbeş seneye 
İblağ eden 20 Haziran 1326 tarihli Kanunun neşrin
den yedi ay sonra yani 10 Kânunusani 1326 tarihinde 
takvimi vekayî ile neşir ve ilân edllm/ş ve binaenaleyh 
neşrinden muteher ve merî olan mezkûr nizamname 
başka bir nizamname ve kanunla tadil ve ilga edil
memiş olduğundan mumaileyhimin istifaya keshi is
tihkak eyledikleri)ne karar verilmekle Müdafaai Mil
îiye Encümenine hapale buyurulmak üzere Riyaseti 

Celileye takdim kılındı. 

Reis Namına 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Kâtip 

Kayseri 
Halil 
Aza 
tçe! 

Tevfîk 
Türlüye 

îüyuk Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye 

Encümeni 
Adet 

Karar : 35 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 
Aza 
Bolu 

Emin Cemal 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

10 . 2 . 1 1926 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Mezunen ciheti mülkiyede hizmet eden iki askerî 
tafcîbin vaziyeti hükukiyelerinin tayinine dair Baş
vekâletten Büyük Millet Meclisi Riyasetine yazılan ve 
Sıhhiye Encümeni mazhatasıyle Müdafaai Milliye 
Encümenine tevdi olunan 2 Kânunusani 1926 tarihli 
6/7 numaralı tezkere ile melfufatı tetkik olundu. 

Hüiasai münderecatı şudur : 
1327 ve 1328 senelerinde Mektebi Tıbbıyei Askeri

yeden tabip yüzbaşılığı ile neşet ederek tarihi duhul
lerinden itibaren ciheti askeriyede on sene ifayı hiz
metten sonra «Sıhhiye zabitanının vakti hazerde cihe

ti mülkiyede sureti istihdamlarına dair oian 10 Kânu
nusani 1326 tarihli Nizamnamenin birinci maddeeî 
ile (1) bahşedilen müsaadeden bilistifade mezunca 
mülkiye hizmevl tababetine nakil ve burada da tüh se-
iîeden fazla ifayı vazife eden Çorum Sıhhaye Müdürü 
siibûu tabip yüzbaşı lîarsıit Şakir ve Bej'pazarı hükü
met teMbâ sabıkı yüzbaşı Hüseyin Enver efendiler ci
heti askeriye ve mülkiyedeki mecmu müddeti hizmet
lerinin on beş seneyi mütecaviz olduğu beyaniyîe-mez-
kur nizamnamenin 3 ncü maddesinin 3 ncii fıkrasına 
(2) tevfikan istifalarmm kabulünü talep etmektedir
ler, 

Talebi vaki karşısında Müdafaai Milliye Vekâleti 
ise, Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci madde
si (1) hükmünce bilumum zabıtan ve mensuMni aske
riyenin hakkı istifayı ihraz için on beş sene hizmeti as
keriyede bu^unma:^ lâzım geldiğini denneyan ederek 
kabn'ü istifa hususunda izharı tereddüt eylemektedir. 

Keyfiyet evvel emirde sıhhiye encümenince tezekkür 
edilmiş ve binnetice mumaileyhimanm hakkı istifayı 
haiz okluklarına karar verilmiştir. 

Filhakika ciheti mülkiyede altı sene ifayı hizmet 
eden zabıtanı sıhhiyeye, bu müddetin inkizasında or
duya wĞe> etmedikleri' takdirde hakkı istifa veren ni
zamname Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun müddet 
ve şartı istifadan bahis olan ellinci maddei muaddile-
sinden muahhardır* 

(1) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun birinci 
maddesinde musarrah tarihi duhullerinden itibaren on 
sene müddetle hidematı sıhhıyei askeriyede bulunan 
zabıtanı sıhhiyenin vakti hazerde ve işbu nizamname
nin tayin ettiği şerait dahilinde bazı mülkiye memuri
yetlerinde istihdamlarına Harbiye Nazctfeti canibinden 
müsaade olunabilir, 

(2) Fıkra 3 : Orduları kadrosuna altı seneden ev
vel. istidaları üzerine dahil olmamış bulunanlar müdde
ti mezkûrenin inkizasında ya kadroya dahil olmak ve
yahut hizmeti askeriyeden istifa etmek şıklarından bi
rini kabulü mecbur tutulurlar. 

(1) Madde 50: Gerek mekâtibi askeriyede tahsil 
ile ve gerek köklü olarak veya kura ile dahili silki as
kerî olupta zabit nasbedilen berrî ve bahrî zabıtan ile 
ettibha ve rütbei askeriyeyi haiz bulunan mensuhin ve 
müstahdemini askeriye duhullerinden itibaren on beş 
sene hizmeti askeriyelerini ifadan sonra istifa edebilir
ler. 
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Bununla beraber zabıtanı sıhhiyeye ciheti mülkiye
de hizmet için azamî altı sene mezuniyet verilebilece
ği nizamnamede musarrah iken mumaileyhimaya müd
deti hizmetleri altı seneyi tecavüz ettiği halde bir gu-
na tebligatta bulunulmaması kendilerine taalluk etme
yen bir hatayı mutazammındır. Binaenaleyh Askerî 
Tekaüt ve fstifa Kanununun maddei mahsusasina müs
tenit bir hüküm ifade eden maddei nizamiye mucibin
ce yüzbaşı Hamit Şevket ve Hüseyin Enver efendile
rin ciheti mülkiyedeki hizmetlerinin zammı Jle mecnu 
müddeti hizmetleri kâfi geldiği surette kabulü istifa-
lan lâzım geleceğine ve keyfiyetin heyeti umumiyeye 
arzına karar verildi. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi namına 

Karahisar Sahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
tbrahim 

Aza 
Bozok 
Salih 
Aza 

Siverek 
Kadri 

Mazbata Muharriri namına 
İbrahim 
Aza 

Ertuğrul 
Mezun 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 
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