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Sayfa 
maddeler numaralarının ona göre tashih] hak
kında (3/231) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası (sıra No. : 
159) 6J:62 

3. — Stokholm'da inikat eden beynelmilel 
posta kongresinde imza edilmiş olan mukavele
name ve merbutatınm tasdikine dair (1/781) nu-

REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Doksanbeşinci İçtima 

6 Mayıs 1926 Perşembe 

Birinci Celse 
İsmet Beyin riyasetleri altında inikat ederek zap

tı sabık hulâsası okundu ve aynen kabul edildi. Ev- ] 
rakı varide hakkında icap eden muamele İfa olundu. 

Derviş oğlu Mehmet Çavuş hakkındaki idam hük
münün müebbet küreğe tahviline; ondör't kıta evrak j 
(hakkında tayini muameleye mahal olmadığına; müte
addit zevatın İstikıÜâl Madaîyasiyle taltiflerine müte
dair mazbatalar okunarak kabul edildi. 

Müteakiben Maarif Teşkilâtına dair kanuna mü-
zeyyel tekj)fi kanuni müzakere ve aynen kabul olun
du. 
~ 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun se

kizinci maddesinin ı(B) fıkrasının tadili hakkındaki ka
nun lâyihasının ikinci müzakeresi icra edilerek ay
nen kabul olundu. 

Sanayi ve Maadîn Bankası Kanununun yedinci 
maddesinin ve maddei mezkûrun '(A) fıkrasının tef-

Sayfa 
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Posta ve 
Telgraf Encümenleri mazbataları (sıra Nol : 160) 62: 

63,65:67 
4. — 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı 

Belediye vergi ve resimleri kanununa bir mad
de tezyili hakkında (1/677) numaralı kanun 
lâyihası ve reddine dair Dahiliye Encümeni maz
batası 63:64 

siri hakkındaki Ticaret Encümeni mazbataları vaki 
talep üzerine Muvazenei Maliye ve 'Dahiliye Encü
menlerine tevdi kılındı. 

Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci maddelerine 
birer fıkra tezyili hakkındaki kanun lâyihasının birin
ci müzakeresi icra ve aynen kabul edildi. 

'Lozan Ahitnamesinin 99 ve 100 ncü maddelerine 
müteallik Hariciye Encümeni mıazfbatası okunarak ka
bul olundu. 

Ortnan 'Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü maddele
rinin tadili hakkındaki teklifi kanunî müzakere ve va
ki talep üzerine takrirlerle birlikte Muvazenei Mali
ye Encümenine tevdi edildi 

Belediye vergi ve resimleri kanunlarına bir madde 
tezyili hakkındaki lâyihai kanuhiyenin reddine müte
dair Dahiliye (Encümeni mazbatasının dabi ait oldu
ğu Vekilin huzuriyle müzakeresi karargir solduktan 
sonra Pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

(REİS — Zaptı sabık hulasası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Kabul edilmiştir. 

IflİRlNJCt CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 14,40 

REİS : Kâzım Paşa: 

(KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 
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2. — EVJU 
Lâyihalar 

1. — Zabıtanın terfi kanunu lâyihası. (1/947) 
REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
2. — Tahsisatı fevkalâde ile memaliki ecnebiyeye 

tahsil için gönderilecek zabıtanı bahriyenin tahsisat ve 
harcırah vesairesi hakkındaki kanunu muvakkatin lağ
vına dair kanun lâyihası. (1/941) 

REİS — Mtfvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Hizmeti maksüreliler hakkında kanun lâyi
hası. (1/948) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine tavale 
ediyoruz. 

4. — Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâtip ve 
müessesatın tarzı idareleri hakkında kanun lâyihası. 
(1/942) 

REİS — Ziraat ve Muvazene* Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

5. — Ziraat Vekâleti bütçesinin faslı mahsusuna 
mevzu takviyei ziraat tahsisatı hakkında kanun lâyi
hası. (1/943) 

REİS — Ziraat ve Muvazene] Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

6. — Lise ve orta mekteplerden veya yedi ve beş 
senelik idadilerden mezun olup da mekteplerde muvaf
fakiyetle hizmet etmekte olanların muallim ad ve iti
bar edilmeleri hakkında kanun lâyihası .(1/944) 

REİS — Maarif Encümenine havale ediyoruz. 

7. — Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 
kanuna bir madde tezyiline dair kanun lâyihası. 
d/945) 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Endimen-
krme. 

8. — Mektep kitaplarının asgari posta ücretine ta
bi tutulması hakkında kanun lâyihası. (1/946) 

REİS — Posta ve Telgraf ve Muvazene! Malîye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Menteşe Mebusu Esat Beyin, Ziraat Mekte

bi mezunlarına meccanen arazi itası hakkında teklifi 
kanunisi. (2/573) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediMi. 

Tezkereler 
1. — Hasan Rüştü Beye ait İstiklâl Madalyası şe

ridinin kırmızıya tahvili hakkında Başvekâlet tezkere
si. (3/670) 

l VARİDE 
REİS — Müdafaai Mitliye Encümenine havale 

edildi 
2. — Abdülmuttalip Beye ait İst'klâl madalyası 

şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/671) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

3. — Müteaddit zabıtanın İstiklâl madalyasiyle 
taltifleri hakkında iki kıta Başvekâlet tezkeresi. 
(3/673) 

REİS — Müdafaai, Milliye Encümenine havale 
edildi. 

4. — Mesaî kanununun iadesi hakkında Başvekâ
let tezkeresi. (3/672) 

REÎS — Okunacak. 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Sanayi ve Mesai Müdüriyeti 
Umumiyesti 

Ticaret Vekâletinden yazılan 29 Nisan 1926 tarih 
ve 1454/6312 numaralı tezkerede İktisat Vekâletince 
tanzim ve 1 kânunu sani 1340 tarih ve 6/189 numa
ralı tezkere ile takdim edilmiş olan mesai kanununun 
tekrar tetkikine lüzum görüldüğü cihetle Meclisi Âli
de cereyan eden müzakerat ve enqümenlerce icra edi
len tadilât neticesinde almış olduğu son şekil ile is
tirdadı talep ve rica edilmiştir. 

Mevzuubahis lâyihanın lüzum gösterildiği veçhile 
iadesine müsaade Duyurulmasını rica ederim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim; bu lâyiha, esasen hükümetten 
gelmiş olduğu cihetle hükümetin talebi veçhile iade 
ediyoruz. 

5. — Müteaddit zabitânın takdirname ile taltifleri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/674) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

Mazbatalar 
1. — İdareten tekaüde sevkedilen Tokat Jandar

ma Alayının Niksar Takım Kumandanlığından müte
kait Mülâzımı evvel Şakir Efendinin 4/327 numaralı 
istidası ve İstida, Müdafaai Milliye ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, Yol mükelle

fiyeti Kanununun 5 nci maddesinin tadili hakkında 
(2/543) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Da
hiliye encümeni mazbatası. 
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REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Canik Vilâyeti Mebusu Cavı't Paşanın yoi mükel-
JSeîiyeti Kanununun 5 nci maddesinin tadili baklan
daki 22 , 2 . 1926 târih ve 2/543 numaralı teklifi ka
nunisi encümenimize havale Duyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu. İdare! Hususiei Vilâyat Kanunu
nun 78 nci maddesinin (1) nci fıkrası nlhayetindeki 
(gerek turuku umunıiyenin ve gerek turuku hususiei 
vilâyetin şehir ve kasabalar dahiline tesadüf eden ak
samının inşa ve tamiri dahi nevine göre Nafıaya ve
ya Vilâyete aittir) cümlesi sahibi teklifin (huruku 
mutavassıta ve muvasala) n;n inşa ve tamirini istih
daf eden noktai nazarını ihtiva eylediği gibi tarik 
mükellefiyeti nakdiye ve belediyesi şehir ve kasaba
lar dahiline tesadüf eden aksam dahi dahil olduğu 
halde vilâyet yollcnnın inşa ve tamirine münhasır 
olup işbu menablnin turuku umum'ye ve hususiye 
ile alâkadar olmayan şehir ve kasaba yollarında sarf 
ve İstihdamı caiz olamayacağından teklifi kanuninin 
reddine karar verilerek heyeti celileye arz ve takdim 
kılınmıştır. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Ebubekir Hazım Ahmet Münir 
Kâtip Âza 
İzmir Tekfur Dağı 
Kâmil M. Faik 
Âza Âza 

Çorum Bozok 
Muhalifim. Süleyman Sun 

İsmail Kemal 
Âza 

Kayseri 
Ahmet 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. 

Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen mensu-
bini askeriyeye mütedair 347 numaralı Kanun muci
bince teşkil olunan heyeti mahsusa ile Müdafaai Mil
liye Vekâleti arasında mütehaddis ihtilâfın halli hak
kında (3/584) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü-
dafai Milliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. —Jandarma İdare eminlerine ne suretle harcı

rah verileceğinin tefsiri hakkında (3/591) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadığına dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Jandarma İdare eminlerine şimdiye kadar vapur 

ve şimendüferlerde birinci mevki hesabiyle harcırah 
verilmiş ve jandarma hesap memurlarınin sureti kabul 
ve istihdam ve terfilerine dair olan 8 Kânunuevvel 
1330 tarihli Nizamnamenin birinci maddesinin delâleti 
ile 10 Teşrinisani 1335 tarihli muaddel; harcırah Ka
rarnamesinin 2 nci maddesi mucibince bu suretle mu
amele ifasına devam edilmekte bulunmuş ve hiçbir 
itiraza da maruz kalınmamış iken, bu kerre Divanı 
Muhasebatça, mensubini askeriyenin tezyidi muhasse-
saîına dair 24 Mart 1341 tarihli Kanun ile 22 Nisan 
1341 tarihli müzeyyel kanunda, salifülarz nizamname
de münderiç rütbeler, hesap memurluğu unvanı ile zik
redilmiş olmasına istinaden birinci mevki hesabı ile 
harcırah verilmesine itiraz ve vizeden imtina edilmek
tedir. Unvan tebdili mineikadim iktisap ve kanunen 
bahşedilen bir hakkın iptalini icabettirtniyeceğine ve 
maruz 24 Mart ve 22 Nisan 1341 tarihli kanunlarda, 

mevcut nizamname ahkâmına ilga ve mumaileyhimin 
tenzili mevkilerine dair bir kayıt ve işaret bulunma
masına nazaran Dîvanı Muhasebatın bu baptaki içti
hadı, mumaileyhimin hukuku müktesebeierinden mah
rumiyetle mağduriyetlerini mucip ve nevima ceza ma
hiyetini haiz olacağından keyfiyetin tetkiki ve kap 
ederse bir karan tefsiriye raptı lüzumuna dair Dahili
ye Vekâletinin işarına matuf Başvekâletin 27 Şubat 
1926 tarih ve (6/749) numaralı tezkeresi mütalâa ve 
tetkik olundu. İcabı ledel müzakere berrî, bahrî, ha
vai ve jandarma erkân ümera ve zabıtan ile memurin 
ve mensubini askeriye maaşat .ve tahsisatı fevkalâde
leri hakkındaki 24 Mart 1341 tarih ve 587 numaralı 
Kanunun birinci maddesinde (berrî, havaî, bahrî, jan
darma memurin ve mensubini askeriyenin maaşı asli
leri merbut cetvelde muharrer miktar üzerinden ve 
tahsisatı fevkalâdeleri memurini mülkiyeye kıyasen ve
rilir.) diye musarralıtır. Ve kanuna merbut cetvelde ise 
alay hesap memuru unvanı birinci sınıf jandarma he
sap memurluğuna tebdil edilmiş ve 22 Njsan 1341 ta
rih ve 643 numaralı Kanunla da birinci sınıf jandarma 
hesap memurlarının ordudaki birinci sınıf muamelât 
memurlarına muadil olduğu zikir ve teyit edilmiştir. 
Kanunu aharla unvanı memuriyeti tebdjil ve miktarı 
maaş ve muhassesatı tayin edilmekle beraber ciheti 
askeriyeden muadili memuriyet zikredilmiş olan mül
ga idare eminlerinin unvan ve maaşı sabıkalarına gö
re harcırah alamıyacakları tabii ve salifülarz 587 nu
maralı Kanunun üçüncü maddesinde dahi işbu kanu-
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na mugayir olan ahkâm mülgadır, denilmekle mev-
zuubahis 8 Kânunuevvel 1330 tarihli jandarma hesap 
memurlarının sureti kabul ve istihdam ve terfileri hak
kındaki Nizamnamenin bu hususa müteallik ahkâmı
nın da ilga edilmiş bulunduğu derkâr olduğundan Di
vanı Muhasebatın bu husustaki içtihadına encümeni
niz de iştirak ederek başka f ıkral tefsiriye tanzimine 
mahal görülmediğinden Riyaseti Celileye takdimine 
karar verildi. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırn 

Kâtip Âza 
Ankara Konya 
İhsan Mustafa 

Âza 
Ordu 

Hamdi 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Resmi munzam pullarının ilga ve el ilânla
rına ait resmin yirmi paraya tenzili hakkında (1/858) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — Adliye Encümeninin, Mahkemei Temyiz Teş

kilâtının tevsiine ve Temyiz merkezinin Ankara'ya 
nakline dair (2/567) numaralı teklifi kanunisi ve Ad
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Takrirler 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Mahkemei 

Temyiz teşkilâtının tevsiine dair kanun teklifinin müs-
tacelen ve tercihan müzakeresine dair takriri. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, bu hususta 
bendenizin bir takririm vardı, lütfen okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Mahkemei Temyiz teşkilâtının tevsiine ve Temyiz 

merkezinin Ankara'ya nakline dair olan teklifi kanu
ni ruznamenin 16 ncı maddesindedir. Bu kanunun 
müstacelen ve tercihan müzakeresini teklif ederim. 

10 Mayıs 1926 
Denizli 
Yusuf 

REİS — Efendim, ba lâyihayı ruznameye aîdık. 
Evvelce bu lâyihanın müstacclen müzakeresi takarrür 
etmişti, Muvazenei Maliye Encümenine, bu aradan 
îkinci gelişidir. Şimdi Yusuf Beyin teklifi, bunun ter
cihan, ruznamenin birinci maddesi olarak müzakeresi 
hakkındadır. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; Aydın Vilâyeti 
tapu kuyudatı esasiyesinin süratle kopyalarının alınıp 
asıllarının hazinei evraka iadesi ve Aydında bulundu
rulduğu müddet yangından masun mahallerde muha
fazası hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderildi. 
3. — Çorum Mebusu İsmet Bey ve refikinin; Vera

set ve İntikal Vergisi hakkındaki Kanunun 49 ncu 
maddesinde muharrer «Bilumum varaka baha» tabiri
nin tefsirine dair takriri. 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

4. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Cide kazası 
halkının, ittitaatleriyle gayrimütenasip olarak tarh edi
len Maarif Vergisi hakkındaki şikâyetlerinin vekâleti 
aidesince tahkik ettirilmesine dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
5. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Taşköprü 

kazasının harikizade olan Akseki köyü halkına muave
nette bulunulması hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
6. — Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin; memle

ketimizin terakkiyat ve inkişafatı ziraiyesine hadim üç 
kıta kanun lâyihasının encümenlerden alınarak ruzna
meye ithalleri hakkında takriri. 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Memleketimiz terakkiyat ve inkişafatı ziraiyesine 

pek çok hizmet edecek olan birkaç lâyihai kanuniye 
uzun zamandan beri encümenlerde dolaşmakta ve bir 
türlü Meclisi Âlinin nazarı tasvibine arz edilememek
tedirler. 

Nitekim Ziraat Meclisi Âlisi lâyihai kanuniyesi 
30 . 3 . 1341'de, ıslahı hayvanat lâyihai kanuniyesi 
23 4 . 1341'de Ziraat Odaları lâyihai kanuniyesi 
ise 1 5 . 4 . 1341'de Ziraat Encümeninde tetkik ve in
taç edilip berımıcifoi havale ait oldukları encümenlere 
sevk edildikleri halde henüz ruznameye ithal edilme
mişlerdir. Binaenaleyh levayihi kanunisi mezkûrenin 
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hemen Meclisi Âlide müzakere edilmek üzere ruzna- ı 
meye ithal kılınmalarını arz ye teklif ederim. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Konya 

Musa Kâzım 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Mevzuubahis 

teklifler için o teklif sahiplerinin takrir vermesi lâzım
dır. Nizamname mucibince böyle bir talepte bulunu- [ 
labilmek için mutlaka teklif sahibi olmak lâzımdır. 
Binaenaleyh bu takrir üzerine bir muamele yapılamaz. 

REİS — Bu lâyihaların Birinci Büyük Millet Mec
lisi zamanında verildiği anlaşılıyor. Ihtimalki bu lâyi
haları veren zevat elyevm mebus değillerdir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bunlar Meclisi ÂMnin 
malı olmuştur. Meclisi Âliden her imza bunu teklif 
edebilir. 

REİS — Efendim, Meelis ruznamesine hakimdir. 
Zaten kendi teklifi olsa dahi, yalnız Meclisi Âlinin 
nazarı dikkatini celbetmek üzere takrir verebilir. Ka
rar yine Meclisi Âlinindir. Onun için Meclis karar 
verir, doğrudan doğruya ruznamesine alır, karar ve
rir, encümenlerde ipka eder. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Mevzuubahis olan 
levayihi kanuniye Hükümet tarafından verilmiştir. 

REİS — O halde bir teklif sahibi yoktur. Meclis 
kendi ruznamesine hâkim olduğuna göre, arzu ederse 
doğrudan doğruya bu lâyihaları ruznameye alır, reyi
nize arz ediyorum. Bu lâyihaların doğrudan doğruya 
ruznameye alınmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının; 
zürraa muavenet esaslarını tespit etmek üzere Hükü
metin huzriyle Muvazenei Maliye ve Ziraat ve Ticaret 
encümenlerinin müştereken içtima ve ittihazı karar ey
lemeleri hakkında takriri. 

REİS — Okuyoruz. 
Riyaseti Celileye I 

Hükümeti Cumhuriyenin teessüsünden beri memle
ketimizde masruf gayret ve himmetin neticesi olarak 
mahsulâtı ziraiyemizin tezayüdü maaşşükran müşahe
de edilmekte ve her sene inkişafatın bir kat daha 
artacağı muhakkak bulunmakta ise de elde edilen 
mahlulâtın değer fiyatlarla satılamamalan yüzünden 
birçok mahsulâtımız ve ezcümle pamuk ve tütünleri
miz bir seneden beri çiftçiler ellerinde kalmakla ve
ya hiç fiyatına muhtekirler yedine geçmeğe mahkûm 
bulunmaktadırlar. Bu vaziyeti elimenin bu seneki 
mahsulât hakkında da tekerrür edeceği ve nitekim | 
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Adana havalisinde elyevm idrak edilmiş ve hasat 
edilmekte bulunmuş olan hububatımızın memaliki 
ecnebiyeden vuku bulan ithalâta rekabet edememesi 
hesabiyle sarf ve istihlâk kılınamıyarak çiftçiler ye
dinde çürümek tehlikesine maruz bulunduklarını his
setmekteyiz. Hayatı memleketin yegâne istinatgahı 
bulunan mahsulâtı ziraiyemiz mahreç tedarik edile
memek yüzünden her sene bu gibi buhranlara hedef 
oldukça iktisat ve refahı memleketin İstikrar ve tez
yidinden ziyade tedenniye doğru ahzi istikamet ey
lediği ve şu takdirde hayatı memleketin elyevm mev
zubahis bulunduğunu ve keyfiyetin şayanı endişe ol
duğunu görmekteyiz. Binaenaleyh memleketimizde is-
tihlâkâtın sırf yerli hububata hasrı ve Müdafaai 
Milliye tarafından toplu mubayaat icrası ve hariçten 
vuku bulacak ithalâtın meni ve bilâkis harice sevki-
yatta bulunabilmek üzere mahreç tedariki ve berri 
bahri nakliyat tarifelerinde tenzilât icrası ve mah
sulâtı arziye üzerine yalnız % 75 nisbetinde Ziraat 
Bankasınca zürraa kredi küşadı ve teşkilâtı mahsusa 
icrası vesaire gibi buhranın izalesine ve ademi te
kerrürüne sebebiyet verebilecek hususatı Meclisi Âli
nin tatilinden mukaddem müzakere ve intaç eylemek 
üzere hükümetin huzuriyle derhal Muvazenei Maliye 
ve Ziraat ve Ticaret Encümenlerinin müştereken bir 
karar ittihaz eylemelerini menafii memleket noktai 
nazarından derecei vücupta ad ve teklif eyleriz. 

Mardin 
Ali Rıza 
Kocaeli 
İbrahim 
Konya 

Mustafa 
Menteşe 

Esat 
Siverek 

Kadri Ahmet 
Giresun 

Ali Şevket 
Sivas 

Rasim 
Konya 

Tevfik Fikret 
Zonguldak -
Yusuf Ziya 
Diyarbekir 

Cavit 
İsparta 

Mükerrem 

İstanbul 
Alî Rıza 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Konya 
Fuat 

Trabzon 
Nebi Zade Ham d i 

Çorum 
Yusuf Ziya 

Tokat 
Mustafa 

Van 
Hakkı 

Zonguldak 
Tunah Hilmi 

Kütahya 
Ragıp 
Van 

İbrahim 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
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Mersin Beyazıt 
Niyazi Şefik 

Siirt Çorum 
Halil Hulki Mustafa 

Çorum Denizli 
İsmail Kemal Mazhar Müfit 

Tekirdağı 
M. Faik 

ÎSMAlL KEMAL BEY (Çorum) — Bu teklif 
meyanına, tiftik ve yapağının da girmesi lâzımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim bu tak
rir bir teklifi kanuni midir? Yoksa temenni mahiye
tinde midir? 

1. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Beyin; 
Kazanç Kanununun üçüncü maddesinin üçüncü fıkra
sının sureti tatbikına dair şifahi sual takriri. 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 
2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; Zon

guldak'ta Kilimli ve Kozlu mevkilerinde teşekkül 
eden kömür şirketleri hakkında suali ve Ticaret Ve
kili Ali Cenanı Beyin şifahi cevabı: 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Zonguldak'ta Kilimli, Kozlu mevkilerinde teşek

kül eden kömür şirketlerinin, münderecatı ne olduğu 
henüz belli olmayan vaziyeti hukukiyelerine istina
den, ötedenberi o havzada münferiden işlemekte bu
lunan madencileri bir mevki müşkilde bırakacağı an
laşılıyor. Onun için âtideki suallerime Ticaret Vekili 
muhteremenin şifahen cevap vermesini arz ve teklif 
eylerim. 

1. — Şirketlere, Ticaret Vekâletiyle yapılan mu
kavelede ötedenberi ocaklarda mahlul bulunan hisse
ler verilmiş midir? Verilmiş ise ocak sahiplerinin 
amili bulundukları ocaklarda çektikleri bu kadar kah
ra rağmen şirketlerin istifadesi düşünülüp ocak sahip
lerini mağdur etmekteki hikmet nedir? Bu gün hasb-
elzaruret Dersaadete hareket ediyorum. Maı halin 
onuncu Pazartesi günü cevap verilmesini istirham 
eylerim efendim. 3 Mayıs 1926 

Bolu 
Nuh Zade Mehmet Vasfi 

REİS — Söyleyeceğim efendim, bu takrirde hü
kümete ait bazı vazaifin, encümenler tarafından de
ruhte ve rüyeti talep olunuyor. Binaenaleyh bu tek
lif teamülümüze mugayirdir. Bunun yolu şudur. Sa
hibi takrir ya bir teklifi kanunî yapar, veyahut hükü
metin bu yolda bir lâyihai kanuniye getirmesi için 
nazarı dikkati celp eder ve biz de hükümetin bu 
bapta bir tedbir ittihaz etmesi ve icraat yapması için 
takriri hükümete tevdi ederiz. Sahibi takrir, bunun 
tedbirlerini biliyorsa, doğrudan doğruya bir kanun 
lâyihası da teklif edebilir. 

Binaenaleyh bu takriri bir temenni mahiyetinde 
olmak üzere Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Geçende kanun vesilesiyle Heyeti Celile-
nize mufassalan arzetmişüm. Ereğli havzasındaki kö
mür madeni bundan 80-90 sene evvel o zamanki 
eşhasa birer imal tezkeresi verilerek işletilmek üzere 
Bahriye Nezareti tarafından mültezim şeklinde bazı 
kömür ihracına başlanmıştır. Bu vaziyet şimdiye ka
dar temadi edip gidiyordu. 

Ufak sermaye sahibi bazı amiller ellerinde ufak 
biır parça arazi üzerinde mahdut sermaye ile, noksan 
vesfilt ile kömür ihraç ediyorlar. Gerek İktisat Vekâ
leti zamanında, gerek Ticaret Vekâleti teşekkül ettik
ten sonra Ereğli'de ki kömür madenlerinin böyle 
mültezim şeklindeki hamiller tarafından noksan ve
sait ile işletilmesinden memlekete faydadan ziyade 
zarar çıkacağı nazarı itiıbare alınmış ve yapılan tetki-
kat üzerine istismar kanunu diye bir kanun lâyihası 
hazırlanmıştı. Bu kanun lâyihası Heyeti CeMienize 
geldi. Encümende müzakere edildi. Fakat bu mesele
nin; kanundan ziyade ameli tarzla halledilmek müm
kün olduğuna Hükümet, kanaat getirdiğinden, lâyi
hayı geri aldı. Yani, hükümet düşündük;'; Ereğli hav
zasında bulunan kömür madenini, nihayet yedi, se
kiz maden parçası olarak milli sermayeden müteşek
kil şirketler vasıtasüyle işletmek lâzımdır. Tabii Milli 
sermaye ile teşekkül edecek olan bu şirketlerin hem 
sermayesi ve hem vesaiti kâfi miktarda olacaktır. 
Yani kendisine verilen maden parçası o sermayenin 
gerek faizi gerek amortisi yani imha sermayesini çı-

3. — SUALLER - CEVAPLAR 
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kardıktan sonra hem hükümete, hem sahiplerine men
faat bırakacak bir miktarda ohnak lâzımdır. 

Bu esas dahilinde Ereğli havzai fahmiyesinin ala
cağı şekfi Vekâlet tespit etti. Nerelerde ve ne şekil
de şirketler olacaktır? Ve oradaki madenler kaç kıs
ma tefrik olunacaktır? Bunların içinde son zaman
larda üç parçasını Türk şirketlerine ihale ettik. İkisi 
mitli sermaye ile teşekkül etmiş bir Türk müessesesi 
olan İş Bankasına ve birisinin de % 75'î hükümetin 
müessesatınd&n iki mühim müessese olan Sanayi ve 
Maadin Bankası fle, Seyrisefain Bankasına ve % 
25'i Milli İthalât ve İhracat Şirketiyle milli bir grup 
olan bazı mühendislerden müteşekkil gurupa veril
miştir. Bu şirketlere imtiyazı verdiğimiz zaman arz 
ettiğim veçhile tayin olunan maden parçası içerisin
de hükümete ait olan veyahut emvali metrukeden ve
ya mahlulden olan kısımlar da tabiatiyle verilmiştir. 
O maden parçası içinde hakkı gayra taalluk etmemiş 
olan ve henüz el vurulmamış olan madenler aynı su
retle o şirketlere verilmiştir. Tefrik olunan kıta-i ma
denîye üzerinde hususi efradın ocakları varsa, o ocak 
ashabı arzu ettikleri takdirde ocaklarda olan serma
yeleri ile o şirketlere Mtûhak etmek ciheti verilen im
tiyaza ithal edilmiştir. Aynı zamanda arzu etmezler
se yine eski şekilde idamei mevcudiyet de edecekler
dir. İstedikleri halde sermaye ile bu şirkete iltihak 
edebilirler ve şirketle beraber çalışırız derler ve arzu 
etmezlerse ayrı olarak isteyebilirler. Sualin ikinci kıs
mında «ocak sahiplerinin amili bulundukları ocaklar
da çektikleri bu kadar kahra rağmen şirketlerin isti
fadesi düşünülüp ocak sahiplerini mağdur etmekteki 
hikmet nedir?» deniliyor. 

Efendiler; maden amillerinin çektikleri kahrın ne 
olduğunu bendeniz tamamiyle . bilemiyorum. Yalnız 
meydanda mevcut olan brr şey varsa; bu maden amit
lerinin ellerinde bulunan parçalar ekseriyetle büyük 
bir sermayeyi işletecek bir kabiliyette değildir. 

İkincisi; ocak amillerinin elinde kâfi derecede 
sermaye yoktur. Üçüncüsü; vesaiti f emayeleri - tabii 
sermaye olmadığı için -. kâfi derecede değildir. Belki 
arz etliğim esbaptan dolayı ocak amilleri ocaklardan 
iâyikiyle istifade edemiyor aynı zamanda hükümetin 
d* istifadesi kayboluyor. Böyle büyük bir şirkete il
tihak ederlerse kendileri için daha ziyade menfaat 
mümkündür. 

Mahîu! parçaların ocak amillerine verilmeyip, şir
ketlere verilmesindeki esbaba gelince; arz ettiğim gi
bi şirketlere bir kıtai arz dahilinde bir hakkı imtiyaz 
verilmiştir. Tabii hükümetin hissesi, o arz ettiğim 

şirketlere verilecektir. Ocak amallerine vermekle şim
diye kadar olan vaziyeti idamede bir fayda olmadı
ğım deiaatle yapılan tecrübe meydana koymuştur. 
Hükümetin bu mafalul hisselerden senelerdenberi on 
para istifadesi olmadığı gibi bazı ocak amilleri de za
rar ettik, zararımızı hükümet versin diyorlar. Binae
naleyh onlara tekrar bu parçaları vermekte hükümet 
için bir fayda yoktur. Binaenaleyh arz ettiğim gibi 
hükümet bu üç parçayı şirketlere verdiği gibi geri 
kalan kısımları da yine mühim bir sermaye ile işlete
bilecek bir vaziyette olan Türk şirketlerine vermeği 
düşünmektedir. Ve âtiyen de mevcut olan vesaiti 
fenniye ve yeni alât ve edevatla mükemmel bir tarz
da istemesine çalışacaktır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu havza hakkında bu kürsüye belki üç 
dört defa çıktık ve vaki olan suallerime hep bu ce
vabı aldık. Onun için çok rica ederim ki; bu defa 
biraz sabrınızı suiistimal edeceğim. Ve Heyeti Celi-
lenizi biraz tenvir çtmege çalışacağım. Bu havza o 
kadar mühim bir havzadır k|; son zamanda ehemmi
yeti derecesinde o kadar gayri kanuni halata saha 
olmuştur ki ben teessüfümü izhar etmekten kendimi 
geri alamıyorum. Vekil Bey buyuruyorlar ki ferdi te
şebbüs ile havzada istismar kabil olmayacaktır. 

Bugün efendiler, oradaki amiller kalburun alüna 
geçenle üstüne geçen kısım gibi ikiye cyrihmş ve bu
gün idamei mevcudiyet eder kısmı şirketlere rekabet 
edercesine hâlâ ihracatına devam etmekte bulunmuş
ta;'. Bu hakikatler böyle meydanda dururken, güya 
bunlar hiç iş görmüyorlarmış gibi, bualar kömür ih
raç edemıiyorlarmış gibi, bunlar ellerindeki madenle
rini istismar edemiyorlarmış gibi sözler söyleniyor, 
buna hayret ediyorum. 

Bugün orada ferdi ocak vardır ki, isimlerini zik
retmeyeceğim, şirketlerden daha nâfi bir surette ve 
şirketlerden daha ziyade ucuz bir fiyatle mal çıkarı
yor ve piyasaya döküyor. Onun için çok temenni 
ederiz şimdi meydana konulan bu şirketler muvaffak 
olsun ve havzada faaliyetlerini idame etsinler. Çün
kü havza şirketlerin oraya girmesiyle servetini on
lara hasretmiş değildir. Yalnız geride kendisinin kud
retine göre çalışabilecek bir çok madenler vardır 
ki, bunlar bugün şirketlere yapılan muavenetin ak
sine olarak muhalefete maruz kalıyorlar. Şimdi He
yeti Celilenize sorarım, bir fert şirketlere gösterileni 
muavenetten mahrum olarak çalışırsa ne derece mu
vaffak oîur? Ve sonra arkadaşlar bu fertler arasında 
işgal zamanlarında, en müellim zamanlarda bütün va-
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rını vererek halta bütün işim bırakarak kendi ocağı 
namına bu memlekete hizmet etmiş kimseler vardır 
ve bunun derecesi de malumdur. Evrakı müsbitesi de 
meydandadır. Ben şunu yaptım diye şimdiye kadar 
ıföy'Eime'miştir. Bir nebzelik Söyleyecek olsan belki 
Heyeti Celileniz hatırlar. Zeytiıtbunıu fabrikalarının 
nekli bugün o fertlerin, o müessesatın sâyi ile navlu
nu temin edilen bir vapurla icra edilmiştir ve bu su-
retîe eşini kaybetmüş ve bütün varını yoğunu sarfet-
mıiş ve o adam demiştir ki, eğer bu iş meydana gelir, 
Anadolu'daki Milli Hükümet muvaffak olursa Ana
dolu'daki benîm ocağım ocağımdır. Aksi takdirde ne 
ben varım ve ne de ocağım... Bu mütalâayı yürütmüş
tür. Şimdi bu ocak sahipleri şirketlere yapılan lütuf 
yerine kahır altında kalıyor. Acaba hangi kanun tas
vip eder ki bir şirket tesis edilirken hukuku müktese
be hiç nazarı itibara alınmasın, âdeta hukuku mükte
sebe çiğnensin. Dünyanın birbir yerinde ferdi olan 
bütün işlerde bu cari midir? 

IBugün bir gazetede okudum ve bundan İS gün 
evvel de okudum. İngiltere'de kömür madenlerinin 
idamöi mevcudiyeti için (İngiltere Hükümeti 15 milyon 
İngiliz lirası sarfediyör. İşte himaye böyle olur. Yok
sa madenciler kendi ellerindeki sermayeyi istismar 
edemiyorlar, madenciler, ufak sermaye sahipleri bun
ları tenmiye edemiyorlar diye eeffelkalem söylemek 
doğru değildir, hesap meydandadır. Onun için hiç ol
mazsa bir maden dahilinde bulunan mahiul bir his
seyi müktesep bir hukuka binaen, daha doğrusu hak
kı şüfaya binaen ona vermek daha doğru değil mi 
lidi? Çünkü, o adam bütün meşaka rağmen o made
nin kahrını çekmiş ve bütün müşkülâta rağmen onu 
muhafaza etmiştir. Böyle iken bugün o hukuk nazarı 
dikkate alınmaksızın lalettayin bir şirkete verilmesi ne 
kadar doğru oîsbilir, Cumhuriyetin şanı ile ne kadar 
muvafıktır? 

lEFendİler, orada tesis edilen şirketler çalışsınlar ve 
muvaffak olsunlar. Onların muvaffakiyeti, memleket 
tin muvaffakiyetidir. Hakikaten büyük sermayeler bü
yük işler görür. Bunu oradaki madenci arkadaşları
nız da müdriktir. Bunların şikâyetleri oradaki şirket
lerin vücuduna değil şirketler teşkil olunurken müte
şekkil uzuvları imha edecek derecedeki hatalara ait
tir. Yoksa şirketler için hiçbir vakit itiraz etmezler. 
Bu nok'tai nazardan şirketler orada tenmiye ve tak
viye edilirken, hukuku müktesebeye, ferdin hukukuna 
tecavüz ediümesin. Bugün kısmen veya tamamen borç 
edilerek üçyüzbin lira masraf yapılmış, meydana ge
tirtmiş bir ocak sahibini nazarı itibara alınız, bun

daki iki parça mallılul hisseyi şirkete veriyorlar, bu 
ocak sahibine muavenet midir beyefendiler? Acaba 
muavenet bu mudur, teshilât bu mudur? Bu ocak sa
hibi kendisini böyle mi tenmiye ve takviye edecektir? 
Arkadaşlar, bu adamlara yapılan şey nedir? Bu, ken-
dflerinin mevkiini işkâlden başka bir şey değildir. 
Onun için mevkilerini işkâl etmek gibi halata meydan 
verilmemelidir. Eğer bu halata (meydan verilirse, ora
da kendi sermayeci ile, kendi şayi ile bu kadar za
mandır mevcudiyetini idame etmiş vatandaşlarımızdan 
beJki on ianesi daha aranızdan çıkacaktır. Nasıl olur 
ki, bana Ticaret Vekâletti ruylü rıza gösterir ve nasıl 
©hır ki, Heyeti Celileniz buna muvafakat eder, sükût 
eder?.. 

Çok rica ediyorum ve Vekil Beyden soruyorum. 
Hangi hukuka istinaden benim hakkı şufamı bana 
formadan başkasına veriyorlar? Eğer o hisseyi şirke-? 
te veriyor'arsa bana sorsunlar veyahut bir bedel mu-
kabiîi veriyorlarsa bedelini benden istesinler, vereyim. 
Ben de Cumhuriyetin bir ferdiyim. Binaenaleyh ben 
de oradan mütenaiim olayım. Niçin öbürüne imtiyaz 
veriliyor da ben imha ediliyorum, bunu soruyorum? 

RECEP ZÜHRÜ BEY (Sinop) — Geçen gün ka
nun müzakere edilirken niçin söylemediniz? 

MEHMET VASFİ BEY (Devanda) — Evet, za
manı geldiği vakit yine soracağız. O bahis başkadır. 
/ekâletin o baptaki kanaati doğrudur. Fağruyu doğ

ru, eğriyi eğri oîarak görmelidir. Arkadaşlar, bu menı-
lekette ancak bu suretle yaşayabiliriz, memleketi an
cak bu suretîe yaşatırız. Doğruyu doğru ve eğriyi de 
eğri olarak görmezsek hedefimize vasıl olamayız. 
Orada meydana getirilecek olan iş doğru idi. Orada 
teşkil edilecek lâvvar, havzanın kömürünü kabili sarf 
bir hale sokacaktır. Vekâletin bu noktai nazarı ga
yet doğru ve musip idi. 

Mevzua gelelim; buyuruyorlarki; sermayedar
lar istismar suretiyle çalışamıyorlar. Hayır arkadaş
lar, orada ufak sermaye ile çalışan 135 ocaktan 15 
tane kalmıştır ve bu 15 vatandaşımız bugün tamamen 
müsmir bir haflde çalışıyorlar ve ocakları müsmir bir 
hale getirmişlerdir. Yalnız bunların Hükümeti Cum-
hurîyeden bekledikleri, istedikleri, kendilerinin de şir-
ketîer gibi mazharı muavenet olmalarıdır. Muavenetin 
yapılmadığına bendeniz teessüf ediyorum ve hatta 
hayret ediyorum. Acaba o fertlerin orada çalışması 
şirketlere bir mani imi teşkil ediyor? Hayır. Bugün 
havza bir milyon ton kömür çıkarır. Beş milyon çı-

I karsa bile yine mahalli sarfı vardır. 
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(Ne şjidkeü ıriü'ieesdJr oîur, m de feri müteessir olur. 
Yalnız Ifclir ştıy var Ikıl ımmiazaman bir vaıhdet daire-
Basla çıaıîışalMZC ŝe iK2i:nİ£r.tet şümuEü ıblr isilfaliaya 
anazlbar oîu;'. Omıaın üçüm ıÇdk ıDea c'lerJm, VeikLU Bay-
lefeniili, Ibu malMıuIieır lüızemiınide ısrar buyurmasınla^. 
İşte isrz eiı'yiûinuım, dılıyonuım kli; Ibir adamın ©cağiındalkıi 
malhlul ihiistsesıi, kendi ocağaısda lişleyem salh'ilbiaııe sos-
nıaksızın, Ibajiisasuna ınpçi'n veuliuyou'? ıBaşöcaisınia para 
Sle verilmiş İse o adaıma da sorulsun, Ö parayı vsrûr-
ıss ona veıliMn, ıverımease. o valklit sirkate ıveıvldiıiu 
Tü'jkîıar araDînıda 'imı'jjyaiziı ve limüilyazsiiz sureiinıde 
fcûr sınıf açıümasını Maruasırım Ihunldaın Übarıel'tûr. 

; TİCARET VEKİLİ ALİ CENAİNİ ©EY ı(Gas!% 
antep) — Vaısfi Beyefendimin sözîeıijıiıi'caı bendemiz 
fazla Ibllışey aaıOamadiJinu 

MEHMET VASFİ »EY (Bolu) — HayV:iİ C s l -
lece taımıamliySe arolaşılıımştifr 

ALİ CENANİ BEY {Demaısûa) — Ezkii sözSaruma 
feşey ilâve 'ciiımıadiitar. Yalnız ıZ'ıyaıüaır ki; şi^allare 
fazla bulkulk vaiDidi, dıiğeı'IaiLflia verltosadıi. Efcnıivleıp 
arz löiiiJın, MUDVicufc »fan onaik aanSaııl 15 ıtaınıe ıbuıyuc»-
duSar. Bunlaır ilişe İbaşladdidain zaman Ibe^yüz kıüsuır 
(tanla locaik id i Birçok Türk eırlbalbı sermıayasii yaıinıa 
«ısalklia ıbalkkii oîlduğuındıaıii dcCayı ıdağfiD, şasinin bunum 
saıımıayeısün'i elde edecek liş'eyeııak geffip Tikk sanma-
yesinıin birçoğunu yıeanliış oüam ıbu ocaklar, taisffiiye leJT,-
le ediia 15-şe iiramiştir. Bunlar da yaşamak iıırJkânou 
haiz deği'Sİk* 

MEHMET VASFİ BEY — Haizdir, 

ALİ 'CENANİ BEY i(Dövamîa) — Haiz değ'J-
Idi'rJsı.'. Efendûler, bugün IbunDarın iç'ııİEİkli t&slt^t, 
mnevout vesaiiıti feınınliıyeye güre IkdbJI'i ûst'ISade -bir hal
de değijlijr. Bu ocalkJar ûe'nde !lş!ı:mıan ıkö'mılirüın. an
cak '% 45, 5öwl abımr, «niiiiiöbalk'di, yastİ! ıSariveıii mil-ı 
lOyenlin % 5ö]-si Itaraıaaııi'yîe toprağa gömülür. Çünkü 
nokran vesaitle lişîıaiılnıiş'liiır. Damar a3ıxöar. Daımaınım 
ısıhıanij 5 metre lise bir metre tiŝ iiınid'eaı bırakırlar, b>ir 
tımaire alttnldaın, deımitilckıi lîşîenıan ocaklaıfdıaın bam setn-
ıveii nıı'II'ye ve iham ide ocak amJUaı1] zaırar eder ve 
batta Ibu ocalksaıîa'pîedJsdeın ciksarisi bu .zarar liç'nde^ 
idili*. Vaısıfi (Bcyeıfenıdi pak l-̂ 'ii tolilJîiîaı&i ıbu ocaîk salhüp-
lerıi, amelelerin;n M e pıa: alsını vereımemCşîer'dûr. Hü-
Ik'ümet bugün vesaitti cetaıye ile amele (b2ide2Jiiıiî tah-
Eİ3 cdıerıek aun'eleye vewı»£ik!lıeidLir» Her «cağm aoneleye 
aimımeli vadim'. So^ıra cfeM2ı]]2!r, (bıikulk denlîıeıı. şey 
medılr aıcalba? Vıfflfıi Bayefieaıiİ burızıia ılızaöı buyurur
lar mı? EierSıiiiıe Ibuluıniaın, bulkımk d.enîilen şey bergün 
hükümet tarafından yaptıkları mııuaımeüeye g'ire yani 
'keıntlfei-rjla ûj'u HşCcmısE-'mıe, fê aıa iişîeınıeslnia gür'a ta:k 

ve tal'I'iJaa göre 'daima ınslhkûmiüz zavaü 10'aaı îbı> tez-
kereden GbanattiJr, Tezkereaiıjı zajbrında muih'amıieiriiir: 
Şunu yapmaca, bunu yapmazsa 'l&zk&ıv ainsa- diye 
ve leksedlyelle bunalan yapamaimiiş, meyiianldan ÇCÜCÜM 
muş!:.!!'. Eğer bu 15 Ocaik aJıalbı Ibu aıznatlı'iğjm g'Jblj 
Tünk şürikeîlerjııa iîiJhiaüc «ıden'îaıtsia fcend^eTil ûçiin m-
meıî oflur. Hem memklket üçün iböyîe senvet fiema buJn 
maksazm maydana gelir ve miiKaîün kesan'inıe d« büyüik 
paıa gi'ırer ve onlar listifade ederîar, Acaba aırz et-

. ıligiJm şiıkel'n teslis ©dıaceği maden imalâtımı kiım onıey-
daısa get0.̂ ib,"[ür? iHîıçibliasiİTiie Ibu -fcaöîü^ysî yalkja:\ B û-
r a i a böyle bir semvıai maıtfundiaır. Faıkat Ibıugfün Ibu 
ocaık am'l'suıi keındu eKarL'ınıle ibu'îunfa» seırfvıeıjlen ikemıiü-
lecii de 'İ3(l-iSade ledetmjjyiocüaır ve 'istifade 'kslbütyatl^ili de 
yoıkiiuı'. Arz eitUğimı glibu muavcat ısermayıeiJeırij buna 
Ikârıi dıeğiüJûv Hükümıet sanmaya ık»ysun; baagü fojııtik 
m 3 lefand'SeT? HülkümîÜn ıbana 'Sermaye ikoymıaısına 
ilıılkân yoktur. flVfÜîeâ'aı haıngisî arzu ederce, bükümeıî 
oıöîaıra aynı bulkuklian şiriket t-ejls ederek yandım et
meğe dalma âmâdeduV. Valdfıi Beyefendi ve niifeikıaia 
geliiınler, flceraJüSeıri şkıket teşkil etsMaır. Pekâla, hili-
ıkümeii oın!ıaıra aıym bulkuku verilir. 

Vasfi Beyefendi buyuryorlarki; mahlul kısımia-
Iarı şirkete verilmiş. Efendiler, demin de arz ettim, 
Hükümetin mahlul kısmından şimdiye kadar istifa
desi ne olmuştur? Bendeniz Ocak tanıyorumkj °/0 20 
hükümetin hissesi vardır. Fakat bugün hükümet on
dan hesap sorduğu zaman, ben yüzbin lira zarar et
tim.. Bundan senin de % 20 hissen vardır. 20 bin li
rayı ver diyor. 

Hükümet bu vaziyet dahilinde bunları tekrar na
sıl amillere verebilir? Hükümet arz ettiğim gibi mü
kemmel ve muntazam bir şekilde bir maden imti
yazı halinde işlesin diye, tesis edilsin diye bunu şir-
rektlere, vermiştir. Bu tesis edilen şirketlere başka bir 
hukuk verilmemiştir. İşleyecek resmi mukannenini, 
resmi nisbisini verecek, hükümetin hakkini verecek, 
istifade ederse ondan da yine hükümete bir selimi ve
recek, hem hükümetin intifaı temin olunacak ve 
hem de sermaye koyan kimse sermayesi nisbetinde 
bir kâr alacaktır. Hakikaten Ereğli havza] fahmiye-
si muntazam bir şekilde işletilirse senede lâekal üç 
miüyon hatta dört milyon ton kömür ihraç edebilir. 
Bir ton kömürün kıymetini on lira tutarsanız sene
de kırk milyon lira eder. 

Efendiler, bugün Ereğli havza! fahmiyesin Jcki 
kömür ihracatı senevi 600 - 700 bin ton arasında bu
lunmaktadır. Bunun da kısmı azamim (Ereğli Kömür 
Şirketi) çıkanyor. Binaenaleyh hükümetin arzusu 
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ocaklann kabiliyeti iınaliyesinin son haddine kadar 
kömür çıkarmaktır. Bu büyük serveti memlekete na-
fi bir surette istismar etmektir. Hükümet bu noktai 
nazarında tamamiyle kendisinin haklı olduğunu görü
yor ve maden kanunu ahkâm; bu hakkı daima hü
kümete vermiştir. Şirketlere verilen imtiyaz, maden 
Kanununun ahkâmı dairesinde olarak verilmiştir. Şe
raiti Hukuk müşavirliğine tetkik ettirmişimdir. Ben 
tetkik etmişimdir. Heyeti Vekile tetkik etmiştir. Ta
mamen kanun ahkâmı dairesinde tanzim edildikten 
sonra Heyeti Vekilenin kararnamesiyle bu şirketlere 
verilmiştir. Binaenaleyh bunda ne haksızlık vardır, ne 
de kanunsuzluk vardır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Vekil Beyefen
di ikine] defa bendenizi kürsüye çıkmağa mecbur et
tiler. Tetkikatın tamam olarak icra edildiğinden bah
settiler. Halbuki ondan evvelki beyanatları tetkika
tın noksan olduğunu gösteriyordu. Hatırlarsınız, di
yorlardı ki; malul ocakları işleten hisse sahipleri biz 
zarar ettik, sizin de % 20 den hissenize düşen zararı 
vermeniz lâzımdır. İşte tetkikaî burada noksandır. 
Çünkü mahlul hisseler sahibi olan ocaklar hükümetin 
% 20 hissesini vermeyince kömürünü imrar edemez. 
O mahlul hisseye ait olan kömür için ton başına yir-
midör't kuruşunu vermeyince kömürünü imrar ede
mez. Böyle olduğu halde Vekil Bey burada başka 
türlü beyanatta bulundular. 

Sonra buyurdularki: bu 15 ocak, bu mahlul ocak 
sahipleri hükümete bir menfaat temin etmiyorlar. İş
te hisselerine düşen parayı veriyorlar. Kayıtlar mey
dandadır. 

Sonra, şirketler fertler kadar değil, daha vâsî bir 
şekilde çalışabilirler, dediler. Çok rica ederim. Ken
dilerinden, bunu lâf ile değil, vesaikile söylesinler. 
Bugün havzanın ihracatım pişi teemmüle alırlar ve bir 
şirket gösterebilirlerini ki fertlerden ziyade ihracat 
yapıyor? yanîız Fransız şirketi müstesna. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Baş
ka şirket yoktur zaten. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Orada üç 
aydariberi şirket teessüs etmiştir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Han
gi şirket? 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Bilmiyor-
musunuz Beyefendi; size biz soracağız siz bize değil. 
Sizin şirketiniz üç ay olmuştur teessüs edeli, hâlâ bir 
faaliyet gösterememiştir. Fertler hâlen onlara tefevvuk 
ediyor, ve bir zaman daha tefevvuk edecektir sonra 
bu şirketlerin de tevvük devresi gelir. 
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Beyefendiler; çok rica ediyorum. İtidal ile hare
ket edelim, fertlerin hakkına tecavüz etmiyelim. 
Kanundan, teamülden bahsediyorlar. Evet fertler, 
maden sahipleri hakikaten hükümetin kendilerine 
verdiği ve bu gün mefsühiyetini ilân etmediği o ocak
ların sahipleri olduklarını ilân ediyorlar ve ona yapı
şıyorlar, varlarını yoklarını, oraya döküyorlar. Bu 
•adamîar şriketler için medarı istinat olabilir. İşte ha
kikat bu suretledir. Havzada muhalif bir nazariye
den dolay? hata olduğuna kaniim. Havzadaki fertle
rin mesaisini akamete mahkûm etmek üzere bir çığır 
açıldığana ve bu hedefin takip edildiğine kaniim, bu
na hiç bir zamanda yirminci asırda imkân yoktur 
ve bu imkân olamaz. Çünkü yirminci asırda yaşamak 
isteyen hükümetler, fertlerin ve şirketlerin hakkına 
seyyanen riayet etmekle mükelleftir. Bu noktai na
zardan şirketler kadar fertleri de düşünmeli. Bugün 
fetler kendilerinden bir sermaye istemiyorlar, bir 
muavenet de istemiyorlar. Yalnız bize engel olan ma
niayı ortadan kaldırınız, biz daha elimizdeki mev-
cuî sermayemizi buraya dökeceğiz. Başka malımızı 
satacağız, buraya dökeceğiz diyorlar. Vesait süretile 
terakkik etmiş bugün öyle ferdi ocaklar vardır ki, 
içinde elektrik işliyor. Bu şirketlerde daha yoktur. 
Çünkü yeni başlamıştır. İşte bu noktai nazardan ora
da idamei mevcudiyet ediyorlar. Bu hal şirketlerin is-
tirkabını davet etmesin, şirketler zannetmesinler ki 
orada fertler mevcut oldukça menfaatleri muhte] olur. 
Hayır efendiler; olamaz, şirketler de fertler de on
dan müteneim olurlar. Bu noktai nazardan ben yi
ne iddiamda musırrım ki o mahlul meseleleri, hu
dut meseleleri selâhiyettar bir Komisyon, Heyeti Ce-
lilercizden bu işe vâkıf, o havai, mebuslarından mü
rekkep bir komisyon vasıtasiyle halledilsin. Yoksa 
Havza'da hepinizin yüreklerini acıtacak, feci bir hal 
vaki oluyor. Yazıktır. Bu noktadan Heyeti Ceîileniz 
den temenni ediyorum, bu teklifim veçhile Ticaret 
Vekili bu lüzumu hissetsin, orada bir heyet teşekkül 
etsin ve. bu işi tetkik etsin. Yoksa yapılan muamele 
doğru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis 
Paşa hazretleri, sual mevzuunu geçiyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, mesele mühimdir. Söylensin. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Ereğ
li havzai fahmiyesinde.... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ereğ
li havzai fahmiyesi değil, Ereğli Kömür havzası.. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — 
Ereğli kömür havzasındaki ocak sahiplerinin. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Ereğli kömür havzasındaki ocak sahiple
rinin şirketlerden fazla kömür çıkardıklarını söyle
diler. Efendiler, biz bu şirketlere ocakları vereli, 
kendilerinin buyurdukları gibi üç ay olmuştur. On
ların teşkil edecekleri şirketlerin nizamnamesi he
nüz tanzim olunmuştur, Hatta bir tanesinin nizam
namesi daha dün akşam Heyeti Vekilede müzakere 
ve tasdik edilmiştir. Mantar gîbi hemen yerden bit
mez. Efendiler; şirket bir şey yapmamıştır diyor
lar. Daha dur bakalım. Şirket teessüs etti, serma
yesini koydu, işe başîıyacaktır. Biz bunu şirkete 
vermezden evvel emvali metrukeden ve malhlûl olan 
ocaklar birer sene müddetle ikişer sene icara veril
mişti. İçindeki müslecirîer ocakları işletmedikten 
başka onları tahrip etliler. (Ta'biidir sesleri). 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — O tabiidir. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De

vamla) — Müstecirin elinden aldık. İşletecek bir 
şirkete verdik. Sonra demin arz etmiştim: Bu şir
ketlere verilen hukuku mademki kanun mucibince 
verdik, o hukuk tebeddül edemez. Fakat Vasfj Bey 
emin olsunlar bu şirketlerin kendilerine verilmiş plan 

4. — MÜZAKERE 

/. — Adliye Encümeninin; Mahkemei Temyiz 
Teşkilâtının tevsiine ve Temyiz merkezinin Ankara 
ya nakline dair (2/567) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. (Sıra No. : 150) (1) 

REİS — Efendim, Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen varmı? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, müzakerata esas olacak Muvazenei Maîij'e 
Encümeni mazbatası okluğuna göre henüz bu maz
bata tabı ve tevzi edilmemi$iir. Eğer müzakereta 
mevzu olacak Adliye Encümeninin mazbatası ise 
tabı ve tevzi edilmiştir. O vakit müzakere edebiliriz, 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encüme
ninin yaptığı tadil şudur. Birinci maddenin ikinci 
fıkrasında lüzumu yerine üç kelimesi konmuştur. 
Yaptığı tadil budur. Bir de altıncı maddeyi tayyet-
miştir. Binaenaleyh gayet cüzi olan bu tadilâtı okur-

(1) 150 Sıra No. : lu matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

imtiyaznamedeki hududu tespit için heyeti fenniye 
çalışacaktır. Kimsenin hakkına tecavüz ettirilmiye-
cektir. Bu tabidir. Orada bir heyeti fenniye vardır. 
Zaten bugün ekseri kısmının haritası alınmıştır. Ken
dilerine verilen ocakların kıtai madeniyenin hududu 
kendisine verdiğimiz harita mucibince zaten tespit 
edi3miş&r. Madende feci bir vaziyet hadis olacak 
diyorlar. Efendiler; emin olunuz ki hiçbir feci vazi
yet oîmıyacaktır. Milletin mevcut sermayesi tama-
miyle kanun dairesinde ve memleketin, hazinenin 
menfaatine olarak çalsşacak ve memlekete menfaat 
getirecektir. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Sermaye iti
bariyle değil, adalet itibariyle.. 

VEKİL ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Hiç
bir feci hal vaki oîmıyacaktır. Kimsenin bir paralık 
hukukuna taarruz olunmamıştır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Efendim bir 
sual sorcağım. 

REİS — Efendim, başka sualleriniz varsa ya
zarsanız, gelecek celsede cevaplarını verirler. Mu
ayyen zaman geçmiştir. 

MEHMET VASFİ BEY — Şimdi yazıyorum. 
REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

j ken arz edeceğiz ve altıncı maddeyi de okumayaca-
J ğiz. O vakit lâyiha Muvazenei Maliye Encüme

ninden gelmiş demektir. 
Heyeti umumiye hakkında söz isteyen varını? 

(Hnyır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler üütfen el kaldırsın.. Kaimi etmeyenler Kitfen el 
kaldırsın.. Kalbul edilmiştir. 

Mahkemei Temyiz teşkilâtının tevsiine ve Temyiz 
merkezinin Ankara'ya nakline dair Kanun 

Madde 1. — Mahkemei Teniyiz Teşkilâtının tev
siine dair 14 Teşrinisani 1339 tarüıli kanunun ikin
ci ve üçüncü ve mehakimm teşkilâtına ait ahkâmı 
musddil 8 Nisan 1340 tarihli Kanunun 8 nci mad
deleri yerine aşağıdaki madde konulmuştur: 

1. — Temyiz Mahkemesi; üç hukuk ve üç ceza 
dairesinden müteşekkil ve her birinin vazifesi bu ka
nun ve Usulü Muhakemat ve Suîh Hâkimleri Ka
nunları ile muayyendir. 

2. — Temyiz dairelerinden her biri bir reis ve 6 
azadan terekküp ve beş zât ile teşekkül eder. Bun
lardan maada Temyiz Heyeti Umumiyesinden gös
terilecek ihtiyaç üzerine üç kadar ihtiyat âza dahi 



î : 96 10 . 5 . 1926 C : 1 

bulunabilir. Daire Reislerinin fevkinde bir birinci 
reis ve başmüddeiumunıilik refakatinde bir baş mu
avin ile lüzumu kadar muavin bulunur. 

3. — Ceza Kanununda İdam ve müebbet ve mu
vakkat ağır hapis ve müebbet sürgün ve beş sene
den fazla hapis ve hidematt ammeden müebbeden 
memnuiyet cezalarını müstelzim cürümlere ait hü
küm ve kararlar Birinci ve Birinci daire vezaif] hari
cinde kalan cürümlere aît veya bu davalara müte-
ferri bilcümle hüküm ve kararlarla Cezada Nakli 
Dava ve Ceza Tatbikatı Kanununun 36 ncı madde
siyle Temyize mevdu kısma müteallik tayini merci 
hususatı İkinci ve ka^ba'hat davaîariyle bütün husu
si kanunlarda cezayi mucip fiillere ve tashihi sin ve 
kayıt ve isim ve damga cezayi nakdisi davalarına 
mütedair kararlar Üçüncü, ceza dairelerinde temyi-
zen tetkik olunur. 

Muhakemeleri temyize mevdu hâkim ve valile
rin muhakemesi fiilin mahiyetine göre mümasil fiil
lerin mercii temyizi olan daireye aît ve bu bapta su
dur edecek kararların ahkâmı usuîiye dairesinde tem
yiz sıfatı iîe tetkiki Ceza Heyeti Umumiyesine ra-
cidir. 

4. — Hukuk dairelerinden Birincisi; İkinci ve 
Üçüncü hukuk dairelerinin vazifeleri haricinde ka
lan hukuk ve ticaret davalarına, İkincisi aynı hak
lar müstesna olmak üzere şahsa ve aileye ve mirasa 
nnüitealfi'k hukuk işleri ile hukuk ve ticarette aleîıtîak 
nakli dava ve tayini merci hususatına ve Üçüncüsü 
Sul Kanunu ahkâmına tevfikan Sulh Mahkeme
lerince gbVüüen hukuk ve ticaret işlerine müteallik 
lıüküm ve kararların temyizen tetkik eder. Ahkâmı 
iMsfasus&s! dairesinde aleni murafaa ve tashihi karar 
hususatı kemakân caridir. 

5. — Temyiz Birinci Reisi Heyeti umumiyelere 
riyaset ve bu heyetlere mevdu vazifeleri tanzim ve 
idare, azayı dairelere tevzi ve led-el-hace işi nispe
ten a z d a n dairenin bir azasını işi çok olan daireye 
ıruvakkaten sevk ve Mahkemei Temyizin intihabata 
müteallik işleri hakkında Vekâletle muhabere eder. 
Daire Reisi ve azalan birinci Reisin göstereceği 
lüzum üzerine Heyeti umumiye vazifesinde Birinci 
Reise muavenet ve Birinci Reisin mazeretinde reis
lerden en kıdemlisi kendisine vekâîet eder. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
varmı? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın,. Kabul etmeyenier lütfen eî 
ka'dırsm.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mahkemei Temyiz Heyeti umumîye-
yesi ceza ve hukuk olmak üzere iki kısışındır. Ceza 
Heyeti umumiyesi ceza ve hukuk heyeti umumiyesi 
hukuk dairelerinden teşekkül eder. Her iki kısım da 
kendi adedi müretteplerinin üçte ikisinin içtimaiyle 
nisabı müzakere ve mevcudun üçte ikisinin ittifa-
!kiy!e nisabı ekseriyet hasıl olur. 

Heyeti umumiyede ekseriyet temin olunamıyan 
mesailde o kısma mensup olup müzakereye iştirak 
etmem'ş olan aza celp olunur. Bu suretle de sülü-
san ekseriyet temini kaıbil okmazsa her iki heyeti 
umumiye içtimaa davet ve ikinci fıkra mucibince 
teşkil olunarak ekseriyeti mutlaka ile karara rapto-
lunur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isleyen var-
mı? (hayır sesleri). İkinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Temyizin iki dairesi veya bir dai
renin iki kararı arasında birbirinin aynı meselelerde 
tezrt ve müfcayenet görüldüğü veya takarrür etmiş 
b'r içtihadın tebdiline ihtiyaç hasıl olduğu takdirde 
Temyiz Birinci Reisi alâkadar dairelerden ınüteba-
yin ilâmları veya içtihadın tebdiline saik olan se
bepleri mutszammın evrakı celp ve telhis ve nüs-
ha'i rını teksir olan se'bepleri mutazammın evrakı 
ce'p ve telhis ve nüshalarını teksir ile içtimadan en 
aşağı üç gün evvel heyeti umumiyeye tevzi ve içtima 
gününü de tayin eder. Bunun üzerine alâkadar dai
reler dahi azasından birini o dairenin noktai naza
rını teşrih ve müdaafaya memur eyler. Her kısmın 
üçte ikisi ile teşekkül edecek Heyeti Umumiyede ve 
ceza işlerinde Başmüddeiumuminin de huzuru ile 
keyfiyet tetkik olunduktan sonra neticede bu mev
cudun üçte ikisinin ittifakiyle ittihaz olunacak ka
rar mümasil işlerde ma-bih-il imtisal olur. 

Bu meselelere Temyiz Birinci Reisi, Başmüddeiu
muminin veya alâkadar dairelerin şevkiyle muttali 
olabileceği gibi resen dahi vazıyed eder. 

Reis — Üçüncü madde hakkında söz isteyen var-
ım? (Hayır sesleri). Üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Ka'bul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Mahkemei Temyiz kararlarına 
karşı cezada tashihi karar usulü ancak büküm ve 
kararın zat ve mahiyetine doğrudan doğruya mües
sir olmak üzere temyiz lâyihasında veya tebliğname-
de dermeyan olunan bir hususun temyiz ilâmında 
meskût-ün-anh kalması halinde caridir. Tashihi 
karar talebi Başmüddeiumumiye aittir, bu talep üze-
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rine temyiz tetkikatı asıl ilâmı vermiş olan hususi 
dairece icra olunur. Mahalli müddeiumumileri re
sen veya alâkadar olanların müracaatı üzerine Baş-
muddeiumuminin bu bapta nazan dikkatini müdellel 
mutalââta müsteniden celp ve evrakını irsal ederler. 
Ancak müracaatı vakıayı mucibi tashih görmezler
se mücerret bu yüzden do'ayı ilâm hükmünü tehir 
edemezler. 

Başmüddeiumumi müracaatı vakıayı bittietkik gö
receği lüzum üzerine ilâmın icrasını veya tehirini 
derhal mahalline iş'ar ve badehu muktezasına te
vessül eyler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? 
(Hayır ses'Ieri). Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ceza dairelerinden birinin kararına 
karşı Başmüddeiumumi, ilâmın kendisine tevdii ta
rihinden itibaren iki hafta zarfında, Ceza Heyeti 
umumiyesine itiraz hakkını haizdir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? (ha
yır sesleri). Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsün.. Kabul edilmiş
tir. 

Altıncı madde Muvazenei Maliye Encümenince 
tayyedilmiştir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
buna iştirak ediyoruz. Yalnız kanunun serlevhasında 
(Temyiz merkezinin Ankara'ya nakline) cümlesi var
dır. Onun kaldırılması lâzımdır. 

REİS — Şu halde Adliye Encümeni de iştirak 
ediyor. Yedinci madde altıncı madde oluyor. 

Madde 6. — Teşkilât ve Usulü Mıihakemat Ka-
nuııîariy'e sair kanunların işbu kanuna muhalif ah
kâmı mülgadır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi kalbul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul! etmeyenler el kaldırsın.. Kafrul edil
miştir. 

Madde 7. — İşbu kanun 1926 senesi Temmu
zunun birinci günden itibaren meridir. 

REİS — Yedinci Maddeyi ka'buj edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldıran.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu Kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Maddeyi katou! edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 
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Efendim, Kanunun müstaceliyetle müzakeresi za
ten kabul edilmiş idi. Binaenaleyh kanunun heyeti 
umumiyesini reyinize arz edeceğim. Kanunun heye
ti umumiyesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kanunun heyeti umumi-
yesi kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizde bulunan İstanbul ve 
tevabi i balıkçılar muavenet sandığı kanun lâyihası 
Muvazenei Maliye Encümeninden" henüz gelmediği 
için bunu geçiriyoruz. 

Mesai kanun lâyihasını da hükümetin talebi veç
hile hükümete iade ettik. 

1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası da 
Cumaretsi günü tabı ve tevzi edildi. Sekiz gün sonra 
yani Cumartesi günü müzakeresine başlıyabileceğiz. 

Riîznamenin dördüncü maddesindeki sıtma ka
nunlarına ait lâyiha da Encümenden iade olunmuş-
marmştır. Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci mad
delerine birer fıkra tezyîll hakındaki kanun lâyiha
sının ikinci müzakeresini yapmak için icabeden müd
det geçmemiştir. Binaenaleyh bunu da müzakere 
edemiyeceğiz. Altıncı maddedeki lâyihayı müzakere 
edeceğiz. 

2. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 33 
ncü maddelerindeki taaruzun refi için 33 ncü madde
nin tayyedilmedi ve müteakip maddeler numaraları
nın ona göre tashihi hakkında . (3/231) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatası (Sıra No. : 159) (1) 

REİS — Heyeti umuaniyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Müstace
liyet kararı var mıdır efendim? 

REİS — Hayır efendim. 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ NAMI
NA MUSTAFA BEY (Elâziz) — Efendim, bende
niz encümen namına müstaceliyet teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, bu lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir efendim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kadirsin... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 159 Sıra No .lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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4 Şubat 1340 tarih ve 406 numaralı Telgraf ve Tele
fon Kanununun 33 neti maddesinin tayyı ve müteakip 

madde numaralarının tashihi hakkında Kanun 

Madde 1. — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 numa
ralı Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncü maddesi 
tayyedillmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mıdır efendim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede mezkûr kanunun 
34, 35, 36, 37 mci maddeleri sıra ille otuzüç, otuzdört, 
otuzbeş, otuzatı olarak tashih olunmuştur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mıdır efendim? (Hayır sesleri). İkici maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 4. — İşbu kanunun icraî ahkâmına Dahi
liye Vefeü memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler &it-
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edlmiştir. 

Efendiım, tayyedilen madde esasen diğer bir 
maddede mündemiç olduğu ve lâyihanın da müsta
cele n müzakeresi kabul olunduğu İçin kanunun heyeti 
umum iyesinin reyi işarı ile reyıinlize arz edeceğim. Otu-
zraıeu maddede bir resim affı vardır. Binaenaleyh 
taySaıü esami lâzımdır. Fafeat diğer madde bunu te
man ettiği için tayini esamiye mahal kalmıyor. Reyi 
işarı iile reyinize arz ediyorum Kanunun heyeti umu-
msyeSiinî kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen elenlni kaldırsın... Kabul edil-
mistir. 

3. — Stokholm'de inikat eden beynelmilel posta 
kongresinde imza edilmiş olan mukavelename ve 
merbutatının tasdikine dair (1/78!) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Posta ve Telgraf Encümenleri 
mazbataları (Sıra No. : 160) (1) 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ NAMINA 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, Encü
men namına bu Jâyiihjamn müstaceîen müzakeresini 
teklif edüyoruım. 

(1) 160 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer- I 
buttur. | 
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SÜLEYMAN SARRI BEY (Bozok) — Efendim; 
esasen bunlîar nizamname mucibince müstaceîen mü
zakere edilmesi lâzım olan layihalardandır. 

REİS — Efendim; bu lâyihanın müstaceliyetini 
'kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmişte. 

Heyelîs umumlye'si hakkında söz isteyen var mı
dır efendim? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmelini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul eînıeyenîer 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

StdMîOÎm'da İmza Edilen Postaya Ait Hususaltm Tas
diki Hakkında Kanun 

Madde 1. — 1924 senesinde Siökhoîm'da tasdike 
talifcen imza edien esamisi merbut cetvelde muharrer 
pesta iiittîhat mukavelesi, sureti tesviyeler, icraat m-
zaan«sfmeîeri ve nü'ha'i protokoller tasdik edilmiştir. 

Merbut Cetvel 
— Poslta ittihat mukaVeilename] esasisi ve müzey-

yel bir maddeyi havi musahhan nihai protokol, icraat 
nizam'uamesi ve nıühai protokol. 

— Kıymie'ti mukaddereîi mektup ve kutulara mü
teallik sureti tesviye nihai protokol, icraat mizanına-
ıflol ve nitel protokol, Posta havalenamelerine müte
dair sureti tesVlye ve icraat nizamnamesi], 

— Posta paketleri teatisine mütealKik sureti tesviye 
ve nihai protokol, icraat nizamnamesi ve nihai proto
ko l 

— Tahsili düyuna mültealîk sureti tesviye ve ic
raat rJfeamınaînesî. 

— Cerait ve risalli mevkute abonmanlarına 'mu
tça1:!^ sureti tesviye ve icraat nizamnamesi'. 

REİS — Birinci madde hakkımla söz isteyen var 
raıdsi' efendim, (hayır sesleri.) Birinci maddeyi aynen 
kabul buyuraniTar lütfen el kaldırsın... Kabu' etmeyen
ler lütfen e! kaldırsın... Kabul edtöhniştir. 

Madde 2. :— İşbu karaumuı icrasına DaMIl jye Ve
kili memurdur. 

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

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Reis Paşa hazret
leri; bu lâyihaya tarihi meriyetÜ irae eden bir madde 
ilâvesi îâzım gelmez mi ef endiim? 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ NAMINA' 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efend'm, bu Tem-
muz'da în:''kaiî eitmnıüş beyrteümiîeî bir kongrenin nıeticei 
muüsarrer^îîdır. O talihten beıi bazı ahkâmın şümdiye 
kadar alelusul mer'i olduğu için tatbik ediimektedlr. 
Usulen böyledir. Bundan evvel bu yolda olan kongre 
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mukarreratı da böyle yapılmıştır efendim. Beyefendi
nin buyurduklarına hacet yoktur zannederim. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Bendeniz Encüme
nin izahatı zapta geçsin diye arz ettim. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini 
tayini esami ile reyinüzc arz ediyorum. Kabul edenler 
beyaz etmeyenler ktroıızı rey varakası vereceklerdir. 

4. — 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı Belediye 
Vergi ve Resimleri Kanununa bir madde tezyili hak
kında (1/677) numaralı kanun lâyihası ve reddine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Okunacak. 
(Okundu.) 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian

tep) — Efendim, mahımuâliniz madenler tamamiyle 
kasabalar haricindedir. Belediyelerle katiyen alâkası 
yoktur. Belediyelerin resim aldığı mevad 'belediye hu
dudu dahilinde sarf edilen mevaddır. Halbuki maden
lere getirilen mevad mâdenin işletilmesi için lâzjm 
olan mevaddır. Fakat bazı belediyeler madenfer için 
gelen mevaddan, kasabalardan geçmesi dolayısıyle re
sim almaya teşebbüs ettiler. Bundan dolayı madenleri 
çök mutazarrır etliler. Meselâ; Ereğli ve Zonguldak 
havzasındaki madenler kamilen şehrin haricindedirier. 
Fakat bu iskeleler vasıtasiyle dışarıdan mevadı iptidai
ye alırlar. Sonra Balya madeni, Balya Kasabasının 
keza haricindedir. O madenlere mevaddı iptidaiye ge
lirken tabiidir ki kasabaya uğrayarak geliyor. Kasa
baya uğraması dahi belediye gelen mevaddan resim 
almaya kalkışıyor. Biz Dahiliye Vekâleti ile uzun uza-
dıya muhabere ettik. Böyle bir maddei kanuniyenlin 
arada mevcut olan ihtilâfı hal için, muvafık olacağına 
kanaat getirdik. Dahiliye Vekâleti de kanaat getirdi 
ve o suretle emir verdi. Fakat şehre uğradığı zaman 
daima ihtilafı mucip ölüyor. Binaenaleyh böyle bir 
maddei kanuniye konulursa aradaki ihtilâf hal edil
miş olur. 

•Dahiliye Encümeni, mazbatasmda belediyelerin 
varidatının noksamyetinden bahsediyor. 

Efendiler, belediyelere verilmiş olan hukuk ve sa
lâhiyet istimal ed Bdiği zaman kendisine lâzım olan 
varidatı o hudut dahilinde daima alabilir. Fakat mem
leketin umumi vaziyetine dahil olan madenlerden be
lediyenin hiçbir hakkı hiçbir hizmeti olmadığı halde 
resim alması bittabi doğru olamaz. Çünkü belediye
ler efrattan aldığı varidata bir vazife mukabili alır. Ef
radın hizmetini görür, onun mukabilinde varidat alır. 

(1) 95 nci içtimain nihayetine merbuttur. 

Belediyelerin bir madenle alâkası yoktur. Dağm ba
şındaki madenle belediyenin ne alâkası vardır ki, on
dan varidat alabilsin? Madenlere lâzım olan mevaddı 
iptidaiye sırf şehirden geçtiği için belediyenin resim al
ması esasen Belediye Kanununca da muvafık değildir. 
Binaenaleyh arz ettiğimiz maddei kanumyenıin kabu
lünü İstirham ederim, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
rüsumu istihlâkiye tabirinden maksat nedir? 

TİCARET VEKtLİ ALİ CENANİ BEY — Okt-
ruvadır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Maliye Ve
kâletine ait olan iştihlâkat değildir, değilim? 

TİCARET VEKtLİ ALİ CENANİ BEY — Ha
yır ef'endiim, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — O 
mukaddes borçtur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; bende
niz de Dahiliye Encümeninin noktai nazarına iştirak 
edemiyorum. Çünkü belediyelerin vazifeleri belde aha
lisine hizmet etmek Ve bunun mukabili olarak o şe
hir halkından varidat almaktır. Fakat UşakMa biir 
yerde işleyecek bir madene lâzım olan mevaddı iptidai
ye herhangi hır kasabanın istasyonundan geçecek di
ye o mâdenin leVazımatından belediyenin resim alma
sının hiçbir münasebeti yoktur. Esasen Vekil Bey;n 
Söyledikleri gîbi Dahiliye Vekâleti ve belediyeler dalı! 
bunu muvafık görmüştür. Lâkin kanunda müphem 
geçilmiştir. Binaenaleyh kanunu tasrih etmek lâzım 
geîir. Eğer her beldeden geçen levazımı adidiyeden 
resim alınsa idi bizim yaptığımız Ankara - Sivas hat
tının malzemei hadidiyesi Haydarpaşa'dan geliyor. 
Bunların resmi alınıyormu? Şüphesiz hayır. Bunun 
tefsire nasıl ihtiyacı yoksa, maden için de tefsire ih
tiyacı olmaması lâzımdır. Şimdi her yüz kilosundan 
belediye beş para resim alsa îdi Ankara - Sivas hat
tının mevaddı hadîdiyesinin resmi İstanbul için deh
şetli bir yekûn tutardı. Lâkin resim alınmasının ne 
münasebeti var? Kayseri'ye doğru şimendifer döşeye
ceğiz Avrupa'dan gelen demir Haydarpaşa'ya çıktı di
ye İstanbul belediyesi bundan resim alsın, bu varit 
değildir. Çünkü o belediyeye ait mevad olmadığı gi
bi o belde ahalisinin mükellef olmadığı bir mesele
dir. Bendenizin noktai nazarım Dahiliye Encümeni
nin noktai nazarının hilâfına olarak maddenin ka-
huliyle meselenin hallini arzdan ibarettir. 

REtS — Efendim, Stokholm'de inikat eden Posta 
konferansında ihzar edilmiş olan mukaveleye ait ka
nun lâyihasına reylerini vermeyen lütfen rey versinler; 
istihsali ara hitam bulmuştur, 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, Dahiliye Encü
menini işbu mevaddı kanunSyeyi redde saik olan şey, 
zannederim, mevadı kanuniyenin biraz sufi tefehhümü 
olacak şekilde yazdmasıdır. Zaten gerek Vekil Be
yefendinin gerek Muhtar Beyefendinin söyledikleri eş
yadan belediyeler öktruva resmi allamazlar. Bir şehir
de tevakkuf etmeyen eşyadan esasen Oktruya alınmaz. 
istihlâk olunursa maddei kanuniyede diyor kti; ma
denlere ait mevaddı mademiyeden belediyelerce rüsu
mu istihlakiye alınmaz;. Faraza Zonguldak madeni için 
her ne olursa olsun velevki Zonguldak şehrinden alın
sa bile oranın belediyesi almış olduğu rüsumu iade 
edecekmidlir? Yoksa maden idaresi hariçten getirece
ği malzeme ve meVaddı gıdaiye için İstanbul'da te
vakkuf etmeden yahut tevakkuf etse de Zonguldak 
iskelesinde, hatta doğrudan doğruya şehirde istihlâk 
içlin madene nakledeceğini söyledikten Sonra belediye
nin onun resmini almaya hakkı yoktur. Binaenaleyh 
bendenizce mevaddı kanuriîyenrn müzakeresi muva
fıktır. Yanlı Dahilîye Endimeninin mazbatasının red
di muvafıktır. Ancak şu tadil 0e müzakeresine ge
çilirse tadlilnamemi takdim edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
madenler için celp edilecek levazımdan belediye res
mi alınmaması İçin; gelecek malzeme ya bir şehre ge
lir veya şehre uğrayarak harice gider. Şükrü Beyefen
di izah buyurdular. Bendeniz aynı maddeyi okuyaca
ğım: 

35 nci Madde — DuhuKye alman bîr şehirden bi-
lâ - tevekktıf imrar veya müddeti muayyene zarfında 
harice nakledilmek üzere İthal edilen eşyadan resim 
alınmaz. Duhuliye resmine tabi bir şehirde imal ve 
istihsal olunup harice nakledilen eşya o şehirde resme 
taibi değildir. Gelip geçicüer resmine dahil değildir. 
Eğer Vekil Beyefendinin maksatları bu ise esasen ka
nun istisna etmiştir. Dahilde sarf edileceğe gelince; 
bu da tarifenin, kanuna merbut tarifenin en son nu
marası yüz kiloda beş para, yani mevaddı hadidiyenün 
yüz kilosundan beş para, yirmi kiloda bir paradır. 

Yirmi kiloda bir para, memlekete getirecek, orada 
İstihlâk olunacak, o da çok görülüyor. Sonra aüât ve 
edevatı ziraiye müstesnadır deniliyor, Hatta yüz ki
loda beş para da haddi azamidir, bakınız. 

44 neti Madde — Birinci ve İkinci maddelerden 
gayri (yani müsakkafat ve temettü vergilerinden bah
sediliyor, o birinci ve ikinci maddelerdefcilerden gayrı) 
maddelerde tayin edilmiş olan resimler ve vergiler mik
tarı azami olup, Belediye meclislerince tenzilât icra 
olunabilir. Binaenaleyh yüz kiloda beş parayı bele
diyeler alırlarsa bir paraya indirebilirler. Dahilde is
tihlâk edilecekler için bu kadar cüzi bir resmi esirge
mek doğru değildir. Dahilîye Encümeni mazbatasının 
kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Da
hiliye Encümeninin reddi mutazammın mazbatasını 
reyinize arz edeceğim. Eğer bu mazbatayı kabul et
mezseniz o halde ret kabul olunmuş olmaz. Hükü
metten gelen kanun lâyihasını ruznameye alırız, sırası 
geldiği zaman müzakere ederiz. Encümenin mazbata
sını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Bundan evvel tayini esami ile reyinize arz etmiş ol
duğum lâyihanın neticei arasını arz edeceğim. 81 zat 
reye iştirak etmiştir. Muamele tamam değildir. 81 ka
bul vardır. İkinci defa lâyiha reyinize arz olunacak
tır. 

Takrirler 
8. — Biga Mebusu Mehmet Beyin, bütçenin Çar

şamba günü müzakeresine dair takriri. 

1« Efendim, Biga Mebusu Mehmet Bey bir tak
rirle bütçenin Çarşamba günü müzakeresini teklif edi
yorlar. Fakat usulen tabi ve tevzi edildikten sekiz gün 
Sonra müzakere edilecektir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Ruznamede dahildir. 
REÎS — Evvelki gün tabı ve tevzi edilmiştir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, cet
veller müzakere edilebilir. Kanuni mani değildir. 

REtS — Efendim, Nizamnamcıi dahilinin 33 ncü 
sayfasını açınız. Orada göreceksiniz ki Bütçe Kanun 
lâyihası 8 gün geçmeden müzakere edilemez. Binaena
leyh bu takriri reye koyamam. Çarşamba günü saat 
14.00)te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16.30 
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Stokholm'da imza edilen Postaya ait hu susatın tasdikine dair Kanunun neticei ârâsı 
«Nisap yoktur» 
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Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedender 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmiyenler 

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BÎGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İSTANBUL 
ihsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Münir B. s 

KARESİ 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

[Münhaller) 

. MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NIÖDE 

ORDU 
Ata B. 

Faik B. 
Hamdi B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

StNOP 
Yusuf Kemal B. 

SlVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

Kırşehir 
Maraş 

65 
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[Rty* iştirak etmiyenîer] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. (Ank. İstik. Mah. 
Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. , 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet fi. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâfci B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr.Reşit GaÜib B. (Ank. 
İstik. Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZfr) 
Süleyman Sudi B. (M«) 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B,. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. 
Mah. A.) 
Salih B. 

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

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Cavit Paşa (M.) 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaîik B. 
Rifat B. (M.) 
Talât B. 
Ziya B, (M.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâfcım B,. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Ankara İs
tik. Mah. M. M.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. (M.) 
Hüseyin Rtfkı B.. 

ELÂZİZ 
Naoi B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Mümr Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKtSEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç AU B. (Ank. İstik. 
Mah. Â.) 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
Istıik. Mah. Reisi) 
Şevket B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. A.) 
Nazmi B. (M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Erriin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. A.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. M.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar AdM B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zelki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim ®. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Refik B. 

— 66 — 



1 : 96 10 . 5 . 1926 C : 1 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark tstik-
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Abdülrezzak B. 

Necip B. (M.) 
Ya'kup Kadri (B.) 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B: 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. (Ank. İstik. Mah. 
Â.) 
Ekrem B. 
Esat B. (M.) 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

SİİRT 
Halil Hulfci B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (t. Â.) 
Zıyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

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

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Rahmi B, (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. (M.) 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Sıra Numarası : 150 

MAHKEME! TEMYİZ TEŞKİLÂTININ TEVSİİNE VE TEMYİZ MERKEZİNİN ANKARA'YA NAK
LİNE DAİR ADLİYE ENCÜMENİNİN (2/567) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MAZBATASI 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceb'lesine 

Heyeti CeBlenin nazarı tasvibine arz olunan Ce
za Kanununun tatbikatı hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle tanzim olunan mazbatada mufassalan 
arz ohıroan esbaptan dolayı mezkûr layiha! kanuniye-
den encümenimizce tefrik edilmiş olan Temyiz Mah
kemesi Teşkilâtının tevsii ve buna müteallik sair ah
kâmı havi maddeleri Adliye Vekili Mahmut Esat ve 
Mahkeme! Temyiz Âzasından Hafız Fahri Beyefen
diler huzuriariyle mütalâa ve tetkik olundu. 

Heyeti umumiyesi, Temyiz teşkilâtının ihtiyaca te
kabül edecek surette tevsii ve vazaifinin yeni kanun
ların mevzuu ile mütenasiben tevzii hususatına istinat 
etmesine mehna sayam kabul ve müzakere görüldü. 

Madde 1. — Lâyihanın müzakeresi sırasında; 
hükümetçe Mahkemei Temyiz devaıirine bir Ticaret 
Dairesi ilâvesi hususundaki şekli teklif ile mevcut altı 
dairenin âza adetlerinin teksiri suretiyle takviyesi ci
hetleri uzun uzadıya münakaşa ve müzakere edilerek 
neticede ahiren Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesi 
canibinden de mevcut devairin azaları miktarı tezyit 
olunarak takviyesi emrinde izhar ve vekâletçe işti
rak olunan noktai nazar bugünkü teşkilâtımıza göre 
encümence de daha nafı ve muvafık görülmüş ve be-
naberin Temyizin teşkilâtında bu esas umde ittihaz 
edilmiş ve üç senelik tecrübeden mülhem olan bu 
neticei zaruriye üzerine birinci maddenin şekli tespit 
olunmuştur. 

1340 senesi umumî varidesi altmış bine baliğ olan 
Temyiz 1341 senesinde attmışbirbin dokuzyüz iş gör
müş ve bu senenin ilk dört ayı zarfındaki varidesine 
nazaran 1926 senesi mecmu varidesi yetmişbini teca
vüz edeceği muhakkak bulunmuştur. Her yeni hususi 
kanun binnetice Mahkeme! Temyizin vezaifini müte
madiyen çoğaltmaktadır. Ezcümle Gümrük, Müski
rat, Tütün ve Sigara Kâğıdı kanunlarının tevlit ettiği 
hadisattaıı dolayı her yerden tevarüt edip Temyizde 
toplanan ceza davaları Mahkemei Temyizi bizatihi 
meşgul edecek miktara vasıl olmakta iken ibaren kib
rit, şeker ve gaz inhisarlarına mütedair kanunların 
vücude getirdiği memnuatı cezaiye mikdarı da diğer
lerinden aşağı kahnıyacağı vareste! işti balı tır. Bu 
esaslı ve mühim sebebe adliye tarihinde mühim bir 
dönüm ve başlangıç noktası teşkil eden 1926 senesi 
zarfında çıkan hukukî ve cezaî kanunlarla bütün ah

kâmı asliyenin değişmiş olması halinin hasseten Mah
kemei Temyize tahmil etmiş olduğu bâr-ı azîm! vezaif 
de inzimam edince Temyizin hal ve ati ihtiyacatiyle 
mütenasiben teyit ve takviyesindek! lüzum ve zaruret 
bütün teyidatiyle meydana çıkar. 

Mahkemei Temyize mevcut devair Reisleri fevkin
de bir Birinci Reis ilâvesi de birinci fıkrada izah olu
nan ihtiyacatın tevlit ettiği zaruret neticesidir. Filha
kika Temyiz Heyeti Umumiyesinin uhdesine mürettep 
vezaif yeni kanunların tatbik sahasına koyduğu yeni 
ahkâm ve esasat ile o nisbette kesbi ehemmiyet et
miştir. Bunların ehemmiyeti zatiyesi ile mütenasiben 
tanzim ve idaresi başlı başına bir vazife! mühimme-
dir. Öyle iken bu mühimnıeyi her biri on ilâ on beş 
bin raddesinde iş içinde yuvarlanmakta olan mevcut 
devair rüesasından herhangi birine munzam bir vazi
fe mahiyetinde telâkki etmek, son mercii adaletin son 
sözündeki ehemmiyeti asliye ve hayatüyeyi ihmal ve 
inkâr etmek olur. 

Bununla beraber Muhakemei Temyizin şahsiyeti 
maneviyesine mürettep vazife bundan ibaret değildir. 
Memlekette adalet tevzii gibi vazifelerinin ehemmi
yet! bariz olan hâkimlik sınıfındaki zevatın usulü 
terfii ve Temyiz hâkimliğine irtika edecek olanlar 
hakkında hâkimler kanunu ile kabul edilmiş olan 
usulün Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesine pek 
mühim bir vazife teffiz ve tahmil etmiş olduğu gibi, 
yine şimdiye kadar ki meşhut tecaripten mülhem ol
mak üzere işbu kanun lâyihasına derç olunan bazı 
mevad dahi heyeti umumiye vazifesini ehemmiyetli 
surette tezyit etmiştir. Bunların heyeti mecmuasını 
hüsnü tedvir ve tanzim memleketin adalet ve emni
yeti namına (vecibe) bir borçtur. Bu borç da bunlar 
için bizatihi mesul ve mükellef bir şahsiyet ikame-
siyle yerine getirilmiş ohır. 

Birinci maddenin üçüncüden beşinciye kadar fık
raları Temyiz devairinden her birinin zaten görmek
te oldukları vezaifi, yeni kanunların mevzuu ile mü
tenasip bir şekilde hüsnü tevzi ve taksim maksadına 
müpteni ve beşinci fıkrası Birinci Reisliğin vezaifine 
mütedairdir. 

Madde 2. — İkinci madde, heyeti umumiyenin 
hukuk ve ceza olmak üzere ikiye tefrikine matuftur. 
Yeni kanunlarla vücude gelen vaziyeti cedidenin şü
mul ve ehemmiyeti nazarı itibara alınınca zamanımı
zın ancak ilim ve vukuf ile yürüyebilen her teşkil 
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ve tesisinde en aslî bir ihtiyaç olan ihtisasın bil
hassa Temyiz gibi her fiil ve iradesi içtimaiyatı ha-
zıraya müessir bulunan bir merciin derecei lüzum ve 
vücubu izahtan müstağni görülür. 

Madde 3. — Üçüncü madde, Temyiz mukarreratı 
beyninde mümasil mesailde hilaf hudusuna karşı tev
hidi içtihat maksadına matuftur. Mukarreratı Tem-
yiziyenin mahâkim içtihadatına derecei tesiri aşikâr 
olmasına göre Temyiz kararlarında husule gelebilecek 
tezat ve mübayenetin alâhalihi terki mahâkimi müş
külâta ve halkı mahkemelere karşı emniyetsizliğe 
sevkeder. Bu da adaleti memlekete sui tesiri dokuna
cak neticelere baliğ olur. Halbuki Temyizin en mü
him vazifesi memlekette adaletin vahdet ve ittırat 
dairesinde hüsnü tevziine hizmet olduğu nazarı iti
bara alınınca kendi şahsiyeti dahilinde muhtelif cü-
zülerin efâl ve arasından herşeyden ziyade kendisinin 
müteessir olması ve böyle olunca da herhangi muh
telifünfih hadisenin herkesten evvel bizzat çarei hal
line tevessül etmesi kendisi için bir vazife olmak icap 
eder. Bu ise husulü maksada kanunen imkân bahşo-
lacak vesaitin istikmaline muhtaç olacağından üçüncü 
madde bu sebeple kaleme alınmıştır. 

Son fıkra, Heyeti Umumiyenin neticei ârâca le-
de-1-hace maruz kalabileceği müşkülâta karşı bir ted
bir olmak üzere mevzudur. 

Madde 4. — 4 ncü madde, Hukuk dairelerinde 
zaten mevcut olan tashihi karar usulü bazı kuyut ve 
şurut tahtında cezaya dahi teşmil olunmaktadır. 

Derecei lüzumuna vakit vakit Meclisi Âliye inti
kal eden hatayı adlilerin vücududa bir delili kâfi 
olan bu tarikin adaleti teyit ve takviyeye hizmeti aşi
kâr olmakla beraber, suiistimale müsait bulunması 
ciheti de kabili inkâr olmamakla temini hakka hiz
met yerine Umnü asayiş ve adaleti memlekete sui-
sirayetine mahal kalmamak üzere bu hak ve salâhi
yetin ancak Başmüddeiumumiliğe hasren tevdi ve 
teffizi münasip görülmüş ve binaenaleyh 4 ncü mad
de bu bapta bazı kuyut temini tahtında kaleme alın
mıştır. 

Madde 5. — 4 ncü madde ile istihdaf olunan tas
hihi karar usulünün temin edemiyeceği nıkata kar
şı beşinci madde ile Başmüddeiumumiliğe bir hak 
daha tevdi kılınmıştır. Beyn-el-devair halli ihtilâfa 
mütedair olan madde esbabı mucibesinde zikrolunan 
mahzurlar Başmüddeiumumilikle devairi temyiziye-
den biri arasında nümayan olacak ihtilâf içtihatta da 
haizi tesir olmasına ve mamafih mensup oldukları 
mahkemeye karşı diğer müddeiumumilerin haiz ol

dukları bir haktan Başmüddeiumumiliğin mahrumi
yeti hikmeti teşekküliyesiyle kabili telif bulunmaması
na binaen, hukuku ammenin en yüksek bir mercii 
nigehbanı olmasının istilzam ettiği zaruratı mantıki-
yeye tebean dairei hususiye kararma karşı Başmüd
deiumumiliğe hakkı itiraz verilmesi münasip görüle
rek madde o veçhile tespit olunmuştur. 

Madde 6. — Mahkemei Temyizin münasip bir 
zamanda merkezi Cumhuriyete nakli, gerek Hükkâm 
Kanunu mucibince tefrik ve intihap encümenlerinin 
Temyiz uzuvlarından terkibi meşrut bulunması ve 
gerek Adliye nizamnamei dahilisi iktizasınca mevcu
diyeti maslahatcn zaruri bulunan Islahatı adliye ko
misyonu ve Encümeni adliye gibi meracii mahsusa-
mn teşekkülüne imkân temin edebilmesi nıkatı na
zarından levazımı umurdan olmakla Adliye Vekâle
tinin cümlei makasıdmdan bulunan bu keyfiyet en-
cümenimizce de muvafık görülmüş ve şu kadar ki 
nakil zamanının tayini Vekâlete bırakılmıştır. Heye
ti umumiyesiyle lâyiha, Mahkemei Temyizin faali
yetini teshile ve netayici faaliyetinden semeratı mat-
lube husulünü temine hadim olmak itibariyle adaleti 
memlekette bugünkü vaziyet icabatiyle mütenasip bir 
inkişaf husulünü istihdaf eden teşkilât ve mevzuatı 
haziranın bir neticei zarurîyesi olmakla, mahiyetinde
ki müstaceliyetten dolayı müstacelen müzakeresi tek
lifiyle Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

Adliye Encümeni 
Refü Vekili Bu mazbata muharriri 

Konya Kastamonu 
Refik AI?i Nazmi 
Kâtip Âza 

Saruhan Bozok 
Kemal Ahmet Hamdi 

Âza Âza 
Antalya Mersin 

Ahmet Saki Osman Niyazi 
Âza Âza 

Kastamonu Çorum 
Necmettin Münir 

Âza Âza 
Denizli Menteşe 

Necip Ali Şükrü Kaya 
Âza Âza 

Konya Sinop 
Tevfik Fikret Yusuf Kemal 

Âza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
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Mahkenıei Temyiz Teşkilâtının Tevsiine ve Temyiz 
Merkezinin Ankara'ya Nakline dair Kanun 

Madde 1. — Mahkemei Temyiz teşkilâtının tev
siine dair 14 Teşrinisani 1339 tarihli kanunun ikinci 
ve üçüncü ve mehâkim teşkilâtına ait ahkâmı rauad-
dil 8 Nisan 1340 tarihli Kanunun 8 nci maddeleri 
yerine aşağıdaki madde konulmuştur: 

1. — Temyiz Mahkemesi; üç hukuk ve üç ceza 
dairesinden müteşekkil ve her birinin vazifesi bu ka
nun ve Usulü muhakemat ve Sulh hâkimleri kanun
ları ile muayyendir. 

2. — Teniyiz dairelerinden her biri bir Reis ve 
altı azadan terekküp ve beş zat ile teşekkül eder. 
Bunlardan maada Temyiz Heyeti Umumayesinden 
gösterilecek ihtitaç üzerine lüzumu kadar ihtiyat aza 
dahi bulunabilir. Daire Reislerinin fevkinde bir Bi
rinci Reis ve BaşmüddeiumumiHk refakatinde bir 
Başmuavin ile Kizumu kadar muavin bulunur. 

3. — Ceza Kanununda idam ve müebbet ve mu
vakkat ağır hapis ve müebbet sürgün ve beş sene
den fazla hapis ve hidematı ammeden müebbeden 
meınnuiyet cezalarını müstelzim cürümlere ait hü
küm ve kararlar Birinci ve Birindi Daire vezaifi hari
cinde kalan cürümlere ait veya bu davalara müte-
ferri bilcümle hüküm ve kararlarla cezada nakli da
va ve Ceza Tatbikatı Kanununun 36 ncı maddesiyle 
Temyize mevdu kısma müteallik tayini merci hususa-
tı İkinci, ve kabahat davafariyle bütün hususi kanun
larda cezayı mucip fiillere ve tashihi sin ve kayıt ve 
isim ve damga cezayı nakdisi davalarına mütedair 
kararlar Üçüncü Ceza dairelerinde temyizen tetkik 
olunur. 

Muhakemeleri Temyize mevdu hâkim ve valile
rin muhakemesi filin mahiyetine göre 'mümasil fiil
lerin merdi temyizi olan daireye ait ve bu bapta 
sudur edecek kararların ahkâmı usulye dairesinde 
Temyiz sıfatı ile tetkiki Ceza Heyeti Umumiyesıne 
racidir. 

4. — Hukuk dairelerinden Birincisi; İkinci ve 
Üçüncü hukuk dairelerinin vazifeleri haricinde kalan 
hukuk ve ticaret davalarına, İkincisi aynı haklar müs
tesna olmak üzere şahsa ve aileye ve mirasa müte
allik hukuk işleriyle hukuk ve ticarette alelıtlak nakli -
dava ve tayini merci hususatma ve Üçüncüsü Sulh 
Kanunu ahkâmına tevfiken sullı mahkemelerince gö
rülen hukuk ve ticaret işlerine müteallik hüküm ve 
kararları temyizen tetkik eder. Ahkâmı mahsusası 
dairesinde aleni murafaa ve tashihi karar hususatı 
kemakân caridir. 

5. — Temyiz Birinci Reisi, Heyeti Umumiyelere 
riyaset ve bu heyetlere mevdu vazifeleri tanzim ve 
idare, azayı dairelere tevzi ve ledelhace işi raisbeten 
az olan dairenin bir azasının işi çok olan daireye mu
vakkaten sevk ve Mahkemei Temyizin intifaabata 
müteallik işleri hakkında Vekâletle muhabere eder. 
Daire Reisi ve azalan Birinci Reisin göstereceği lü
zum üzerine Heyeti Umumiye vazifesinde Birinci 
Reise muavenet ve Birinci Reisin mazeretinde reis
lerden en kıdemlisi kendisine vekâlet eder. 

Madde 2. — Mahkemei Temyiz Heyeti Umuıni-
yesi ceza ve hukuk olmak üzere iki kısmıdır. Ceza 
Heyeti Umumiyesi ceza ve Hukuk Heyeti Umumiyesi 
hukuk dairelerinden teşekkül eder. Her iki kısımda 
kendi adedi müretteplerinin üçte ikisinin içtimaiyle 
nisabı müzakere ve mevcudun üçte İkisinin ittifakiyle 
nisabı ekseriyet hasıl olur. 

Heyeti Umumiyede ekseriyet temin ohınaımyan 
meşailde o kısma mensup olup müzakereye iştirak 
etmemiş olan aza celp olunur bu suretle de sülüsan 
ekseriyet tenimi kabil olamazsa her iki Heyeti Umu
miye içtimaa davet ve ikinci fıkra mucibince teş
kil olunarak ekseriyeti mutlaka ile karara raptohı-
nur. 

Madde 3. — Temyizin iki dairesi veya bir daire
nin iki kararı arasında birbirinin aynı meselelerde 
tezat ve mübajyenet görüldüğü veya takarrür ermiş 
bir içtihadın tebdiline ihtiyaç hasıl olduğu takdirde 
Temyiz Birinci Reisi alâkadar dairelerden mütefoa-
yin ilâmları veya içtihadın tebdiline saik olan sebep
leri mutazammın evrakı celp ve telhis ve nüshalarını 
teksir ile içtimadan en aşağı üç gün evvel Heyeti 
Umumiyeye tevzii ve içtima gününü de tayin eder. 
Bunun üzerine alâkadar daireler dahi azasından 
birini o dairenin noktai nazarım teşrih ve müdafaaya 
memur eyler. Her kısmın üçte ikisiyle teşekkül ede
cek Heyeti Umumiyeyede ve ceza işlerinde Başmüd-
deiumuminin de huzuriyle keyfiyet tetkik olunduk
tan sonra neticede bu mevcudun üçte ikisinin ittifa
kiyle ittihaz olunacak karar mümasil işlerde 
ma-bih-il-imtisal olur. 

Bu meseleler Temyiz Birinci Reisi, Başmüdde-
iumuminin veya alâkadar dairelerin şevkiyle muttali 
olabileceği gibi re'sen dahi vazıyet eder. 

Madde 4. — Mahkemei Temyiz kararlarına kar
şı cezada tashihi karar usulü ancak hüküm ve ka
rarın zat ve mahiyetine doğrudan doğruya müessir 
olmak üzere temyiz lâyihasında veya tebffîğnamede 
deraıeyan olunan bir hususun temyiz ilânımda mes-
kûtünanh kalması batinde caridir. 



Tashihi karar talebi Basmüddeiumumiye aittir. 
Bu talep üzerime Temyiz tetkikatı asıl İlâmı vermiş 
olan hususi dairece icra olunur. 

Mahallî Müddeiumumileri re'sen veya alâkadar 
olanların müracaatı üzerine Basmüddeiumuminin bu 
bapta nazarı dikkatini müdellel mütalâata müsteni
den celp ye evrakını irsal ederler. Ancak müracaatı 
vakıayı mucip tashih görmezlerse mücerret bu yüz
den dolayı ilâm hükmünü tehir edemezler. 

Başmüddeiumumi müracaatı vakıayı bittetkik gö
receği lüzum üzerine ilânım icrasını veya tehirini 
derhal mahalline iş'ar ve badehu muktezasına teves
sül eyler. 

Madde 5. — Ceza dairelerinden birinin kararı
na karşı Başınüddedumumıi ilmin kendisime tevdii 
tarilıinden itibaren iki hafta zarfında Ceza Heyeti 
Umumiyesine itiraz hakkım haizdir. 

Madde 6. — Mahkemei Temyizin münasip bir 
zamanda Cumhuriyet Merkezine nakiline Adliye Ve
kili mezundur. 

Madde 7. — Teşkilât ve Usulü Muhakemat Ka-
nunlaıiiyle sair kanunlarm işbu kamuna muhalif ah
kâmı mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun 1926 senesi temmuzunun 
birinci gününden itibaren meridir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 
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Sıra numarası : 150 

TELORAF VE TELEFON NAVLUNUNUN OTUZ VE OTUZÜÇÜNCÜ MADDELERİNDEKİ TAAR
RUZUN REFİ İÇİN OTUZÜÇÜNCÜ MADDENİN TAYYBDİLMESİ VE MÜTEAKİP MADDELER 

NUMARALARININ ONA GÖRE*TASHİHİ HAKKINDA (3/231) NUMARALI BAŞVEKÂLET 
TEZKERESİ VE POSTA VE TEL GRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 27 , 2 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
€1949 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ahiren kabul edilen Telgraf Kanununun otuzüçün-
cü maddesinde telgraf ve telefon hututu hususiyesin-
den alınacak resmi istimal tespit edilmiş iken Posta ve 
Telgraf Encümenince teklif ve kabul edilen ve alel-
umum telefon ücuratına dahil bulunan otuzuncu mad
de fıkrai saniyesi meyanında resmi mezkûr dahi başka 
şekilde zikredilmiş olmasından naşj hasıl olan taarru
zun refi için 33 ncü maddenin tamamen tayyeditmesi 
ve binaenaleyh madde numaraları değişmek icabede-
ceğinden 34 ncü maddenin 33 ve 35'in otuzdört, otuz-
altının 35 ve otuzyedinci maddenin 36 ncı madde ola
rak kabulü Dahiliye Vekâletinin 22/25.2.1340 tarih 
ve Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumdyesi 
6440/103 numaralı tezkeresinde iş'ar kılındığından, ifa
yı muktezasma müsaade buyurulması istirhamâyie 
mezkûr 30, 33 maddeler sureti musaddakalan rapten 
arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti CeKIeye 

Ahiren kabul edilen Telgraf ve Telefon Kanunu
nun bir maddesinin tayyı ite müteakip madde numa
ralarının tashihi lüzumunu mutazammın 27 Şubat 1340 
tarihli Başvekâlet tezkeresi ile merbutatı encümeni-
mizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Filvaki telgraf ve telefon hututu hususiyesinden 
alınacak resmi istimal mezkûr kanunun 33 ncü mad
desinde tespit edilmiş iken alelumum telefon ücretle
rine dair olup encümenimizce teklif ve kabul edilen 
30 ncu maddenin ikinci fıkrası meyanmda bu resim 
başka şekilde zikredilmiştir. Bu sebeple bir tearuz ha
sıl olmakta ve bu tearuzun refi için son fücrası da 34 
ncü madde ile temin edilmiş olan 33 ncü maddenin 
tamamen tayyı ve müteakip madde numaralarının 

ona göre tebdöi icabetmektedir. Binaenaleyh Telgraf 
ve Telefon Kanununun 33 ncü maddesmitt tayyı ile 
34 ncü maddenin 33, 35 nci maddenin 34, 36 ncı mad
denin 35r 37 nci maddenin 36 olarak tashih ve kabulü 
hususunun Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiş
tir. 

Posta ve Telgraf 
'Encümeni Reisi 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Kâtip 
Trabzon 
Rahmi 

Âza 
Ertuğrul 

HalU 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

Hakkı Tank 

Âza 
Çankırı 

Rifat 

Âza 
Van 

Mehmet IVjünip 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Adet : 9 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

4 Şubat 1340 tarihli ve 406 numaralı Telgraf ve 
Telefon Kanunun 1 nci maddesinin tayyı ile mü
teakip madde numaralarının tashihi lüzumunu muta
zammın 27 Şubat 1340 tarihli Başvekâlet tezkeresi ile 
merbutaü Encümenimizce mütalâa ve tetkik edildi. 

Filvaki telgraf ve telefon hututu hususiyesinden 
alınacak resm-i istimal mezkûr kanunun 33 ncü mad
desinde tespit edilmiş iken alelumum telefon ücretle
rine dair ohıp Encümence teklif ve kabul edilen 30 ncu 
maddenin 5 nci ve 6 ncı fıkraları meyanında bu re
sim diğer bir şekilde başkaca zikredilmiştin Bundan 
dolayı bir tekerrür ve tearuz hasıl olmuştur. Bu tearu
zun refi için 33 ncü maddenin tamamen tayyı ve mü
teakip madde numaralarının ona göre tebdili muva-
fut olacağı karargir olmuş ve 33 ncü maddenin tayyı 
ile 34 ncü maddenin 33, 35 nci maddenin 34, 36 ncı 
maddenin 35, 37 nci maddenin 36 olarak tashihine ait 
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tanzim edilen lâyihai kanuniye Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 
Posta ve Telgraf Encümeni 

namına Mazbata Muharriri 
Trabzon 
Abdullah 
Kâtip Âza 

Elâzfa 
Mustafa 

Âza Âza 
Amasya Sivas 
Nafiz Ziya 
Âza Âza 

Siverek Artvin 
Halil Hilmi 

Âza 
Giresun 
Tahir 

4 Şubat 1340 Tarihli ve 406 Numaralı Telgraf ve 
Telefon Kanununun 33 ncü Maddesinin Tay ve 
Mttteakip Madde Numaralarının Tashihi Hakkında 

Kanun 
Madde 1. — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 numa

ralı Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncü maddesi 
tayy edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede mezkûr kanunun 
34, 35, 36, 37 nci maddeleri sıra ile otuztiç, otuzdört, 
otuzbeş, otuzaltı olarak tashih olunmuştur. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrai ahkâmını Dahi
liye Vekili memurdur. 

Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ncu maddesi
nin 5 nci fıkrası : «300 kuruş. Bâlâdaki ikinci mad
denin (A) fıkrasında mezkûr tesisatı hususiyenin be
her kilometre ve kesrinden devre başına senevi res
mi istimal, inzibat ve asayişe müteallik veya itfaiye 
ve sıhhiye gibi menafii umumiyeye ait telefonlarından 
resm-i istimal alınmaz.» 

Altıncı fıkrası : 1 000 kuruş. Posta Telgraf ve Te
lefon İdaresine ait olanlardan gayri santrallere mer
but hususî telefonlardan yukarıdaki fıkrada mezkûr 
resm-i istimalden maada beher telefon için ilâveten 
senevi ücret. 

Tayyı teklif olunan 33 ncü made : 
«Yukarıki ikinci maddenin (A) fıkrasında mezkûr 

hututu hususiyenin her devresi için kilometre veya 
kesri başına senevi 300 kuruş resm-i istimal istiyfa 
olunur. Hututu hususiye bir santrale merbut bulunur
sa devrenin adedi santrale merbut bütün tellerin mik
tarına göre tahaddüs edecek terekkübat adedi kadar 
itibar ve resm-i istimal dahi bu suretle tahaddüs ede
cek muhtelif devreler arasındaki mesafata göre he
sap ve istiyfa olunur. İşbu kanunun neşrinden evvel 
müesses hututu hususiye dahi mezkûr-ul-miktar res
me tabidir.» 



Sıra Numarası : 160 

STOKHOLM'DE İNİKAT EDEN BEYNELMtLEL POSTA KONGRESİNDE İMZA EDİLMİŞ OLAN 
MUKAVELE MERBUTANININ TASDİKİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/781) NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI VE HARİCİYE VE POSTA VE TELGRAF ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5920 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Stokholm'de inikat eden Beynelmilel Posta Kong
resinde tasdikine tâliken imza edilmiş olan mukave-
lenamei esasi ile sureti tesviye ve icraat nizamname
lerinin ve bunlara müteferri nihai protokollerin tas
diki hakkında Dahiliye Vekâleti celilesince tanzim 
olunan ve tcra Vekilleri Heyetinin 15 Teşrinisani 1341 
tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye nrzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbata
sının ve merbut cetvelde muharrer mukavele, nizam
name ve protokollerin musaddak suretleri leffen tak
dim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Geçen 1924 senesi Temmuzunda Stokholm'de ini

kat edip murahhaslarımızca tasdike tâliken imza edil
miş olan esamisi merbut cetvelde maruz ittihat posta 
mukavelenamesi, sureti tesviyeleri, icraat nizamname
leri ve intihaî protokolleri posta ve kavait ve nizama-
tının tekemmülüne ve terakkiyatı asriyeye tevfikan 
posta işletme hidemat ve muamelâtının ihtiyacatı 
milele göre tanzim ve ıslahına ve beynelmilel posta 
ücuratı ile masarifi imrariyenin tenziline ve posta 
paketleriyle kıymeti mukadderdi mekâtip muamelât 
ve teatiyatının teshiline matuf bulunmaları itibariyle 
bilumum medenî memalik münasebatmda füshat ve 
inkişafı mucip olduğundan, posta ittihadı umumisine 
dahil bulunan Hükümeti Cumhuriyetimizin de aynı 
memalik misillu işbu mukavelât ve nizamnamelerle 
bunlara müteallik nihaî protokollann tasdiki hususun
da isabet olacağı arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 25 . 4 . 1926 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Stokholm'de inikat eden Beynelmilel Posta Kong
resinde tasdike tâliken imza edilmiş olan mukavele
name! esasi ile sureti tesviye ve icraat nizamnamele

rinin ve bunlara müteferri nihaî protokollann tasdiki 
hakkındaki Başvekâleti Celüenin 13 Kânunuevvel 1341 
tarih ve 6/5920 numaralı tezkere ile merbutu esbabı 
mucibe mazbatası ve kanun lâyihası tetkik ve müza
kere olundu. 

Encümenimiz mezkûr esbabı mucibe mazbatasiyle 
kanun lâyihasını kabul etmiş olmakla Heyeti CeKIe-
ye arz olunur efendim. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe Mebusu Mazbata Muharriri 

Şükrü Kaya Ağaoğlu Ahmet 

Kâtip Âza 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

Âza 
Bolu Âza 

Cevat Abbas Saffet 

Âza 
Edip Servet 

TBMM 
Posta ve Telgraf Encümeni 1 . 5 . 1926 

Adet 

11 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Stokholm'de inikat eden Beynelmilel Posta Kong
resinde imza edilen mukavelename ile müteferriatı-
nm Başvekâletten mevrut ve Hariciye Encümenince 
kabul edilen esbabı mucibeye nazaran encümenimizce 
de tasdike muvafık görüldüğünden Heyeti CeMlenin 
nazarı tasvip ve tasdikine arz ohınıır. 

Posta ve Telgraf Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi namına 

Trabzon 
AbdtıHah 

Kâtip Âza 
Giresun Elâziz 
Şevket Mustafa 
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Aza 
Siverek 

Halil Fahri 

Âza 
Giresun 
Tabir 

Âza 
Mustafa 

Kanun 
Madde 1, — 1926 senesinde Stokholm'de tasdike 

tâllken imza edilen esamisi merbut cetvelde muhar
rer posta ittihat mukavelesi sureti tesviyeler, icraat ni
zamnameleri ve intihaî protokoller tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu ilamımın icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 15 Teşrinisani 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! MilKye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasta 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Dr. Refik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Zirat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Merbut Cetvel 

— Posta İttihat mukavelename! esasisi ve müzey-
yel bir maddeyi havi musannan nihaî protokol, icra
at nizamnamesi ve nihaî protokol. 

— Kıymeti mukadderdi mektup ve kutulara mü
teallik sureti tesviye nihaî protokol ve icraat nizam
namesi, nihaî protokol. 

— Posta havalenamelerine mütedair sureti tesviye 
ve icraat nizamnamesi. 

— Posta paketleri teatisine müteallik sureti tesviye 
ve nihaî protokol, icraat nizamnamesi ve nihaî pro
tokol. 

— Tahsili düyuna müteallik sureti tesviye ve ic
raat nizamnamesi. 

— Cerait ve resaili mevkute abonemanlarına mü
teallik sureti tesviye ve icraat nizamnamesi. 

» ® « « 


