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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 

1. — Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin 
harcırahlarının müddeti tesviyesi hakkında. 
(1/63) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

2. — Gümrük Kanununun yirminci madde
sine bir zeyil ilâvesine dair (1/700) numaralı 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

3. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin on 
üçüncü maddesinin tefsiri hakkında (3/87) nu
maran Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

4. — Emlâk ve temettü komisyonları hak
kında (1/643) numaralı kanun lâyihası ile mü
kellefiyeti nakMyei askeriye kanununun beşin
ci maddesinin (A) fıkrasının lüzumu tefsirine 
dair Maliye Vekâletinin (3/46) numaralı tez
keresi, İkinci Avans Kanununun 9 ncu mad-" 
desinin tefsirine dair (3/49) numaralı İcra Ve-
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killeri Riyaseti tezkeresi, ispirto resminin tenzili 
hakkında 9 Nisan 1340 tarihli kanuna müzeyyel 
kanunun tefsirine dair (3/389) numaralı Başve
kâlet tezkeresi, Müsakkafat Kanununun 22 nci 
maddesiyle tahriri umumî nizamnamesinin 88 
nci maddesinin tefsir*! hakkında (3/393) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi, 15 Mayıs 1335 ta
rihli kararnamenin 4 ncü fıkrasının tefsiri hak
kında (3/509) numaralı Başvekâlet tezkeresi, 15 
Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin 
13 ncü maddesinin tefsiri hakkında (3/637) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve haklarında tayi
ni muameleye mahal olmadığına dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 153:154 

5. — Muallim mekteplerini inşaat ve tesi
satına yapılacak muavenet hakkında (1/922) 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Dahili
ye encümenleri mazbataları. 154 

6. — Tütün İdarei tnhisariyesi Kanununun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında memurin 
muhakemat heyeti mazbatası, 154 
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Sayfa 
Rey İstihsali ,154 

1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 
senesi bütçesine tahsisatı munzamına ve fevka
lâde itasına dair kanunun ikinci defa reye vazı. 154,. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 154 
1. — «İstanbul ve tevabü balıkçılar mua

venet sandığı» kanunu lâyihası (1/819) ve Ti
caret ve Muvazeneı Maliye encümenleri maz
bataları. 154:158,165:167 

2. — Orta Tedrisat Kanununun yirmi se
kizinci maddesinin tadili hakkında (1/886) nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 158:159 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

87NCİ İÇTİMA 

19 Nisan 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 

İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
* sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide alt 
oldukları mahallere havale olundu. Tapu idareleri 
teşkiline mütedair takrir hakkında tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Tapu Encümeni mazbatası 
kıraat ve kabul edildi. Borçlar Kanunu lâyihasının 
perşembe günü müstacele» ve tercihen müzakeresi 
kararglr oldu. Hakkı karar ve senetsiz tasarrufatla 
tashihi kayıt muamelâtının sureti icrasına ve beynel-
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Sayfa 
3. — Türk tebaasiyle tebaa iraniyeiKm iz

divaçları hakkında olan memnuîyetin muha
fazasına dair 24 Eylül 1290 tarihli Nizamname
nin tadili hakkında (1/674) numaralı kanun 
lâyihsaı ve Hariciye ve Adliye encümenleri 
mazbataları. 159 

4. — Müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan efal ve harekâtın cürüm addolunma
yacağı hakkındaki kanunun dördüncü madde
sinin tefsirine dair (3/585) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 159:160 

5. — Kastamonu vilâyetine tabi Cide kaza
sında «gâhnobel» usuliyle beyneşşûrekâ tasar
ruf ve ziraat edilen arazinin füruhtiyle şuyuu-
nun izalesi hakkında (1/579) numaralı kanun 
lâyihası ve Tapu Encümeni mazbatası. 160:161 

milel telsliz - telgraf mukavelesiyle merbutu nizamna
menin tasdikine dair kanunların ikinci müzakereleri 
icra ve aynen kabul olundu. 

Jandarma efradının kayıt ve kabulüne ve muhas-
sesatlanna ve Tıbbı Adlî müessesesine müteallik ka
nun lâyihaları dahi müzakere ve aynen kabul edildi. 
Ereğli havzasında inşa edilecek lavvarlar hakkındaki 
kanun lâyihası ise badehnüzakere Nafıa Encümenine 
tevdi olundu ve müteakiben, vaki teklif üzerine cel-
sei hafiyeye geçildi. 

İkinci Celse 
Hafidir 

Üçüncü Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Müdafaai 

Mîlliye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair ka-

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,55 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 
• — 

REİS — Celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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nun lâyihası müzakere ve maddeleri aynen kabul ve 
heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz olundu. 
Harekâtı askeriye esnasında nakliyatı askerîye ücura-
tının sureti tesviyesine ve Türkiye sahillerinde: nakli
yatı bahriye ve limanlarla karasuları dahilinde icrayı 
sanat ve ticarete müteallik kanun lâyihaları dahi mü-

Riyaseti Celileye 
15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye harcırah kararna

mesinin on üçüncü maddesinde memura vechi nispet
leri tadat olunan efradı ailenin aile harcirahından 
müstefit olmaları ve şu kadar ki maddedeki «memur 
tarafından iaşe olunan» kaydı kanunisine efradı mez-
kûreden infak ve iaşesi memur üzerine terettüp etme
yenlerin salif-ül-rarz madde ahkâmından istisnaları 
tabiî olduğu ve ancak infak ve iaşe mecburiyetinin 
efradı ailenin her birisine ciheti şümulü başka başka 
esaslara müstenit olmak lâzım gelir. Nitekim sinni se
riye vasıl olan ve tam-us-ıhha olmak itibariyle na
fakası pederinden merfu bulunan bir evlâdın maddei 
mezkûre hükmenden müstefit olmayacağı derkâr 
ise de meselâ yüz kuruş eytam maaşı bulunan bir 
hemşirenin kemiyeti maaşa bakılmaksızın mahza 
maaş sahibesi olmak mülâbesesiyle maddei mezkûre 
hükmünden müstefit olamaması muvafıkı madelet 
olamayacağı ve halbuki kararnamede memura izafe 
olunan efradı ailesinden eytam maaşı gibi muhassas 
aylıkları bulunanlardan kaç kuruşa kadar maaşı olan
ların memurun mecburiyeti infakiyesinden hariç 
bırakılacağına dair bir sarahat olmadığı gibi bu hu
susta mikyas olabilecek azamî bir miktar vazına da 
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zakere ve aynen kabul edildi. Badehu tayini esami 
ile reye vazedilen kanunda nisap olmadığı bittebliğ 
salı günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

_ REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var,-mı efendim? Aynen kabul edilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıt Bozok 
Hini imzada bulunamamıştır. Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara Konya 
thsan Mustafa 
Aza Aza 
Ordu Muş 

Hamdı îlyas Sami 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Emlâk ve temettü komisyonları hakkında 
(1/643) numaralı kanun lâyihası ile mükellefiyeti nak-
liyei askeriye kanununun beşinci maddesinin (A) fık
rasının lüzumu tefsirine dair Maliye Vekâletinin 
(3/46) numaralı tezkeresi ikinci Avans Kanununun 
dokuzuncu maddesinin tefsirine dair (3/49) numaralı 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi, İspirto resminin ten
zili hakkında Nisan 1340 tarihli Kanuna müzeyyel ka
nunun tefsirine dair (3/389) numaralı başvekâlet tez
keresi, Müsakkafat Kanununun 22 nci maddesiyle 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin harcırah

larının müddeti tesviyesi hakkında .(1/63) numaralı 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. 

REtS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Gümrük Kanununun yirminci maddesine bir 
zeyil ilâvesine dair. (1/700) numaralı kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Ruznameye alındı. 

3. — Mülkiye harcirah kararnamesinin on üçün
cü maddesinin tefsiri hakkında .(3/87) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 

REtS — Okunacaktır : 

vekâletçe salâhiyet görülemediğine dair olan Maliye 
Vekâletinin 1 . 1 . 1339 tarih ve Muhasebei Umumi
ye 426/2125 numaralı tezkeresi mütalâa ve icabı 
müzakere olundu : 

Memurinin efradı ailesinden kimlere harcirah ve
rileceği kararnamede mezkûr ve muayyen olmasına, 
infak ve iaşesi memura merettep olduğu halde ve 
eramil maaşı bulunanların maddei mezkûre hükmün
den müstefit olabilmesi için maaş miktanmn az ve
ya çokluğuna dair tefsire esas olabilecek bir delâlet 
ve işaret de mevcut olmamasına binaen, mezkûr mad
denin tefsirine imkân görülememiş ve bu bapta va
zıh bir maddei kanuniyenin lüzumu tedbinine encü
menimiz dahi kanaat hâsıl olmakla ifayı muktezası 
vekâleti müşannileyhaya tevdi kılınmak üzere Riya
seti Celileye takdimine karar verildi. 

— 153 — 
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Tahriri umumî nizamnamesinin seksen sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında .(3/393) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi, 15 Mayıs 1335 tarihli Harcirah Kararna
mesinin dördüncü fıkrasının tefsiri hakkında .(3/509) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi, 15 Mayıs 1335 tarihli 
Harcirah Kararnamesinin on üçüncü maddesinin tef
siri hakkında (3/637) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve haklarında tâyini muameleye mahal olmadığına 
dair Kavanini Maliye 'Encümeni mazbatası : 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

(3/41), (3/49), (1/643), (3/389), (3/393), (3/509), 
(3/637) birinci Büyük Millet Meclisinden müdevvei ve 
encümenimize havale olunan merbut cetvelde muhar
rer levaydı ve tekâlifi kanuniyelerden maksut olan 
gayenin Meclisi Âliden bu ana kadar intişar eden 
kavanini muhtelife ile temin edilmiş olduğu tetkikatı 
vakıadan anlaşılmış ve keyfiyet mezkûr cetvelde ha
ncı mahususlarma olveçhile derç ve tespit edilerek 
haklarında başka muameleye mahal kalmamış olmak
la Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt 
Hini imzada bulunmamıştır. 

Kâtip 
Ankara 
Ilışan 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 

3. — MÜZAKERE El 3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — İstanbul ve Tevabii Balıkçılar Muavenet San
dığı Kanunu lâyihası. (1/819) ve Ticaret ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Ruznamemn üçüncü maddesindeki; İs
tanbul ve Tevabii Balıkçılar Muavenet Sandığı Ka
nunu lâyihası ile, zabıtai saydiye ve İstanbul ve te
vabii balıkhane idareleri nizamnamelerinin bazı me-
vadının tadili hakkındaki kanun lâyihasını ayrı ayrı 
müzakere edeceğiz. Muvazçnei Maliye encümeni bu
nu iki kanun halinde tanzim etmiştir. 

Birinci lâyihanın müzakeresine başlıyoruz efen
dim. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur, 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Aza Aza 
Ordu Muş 
Hajndi llyas Sami 

REtS — Kavanini Maliye Encümeninin mazba
tasını reye arz ediyorum efendim. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

5. — Muallim Mekteplerinin inşaat ve tesisatına 
yapılacak muavenet hakkında (1/922) numaralı kanun 
lâyihası ve Maarif ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

6. — Tütün idarei inhisariyesi kanununun beşinci 
maddesinin tefsiri hakkında Memurini muhakemat 
mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
olundu. 

Rey İstihsali 
/. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi 

bütçesine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına 
dair kanunun ikinci defa reye vazı: 

REİS — Efendim, kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey istimal buyursunlar: 

Efendim, müzakere edilecek mevada geçiyoruz: 

Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevabii Balıkhane 
İdareleri Nizamnamelerinin Bazı Mevadını Muaddil 

Kanun 
Birinci Madde — Türkiye hududu dahilindeki sa

hillerde denizden veya şahsî tasarruf ve mülkiyete 
taallûk etmeyen karadaki sulardan ifraz ve isale su
retiyle saydi mahi için voli ve dalyan ittihaz edilmiş 
mahaller, ashabı tarafından, gerek bizzat ve gerek 
ahara icar suretleriyle işletilmeyerek (icabatı harbiye 
ve askeriye dolayısıyle olursa müstesna) üç sene met
ruk bırakıldıktan surette mezkûr mahaller üzerinde
ki hakkı tasarruf ve intifa, her kime ait olursa olsun 
sakıt olarak hazinei maliyeye intikal eder. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? 

TUNALI HtLMl BEY (Zonguldak) — Efendim, 
(Bahk avlama) tâbiri varken (saydi mahi) ne demek
tir? Anlamıyorum. 

— 154 -
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KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Lügata baksın! 
TUNALI HÎLMt BEY (Zonguldak) — O benim 

lügatim değildir. Ben bakarsam (balık avlama) lüga-
tına bakarım. 

REİS — Efendim, Hilmi Beyin nizamnameye mu
vafık tahriri bir surette teklifi yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Trabzon) — Efendim, 
burada «.... icabatı harbiye ve askeriye dolayısıyle...» 
yerine «bilâmazereti kanuniye üç sene» demelidir. 
Çünkü mazeret yalnız icabatı askeriyeye münhasır 
kalmaz. Yalnız mazur denilirse doğru değildir. Çün
kü mahcur olur ve müddeti sefer vardır. Aher diyar
da bulunan adamlar vardır. Bunlar mazur iseler de 
bu bir mazereti kanuniye olmadığından bunlara şamil 
değildir. 

REİS — Efendim, bu yolda bir teklifiniz varsa 
lütfen tahriren veriniz! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Trabzon) — Efendim, 
bunun yerine (bilâ mazereti kanuniye) demelidir. 
Meclisi Âli kabul ederse eder; etmezse etmez. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim; efendi hazretlerinin itirazları bu 
meselede varit değildir. Efendi hazretleri bununla, 
arazide üç senedir ziraat etmeyenlerin hakkı tasarruf
larının zail olması kaziyesine temas etmek istiyorlar. 
Halbuki nehirler ve denizler milletin istifadesine tah
sis olunmuş mahallerdir. Bunlar üzerinde şunun bu
nun vaktiyle yapmış olduğu tesisat hakikatta bir hak
kı müktesep teşkil etmez. Fakat her nedense şimdiye 
kadar dalyan mahalli, voli mahalli diye bazı adam
lar masraf ederek bunlar üzerinde tesisat yapmışlar
dır. Bu tesisat bunların orada bahk avlamalarına mü
saade edildiğini mutazammındır. Eğer bu teçhizattan 
istifade ederek balık avlarlar ve halkın istifadesini 
temin ederlerse haklan bakidir. Fakat, her ne sebep
le olursa olsun, terk ve tatil edilirse miletin oradan 
istifadesini menetmek doğru değildir. İşte kanun bu 
esas üzerine tanzim olunmuştur. Binaenaleyh hastalık 
ve esbabı saire ile onların mazereti tahakkuk etse da
hi bu mazeret nazarı dikkate alınmamak icap eder. 
Yalnız encümende icabatı harbiye ve askeriye dola
yısıyle hükümet tarafından bunların orada bahk av
lamaları menolunursa bu memnuiyet onların hakkı
nı selp etmeye vesile olmasın diye bir kayıt konul
muştur. Binaenaleyh bu kayıt ile iktifa etmek doğru 
olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Trabzon) — Hakkı 
teslim olunduktan ve ferağ ve intikali yapıldıktan 
sonra bir hak verdik. Öteki mazereti kanuniyeleri 

kabul etmiyoruz, demek zannedersem muvafık değil
dir. Onun için herhalde teklifim veçhile bir mazereti 
kanuniye olmaksızın üç sene tehir olunmasında bir 
mahzur yoktur. Hukukî bir şeydir. Bunu Vekil Bey 
de teslim ediyorlar. Yani Vekil Bey de hakkımı 
teslim ediyorlar da icabım kabul etmiyorlar. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Hak
kı hiç bir zaman teslim etmiyorum. Encümen 
de çok müdafaa ettim. Herhalde teklifim veç
hile deniz kenarında bir mahal ayırıp da burası fi
lân adamındır diye ona tahsisi doğru değildir. Esasen 
orada hiç bir hakkı yoktur. Fakat şimdiye kadar bir 
teamül olmuştur. O teamülü bozmayalım. Encümen
de birçok müdafaa ettim. İstifade etsin diyerek en
cümen bir içtihatta bulundu. Yoksa ben katiyen ona 
taraftar değilim. Denizler nehirler, serbesttir. Mille
tin istifadesine vazolunmuş yerlerdir. Burada Amnn, 
Zeydin bir yer ifraz ederek kendisine tahsisi doğru 
olamaz. Fakat bir teamül teessüs etmiştir. Bu kendi 
kendine zail olsun diye encümen içtihat etti. Heyeti 
Celileniz de bu. içtihada taraftar olursa kanun bu şe
kilde çıkar. Esas zaten çürüktür. Şimdiye kadar olan 
teamül esasen doğru değildir. Bu doğrudan doğruya 
millete verilsin derseniz ben daha ziyade ona teşek
kür ederim, memnun olurum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Ticaret Vekilimiz ana dilimize taraftar mıdır, değil 
midir? Ben diyorum ki bu Türkçe olmayan terkipler 
ve saire ve saire için takrirler verecek olursam işin 
içinden katiyen çıkamam, takrirci olur çıkarım. İkin
cisi ellerinde, salâhiyetleri dahilindedir, ifademi tak
ririm olmaksızın da kabul buyururlarsa zannederim 
Makamı Riyaset de kabul buyurur. (Zabıtai saydiye) 
yerine acaba (Balıkçılık zabıtası) diyemez miyiz? (Ba
lıkhane) tâbiri yanlıştır. Çünkü (Bahk) (Türkçe), 
(hane) Farisidir. Bu farisi bir terkiptir. O halde na
sıl (balıkhane) deriz? Sonra (saydı mahî) yerine ni
çin (bahk avlama) demiyoruz? Bunları kabul ediyor 
musunuz, Vekil Beyefendi? (Kâfi sesleri.) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Say
dı mahî tâbirinde yalnız balık dahil değildir. Ondan 
başka daha birçok avcılık vardır. Eğer (Su avcılığı) 
dersek bilmiyorum belki olur. (Balık avcılığı) der
sek olmaz. Çünkü balıktan başka sünger vardır, diğer 
deniz rayvanatı vardır. Sedef vardır, mercan ve saire 
vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Saydı ma
hî ne demektir? (Mahî) ne manasınadır? Bahk de
mek değil midir? 
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TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Şim
diye kadar âlem olmuştur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Deniz av-
cslığı diyemez miyiz? 

KÂZIM BEY (Ergani) — Lisana ait şeyler Maa-
rif Vekiline sorulur, Ticaret Vekilinden r sorulmaz. 

TUNALI İ n İ M BEY — Maarif Vekili esasen 
kanunları büsbütün çığırından çıkarıyor. 

REİS — Başka mütalaa yok efendim bir takrir 
var, okunacaktır: 

Riyaseti : Celüeye 
Birinci madde (icabatı harbiye ve askeriye dola-

yısiyle olursa müstesna) ibaresinin tayyı ile (mazeret
siz) kelimesinin ipkasını arz ve teklif eylerim. 

Yozgat Trabzon 
Ahmet Hamdi Süleyman Sun 

Riyaseti Celüeye 
Maddedeki saydı mahî tabirinin bahk avlamak 

tarzında tahririni teklif ederim. 
si . , , , i 20 Nisan 1926 

Çanakkale Mebusu 
Mehmet 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Deniz mahsu
lü avcılığı diyelim. Daha doğru olur. 

REİS — Çanakkale Mebusu Mehmet Beyefendi 
(Saydı mahî) tâbiri yerine (bahk avlamak) tâbirinin 
(deniz avcılığı sesleri). Müsaade buyurunuz efendim, 
maddede (saydi mahî) tâbiri vardır. (Saydi mahî) ye
rine (balık avlama) (gürültüler) rica ederim efendim 
teklif budur. Teklifi nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ah, koca 
Türk oğlu Türler! 

REİS — Efendim* Ahmet Hamdi Beyle refikinin 
takriri «icabatı harbiye ve askeriye dolayısıyle olursa 
müstesna» ibaresinin tayyile «mazeretsiz» kelimesinin 
ikamesi hakkındadır. Bu teklifi nazarı mütalaaya alan
lar lütfen el kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın. Na
zarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyi âlilerine arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler... 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Gerek dalyan hudutları dahilin
de, gerek haricinde hazinei maliyeye ait ve voli ma
hallerinden hükümetçe bilmüzayede âhade ferağ veya 

icar edilmedikçe umum balıkçılar hiç bir ücret ve 
ondalık vermeksizin usul ve teamülüne tevfikan isti
fade ederler. Ancak dalyan huduttan dahilinde olup 

•mevsimine göre muayyen mevkilerde kurulu bulun
duğu zamanlarda, dalyanın havlusu cihetindeki hazi
neye ait voli mahallerinden istifade hakkı, münhası
ran dalyan sahip veya müstecirlerine aittir. Dalya
nın arkasında kalan hazineye ait voli mahallerinden, 
dalyan kurulu bulunduğu zamanlarda dahi, umum ba
lıkçılar istifade edebilirler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
orada yanlış bir tabir vardır. (Hazinei-maliye) denil
miştir. (millet hazinesi) denilmek lâzımdır. Hatta 
(devlet hazinesi) demelidir, daha şümullüdür. 

REİS — Efendim, başka mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). İkinci maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — İstanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnamenin tadiline dair olan 6 Ni
san 1340 tarihli kanunun birinci maddesinde seyyanen 
üç kuruş olduğu gösterilen saydi bahrî ruhsat tezke
releri harcı yüz kuruşa iblâğ edilmiştir. Mezkûr ka
nunun ikinci ve beşinci maddeleri mucibince yüzde 
yirmi bir ve yirmi dört olarak alınmakta bulunan rü
sumla mezkûr kanunun ikinci maddesine tevfikan 
tatlı su balıklarında yüzde on bir olarak istiyfa edil
mekte olunan rüsum ve Zabitai saydiye nizamname
sinden yüzde on ve yirmi olarak ahzı münderiç bil
cümle mahsulâtı saydiye resimleri ve mezkûr nizama 
nameyi muaddil olan 16 Nisan 1338 tarihli kanun 
mucibince yüzde on olarak tahsil edilmekte bulunan 
av derileri resmi alelumum yüzde on iki olarak istiy
fa olunur. 

REİS — Mütalaa var im efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
meselenin ne kadar büyük olduğuna, ne kadar derin 
bulunduğuna en büyük delilim buradaki (saydi bah
rî) tâbiridir. Sayri manimi, saydi bahrimi? Ticaret Ve
kilinden soruyorum. 

REİS — Efendim, Hilmi Beyefendi nizamnamei 
dahiliye mugayir teklifte bulundukça Riyaset bir şey 
yapamaz. (Doğru sesleri.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
şifahî teklifleri Riyaset makamına arz ediyorum. Ri
yaset encümene veya vekili aidine sorar. 

REİS — Vekili aidi ve encümen sükût ediyorlar, 
Riyaset icbar edemezki... 
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TUNAU HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zatı âli
niz sormaya mecbursunuz. 

REİS — Efendim, başka itiraz yoktur. Üçüncü 
maddeyi aynen reye arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü madde — İşbu kanuna muhalif ahkâm 
mülgadır. . . . , , . 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.» Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — İşbu kanun 1926 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tezyidi rüsuma müteallik olduğu için ta
yini esami ile reye vazedilecektir. İkinci lâyihanın 
müzakeresine başlıyoruz. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

İstanbul ve Tevabii Balıkçılarına Muavenet Sandığı 
Teşkili Hakkında Kanun 

Birinci Madde — İstanbul ve tevabii balıkhane 
idareleri dahilinde icrayı sanat eden bilumum balık
çıların mesleklerinde terakki ve inkişaflarını teinin 
ve âlât ve edevatı saydiye tedarikindeki ihtiyaçlarım 
tatmin etmek üzere ( İstanbul ve tevabii balıkçılarına 
muavenet sandığı) namiyle şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
bir sandık teşkil olunmuştur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bir sual 
soracağım. Teşkil edilecek olan bu sandık yalnız İs
tanbul balıkçılarına mı münhasırdır? Yoksa Karade
niz ve Akdeniz balıkçılarına da şümulü var mıdır? 
Ne için diğer denizler balıkçılarına teşmil edilmiyor. 
Lütfen cevap versinler. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kanunu teklif eden Maliye Vekilidir. Bi
naenaleyh Maliye Vekâleti bunun yalnız İstanbul'da 
kabili icra olduğunu görmüş, böyle bir kanun yap
mıştır. 

REİS — Efnedim, Muvazenei Maliye Encümeni
nin mütalâası var mıdır? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim müsaade buyurur musunuz? Eğer bunu hasret
mek lâzım idi ise daha ziyade Akdeniz ve Karadeniz 
balıkçılarına hasretmeliydi. Ondan sonra İstanbul'da 
yapmak lâzımdır. Balıkçılık Akdenizde de, Karade-
nizde de varken yalnız İstanbul balıkçılarına hasret
mekte mana nedir? Lütfen izah etsinler. 

REİS — Lütfen bir tadiİname veriniz. Kanun bir 
şekli hususide tanzim edilmiştir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — O hal
de Maliye Vekilinin huzuruna talik edilsin.5 

TUNAU HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar, zavallı millet vücutça, sıhhatçe, o kadar düşkün
dür ki her gün birkaç yüz değil; belki bir kaç mil
yon okka balık Karadenizden Akdenizden akıp gidi
yor, bunlardan istifade edemiyoruz. Ve bunlarla mil
lete gıda veremiyoruz. Halbuki Amerika"nın bilmem 
hangi şehrinden görüyorsunuz bugün Cumhuiryet 
Hükümetinin merkezi olan Ankara'ya kutu kutu, fıçı 
fıçı sardalyalar geliyor. Çok teşekkür ederim. Dok
tor arkadaşıma, çok ehemmiyetli bir noktaya temas 
buyurdular. Eğer bu kanun tamamiyle bütün Tür
kiye denizcileri, bahkçıları için yapılırsa emin olalım 
arkadaşlar yalnız servet itibariyle değil, bilhassa sıh
hat itibariyle kazanacağız. Çünkü bu milletin arasın
da - çok tetkik etmişimdir - en ziyade balık yiyenler 
İstanbul'un Rumları ve Ermenileridir. Zavallı Türk
ler yalnız uskumrulardan istifade ederler, yalnız ham
siden istifade edebilirler. Yalnız beş kuruşluk, beş pa
ralık torikten istifade edebilirler. (Handeler) Halbu
ki biz baliği ne kadar çoğaltırsak millet o kadar faz
la gıda alacaktır ve sıhhat itibariyle o kadar zengin
leşecektir, kesece de zenginleşecektir. Binaenaleyh 
kanunun encümene iadesini teklif ediyorum. (Çok 
doğru sesleri) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Hilmi Beyin ve Mustafa Beyin umum mem
leketin balıkçılığı hakkındaki mütalaaları doğrudur. 
Memleketin balık ve deniz mahsulâtı büyük bir ser
vet teşkil ediyor. Hükümet bunu nazarı dikkate almış
tır. Bir seneden beri gerek bahkçüık üzerine ve ge
rekse dertizden çıkan diğer şeyler üzerine mühim tet-
kikat yaptırdım. Hatta komşu memleketlerde balık
çılık üzerine yapılmış olan birtakım tesisatı ve bu 
bandaki kavanin ve nizamatı getirttim. Meselâ yanı 
başımızda Bulgaristan eskiden bizden çok balık çe
kerdi ve Bulgaristan'a giden balıktan memleket hayli 
istifade ederdi. Bulgaristan bunun için tertibat almış
tır, bahkçüık için mektepler açmıştır. Kanunlar neş-
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retmiştir. Bunların teşkilâtı hakkında bizde esaslı 
malûmat vardır. Bizim memleketin balıkçılığı da 
memlekete büyük istifade bırakabilir. Değil memle
ketin ihtiyacım temin etmek harice mühim ihracat da 
yapabiliriz. Fakat maalesefmemlekette mevcut olan 
eski dalyanlar bile «lyevm metruk bir haldedir. Yap
tığımız tetkikatta Marmara Akdenizizinde, deniz sa
hillerinde eskiden mevcut olan dalyanlardan bugün 
otuz beş tanesinin metruk olduğunu gördük. Vaktiyle 
bunlar mühim varidat meydana getir irmiş. 

Süngerciliğe gelince ! Memlekete bir milyon.lira
lık varidat getirir, bir menbaı servet olduğunu anla
dım. Geçen sene bazı teşvikat ve bazı müsaadat ile 
Akdeniz sahilinde ufak miktarda sünger saydına mu
vaffakiyet elverdi. Fakat bunlardan hasıl olan irat 
yetmiş, seksen bin İrayı tecavüz edemedi Bendeniz 
bu menbaı serveti istismar içlin bütçeye yüz bin lira
lık bir tahsisat koymuştum. Fakat vaziyet bu tahsi
satın bütçeden çıkarılmasını icap ettirdi. İmkân gö
rürsek bu sene Marmara sahilinde bir, Karadenizin 
münasip noktasında diğer bir ki iki, bir de gerek ba
lık saydı . ve gerek konservesi ve kutu içerisinde tuz
lamak için fabrikalar kuşat etmeyi düşünüyorum. Bi
naenaleyh bu kanunu gelecek seneye tehir etmeye 
mecbur oldum. 

Bu kanun ise Maliye Vekâleti tarafından getiril
miştir. İstanbul balıkçılığına ve İstanbul bahkhanesi-
ne mütealliktir. 

Biliyorsunuz ki efendiler, İstanbul balıkhanesi ev
velce Düyuun Umumiyeye verilmişti. Şimdi Maliye 
tarafından idare olunuyor. Sırf İrat noktasından dü
şünülmüş bir müessesedir. Maliye Vekâleti İstanbul' 
daki balıkçılığın biraz tanzimi için böyle bir kanun 
yapmayı teklif etmiştir. Bundan evvel geçen kanun 
da yine Maliye Vekâleti tarafından teklif edilmiştir. 
Bendenizin çıkıp beyanı mütalaa etmekliğim o kanun
daki dalyanlara şunun bunun fuzuli olarak müdaha
lesini Heyeti Celilenize izah etmekti. Binaenaleyh bu 
kanunda gözetilen şey İstanbul Boğazında, İstanbul 
şehri etrafında bulunan bahkçdığa aittir ve Maliye 
Vekâleti de oradaki balıkçılığı terakki ettirmek için 
bunu teklif etmiştir. Diğer ciheti bu senelik tehire 
mecbur okluk. Fakat hükümet aynı zamanda Heyeti 
Celilenizin arzusuna muvafık olarak balıkçılık üzerin
de lâzım gelen tetkikatta bulunmaktadır. Yalnız buna 
lâzım olan tahsisatı bu sene bütçeye koyamadık. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekil Bey 
Maliye Vekillinin bulunmadığından bahsediyorlar. 
Vekil yoksa asil burada. O da Meclisimiz. Bu mil

letin en kıymetli bir varlığı varsa o da saniyeleridir 
arkadaşlar! Değil günleri, haftaları... Bizim bir sani
ye boş geçirecek bir saniyeyi yarma atacak vaktimiz 
yoktur. Biz umumî ihtiyaçlar içerisindeyiz. O umumî 
ihtiyaçları daima süratle, yıldırım süratiyle giderme
ye mecburuz. Bu kanun yarına kalamaz. Mustafa 
Beyin teklifi yarına kalamaz arkadaşlar!.. Mutlak 
surette bugün çıkmalıdır. Bütün Türkiye'nin sularına 
şamil olmak jüzere çıkmalıdır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur, bir takrir var
dır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Balıkçılar için teşkil olunacak muavenet sandığı

nın yalnız İstanbul ve tevabiine hasrı esbabı tavaz
zuh etmek üzere Maliye Vekilinin vücudiyle kanu
nun müzakere edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Çorum 
Mustafa 

REİS — Mustafa Bey kanunun Maliye Vekilinin 
huzuriyle müzakeresini teklif etmektedir. Kabul eden
ler e] kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Üçüncü mad
deye ait bir takrir takdim etmiştim, tabiî mahfuzdur. 

REİS — Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 
2. — Orta Tedrisat Kanununun yirmi sekizinci 

maddesinin tadili hakkında (1/886) numaralı kanun 
lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. \1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsuı... Kabul edilmiştir. 

Orta Tedrisat Kanununun Yirmi Sekizinci Maddesi
nin Tadiline Dair Kanun 

Birinci Madde — 13 Mart 1340 tarihli orta ted
risat muallimleri Kanununun 28 nci maddesi berveç-
hiati tadil edilmiştir : 

«Bu kıdem zamları her senei dersiyenin bidayeti 
olan eylül iptidasından itibaren yapılır» 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

malûmu âliniz Memurin Kanunu esastır. Yapılacak 
kanunlar o kanuna tevfik edilmek lâzımdır. Malûmu 
afiniz Memurin Kanununda maaşat ay iptidasında 
verilir ve senei maliye iptidasında zamaıim yürütülür. 
Burada eylül kabul ediliyor. Bu yapılan Memurin Ka
nunu esasatına mugayir düşmez mi? 

(7) Zaptın sonuna merbuttur. 
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MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ NAMI
NA MÜKERREM BEY (İsparta) — Senei tedrisiye 
iptidası olmak itibariyle eylülü kabul ettik. 

REİS — Efendim* maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerim kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ellerim kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumıiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane 
idareleri nizamnamelerinin bazı mevadını muaddil 
kanun lâyihasının tayini esami ile reye vazedileceğim 
söylemiştim. Tehir edilen kanunla birlikte reye vaz
edilecekti. 

O kanun tehir edildiği için kabul edilen mezkûr 
kanunu tayini esami ile reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey varakası 
vereceklerdir. 

Efendim, ruznamemn arana maddesindeki lâyi
hanın müzakeresine geçiyoruz : 

3. — Türk tebaası ile tebaai Iraniyenin izdivaçları 
hakkında olan memnuiyetin muhafazasına dair 24 
Eylül 1295 tarihli Nizamnamenin tadili hakkında 
(11674) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Ad
liye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Türk Tebaasiyle Tebaai İraniyeniin İzdivaçları Hak
kında Olan Memnuiyetin Muhafazasına Dair 24 

Eylül 1290 Tarihli Nizamnameyi Muaddil Kanun 

Madde 1. — Türk kadınları ile İranlıların ev
lenmeleri hakkındaki memnuiyet kaldırılmıştır. 

REİS — Birindi maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Madde 2. — Bu kabil evlenmelerden tevellüt eden 
bütün muameleler bundan sonra ahkâmı umumiyeye 
tabidir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Memnuiyet dolayısıyle tutulan usule 
göre şimdiye kadar neticelendirilmiş olan tabiiye işleri 
olduğu gibi meridir. 

REİS — Efendim, mütalaa var mı? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun ahkâmının icrasına Adliye, 
Hariciye, Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, müstaceliyet karan yoktur. Binaenaleyh 
ikinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz : 

4. — Müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş olan 
efal ve harekâtın cürüm addolunmayacağı hakkında
ki kanunun dördüncü maddesinin tefsirine dair 
(3/585) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. (1) 

(Okundu) 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim, bu 

cihet biraz izaha muhtaçtır. Bahriye Vekâletinin tef
sir talebinde bulunmasından bir şey anlaşılmıyor. Bu
na saik olan sebep malum değil. Bu husus hakkında 
lütfen Encümen izahalt versin. Bendeniz bundan bir 
şey anlayamadım. Eğer memur bulunduğu mevkide 
nüfuzu memuriyetinden istifade ederek emvali milli-
yeyi suiistimal etmiş veyahut ihtilas etmiş, zimmetine 
para geçirmişse bunlar da of olunacak mıdır? Bu ci
heti anlamıyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim* Adliye Encüme
nimiz bu kanunun birinci maddesinde üç suret gör
müştür : 

(1) Zaptın sonuna merbuttur._ 
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Birincisi eşlıas olup Kuvayı MUliyeye iltihak eden
lerin bu iki tarih arasında ika ettikleri cürüm. Biri» 
de memurinden olupta Kuvayı Millîyeye iltihak eden
lerin iki tarih arasında - vazife! memuriyetieriyle ka
tiyen alâkadar olmayarak ika ettikleri şahsî cürüm
ler... Bunlar bilaistisna dahilî aftır. Üçüncüsü yine 
Kuvayi Milliyeye iltihak etmiş olan memurların me
selâ bir maimemurunun para çalması, ihtilas etmesi," 
rüşvet alması gibi vazife! memuriyetine taallûk eden 
cürümler. Müdafaai vatan kastiyle olmazsa dahilî af 
değildir. Mesele böyledir. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Fakat bu namla 
müdafaai vatan gayesini siper ederek yapmış ise?.. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — O mahkeme
nin takdirine aittir. Mahkeme onu tefrik eder. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Bu ciheti tas
rih etmek lâzımdır. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Mazbata sa
rihtir efendim. 

İHSAN BEY (Ankara) — Encümenin bu bapdakS 
fikriyle Bahriye Vekâletinin tezkeresindeki noktai nar 
zar kabul ediliyor mu, edilmiyor mu? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Ediliyor efen
dim. Askerler vazaifi askeriyesini suiistimal dolayı-
siyle olmayarak şahsî bir cürüm irtikap etmişlerse 
meselâ bir adamı dövmüşlerse - b u iki tarifa arasında 
ise - dahilî af oluyor. Fakat rüşvet almış ve vazifesi
ni suiistimal etmiş ise bu tabiî dahilî af değildir. 

RElS — Efendim, mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tayini esami ile reye vazedilen kanun 
lâyihalarına reylerini vermeyen rüfeka lütfen reyleri
ni versinler. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz : 

5. — Kastamonu vilâyetine tabi Cide kazasında 
«gâhnöbet» usuliyle beyneşşürekâ tasarruf ve ziraat 
edilen arazinin füruhtiyle suyunun izalesi hakkında 
(1/579) numaralı kanun lâyihası ve Tapu Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, ruzname hakkında bir takrir 
var : 

Riyaseti Celîleye 
Ruznamenin sekizinci maddesinde kâhnöbet ve 

sapan değiştirmek usuliyle tasarruf olunan arazi hak-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

kındaki kanununun ehemmiyetine binaen müstaceldi 
müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Kastamonu 
Mahmut Fuat 

REİS — Ruznamenin sekizinci maddesindeki lâ
yiha hakkında müstaceliyet teklif edilmektedir. İkin
ci müzakereye tabi olmaması için teklif edilmektedir. 
Müstaceliyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

TUNALI HlLMl BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; zavallı milletin, dertli milletin en derin dertlerin
den biri de memleketin bazı noktalarındaki bu me
seledir. Pek eski malûmatıma göre iş Karadeniz Ereğ-
lisinden başlar hatta Akşehir'den başlar, belki Cide' 
ye kadar gider. Halbuki burada yalnız Cide kazasın
dan bahsolunmuştur. Vakıa madde, Encümende bir 
ricam üzerine biraz şümullü yazıldı. Fakat mesele ta
rafınızdan da şöylece anlaşılabilnıek için müsaade
nizle biraz izahat vereyim efendim. Tahattur ettiği
me göre bu gibi adetler arazinin bolluğuna rağmen 
Musul taraflarında da vak', Diyarbekir havalisinde 
de var. Fakat oralarda arazi çok olduğu için zarar 
çok olmuyor. Meselâ Ereğli kazasmdaki zarar, Bar
tın kazasının Kuruçaşile nahiyesi zararı kadar değil
dir. Çünkü bir dört hissedar dört dönümlük araziye 
sahip bulunursak, müştereken bu dört dönümü ara
mızda nöbetleşerek ekiyoruz. Halbuki bilhassa Ku
ruçaşile nahiyetinde mesele böyle değildir. Sözü uzat
mamak için bir akşamki ve bir sabahki hatıramı nak
ledeyim. Efendim; heyetçe geziyoruz. Bana bir ağaç 
gösterildi, bir kara ağaç arkadaşlar, tam dört kişinin 
oluyor. Her sene bu kara ağacın yaprağını bir kişi 
alıyor, hayvanlarına veriyor, dallarından istifade edi
yor. İkinci hatıram ertesi sabahtır. Bulunduğum oda 
nahiye müdürünün evinde, pencerenin kenarında 
idini. Şuraya aşağıya bakınız bey dedi. Ve altı yedi 
metre murabbaındaki yerin altı ortağı var arkadaş
lar, şimdi bu işin idaresi nasıl oluyor. Gayet kısaca 
söylüyorum. Çünkü bu dert uzun bir derttir. Uzun 
söylemeye lüzum vardır. Fakat ben gayet kısa söy
lüyorum. Efendim, her sene muhtarlık heyeti topla
nıyor. Meselâ şu dediğim altı metre murabbaındaki 
altı kişiye ait arazi hakkında mübahJaselerde bulunu
yor. Meselâ Hilmi bu sene burasını kullanacak, ge
lecek sene şurasını kullanacak diye bu altı kişinin 
hissesini ayırıyorlar. Bunu yapmak için tasavvur bu
yurunuz, ne kadar vakit geçiyor. Münazaalar ve sai-
reler... Bunun neticesi ne oluyor? Bu altı metre mu-
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rabbaındaki yere mükemmel altı tane meselâ güze
lim elmadan, armuttan altı ağaç ekileceğine hiç eki-
lemiyor. Arkadaşlar, meselâ bu «ene ben burada isem 
gelecek sene öbür köşede ve ona aykırı olan noktada 
bulunuyorum. Şimdi şu izahatıma göre demek olu
yor ki mesele yalnız Cide kazasında değil. O civar 
itibariyle Gerede'de de Vardır. Binaenaleyh teklif 
ediyorum bu kanuna orman, bahçe, arazi nöbetleşme 
kanunu unvanı verilmesini teklif ediyorum ve bunun 
kabulünü rica ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Söz istiyorum Reis 
Bey! 

REİS — Madde hakkında mı, heyeti umumiyesi 
hakkında mı? 

REŞİT BEY (Malatya) — Heyeti umumiyesi hak
kında. 

ADLİYE VEKİLİ NAMINA AHMET HAMDİ 
BEY (Bozok) — Bendeniz usulü müzakere hakkında 
söyleyeceğim... Bu kanun geçen sene Adliye ve Tapu 
encümenlerine tevdi edilmişti. Yalnız Tapu Encüme
ni tetkik ederek Adliye Encümenine uğramadan gel
mişti. Kanunda izalei şüyu kanunu mucibince taksi
mi 'icra edilir diye kayıt vardı. Halbuki o kanun Ka
nunu Medenî ile lağvedilmişti. Lâğvedilen bir kanu
na tevfikan taksimi icra edüemez. Binaenaleyh bu 
kanunun Adliye Encümenine tevdii ile kitabına uy
durularak gelmesi lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Trabzon) — Reis 
Beyefendi, bu kanun Adliye Encümenine buyurduk
ları güb] gitmişti ve geçen sene intaç olunamamasın
dan dolayı Kastamonu Mebusu Halit Beyefendi Ni
zamname! dahilî mucibince Heyeti Umumiyede mü
zakere edilsin diye bir takrir vermişlerdi. O takrir 
mudbince buraya gelmiştir zannederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Adliye 
Encümenine gönderilmesine zannedersem ihtiyaç yok
tur Beyefendi. 

4 ,1926 C : l 

I REİS ;-H Efendim, müzakereye tekaddüın eden 
I bir tekliftir. Hamdi Bey; Adliye Encümeni namına 

Adliye Encümeninde müzakeresini teklif ettiler. Ha
kikaten bu evvelce Adliye Encümenine tevdi edilmiş
tir. Üç ay zarfında verilmediği için doğrudan doğru
ya Heyeti Umumiyeye gelmiştir. Binaenaleyh teklifi 

I reye arz ediyorum. Adilye Encümenine gülmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal-

I dırsın... Adliye Encümenine tevdii kabul edilmiştir. 
Efendim; Hilmi Beyin serlevha hakkında bir tek

lifi vardır. Eldeki lâyihaya (Orman, bahçe, arazi nö
betleşme kanunu) denmesi hakkındadır. Müsaade bu
yurursanız bunu da Encümene gönderelim. (Muvafut 
sesleri). 

Efendim; tayini esami ile reye vazedilmiş olan 
i kanunlar hakkında reylerini istimal etmeyen rüfeka 
I lütfen istimal buyursunlar. İstihsali ârâ muamelesi 
I hitam bulmuştur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş-
I larımın müsaadelerini rica ederim. Efendim, mad-
I dede (şu kadarki arazinin her parçası bir dönümden 
I dun olamaz) deniliyor. Halbuki arz ettim. Altı met-
I re murabbahk yerler bile vardır. Bilâkis o gibi kü

çük yerlere teşmil edilmelidir. Binaenaleyh Encümen
den istirham ediyorum, bu cümleyi hazfetsinler. 

I REİS — Efendim; tayini esami tte reye vazedilen 
I kanunların neticelerini arz ediyorum. Müdafaai Mil-
I liye Vekâletinin 1341 senesi bütçesine tahsisatı muı* 
I zamma ve fevkalâde itasına dair kanım 113 zat rey 
I vermiştir. 113 kabul vardır. Kanun ikinci defa reye 
I vazedildiğinden kabul edilmiştir. Zabıta! saydiye ve 
I İstanbul ve tevabii balıkhane idareleri nizamnamele

rinin bazı mevadtnı muaddil kanuna 89 zat rey ver
miştir. Muamele tamam değildir. Kanunu ikinci de
fa reye vazetmek üzere ruznameye ahyoruz. 

I Efendim, Perşembe günü saat 14.0€'de içtima et
mek üzere celseyi taltü ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16.00 
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Müdafaa! Mîfliye Vekâletinin 1341 Senesi Bütçesine Tahsisatı Munzamına ve Fevkalâde İtasına Dair 
Kanunun İlginci Defa Reye Vaası' Neticesi 

«Kanun Kabul Edilmiştir. 

ADANA 
Zalmif, B. , 

AFYON KARAHİSAR 
teffc U M fi. 
Mulsa Kâzıim fi, 
Saldıflfi B. 

AKSARAY 
Neşet fi* 

ANKARA 
AHİ fi, 
Hiflmli B. 
İhsan: B. 

ANTALYA 
Ahimet Sâlkd ©< 
Hasan SırtJka fi. 
Rıaislih fi. 

ARÜAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
ıHilltai B. 

AYDIN 
Dr, M'azhlaır B. 
Mltthalt fi. 
Tatoin fi. 

BİGA 
Mehmet fi. 
Şülkrü B, 

BOLU 
Oavaıt Abtes fi. 

BOZOK 
Ahtoöt Hamdıl fi. 
ıSül!iâyımtam Smrt ÛB. 

BURSA 
Mustafa; Fehırnli fi. 
(RietCeK !B. 

ICANİK 
Oaıvıiit Paşa 
SüflleytaJan Necrrü fi. 

Âza adedi : \ 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
MütthaUer 
Reye iştirak etmeyenler : 

Î87 
113 
113 
— 
••—•'' 

i 
173 

[Kabul Edenler] 

CEBELİBEREKET 
îh^an fi. 

ÇANKIRI 
Rüfiaıt (B. 
TaM* fi. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
'İsmail Kemal B. 
İsmet fi. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım fi. 
Haıyidaır Rüştü fi. 

DERSİM 
Ahimiet Şükrü B. 

DİYARBEKİjR 
İbraıbinı Tâilü fi. 

EDİRNE 
Faâk B. 

ELÂZİZ 
Hülseyta B. 
Mıuibitltün B. 
Mustafa fi. 
Neçalti B. 

ERGANİ 
İnSatm fi. 
Kasam Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet fi. 
HaflU fi. 

ERZURUM 
Miüırtir Hüsrev B. 
Rüştü ıPaşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azimli fi. 

GAZİANTEP 
AMi Cenanî fi. 
Şahin fi. 

GELİBOLU 
CeMi Nurli B. 

GİRESUN 
Şevlküt B. 
Taıhk fi. 

HAKKÂRİ 
'Nazrnli B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü fi. 
İbrahim fi. 
Müfceıırem B. 

İJÇEL 
Ermin fi. 

İSTANBUL 
Alıi Rıza fi. 
Dr, Refik B. 
Edip Sanvidt tB. 

İZMİR 
KâmÜ B. 
Mıusitaifa Necaıtıi fi. 
Münlir B. 

KARESİ 
Kazam Paşift 
Osman Niyazi fi. 

KASTAMONU 
Afili Rıza fi. 
Haısan Fehmi B. 
'Mıehımıe* Fualt fi. 

KAYSERİ 
•Ahimet Hikrü fi. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fualt fi, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fualt fi. 
Mustafa B. 

NaJilm Hâzıım B. 
Tevfiık Fikret fi. 

KÜTAHYA 
N/uni ;B. 
Rağıp B. 
Recıep B. 
Rıza fi. 

MALATYA 
Dr. BElmli B. 
Reşiiıt fi. 

MARAŞ 
Miıtet B. 

MARDİN 
Abdül/rezzaik B. 
Alli Rıza B. 

MERSİN 

'Beşlim B. 
MUŞ 

lllyaıs Sami B. 
Rıza B. • 

NİĞDE 
Ata B, 
Bbübelklir Hazım B. 
Galip fi. 
Hailıiıt fi. 

ORDU 
PaJilk B. 
Hatndü B. 
İsmail B. 

RİZE 
Bsaıt B. 

SİVAS 
Dr. Ötmer Şevlki B. 
Raslim B. 
Z i y a s ı n fi. 

SİVEREK 
Kadm Ahmet B. 
M!ahmıutt B, 
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TEKİRDAĞ 

FaJilk fi. 

TOKAD 

'Mustafa Vasfı B. 
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TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sum İB< 

URFA 
AK B. 

192* C 

Refet«\ U l 

Saffet B. 

VAN 

Hakkı B. 

r":l - ' Z O ^ b L D A K 

Haföl fi. 
Raıgıp B. 
Tornalı Hümjl fi. 

(Münhal) 

MARAŞ : 1 

IReye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa fi. 
Kemali B. 
AFYON KARAHİSAR 

AIJi B. (Anik. 'Mliklâl 
Mah. ReM) 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref fi. 

AKSARAY 
Besini Atalay B. 
Mustafa Vehıbi B. 

AMASYA 
Aîli Rıza B. 
Esat fi. (M.) 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Şalkftr B. 

ANTALYA 
Monat B, 

ARDAHAN 
TarıSin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Gafflîb B. 
(Anlk. İstik. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süeylmaın Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

(BİGA 
Samlh R'ifaıt fi, 

BİTLİS 
Muhlitrtün Nâmi fi. 

BOLU 
Dr. Emik* Cemal B. 
Faİh Rıfikı B. 
Mıehmat Va&fü B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şarîc İstik. 
Mah. Â.) 
Salih B. 

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

BURSA 
Necalüi B. 
Nunötltün Paşa 
Osîman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Talât Avni fi. (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avrüi Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdültelik B. 
Ziya fi. (M.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Mıünir B. 

DENİZLİ 
Mazhaır Müflit B. 
Nedip Ali B. (Anik. 
'Istük, Mah. Reisi) 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Feıtiıdon Pikini fi. 

DİYAR1BEKİR 
CaVlit fi. 
Feyzli fi. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rrâtoı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

— 16 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim fi. 
Raiyim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhalk B. (M.) 
Salbit B. <M.) 

ERZURUM 
Câzim fi. 
Hâllet B. 
Raif fi. (M.) 
Ziyaettita fi. 06.) 

ESKİŞEHİR 
Aıriif fi. 
Eımıin fi. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzii B. 
Ferit B. (M.) 
Kıiaç AJıi B. 
(Auk. lfeöisk. Mah. Reisti) 

GENÇ 
Muhifitün B. 

GİRESUN 
Hacim MuMtfllin fi. 
(Şark İstik. Mah. Reisd) 
Halkika Tasrak fi. (M.) 
KâzMtt B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü fi. (M.) 
Hasan Fehmi fi. 
ZeM B« (M.) 

HAIKKAR! 
Ajsâf B. (t. Â.) * 

İÇEL 
Dr. Tevfiîk B. 

»3 — 

İSTANBUL 
Ahmet Muhıtar B. 
Akçömaıopu Yusuf B. 
Befoiç fi. (V.) 
Dr. Haikkı Şinaısli Paşa 
Hatmdi B. 
Hamdullah Suphi fi. 
Hüseyin Radf B. 
İhsan Paşa 
İsmail Canbuiat B. (M.) 
Kâzım Kaıraibelklir Paşa 
Rıefet Paşa 
TevÖk Kâımia fi. 

İZMİR 
Dr. Tevfiîk 'Rüşitü B. (V.) 
Mahmut Celâl fi. 
Mahmut Estaıd fi. (V.) 
Mustafa Rahmi fi. 
Osmanızadö Hamıdi fi. 
Saraçoğlu Şükrü fi. 

KARESİ 
Ateset Siiaieyya B. 
(Şaric. tsitük. Mah. Reisi) 
A1S Şuur* fi. <M.) 
Haydar Aidül fi. <M.) 
Hulusi B. 
Mehmet Cavlat fi. 
Mehmet Vehfoi fi. 

KARS 
Agaıoğhı Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazıma fi. 
'HaHt fi- (M.) 
Dr. HaıBit fi. 
NecmeMn Mola fi. 
VeHed Çelebi fi. 
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KAYSERİ 
Salböt B. 
ZaM B. 

KIRKLARELİ 
Şevlkteit B. 

KIRŞEHİR 
Alii Rıza B. (M.) 
Lûtfi Mtifüıt B. 
(Şarfk flsltilk. Mah. Â.) 
Yahya Oafllip B. (M.) 

KOCAELİ 
tbmahiiım Süreyya B. 
Mıulsıtafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
BdkliD B. '(İM.) 
Eyüp Salbılt.(ıM.) 
Kâzıım Hüsiniü B. 
Musa Kâzıım B. 
Mufsitafia Feyzi B, 
Refıiik B. 

KOZAN 
Alı Salhiip B. 
(Şarık isitiik. Mıah. Â.) 
A'li Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Palîkl B. 

MALATYA 
•Bedir B. 
tsfmıat Paşa (BaşveM) 
Mahlmuit Nedim B. 

MARAŞ 
Abdüükadif B. 
Mdhmıat B. 

MARDİN 
Abdüllgam' B. 
Necip B. (M.) 
Yaklup Kadrfi B. 

MENTEŞE 
Bsalt B. 
Şüklnii Kaya B. 
Yuııuus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osiman Kadri B. (M.) 

ORDU 
Hail Sdtikı B. (M.) 
Recaii B. 
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Alli B. (Arfara İstik. 
Mah. Â.) 
Ekneım B. 
Fuat B. 
Hasan CaViıt B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mıöhmiöt Sabri B. (V.) 
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Sıra numarası : 139 

«İSTANBUL VE TEVABtt BALlKÇILAaR MUAVENET SANDIĞI» KANON LÂYİHASI <(1/$19) VE 
TİCARET VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet 
6/«333 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

İstanbul ve tevabli balıkhane idareleri dahilinde
ki bütün •balıkçı esnafının mütenevvi ihtiyaçlarını teh-
vin için «Istaribu 1 ve Tevabii Balıkçılar Muavenet 
Sandığı» namiyle bir sandık teşkili hakkında Maliye : 
Vekâletince tanzim ve tevdi olunan ve İcra Veklfllerî 
Heyetinim 27 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâ
yihası İle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin Susarına müsa
ade buyurulmasını rica edebim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 

Merbuten takdim kılınan kanun lâyihası memle
ketimizde balıkçılık sanatının inkişaf ve terâkkisine 
mani olan avamilin izalesi ve bu sanatın da kendisine 
mahsus terâkii tabiîye mazhariyetini temün maksadiy-
le tanzimi edilmiştir. 

Sularımızda, bilhassa İstanbul ve civarındaki sahil
lerimizde voli mahallî ve dalyan namiyle tevtslm olu
nan bahk saydına mahsus mahaller eski zamanlarda 
verflmb'ş fermanlarla mahdut bazı eşhasın nişi istifa
desine haisrü kasır edilmiştir. Halbuki ahkâmı umu-> 
miyemiiz muktezasınca denizler ve memluk olmayan 
büyük göller ve nehirler umuma mubahtır. 'Herkes de
nizlerden ve bir kimsenin kendi malı ve mülkü olma
yan büyük göller ve nehirlerden, ammeye muzur ol
mamak şartîyle, dilediği veçhile Sntîfa edebilir. Bu iti
barla denizlerde ve memluk olmayan büyük göllerle 
nehirlerde balık dahi saydedebilmek iktiza eder. Ve 
mubah olan mahallerin temellükü de bir veçhile caiz 
olamaz. 

Hal böyle İken vaktiyle her nasılsa 'Boğaziçi ile 
Haliç ve Marmara'nın İstanbul'a civar mahallerinde 
balık uğrağı ve yatağı olan deniz aksamı imtiyaz şek

linde ve salifülarz ahkâmı umumiyemize mugayir ola
rak, fermanlarla birtakım eşhasa İhsan edilmiş Ye bu 
sııretîe {bahk saydı hususunda mevama bir hakkı 
tasarruf ihdas ve gayrı menkulât gibi irs, intikal, 'be
yi ferağ ıriisiflu envai vücuhu mülkiyet ile tasarrufa 
tabi bulundurulmuş ve bilâ varis vefat edenlerin hu
kuku tasarrufiyeleririin mahhıkn Hazineye intikafâtı 
vaki olduğu gibi bunlar büâhara bedel mukabilinde 
de tefevvüz olunmuştur. 

Şu suretle ashabına elyevm bir hakkı mülkiyet bah
şetmekte olan mezkûr imtiyazatı, arz ettiğim şekli in
hisara, tasarruf daiyesiyle vaki öten tahakkümlere 
serbestli sayü ameli ve intizamı içtimaiyi ihlâl eden 
mâhiyetine binaen mümkün mertebe tahdit ederek 
hiç olmazsa sahipleri tarafından istifade edilmeyen ak
samım umumun pişi istifadesine arz edilebilecek ah
kâm vazı derpiş ve lâyihanın birinci maddesinde as
habı tarafından gerek bizzat, gerek ahare bılicar Sşle-
tilmeyerek üç sene metruk bırakılan dalyan ve voli 
mahallerinün hakkı tasarrufunun keyfiyeti ilgasından 
bahsolunduğu gibi, İkinci maddesine de Hazine uhde
sindeki voli mahallerinden umumun istifadesini teyit 
eder ahkâm vazedilmiştir. 

Sayıt mahalîerinJin şu suretle tevsii neticesinde bun
dan bir çok 'sanatkârların istifadeye şffltap edecekleri 
tabiî ise de bunların âlât ve edevatı saydiye tedari
kindeki ihtiyactftı da düşünülecek olursa laekal dört 
yüz bin lira sermaye ile «'Bahkçılar Teavün Sandığı» 
namı tahtında bir muavenet müessesesi teslsinün sa
natın terâkki ve inkişafı noktai nazarından pek 'fay
dalı olacağından şüphe yoktur. Bu itibarla saydı 'bah
rî ruhsat tezkereleri harcı ile İstanbul ve tevabi ba
lıkhanelerinden Mlı su banklarından ahnmakta olan 
rüsum vesair bilcümle mahsulâtı saydiye ve av deri
leri resimleri miktarından sanatın safahatı muhtelife-
si noktai nazarından muktazi tadilât Sera edilmekle 
beraber İstanbul ve tevabli (balıkhanelerinde alınan 
resmin yüzde üçünün sandığa avans olarak İkraz edi
lecek dört yüz bin liranın itfasına kadar, salifülarz 
muavenet müessesesine terki münasip görülmüş ve 
3, 4, 5 nd maddelere ona göre ahkâm dercedihmştir. 

Böyle bn* muavenet müessesemi sayesinde balıkçı
lık sanatına salflc olanlar hakkında kâfi derecede hi
maye tesis olunduktan sonra artık menşei pek eski 
zamana varan ve elyevm balıkçıların mahsulü mesaü-
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terini ağır faizlerle beletmekten başka Ibir işe yarama
yan kabzımallık teşkilâtının bir lâhza 'bile idamesini 
istilzam edecek hiçbir sebep kalmadığından, lâyiha
nın yedinci maddesine de işbu kabzımallığın ilgasını 
mutazammın ahkâm mevzu 'bulunmaktadır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 28 . 1 . 1926 

Ticaret Encümeni 
Adet 

Karar 18 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
(İstanbul ve Tevabii 'Balıkçılar Muavenet Sandı

ğı) namiyle bir sandık teşkili hakkında Başvekâlet
ten mevrut ve Heyeti Umumliyeden ınühaVVeî tkanun 
lâyihası Maliye ve Ticaret Vekilleri Beylerin huzur-
lariyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesi, Türkiye sevaMlinde 
balık avcılığını teşvik ve takviye için hem Haztinei 
milliyenin ve hem de balıkçıların netine olarak Za
bıta! Saydiye Nizamnamesıyle İstanbul ve Tevabii 
Balıkhane İdareleri Nizamnamesini muaddH 465 nu
maralı ve 6 Nisan 1340 tarihli ve keza 218 numaralı ye 
16 Nisan 1338 tarihli kanunîann bazı mevadının tadi
li ve İstanbul ve tevabi! balıkçılarına muavenet san
dığı teşkil gibi ayrı ayrı ahkâmı ihtiva eylediğinden 
lâyiha! kanuniyedin {İstanbul ve Tevabii Balıkçılar 
Muavenet Sandığı) namı altında bir kanun lâyihası 
halinde tedvin eylemektense her ikisinin Meclisi Âli
de birîlkte müzakeresi icra buyurulmalk üzere 1, 2, 
3 ncü maddelerini (Zabıta! saydîye ve İstanbul ve te
vabii balıkhane idareleri nizamnamelerinin bazı me-
vadım muaddil kanun lâyihası) (ve keza 4, 5, 6, 7 nci 
maddelerini (İstanbul ve Tevalbii Balıkçılarının Mua
venet Sandığı Teşkili Kanun Lâyihası) namları altın
da ayn ayrı birer kanun lâyihası halinde tertip re 
Heyeti 'Celileye takdimi Enciimenimizce muvafık gö-
riilmüştür. 

Birinci madde Hazinei milliyenin zarardan Vika
yesini temken EncümenimJizce de muvafık görülerek 
aynen kabul edilmiş ve yalnız ahvali harbiye gibi 
ashabının yedi iktidarında olmayan esbabı mücbire 
dolayısıyle işletemedikleri zamanların müstesna addo
lunması muvafıkı madelet olacağı tezekkür edilerek 
ol veçhile bir kayıt ilâve edilmiştir. 

İkinci madde dalyanları nazarı dikkatte almayarak 
Hazine1! milliyeye ait voli mahallerinden mutlak su

rette 'balıkçılara istifade hakkını bahşetmekte olup 
halbuki dalyanlar kurulu olduğu zamanlar dalyan hu
dutları dahilinde balık avlama dalyanları iptal edece-
ğ-reden madde bu esasa göre tadil edlilmişfcir. 

Üçüncü maddede şimdiye kadar yüzde yirmi bir ve 
yirmi dört olarak hakikaten pek yüksek miktarda 
istiyfa edilmekte olan saydı mahî rüsumu yüzde on beş 
olarak istiyfa olunacağı zllkredilmiişse de, Encümeni-
mizce bu miktar Maliye Vekili Beyin de muvafaka
tiyle yüzde on İkiye tenzil edilmiş ve mütefavit nispet
ler dahilinde istiyfa edilmekte olan tatlı su baîı'kîarı 
ile sair mahsulâtı bahriye ve av derileri rüsumu da 
seyyanen yüzde on iki olaraSk kabul edilmiş/tir. 

Dördüncü maddede hükümetin İstanbul ve civarı 
balıkçılarını âlâ t ve edevat tedariki hususunda muh
taç oldukları parayı istikraz için müracaata mecbur 
kaldıkları murabahacılar ile kabzımallardan kurtara
cak ve bu veçhile sanatlarının terâkki ve inkişafına 
amil olacak olan bir muavenet sandığı teşkili teklifinâ 
Encümenimfc takdir ve teşeklkürlerle kabul eylemiş ve 
yalnız verilecek dört yüz bin liranın bllâ faiz itasını 
muvafık görmeyerek emsali muavenetlerde olduğu gi
bi bu paranın da hesabı cari suretiyle yüzde altı faSz-
le ikrazı esası üzerine tadil ed'ip maddeyi ona göre 
kabul eylemiştir. 

Beşinci madde üçüncü maddedeki (İstanbul ve Te
valbii Balıkhane İdarelerinden yüzde üçü (istanbul ve 
Tevabii Balıkçılar Muavenet Sandığı)na tefrik olun
mak şartiyle yüzde on sekliz resmim istiyfa olunacağına 
dair olan fıkranın hükmü bu maddeye nakil ve ilâve 
suretiyle yeniden tertip edilmiştir. 

Altıncı madde aynen ve yedinci maddenin nihaye-
tindeki mülgadır kelimesi yerine memnudur kelimesi 
yazılarak diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Lâyiha! kanuniyenin bermuci'bi havale Muvazeneı Ma
liye Encümenince de tetkik edilmek üzere mezkûr en
cümene sevk! zımnında Riyaseti Celileye takdim kı
lındı. 

Reis 
Çankırı 

[ustafa Abdülhalik 

Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Kâtip 
Karahisanşarki 

İsmail 

Aza 
İçel 

Mehmet 'Emin 

Aza 
istanbul 

Ahmed Haindi 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 188 Esas Numarası : 1/819 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENt 
MAZBATASI 

Riyaseti iCeiüeye 

İstanbul ve tevahili balıkhane idareleri dahilinde
ki bütün balıkçı esnafının mütenevvi ihtiyaçlarını teh-
vln ficin «İstanbul ve Teva'bii Balıkçılar Muavenet 
Sandığı» namiyle bir sanddt teşkili hakkında Başve
kâletten varit olup Heyeti Umumîytriin 14 Kânunu
sani 1926 tarihli içtimaında Ticaret ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havale 'buyurulan lâyihai kanuniye 
Ticaret Encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimi^ 
ze tevdi kılınmakla Maliye Vekili hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe tanzim ve teklif kılınmış olan lâyilıai 
kanuniye zalbıtai saydiye ve İstanbul ve teva'bii balık
hane idareleri nizamnamelerinin bazı mevadınm ta
diline ve İstanbul ve tevâbii balıkhane İdareleri da
hilindeki balıkçı esnafının mütenevvi İhtiyaçlarını teh-
vinen bir muavenet sandığı teşkiline mütedair İldi ayrı 
hükmü iktiva ettiğinden Ticaret Encümeni 'bu hük'üm-
Ieı'i bJitefrik ayrı birer lâyihai kanunye haimde tes
pit eylemeyi şâyânı tercih görmüş ve Encümenimiz 
de lâyihai kanuniyedeki ahkâmı esas Mbaryle biîka-
bul Ticaret Encümeninin noktai nazarına iltihak ederek 
tetk'İStatını encümenin İhzar ettiği lâyihalar üzerinde 
icra eylemiştir. Birinci lâyiha zabıtaî saydiye ve istan
bul tevabi i balıkhane idarelerdi nizamnamelerinin ba
zı mevadımn tadili hakkında olup, dalyan ve vali ma
hallerinin hakkı mülkiyet ve intifamı ve bunlardan su
reti istifade ve mahrumiyeti tayin eden birinci ve ikin
ci maddelere bazı İbare tasshiîhaitiyle Ticaret Encüme
ninin tadilâtını ikmalen 'bazı ilâ vat ile kabul olun
muşlardır. Saydı bahrî ruhsat tezkereleri harcının ve 
6 Nisan 1340 tarihli Kanunun İkinci maddesi mucibin
ce tatiısu balıklarından alınmakta olan resim lite 6 Ni
san 1338 tarihli Kanuna tevfikan av derilerinden alı
nan reisinin ve diğer bazı mahsulâtı saydiye resimleri
nin tezyidine ve bilmukabele 6 Nisan 1340 tarihli Ka
nunun ikindi ve beşinci maddeleri ve zabıtai sayd'iye 
nizamnamesinin bazı ahkâm mucibince alınan rüsu
mun da tenziline ve hilnetice kara ve deniz mahsu
lâtı sayd'iyesi resimlerinin tevhidine müteallik bulu
nan üçüncü madde varidatı umumiyemizden yarım 

milyon liralık bir tenakusu mtteddi olmakla beraber, 
balıkçılığın terâkki ve inkişafına hizmet edeceği ve 
bidayeten zararlı bir neticei maliye gösterdiği halde 
karlben tezayüdü istîhsalât He bu zararı telâfi eyle
yeceği ümidiyle şâyânı kabul görülmüş yalnız (bu mad
dede de ibare itibariyle bazı tahsilat yapılmıştır. Dör
düncü, beşinci ve altına maddeler usulen mütedair 
o!up bazı ibare tasbîhatından başka 'beşinci maddede 
muharrer mebdei meriyet 1926 senei maliyesi iptidası 
olmak üzere tadil kılınmıştır. 

İstanbul ve Teva'bii Balıkçılarına Muavenet San
dığı teşkili hakkındaki İkinci lâyihai kanuniyenin esa
sı balıkçıları muhtekir kabzımalların esaretinden kur
tararak kendilerine âlâ t ve vesaiti saydilerinî teda
rikte yardım edecek bir itibar müessesesi vücude ge
tirmekten ibaretse de bu itibar müessesesinin vazi
yeti hukukiye ve sureti idaresi vazıh görülemediğin
den esaslı tadilâta tabi tutulmak zarurî olmuştur. (Bi
rinci maddede 'bu maksatla sandığın teşkili kabul edil
mekle beraber maksadı teşkile ait bazı tavziihat icra 
ve müessesenin şahsiyeti hUkmiyeyi haiz olacağı zikre
dilmiştir. İkinci maddede ise sandığın «sermayesi gös
terilmekte ve bu sermayenin temini için karşılık ola
rak satış esmamndan şimdilik yüzde üç alınması ve 
bu yüzde üçler miktarı dört yüz bin liraya baliğ ol
duğu zaman mevcut sermaye ile bir kooperatif vücu
de getirilerek mevduat ashabı namına hisse senetleri
nin itası ve sermaye miktarı dört yüz 'bin lirayı 'bul
duktan sonra artık yüzde üçünün ahzına devam olun
maması husuisatı kaydedilmektedir. 

Sermaye dört yüz bin lirayı bulunca kooperatif 
teşkili ve mevduat sahiplerine hisse senadatı verilme
si müessesenin temini İstiklâl ve faaliyeti nıaksadiyle 
iltizam olunmuştur. 

Üçüncü maddede sandığın sureti idaresi ve hesa-
batınm Maliye Vekâletince murakabesi takrir olun
muş ve dördüncü maddede de sandığın bir an evvel 
faaliyete geçebilmesi için yüzde üçlerin karşılık addo
lunarak senevi yüzde altı faizle ve hesabı cari sure
tiyle Maliye Vekilinin dört yüz bin lira ikrazı veya 
sandık namına hariçten bu miktara kadar yapılacak 
istikrazata kefaletini mutazammın olmak üzere encü-
menimizce kabul edilmiştir. Beşinci madde teşevvüş
ten kurtulmak nıaksadiyle bir talimatname tanzim edi
leceğini havidir. Kabzımalhklarm memnuiyetine ait 
olan altıncı madde tayyolunmuştur. Altıncı ve yedin
ci maddeler ise usule mütedair bulunmakla cüzî tas-
hihat ile kabul olunmuştur. 



- a -
Encümenimizce her iki lâyihada yapılan tadilât 

bervechi bâlâ olup iki lâyihanında bütçeye tesiri iti
bariyle mustakilen, müstacelen bir arada müzakeresi 
istirhamiyle Heyeti CeKIeye takdim olunur. 

6 Nisan 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakır 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Sivas 

Rasinı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Hükümetin Teklifi 
(İstanbul ve tevabii balıkçılar muavenet sandığı) Ka

nun lâyihası. 
Madde 1. — Türkiye hududu dahilindeki sahiller

de denizden veya şahsî tasarruf ve mülkiyete taalluk 
etmeyen karadaki sulardan ifraz ve isale suretiyle say
dı mahî için voli ve dalyan ittihaz edilmiş mahaller 
ashabı tarafından gerek bizzat ve gerek ahara icar 
suretleri ile işletilmiyerek üç sene metruk bırakıldık
ları surette mezkûr mahaller üzerindeki hakkı tasarruf 
ve intifa her kime ait olursa olsun sakıt olarak Ha-
zinei maliyeye intikal eder. 

Madde 2. — Hazinei maliyeye ait olan voli ma
hallerinden hükümetçe bflmüzayede ferağ ve icar edil
medikçe usul ve teamülüne tevfikan umum sayyat is
tifade ederler. 

Madde 3. — İstanbul ve tevabii balıkhane nizam
namesinin tadiline dair olan 465 numara ve 6 Nisan 
1340 tarihli kanunun birinci maddesinde seyyanen üç 
kuruş olduğu gösterilen saydı bahrî ruhsat tezkereleri 

harcı yüz kuruş ve ikinci ve beşinci maddeleri muci
bince (İstanbul ve tevabii balıkhane idarelerinden) 
yüzde yirmi bir ve yirmi dört olarak alınmakta bulu
nan rüsum üçü (İstanbul ve tevabii balıkçılar muave
net sandığına) tefrik edilmek şartiyle yüzde on sekiz 
olarak ve yine mezkûr kanunun ikinci maddesine tev
fikan yüzde on bir olarak istiyfa edilmekte bulunan 
tathsu bahklarıyle zikrolunan zabatai saydiye nizam
namesinde yüzde on ve yirmi olarak ahzı münderiç 
sair bilcümle mahsulâtı saydiye resimleri ve kezalik 
nizam namei mezkûreyi muaddil olan 218 numaralı ve 
16 Nisan 1338 tarihli kanun mucibince yüzde on ola
rak tahsil edilmekte bulunan av derileri resmi seyya
nen yüzde on beş olarak istiyfa olunur. 

Madde 4. — İstanbul ye tevabii balıkhane idarele
ri dahilinde icrayı sanat eden umum balıkçıların âlât 
ve edevatı saydiye tedarikindeki ihtiyacatı tatmin için 
sureti idaresi tanzim kılınacak bir nizamname ile ta
yin edilmek üzere teşkil edilecek (İstanbul ve tevabii 
balıkçılar muavenet sandığına) dört yüz bin lira avans 
olarak ikraz edilir. 

Madde 5. — Üçüncü madde mucibince tefrik olu
nan yüzde üçün hükümetçe ikraz edilen dört yüz bin 
liranın itfasına kadar tefrike devam edilir. 

Madde 6. — Sandık tarafı hükümetten tayin edl« 
lecek bir müdür ile, alakadarları mümessillerinden 
mürekkep bir Meclisi İdare tarafından müstakilin ida
re olunur. 

Madde 7. — İstanbul ve tevabii balıkhane idare
lerinde kabzımallık mülgadır. 

Madde 8, — İşbu kanuna muhalif ahkâmı sabık? 
mefsuhtur. 

Madde 9. — İşbu kanun 1926 senei maliyesi mart 
iptidasından itibaren meriyülicra olacaktır. 

Madde 10. — Bu kanun ahkâmının icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

Ticaret Encümeninin Tadili 

(Zabıta! saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane ida
releri nizamnamesinin bazı mevadım muaddil) Kanun 

lâyihası. 
Madde 1. — Türkiye hududu dahilindeki sahiller

de denizden veya şahsî tasarruf ve mülkiyete taalluk 
etmeyen karadaki sulardan ifraz ve isale suretiyle say
dı mahî için voli ve dalyan ittihaz edilmiş mahaller 
ashabı tarafından gerek bizzat ve gerek ahara icar su
retleri ile işletilmiyerek (icabatı harbiye dolayısiyU 
olursa müstesna) üç sene metruk bırakıldıkları suret
te mezkûr mahaller üzerindeki hakkı tasarruf ve in-
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tifa her kime ait olursa olsun sakıt olarak Hazinei I 
milliyeye, intikal eder. 

Madde 2. — Gerek dalyan hudutları dahilinde ve 
gerekse haricinde Hazinei milliyeye alt voli mahalle- I 
rinden hükümetçe bilmüzayede ahara ferağ veya icar I 
edilmedikçe umum balık avcıları hiç bir ücret veya 
ondalık vermeksizin usul ve teamülüne tevfikan isti
fade ederler. Ancak dalyan hudutları dahilinde bulu
nan Hazinei milliyeye ait voli mahallerinden dalyan I 
kurulu bulunduğu müddetçe kimse istifade edemez. 

Madde 3. — İstanbul ve tevabü balıkhane nizam
namesinin tadiline dair olan 465 numaralı ve 6 Nisan 
1340 tarihli kanunun birinci maddesinde seyyanen üç 
kuruş olduğu gösterilen saydı bahri ruhsat tezkerele
ri harcı yüz kuruşa iplağ edilmiştir. 

Mezkûr kanunun ikinci ve beşinci maddeleri mu
cibince (İstanbul ve tevabü balıkhane idarelerinden) 
yüzde yirmi bir ve yirmi dört olarak alınmakta bu
lunan rüsum ile yine mezkûr kanunun ikinci madde
sine tevfikan yüzde on bir olarak istiyfa edilmekte 
bulunan tatlı su balıklariyle Zabitai saydiye nizamna
mesinde yüzde on ve yirmi olarak ahzi münderiç bil
hassa mahsulâtı sayziye resimleri ve nizamnamei mez-
kûreyi muaddil olan 218 numaralı ve 16 Nisan 1338 
tarihli kanun mucibince yüzde on olarak tahsil edil
mekte bulunan av derileri resmi seyyanen yüzde on 
iki olarak istiyfa olunur. 

Madde 4. — İşbu kanuna muhalif ahkâmı sabıka 
mefsuhtur. 

Madde 5. — İşbu kanun 1926 senesi martı iptida
sından itibaren meriyülicradır. 

Madde 6. — Bu kanun ahkâmının icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Zabitai saydiye ve İstanbul ve tevabü balıkhane ida* 
releri nizamnamelerinin bazı mevadını muaddil kanun. 

Birinci Madde — Türkiye hududu dahilindeki sa
hillerde denizden veya şahsî tasarruf ve mülkiyete ta
alluk etmeyen karadaki sulardan ifraz ve isale sure
tiyle saydı mahî için voli ve dalyan itttihaz edilmiş 
mahaller ashabı tarafından gerek bizzat ve gerek aha
ra icar suretleriyle işletilmiyerek (icabatı harbiye ve 
askeriye dolayısiyle olursa müstesna) üç sene metruk 
bırakıldıkları surette mezkûr mahaller üzerindeki hak
kı tasarruf ve intifa her kime ait olursa olsun sakıt 
olarak Hazinei maliyeye intikal eder. 

İkinci Madde — Gerek dalyan hudutları dahilin
de gerek haricinde Hazinei maliyeye ait voli mahal
leri hükümetçe bilmüzayede ahara ferağ veya icar 

edilmedikçe umum balıkçılar hiç bir ücret veya on
dalık vermeksizin usul ve taamülüne tevfikan istifade 
ederler. Ancak dalyan hudutları dahilinde olup mev
simine göre muayyen mevkilerde kurulu bulunduğu 
zamanlarda dalyan avlusu cihetindeki Hazineye ait 
voli mahallerinden istifade hakkı münhasıran dalyan 
sahip veya müstecirlerine aittir. Dalyanın arkasında 
kalan Hazineye ait voli mahallerinden dalyan kurulu 
bulunduğu zamanlarda dahi umum balıkçılar istifade 
edebilirler. 

Üçüncü Madde — İstanbul ve tevabü balıkhane
sine müteallik nizamnamenin tadiline dair olan 6 Ni
san 1340 tarihli kanunun birinci maddesinde seyyanen 
üç kuruş olduğu gösterilen saydı bahrî ruhsat tezke
releri harcı yüz kuruşa iblağ edilmiştir. 

Mezkûr kanunun ikinci ve beşinci maddeleri mu
cibince yüzde yirmi bir ve yirmi dört olarak alınmak
ta bulunan rüsum ile yine mezkûr kanunun ikinci 
maddesine tevfikan tath su balıklarından yüzde on 
bir olarak istiyfa edilmekte bulunan rüsum ve zabitai 
saydiye nizamnamesinde yüzde on ve yirmi olarak 
ahzi münderiç bilcümle mahsulâtı sayziye resimleri 
ve mezkûr nizamnameyi muaddil olan 16 Nisan 1338 
tarihli kanun mucibince yüzde on olarak tahsil edil
mekte bulunan av derileri resmi alelumum yüzde on 
iki olarak istiyfa olunur. 

Dördüncü Madde — İşbu kanuna muhalif ahkâm 
mülgadır. 

Beşinci Madde — İşbu kanun 1926 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

Altıncı Madde — tşbu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Veküı memurdur. 

Ticaret Encümeninin Tadili 
(İstanbul ve tevabü balıkçılarına muavenet sandığı) 

Kanun lâyihası. 
Madde 1. — İstanbul ve tevabü balıkhane idare

leri dahilinde icrayı sanad eden umum balıkçıların 
âlât ve edevatı saydiye tedarikindeki ihtiyacatını tat
min için sureti idaresi tanzim kılınacak bir nizamna
me ile tayin edilmek üzere teşkil edilecek (İstanbul ve 
tevabü balıkçılarına muavenet sandığı) na dört yüz 
bin lira avans olarak ikraz edilir. Bu meplağ hesabı 
cari suretiyle yüzde altı faize tabidir. 

Madde 2. — İstanbul ve tevabü balıkhane idare
lerince yüzde üçü birinci madde mucibince avans ola
rak ikraz olunan dört yüz bin tiranın itfasına tefrik 
ve tahsis edilmek şartiyle mezkûr idareler dahilinde 
icrayı sanat eden balıkçılardan yüzde on beş resim is
tiyfa olunur. Bu resmin istiyfasına dört yüz bin lira-



nın itfasına kadar devam ve badel itfa resmi asli olan 
yüzde on iki istiyfa olunur. 

Madde 3. — Sandık tarafı hükümetten tayin edi
lecek bir müdürle alâkadarları mümessillerinden mü
rekkep bir meclisi idare tarafından müstakilen idare 
olunur. 

Madde 4. — İstanbul ve tevabii balıkhane idare
lerinden kapzımanlık memnudur. 

Madde 5. — İşbu kanun 1926 senei maliyesi martı 
iptidasından itibaren meriyülicra olacaktır. 

Madde 6. — Bu kanun ahkâmının icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

İstanbul ve tevabii balıkçılarına muavenet sandığı teş
kili hakkında kanun lâyihası. 

Birinci Madde — İstanbul ve tevabü balıkhane 
idareleri dahilinde icrayı sanat eden bilumum balık
çıların mesleklerinde terakki ve inkişaflarını temin ve 
alât ve edevatı saydiye tedarindeki ihtiyaçlarını tatmin 
etmek üzere «İstanbul ve tevabii balıkçılarına mua
venet sandığı» namiyle şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir 
sandık teşkil olunmuştur. 

İkinci Madde — Sandığın sermayesi dört yüz bin 
lira olup meylağı mezbur İstanbul ve tevabii balık
hane idarelerince mahsulatı saydiye esmamndan yüz
de on iki resmi asliye zamimeten yüzde üç ahzı sure

tiyle temin olunur. Alınan yüzde üçler sandıkça asha
bı namına kaydedilerek sermaye miktarı dört yüz bin 
liraya baliğ olduğu zaman bu sermaye ile bir koope
ratif şirketi vücuda getirilerek mevduatları nisbetinde 
yüzde üçler ashabına hisse senedatı ita olunur. Ve 
bundan sonra yüzde üçlerin alınmasına devam edile
mez. 

Üçüncü Madde — İstanbul ve tevabii balıkçıları
na muavenet sandığı Maliye Vekâletince tayin edile
cek bir müdürle alâkadarlar mümessillerinden mürek
kep bir meclisi idare marifetiyle idare olunur. Sandı
ğın hcsabatı Maliye Vekâletinin tahtı murakabesin-
dedir. 

Dördüncü Madde — Sandığın bir an evvel temini 
fâaliyeti için yüzde üçleri karşılık tutarak senevi yüz
de altı faizle ve hesabı cari suretiyle sandığa dört yüz 
bin lira ikrazına veya sandık namına bu miktarda ha
riçten istikraz edilecek mebaliğe ekfalete Maliye Ve
kili memezundur. 

Beşinci Madde — Sandığın sureti idaresi meclisi 
idaresince tanzim ve maliye vekâletince tasdik edile
cek bir talimatname ile tayin olunur. 

Altıncı Madde — İşbu kanun 1926 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

Yedinci Madde — İşbu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur. 



— 7 — 

Sıra numarası : 142 

ORTA TEDRİSAT KANUNUNUN YİRMİ SEKİZİNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂ
LETTEN GELEN 1/886 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MAARİF VE MUVAZENEİ MALİYE EN

CÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Mart 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet lef fi 
6/881 2 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Orta tedrisat Kanununun yirmi sekizinci maddesi
nin tadili hakkında Maarif Vekâletince tanzim edilen 
ve icra Vekilleri Heyetinin 3 Mart 1926 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

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

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe 

Hükümetçe senei maliyenin marttan itibar edilmiş 
olması hasebiyle Orta Tedrisat Kanununun yirmi se
kizinci maddesi lef fen arz ve takdim kılınan şekilde 
tespit edilmiştir. 

Ahiren malî senesin Haziran iptidası olarak kabul 
edilmesi mezkûr kanunun bu maddesinin tadilini icap 
ettirmektedir. Bu sebeple maddenin tadili mevzuba
his olunca vekâletin noktai nazarına göre tespiti de
rece» vücupta görülmüştür. 

Haziran ayı; mektepler için eylül olarak kabul 
edilmiş olan ders senesine daha ziyade yaklaşmıştır. 
Mekteplerin her nevi, teşkilât ve tadilâtına kadroları
nın tanzim ve tertibine ait icraat ile esasen bir iki ay 
arasında geçen zaman zarfında meşgul olunmaktadır. 
Bunların mevkii tatbike vazı zamanı da senei dersiye 
bidayeti olan eylüldür. Bu itibarla Orta tedrisat Ka
nunu mucibince kıdemlerine göre maaşlarına zammo-
lunacak muallimlerin bu maaş zammı hususunun da 
eylül ipdidası olarak tespiti her hususta muhassenatı 
mucip olacağı teemmül .edilerek Orta tedrisat Kanu
nunun yirmi sekizinci maddesinin bu esasa göre tadili 
tespit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maarif Encümeni 

Adet 24 Karar 1926 

Maarif Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Orta tedrisat Kanununun yirmi sekizinci mad
desinin tadili ile muallimlerin kıdem zamlarının Ey
lül iptidasından itibaren verilmesi hakkında Maarif 
Vekâletince tanzim kılman lâyihai kanuniye muva
fık görülmüştür. Heyeti Umumiyeye arz edilmek 
üzere bu baptaki evrak takdim kılınmıştır efendim. 

Reis 
Samih Rıfat 

Kâtip 
Myonkarahisar 

İzzet Ulvi 

Aza 
Kâzım Vehbi 

Aza 
Halü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası 
Adet 
200 

Mazbata Muharr 

Aza 
Refet 

Aza 
Mehmet Emin 

Esas Numara» 
1/886 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Orta tedrisat Kanununun yirmi sekizinci mad

desinin tadili hakkında Hükümetçe teklif olunarak 
Heyeti Umumiyettin 10 . 3 . 1926 tarihli içtimaın-
da Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyurulan esbabı mucibeyi hayi lâyihai kanu
niye Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte encü
menimize tevdi kılınmakla müzakere ve tetkik edil
di. 

Hükümetin bu baptaki esbabı mucibesi kemaliy
le varit görülmüş okluğundan, lâyihai kanuniye en-
cümenimizce birinci ve üçüncü maddelerinde şekle 
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ait bazı tadilât icrasîyle kabul ve müstacelen müza
keresinin teminine müsaadeleri istirhanıiyle Riyaseti 
Cetüeye takdim olundu. 

7 Nisan 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa AbdüMıalik Şakir 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Ali Rıza 

Aza 
Şeref 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza 
İsmail 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Rahmi 

Hükümetin Teklifi 

Orta - Tedrisat Kanununun Yirmi Sekizinci 
Maddesinin Tadiline Dair Kanun 

Madde 1. — Bu kıdem zamları her senei dersi-
yenin bidayeti olan Eylül iptidasından itibaren ya
pılır. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmım icraya Maa
rif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

3 Mart 1926 
Başvekâlet Vekili 

Doktor Refik 
Müdafaa! Milliye Vekâleti 

Vekili 
M. Cemil 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Bulunmadığı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabrı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Orta Tedrisat Kanununun Yirmi Sekizinci 
Maddesinin Tadiline Dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — 13 Mart 1340 tarihli Orta Ted
risat Muallimleri Kanununun yirmi sekizinci mad
desi berveehi ati tadil edilmiştir. 

«Bu kıdem zamları her senei dersiyenin bidaye
ti olan Eylül iptidasından itibaren yapılır.» 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmım icraya 
Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 144 

TÜRK TEBEASİYLE TEBEAİ İRANİYENİN İZDİVAÇLARI HAKKINDA OLAN MEMNUİYETÎN 
MUHAFAZASINA DAİR 24 EYLÜL 1290 TARİHLİ NİZAMNAMENİN TADİLİ HAKKINDA BAŞ
VEKÂLETTEN GELEN (1/674) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE HARİCİYE VE ADLİYE ENCÜ

MENLERİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyet 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

28 . 3 . 1341 

1564 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Türkiye Cumhuriyeti tebeası ile İran tebeasınm 
meni izdivacı hakkındaki 1290 tarihli Nizamname
nin devamı meriyeti muvafık görülmediğinden mem
nuiyeti vakıanın refine mütedair Dahiliye Vekâleti 
Ceülesine tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 22 . 3 . 1341 tarihli İçtimaında ledettezekkür Mec
lisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ve es
babı mucibe mazbatası leffen takdim kılınmıştır. 
Müktezasmın ifa ve neticesinin iribaşına müsaade 
buyurutmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti tebeasiyle teibeayi Iraniye-
nin izdivaçları 24 Ağustos 1290 tarihli eski bir Ni
zamname ile memnu olup işbu memnuiyetm tabiiyet 
Kanununa ve hukuku beynelmilel esasatına muga
yir olduğu ve zamanımızda devamına lüzum görül
mediği cihetle hususatı atiye bittespit mezkûr nizam
nameyi tadÜen bir kanun lâyihası kaleme alınmış
tır. 

1. Badema memnuiyeti izdivaciyenin refi ve bun
dan mütevellit bütün muamelâtın ahkâmı umumiye 
mucibince cereyanı esası kabul olunmuştur. Buna 
binaen kadirim zevcine ve evlâdın pederine izafei ta
biiyeti temin edilmiştir. 

2. Memnuiyet Kanununun tatbikatı hasebiyle 
tebdili tabiiyeti hususunda şimdiye kadar hadis olan 
emri vâkileri ihlâl, devlet kuyudatını ve muamelâtını 
teşviş edeceğinden işbu kanunun neşrinden evvel İn
taç edilmiş tabiiyet muamelâtı muteber addedilmiş
tir. 

Türkiye Büyük MiUSet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar 
1 

29 . 12 . 1341 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti tebeası ile İran tebeasıntn 
meni izdivacı hakkındaki 1290 tarihli Nizamname
nin devamı meriyeti muvafık görünmediğinden mem
nuiyeti vakıanın refine mütedair Başvekâleti celi-
Üenin 28 . 3 . 1341 tarih ve (6/1564) numaralı lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası tetkik ve mü
zakere olundu. 

Encümenimizin ekseriyetiyle aynen kabul edil
miş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi 

Namına 
Mazbata Muharriri 

Ahmet Muhtar 
Kâtip 

Mardin 
Yakup Kadri 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 
Aza 
Kars 

Ağaoğhı 
Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Fikret 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet 
5 

24 . 1 . 1926 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti tebeası ile İran tebeasınm 
meni izdivacı hakkındaki 1290 tarihli Nizamname
nin devamı meriyeti muvafık görülemediğinden mem
nuiyeti vakıamın refine mütedair Başvekâleti Çeme
nin 28 . 3 . 1341 tarih ve (6/1564) numaralı tezkere-
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siyle vüruıt eden (1/674) numaran lâyibai kanuniye 
ve merbutu Hariciye Encümeni mazbatası Encüme
nimize havale buyurulmakla tetkik ve icabı tezekkür 
edildi. 

Devletimizin şuurlu bir medeniyeti bütün ruhiy
le temessül ettiği bu zamanda insanları mazinin hu-
rafatına bağlayarak ve ruhların cevelanını mahdut 
bir ufka inhisar ettirerek her türlü terakki ve teali
ye mani olan ve milletler arasında nefretle ikâ eden 
vesair birtakım mazarratlar husule getiren bu gibi 
ahkâmın devamı meriyetini Encümenimiz de mu
vafık görmemiş, hükümetin ve Hariciye Encümeni
nin eSbabı mucibesine tatnamiyle iltihak eylemiş
tir. Şu kadar ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki tatoi-
rata tevafuku temin ile beraber tarzı ifadeyi sadeleş
tirme suretiyle şekle ait bazı tashihat icra edilmiş ol
duğundan Heyeti Umunıiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 
Aza 

Çorum 
Münür 

Aza 
Kastamonu 
Ati Nazmı 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kayseri 
Osman Niyazi 

Hükümetin Teklifi 

Türk Tebasiyle tebeai Iraniyenin izdivacı hakların
da olan memnuiyetin muhafazasına dair 24 Eylül 

1290 tarihli Nizamnameyi muaddil Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlariy-

Ie tranilerin izdlvaçlan hakkında mezvu memnuiyet 
ref edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kabil izdivaçlardan mütevellit 
bilcümle muamelât badema ahkâmı umunıiyeye ta
bidir. 

Madde 3. — Memnuiyet hasebiyle müesses usule 
tebean şimdiye kadar icra ve intaç edilmiş oîan ta
biiyet muamelâtı kemakân meri ve işbu kanun ta
rihi neşrinden muteberdir. 

Madde 4. — tşbu kanunun icrasına Adliye, Dâhi
liye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

25 . 3 . 1341 
Başvekil 

İsmet 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Saıbri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Adliye Encümenince tespit edilen maddeler 
Madde 1. — Türk kadınları ile İronilerin evlen

meleri hakkındaki memnuiyet kaldırılmıştır? 

Madde 2. — Bu kabil evlenmelerden tevellüt eden 
bütün muameleler bundan sonra ahkâmı umunıiye
ye tabidir. 

Madde 3. — Memnuiyet dolayısiyle tutulan usu
le göre şimdiye kadar neticelendirilmiş olan tabiiyet 
işleri olduğu gibi meridir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — Bu kanunun icrasına Adliye, Harici
ye, Dâhiliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 145 

M Ü D A F A A ! M E M L E K E T U Ğ R U N D A İ K A E D İ L M I Ş O L A N E F A L V E H A R E K Â T I C Ü R Ü M A D D O -

L U N M A Y A C A Ğ ı H A K K ı N D A K I 372 N U M A R A L ı K A N U N U N D Ö R D Ü N C Ü M A D D E S I N I N T E F S I R I 

H A K K ı N D A (3/585) N U M A R A L ı B A Ş V E K Â L E T T E Z K E R E S I V E A D L I Y E E N C Ü M E N I M A Z B A T A S ı 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 25 Şubat 1926 

Kalemi Maihsus Müdüriyeti 
Adet 

<6/694) 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
30 Teşrinievvel 1334 tarihinden 23 Ağustos 1339 

tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaa! mem
leket uğrunda ika edilmiş olan efal ve harekâtın di
min addolunmayacağına dair 372 numaralı Kanu
nunun dördüncü maddesini müfessir 17 Teşrinisani 
1340 tarih ve 51 numaralı tefsir karan ahkâmının 
tatbikatında AdMye Vekâleti ile Bahriye Vekâleti ara
sında mütehaddis ihtilâfın halli için Bahriye Vekâ
letinden yazılan 17 Şubat 1926 tarih ve 292/11621 nu
maralı tezkerenin musaddak sureti takdim olunmuş
tur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

17 Şubat 1926 

Başvekâleti Celileye 
Mücadefei milliyede hizmet eden zabıtan ve ef-

raddan maznun veya mahkûm bulunanların 19 Teş
rinisani 1339 tarihli Kanun ahkâmından sureti isti
fadeleri hakkında. 

30 Teşrinievvel 1334 tarihinden 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaai 
memleket uğrunda İka edilmiş olan efal harekâtın 
cürüm addolunmayacağı hakkında 19 Teşrinisani 1339 
tarihli Kanun ahkâmı ordu ve donanmaca İstiklâl 
Harbine iştirak eden mensubini askeriyenin mez
kûr iki tarih arasında geçen müddet zarfında ikâ 
eylemiş oldukları cürümlerinde, işbu kanunun dör
düncü maddesini müfessir Meclisi Âli Adliye Encü
meninin 17 Teşrinisani 1340 tarihli mazbatasında 
eşhas tabiri bilûmum mensubini askeriyeyi dairei 
istimaline almakta 'bulunduğu cihetle bütün ordu 
mensuplarına şümulü olacağı gösterilmiş olmasına 
binaen, kanunun birinci maddesinde muharrer olan 
müdafaai memleket maksat ve gayesi ohıp olmadığı

na bakumayarak maznun veya mahkûm bulunan 
ordu mensılbiıni hakkında alelitlâk ttabuk olunmakta 
iken Adliye Vekâleti Cemilesi mensubini askeriyenin 
memurini Devletten bulunmaları hasebiyle asker 
bulundukları sırada muayyen iki tarih arasında ika 
etmiş oldukları ceraimde kanunun birinci mad
desi ikinci fıkrası mucibince müdafaai memleket 
maksat ve gayesi bulunmadığı takdirde işbu tefsir
den ve binaenaleyh af d an istifade edemeyecekleri 
rey ve mütalâasında bulunarak kanunu mezkûrun 
mensubini askeriye hakkında mehâkimj adliyece ol-
veçhiîe tatbik edilmekte olduğu cereyan eden mua
meleden anlaşılmış olmakla muamelâtı cariyenin 
sureti muttaride ve salimede cereyanını teminen, 
Mücadelei Milliyede hidematı mesbuk zabitan ve 
efrat 've mensubini askeriyenin vazifei askeriyeleri 
esnasında vukua getirmiş oldukları cürümlerinden 
dolayı kanunun birinci maddesinden alelitlâk isti
fade ettirilip ettirilmeyeceklerinin Heyeti Celilei Ve-
kilece tezekkürü veya keyfiyetin Meclisi Âliye arzı 
hususlarının menutu reyi âlii, vekâletpenahiferi bu
lunduğu maruzdur efendini; 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 5 . 4 . 1926. 

Adet 
33 
94 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

30 Teşrinievvel 1334 tarihinden 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaai mem
leket uğurunda İkâ edilmiş efal ve harekâtın cürüm 
addolunmayacağına mütedair 372 numaran Kanu
nun dördüncü maddesini müfessir 17 Teşrinisani 
1340 tarih ve 51 numaralı tefsir karan ahkâmının 
tatbikatta Adliye Vekâleti ite Bahriye Vekâleti ara
sında mütehaddis ihtilâf m halli için Bahriye Vekâ
letinden yazdan tezkerenin sureti gönderildiğinden 
bahisle ifayı muktezası Başvekâleti celüenin 25 Şu
bat 1926 tarih ve (6/696) numaralı tezkeresi ile işar 
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edilmiş ve keyfiyet Encümenimizce tevdi 
muş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

buyurul-

Bahriye Vekâletinin tezkeresinde müdafaai mem
leket uğurunda ikâ edilmiş olan efal ve harekâtın 
cürüm addolunmayacağı hakkında 19 Teşrinisani 
1339 tarihli Kanunun dördüncü maddesini müfessir 
Adlîye Encümeninin 17 Teşrinisani 1340 tarihli maz
batası mucibince ordu mensuplarım da dairei şü
mulüne almasına binaen kanunun birinci madde
sinde muharrer müdafaai memleket maksat ve ga
yesi olup olmadığımı bakümayarak maznun veya 
mahkûm bulunan ordu mensubini hakkında atel-it-
lâk tatbik olunmakta iken, Adliye Vekâleti men
subini askeriyenin memurini devletten bulunmaları 
hasebiyle asker bulundukları sırada muayyen iki 
tarih arasında ika eylemiş oldukları ceraimde kanu
nun birinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince mü
dafaai memleket maksat ve gayesi bulunmadığı tak
dirde afdan istifade edemeyecekleri rey ve mütalâa
sında bulunmakta iken muamelâtı cariyenin sure
ti mutaride ve salimede cereyanının temini talep edil
mektedir. 

Bu baptaki kanunun birinci maddesinin birinci 
fıkrasında (Mondros mütarekesinin tarihi akdi olan 
30 Teşrinievvel 1334 talihinden bilitfbar sulhun Bü
yük Millet Meclisi tarafından tarihi tasdiki olan 23 
Ağustos 1339 tarihine kadar gecen müddet zarfında 
müdafaai memleket maksat ve gayesiyle teşekkül et
miş olan her cemiyet ve heyetlerle müfrezelerin ku
mandan ve efrat ve mensubini veya mumaileyhimin 
emirleriyle hareket etmiş bulunan ahar zevat ta
raflarından ika edilmiş olan) diye bu suretle vukua 
gelen efal harekâtın cürüm addolunmayacağı mu-
sarrahtır. Mezkûr maddenin ikinci fıkrasında dahi 
(Memurini resmiyei devlet tarafından müdafaai 
memleket uğrunda ihtiyar olunmuş bulunan efal ve 
harekât cürüm addolunmaz) diye muharrerdir. Bi
naenaleyh birinci fıkrada müdafaai memleket gaye
siyle teşekkül eden cemiyet ve heyetlere mensup 
olupda vazifei memuriyetiyte katiyen alâkası olma
yan efal ve harekâtın faili olan memurlarda o fiili 
icra sırasında müdafaai memleket maksat ve gayesi
nin bulunması meşrut olmayıp bu gibi cemiyet ve 

heyete mensup olan memurinin vazifei memuriye
tinden mütevellit olarak ika eylediği efal ve hare
kattan müdafaai memleket maksat ve gayesi bulun
mak lâzım olduğu ikinci fıkradan anlaşılmaktadır. 

Mezkûr kanunim dördüncü maddesinde maznun 
ve mahkûm iken kendiliğinden veya bit-tahliye ku-
vayi Milliye iltihak ederek hizmetlerinden istiğna 
hâsıl oluncaya kadar ifayı hüsnü ettikleri Hüküme
ti mahaliyece tahakkuk eden eşhasın kabl-el-ittihak 
sebebi maznuıüyetleri olan efalden dolayı takibat 
icra ve haklarındaki hükmün infaz olunmayacağı mu
harrer olduğu cihetle dördüncü madde birinci mad
de ile alâkadar olmayıp başlı başına bir hükmü ha
vi bulunmasına nazaran mezkûr maddede kaydı is
tisnai olmadığı cihetle Kuvayi Miüiyeye iltihaktan 
evvel maznun ve mahkûm olan eşhas her kim olur
sa olsun haklarında takibat icra ve hüküm infaz olun
mayacağı anlaşılmakta olduğundan keyfiyet Heye
ti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Vekili 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Sanman 

Kemal Bey 
Kararı imza ettiler. 
Mazbatanın imzası 

esnasında bulunmaduar 

Aza 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Ali Nazmi 

Aza 
Kopya 

Musa Kâzım 

Mazbata 
Muharriri 

Sinop 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Kastamonu 
Necmettin 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
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Sıra Numarası : 42 

KASTAMONU VİLÂYETİNE TABİ CİDE KAZASINDA (KAHNÖBET) USULİYLE BEYN-EŞ-ŞÜ-
REKÂ TASARRUF VE ZİRAAT EDİLEN ARAZİNİN FÜRUHTİYLE ŞUYUUNUN İZALESİNl 
DAİR BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/579) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TAPU ENCÜ

MENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 1 . 1 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kastamonu vilâyetine tabi Cide kazasında (Kâh-
nöbet) usuliylc beyn-eş-şürekâ tasarruf ve ziraat edi
len arazinin ekseriyet itibariyle mesaen tasarruf ol
masından alâkadaranın hukuku tasarrufiyelerinden 

istifade edemiyerek müzayaka çekmekte oldukları 
cihetle bil müzayede furuhtuyla şüyuunun izalesi 
hakkında Maliye Vekâleti celilesince teklif olunup 
İcra Vekilleri Heyetinin 25 . 12 , 1340 tarihli içtima-
ında ledet-tetkik Meclisi Aliye arzı takarrür eden lâ-
yıhai kanuniye ile esbabı mucibe sureti lef fen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei Riyaset-
penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
AH Fethi 

Esbabı Mucibe 
Cide kazasında kâin arazi mutasarrıflarının ve

fattan vukuunda ashabı hakkı intikaline muamelei 
intikaliyesi icra ettirilmeyip batnen-badü-batnın 
senetsiz olarak tasarruf oluna gelmekte olduğundan 
ziraata salih arazinin esasen cüzî ve kuvvei inbati-
yesin in dun olmasından dolayı hissedaran arasında 
taksim edilmiyerek kâhnöbet denilen mehayee tari
kiyle ziraat edilmesinin teamül hükmünü iktisap et
mesi yüzünden herhangi bir tarlada hissedar olan 
şahsın ziraat nöbetinden istifade edebilmesi için se
nelerce intizara mahkûm olduğu ve bu usulün deva
mı erbabı ziraatın temadii sefaletine ve arazinin de 
ümrandan mahrumiyetine sebep teşkil etmekte bu
lunduğu cihetle kaza halkının şu İstıraptan tahlisi 
için Kastamonu vilâyetine merbut Cide kazasında 
ve civarında hilafı kanun ittihaz kılınmış olan Köhnö-
bet usulünün ilgası ve arazinin iki dönümden dun 
olmamak üzere parçalara ifraziyle mustakilen tasar-
ruf edilmesi esaslarına göre vilâyetçe tanzim edilmiş 
olan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları mütalâa 
olundu. 

Arazi Kanununun on beşinci maddesinde arazi
nin bil-münavebe tasarruf edilmesi usulü esasen neh-
ycdilmiş olduğu cihetle bu memnuiyetin ikinci bir 
kanun ile teyidine lüzum görülmemiştir. 

Lâyihada taksimin suveri icraiyesi emrinde mü
lâhaza ve tespit edilmiş olan ahkâmı; elyevm merî 
olan bir-iştirak tasarruf olunan emvali gayrı menku-
lenin izalei şuyuuna dair kanunu muvakkat ahkâmı, 
maziyadetin camidir. Şu kadar ki bu kanunun tat
biki için bir talebin vukuu muktazidir. Cide kazasın
da kâin arazinin taksimi emrinde mahallî hükümet
çe takdir edilen lüzumun hissedaranın talebine tali
ki husulü maksadı gayrı muayyen zamana terket-
mek demek olacağına binaen, bu kanunun orada tat
bikini bir hükmü kanunî ile kabul etmek muvafık gö
rülmüştür. 

Taksim olunacak araziye taalluk eden hukukun 
nıünazaat ve ihtilâfattan ari olamıyacağı tabiî ve bu 
ihtilâf a t halledilerek ashabı hukuk ve hisseleri mik
tarları taayyün etmedikçe emri taksimin icra edile-
miyeceği bedihi olup bu ihtilâfatın mehakiıne terk 
edilmesi yine işi sürüncemeye uğratacağı aşikârdır. 
Şu halde bu işi görecek heyetlerin hem müddeiyah 
tetkik ve fasletmek hem de emri taksimi ledel-icap 
kazaen icra eylemek salâhiyetleri ile mücehhez ol
maları icap eder. 

Bu mülâhazalara binaen Cide kazasında emvali 
gayri menkülenin tahdit ve tahririne mahsus kanun 
ile birlikte Taksim kanununun tatbiki suretiyle umu
mî ve hususî ve Hazineye ait hukukun tespiti ve em
ri taksimin dahi temini muvafık görülerek, birinci 
madde tertip edilmiş ve kazayı mezkûrde arazinin 
kuvvei inbatiyesinin azlığı hasebiyle iki dönümden 
dun parçalardan istifadeye imkân olamıyacağı anla
şıldığından parça miktarlarının tayini heyetlerin tak
dirine bırakılırı ıyarak mahallinin işarı veçhile iki dö
nümden dun olamıyacağı yolunda bir fıkrai takyi-
diye ilâve olunmuştur. 

Tahrir ile birlikte taksim muamelâtının dahi te
mini surat cereyanı için taksim kanunu mucibince 
mehakim veya mecalisi idareye müteveccih vazaifi 
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ifa ve sekizinci maddede muayyen on gün müddeti 
taksir etmek salâhiyetlerinin Tahrir Kanunu muci
bince sıfatı kazaiyeyi haiz bulunan tahrir heyetleri
ne verilmesi muvafık görülerek ikinci madde kaleme 
alınmıştır. 

Kazayı mezkûrde kâhnöbet usulünün cereyanın
dan dolayı erbabı ziraatin zaruret çekmekte oldukla
rı mahallinin işarından ve bu kazada üç yüz otuz 
senesi zarfında tahakkuk eden mahlul bedelinin otuz 
altı lira raddesinde olduğu tetkikatı vakıadan anla
şılmasına binaen tahrir ve taksim münasebetiyle harç 
ve rüsum ve bedel ve tapuyu misil aranılmaması zür-
raın zaruretten kurtarılmaları maksadına muvafık 
görülerek üçüncü madde ona göre ihzar edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tapu Encümeni 

Adet : 4 
22.1.1341 

Tapu Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Kastamonu vilâyetinin Cide kazası dahilinde kâh
nöbet usuliyle beyneş - şürekâ meaşen ve meheyeen 
tasarruf ve ziraat edıilegelen arazinin furuhtiyle iza-
lei şüyuu hakkında icra Vekilleri Heyeti tarafından 
teklif edilip Heyeti Celile karariyle Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası müzakere ve tetkik 
edildi. Hükümetin esbabı mu cebesinde taksim ve izah 
olunduğu üzere akvamı iptidaiyede cari olan böyle 
bir tasarrufun Arazi Kanunuyla memnu bulunmasına 
rağmen hakkı tasarrufu Teşkilâtı Esasiye Kanunuyla 
en mukaddes hukuktan addeden Cumhuriyeti tdarede 
hâlâ devamı hem ferdin hem de devletin menafii 
noktai nazarından caiz olamayacağından esas itiba
riyle kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ihtiva ettiği ahkâm 5 Şubat 1328 ve 
kânunuevvel 1329 tarihli kavanini muvakkate ahkâ
mının birler istisnaları mahiyetinde olup bilâ-senet ve 
şayıen tasarruf gibi büyük bir mahzurun bir an ev
vel izalesi için kamilen şayanı kabul görülmüş ve şu 
kadarki emvali gayrimenkulenin izalei şuyuuna dair 
kanunu muvakkate alâkadaranın talep ve müracaatı 
şart olup bu ise mahzurun temadisini mucip olacağın
dan, kanunun ikinci maddesinde tahrir heyetinin alâ
kadaranın müracaatlarına intizar etmeksizin ifayı va
zife etmeleri tasrih edilmiştir. 

Bir de ikinci maddedeki müddet Uç günden dun 
ve on beş günden efzun olmamak üzere icabına göre 
tahrir heyeti tarafından tayin edilmesi muvafık gö
rülmüştür. 

Kâhnöbet usulü bu kazada kadimen cereyan ede-
gelip muhaddes bir tasarruf olmadığından kanunun 
unvanı da tadil edilerek Heyeti Celilenin nazarı tas
vibine arz edilmiştir. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Afyonkarahisar Genç 

Kâmil Muhittin 

Aza 
Gaziantep 

Şahin 
Aza 

Erzurum 
Cazım 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Hükümetin Teklifi 

Cide Kazasında Hilafı Kanun Olarak Ziraat ve Ta
sarruf Olunan Arazide Muhaddes (Kâhnöbet) 

Usulünün Ref ve İzalesi Hakkında Kanun 

1. Emvali gayrimenkulenin tahdit ve tahririne 
mahsus 5 Şubat 1328 tarihli kanunu muvakkatin Cide 
kazasında tatbik olunacağı sırada (kâhnöbet) usulü
ne tabi arazinin biliştirak tasarruf olunan emvali 
gayrimenkulenin taksimine dair 1 kânunuevvel 1329 
tarihli kanun mucibince taksimi ve izalei şüyuu icra 
kılınacaktır. Şu kadar ki arazinin her parçası iki dö
nümden dun olmayacaktır. 

2. Tahrir heyeti taksim kanunu mucibince ıne-
hakim ve mecalisi idareye müteveccih vazaifi ifa ve 
sekizinci maddede muayyen müddeti Uç günden akal 
olmamak üzere icabına göre tayin edecektir. 

3. Mezkûr kaza dahilinde tahriri icra Olunan 
arazi için bir gûna harç ve resim ve bedel ve tapuyu 
misil alınmayacaktır. 

4. Bu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyül-
icradır. 

5. Bu kanunun icrayı ahkâmına Maliye ve Ad
liye vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Dahiliye VekUi Hariciye Vekili 

Recep Şükrü Kaya 
Ticaret Vekili Ziraat Vekili 

Ali Cenanı Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili Maarif Vekili 

Feyzi Saraçoğlu Şükrü 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Maliye VekUi İçtimaiye Vekili 
M ustafa Abdülhalik Doktor Mazhar 
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Tapu Encümeni Tadili 
Cide Kazasında Kâhnöbet Usulüyle Cari Tasarrufun 

Refi Hakkında Kanundur. 

Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Tahrir heyeti taksim kanunu muci

bince mehakim ve mecalisi idareye müteveccih vaza-
ifi alâkadaraııun müracaatlarına intizar etmeksizin ifa 
ve sekizinci maddede muayyen müddeti üç günden 
dun ve on beş günden efzun olmamak üzere icabına 
göre tayin edecektir. 

Madde 3. — Aynen. 

Madde 4. — Aynen. 
Madde 5. — Aynen. 

Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisan 

Kâmil 

Aza 
Gaziantep 

Hafız Şahin 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Kâtip 
Genç 

Muhittin 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aza 

Erzurum 
Cazım 
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Sıra numarası : 42'ye ilâve 

KASTAMONU VİLÂYETİNE TABt OİDE KAZASINDA «KÂHNÖBET» USULİYLE BEYN-EŞ-ŞÜREKA 
TASARRUF VE ZİRAAT EDİLEN ARAZİNİN FÜRUHTİYLE ŞUYUUNUN İZALESİ HAKKINDA 
BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/579 NUMARALI KANON LÂYİHASI VE TAPU ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Tapu Encümeni 
12 Karar 

11 . 4 . 1926 

TAPU ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Çeteleye 

Kastamonu vilâyetinin Cide kazasiyle Zonguldak 
vilâyetinin 'bazı mtfhaBerjrtde kâhnöbet ve saban değiş
tirme vesair tabirlerle şürekâ arasında meşaen <ve ma-
bayee'ten tasarruf ve ziraat edilmekte olan arazinin fü-
ruhtuyla izalei şüyuu hakkında Heyeti Vekile tara
fından teklif olunarak Encümenimize havale buyu-
ruîan lâyihai kanuniye tetkik olundu. 

Hükümetim esbabı mucibe mazbatasında beyan ve 
izah olunduğu veçhile bu yoldaki tasarruf arazi ka
nuniyle menedildiği halde Teşkilâtı Esasiye kanuniyle 
en mukaddes hukuktan addolunan tasarruf at hakkı
nın halen bu yolda devamı gerek efradın ve gerekte 
devletin menafiine münafi bulunduğundan hüküme
tin teklifi esas itibariyle kabul olunmuştur. Ve Wh*in-
ci maddede Tahdit ve Tahrir Kanununun zamanı tat
biki gösterilmemiş olduğundan «kanunun tatbiki sıra
sında» cümlesi kanunun bir an evvel tatbiki ile de
vam eden mahzurun refü izalesi maksadiyle kanunun 
«tatbikti ile» suretine tahvil olunmuş ve kâhnöbet usu
lüne tabi yerine (Kâhnöbet ve sapan değiştirme ve baş
ka tabirlerle ziraat ve tasarruf olunan) cümlesi ilâve 
olunarak tafvzih ve teşmil edilmiş ve köylünün araziye 
sahip olmalarını teminen iki dönüm yerine bir dönüm 
kabul edilmiştir. Bu kanunun havi olduğu ahkânı 5 Şu
bat 1528 tarihli Tahdit ve Tahrir Kauuniyle 1329 Kâ
nunuevvel tarihli bilîştirak tasarruf olunan emvali 
gaynmenkulenin takvimline dair olan muvakkat kanun
ların bir istisnası mahiyetinde olduğundan bilâ^senet 
ve meşaen tasarruf gibi büyük bir mahzurun bir an 
evvel izalesi için muvafık görülmüş ve bilhassa em
vali gayrımenkulenin izalei şüyuuna dair olan kanunu 
muvakkatte izalei şüyuun aMkadaranın müracaattlan-
na bırakılması mevcut olan mahzurun temadisi de
mek olacağından ikinci madde tahrir heyetinin alâ-
kadaranın müracaatlarına intizar etmeyerek ifayı va

zife eylemeleri tasrih edilmiş ve mecaiisî idare yerine 
idare heyetleri yazılarak kabul edilmiştir. 1 Kânunu
evvel 1329 tarihli Kanunun sekizinci maddesinde mu
harrer olduğu veçhile bu maddedeki müddetin üç 
günden dûn on beş günden efzun olmamak üzere ica
bına göre tahrir heyeti tarafından tayini muvafık gö
rülmüştür. 

Üçüncü madde sarahati lâzimeyi haiz olmadığın
dan şümulü tevsi* edilerek kabul edilmiştir. 

Kâhnöbet usulü Cide kazasiyle Zonguldak vilâye
tinin bazı yerlerinde kadimen cari olduğu tahkikatı 
vakıadan anlaşıldığından muhaddes tasarruf olmadığı 
cihetle kanunun unvanının (Cide kazasiyle başka yer
lerde kâhnöbet ve sapan değiştirme vesair tabirlerle 
cari tasarrufun refi hakkında) kanun suretine kalbe-
»dilerek Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. ~ 

Tapu Encümeni Reisi, Mazbata Muharriri Namına 

Canik 
CfâVit 

Aza • 
Artvin 
Hilmi 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aydın 
Mühendis Mithat 

Aza 
Kastamonu 

Mehmet Fuat 

Cide Kazasiyle Başka Yerlerde Kâhnöbet ve Sapan 
Değiştirme Vesair Namlarla Bihnünavebe Cari 

Tasarrufun Refi Hakkında Kanun 

Madde 1. — Emvali gaynmenkulenin tahdit ve 
tahririne mahsus plan 5 Şubat 1328 tarihli Kanunu 
muvakkatin tatbiki ile kâhnöbet ve sapan değiştir
me ve başka tabirlerle ziraat Olunan arazinin bil-işti-
rak tasarruf olunan emvali gaynmenkulenin taksimi
ne dair 1 Kânunuevvel 1329 tarihli kanun mucibince 
taksimi ve izalei şüşftıu icra kılınacaktır. Şu kartark i 
arazinin her parçası bir dönümden dûn olamaz. 

Madde 2. — Tahrir heyeti taksim kanunu muci
bince mehakim ve heyeti idarelere müteveccih veza-
ifi alâkadaranın müracaatlarına intizar etmeksizin ifa 
ve mezkûr kanunun sekizinci maddesinde muharrer 
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muayyen müddeti üç günden dûn ve on beş günden Madde 4. — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 
efzun olmamak üzere kabına göre tayin eder. meriyülicradır. 

Madde 3. — Mezkûr kaza ile diğer yerlerde tahriri Madde 5. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Ma-
icra olunan bu misimi arazi tasarruf intikali için bir üye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
gûna harç ve resim ahmnaz. 




