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BİRİNCİ CEIM 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,40 

KEİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey {Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Doksanaîtıncı İçtimai 

10 Mayıs 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleri altında açılarak Zaptı 

Sabık Hulâsası okundu ve aynen kabul edildi ve ev
rakı varide aid oldukları mahallere havale olundu. 

'Mesaî Kanununun iadesi hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi okundu. 

Yo] Mükellefiyetleri Kanununun beşinci maddesi
nin tadili hakkındaki teklifi kanunînin reddine dair 
Dahiliye Encümeninin mazbatası ile Jantların» İdare 
Eminlerine verilecek harcırah hakkında tefsir® mahal 
olmadığına dair Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası okunarak kabul olundu. 

Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin, memleketimi
zin terakk'iyat ve inkişaf atı ziraisine hâdîm üç kıt'a 
kanun lâyihasının encümenlerden alınarak ruzname-
ye ithalleri hakkındaki takriri ka'bul edildi. 

Zonguldak - Kilimli ve Kozlu mevkilerinde teşek
kül eden kömür şirketleri hakkında Bolu Mebusu 

Mehmet Vasfi Beyin, sualine Ticaret Vekili Ali Ce-
nani Bey tarafından cevap verildi. 

Müteakiben Mahkeme! Temyiz teşkilâtının tevsii
ne dair teklifi kanunî ile 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 
numaralı Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncü mad
desinin tayyı ile müteakip madde numaraların ona 
göre tashihine dair kanun lâyihası müzakere ve aynen 
kabul edildi. 

Stokhöîm'de inikat eden Beynelmilel Posta Kon
gresinde imza edilmiş olan mukavelename ve merhu-
tatının tasdikine dair o!an kanun lâyihası müzakere 
ve maddeleri aynen kabul edilip heyeti umumiyesi ta-> 
yini esami ile reye konuldu. 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa bir madde 
tezyifi hakkındaki kanun lâyihasının reddine dan* olan 
Dahiliye Encümeni mazbatası okunarak kabul edildi* 
Badehu tayini esami İle reye konulan kanunda nisap 
olmadığı bittebliğ çarşamba günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? Yoktur. Zaptı salbık hulâsası ay
nen ka'bul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Esbak Şeyhülislâm merhum Musa Kâzım 

Efendi zevcesine hidematı vataniye tertibinden muhas-
sas maaşının tezyidi hakkında kanun lâyihası (1/950). 

'REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Harekâtı Askeriye mıntıkasında bulunan za-
bitana aynen bir nefer tayını verilmesi hakkında ka
nun lâyihası. (1/949) 

'RlEtS — Müdafaa! Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin; Çorum Me

busu merhum Ferit Bey ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi. (2/574) 

'REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 

1. — Doksan zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında (3/675) numaralı, Zonguldak Mebusu Ha
lil Beyin, İstiklâl Madalyası ile taltifi hakkında (3/676) 
numaralı, onaltı zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında (3/677) numaralı, ellibeş zatın İstiklâl Ma
dalyası ile taltifleri hakkında (3/678) numaralı, yüzon 
beş zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında 
(3/679) numaralı, beş zatın İstiklâl Madalyası ile tal
tifleri hakkında (3/680) numaralı Başvekâlet tezke
releri. 

iRfElS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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2. — Kocaeli Mebusu ibrahim Süreyya Beyin hâ
mil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kırmı
zıya tahvili hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. (3/681) 

REİS — Okunacaktır : 
Heyeti Umumiyeye 

(Kocaeli Mebusu İbrahim Süreyya Beyin cidali 
ımilli esnasında bilfiil ateş altında fedakârane hizmeti 
sebkettiği anlaşıldığından hâmil olduğu İstiklâl Ma-
dalyası şeridinin yeşil - kırmızıya tahvili Heyeti Umu-
miyenin nazan tasvibine arz olunur. 11.5.1926 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

(Reisi 
Kâzım 

RİEİS — Efendim, Riyaset tezkeresini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Posta Kanununun onikinci maddesinin tadi

li hakkında (1/938) numaralı kanun lâyihası ve Pos
ta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznatmeye alındı. 

2. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin; denizcilikte 
kullanılan dört kalem mevaddı iptidaiyenin gümrük 
resminden muafiyeti hakkında (4/367) numaralı tak
riri ve hükümete tevdiine dair Ticaret Encümeni maz
batası. 

(REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

(Denizcilikte kullanılan dört kalem maddei iptidai
yenin gümrük resminden muafiyeti hakkında Aydın 
Mebusu Tahsin Bey tarafından yerilen Encümenimi
ze havale edilen takrir müzakere ve tetkik dundu. 

İstisnası talep edilen mevaddın kullanıldığı aksam, 
sanayi ve bilhassa alâtı ziraiye imali gibi memleketin 
terakki ve inkişafına hadim hususat olup, Encümeni-
mtzce keyfiyeti talep sayam tetkik ve istifade görül
müş ise de mahiyeti mesele bir kanun tanzimi olma
yıp, bu mevaddın teşviki sanayi kanunu mucibince 
muafiyeti, bir komisyonu mahsus taraf mdan tayin 
edilen mevat cetveline ithali meselesi olduğundan En-
cümenjmizce nazan dikkate ahnmak üzere takririn 
Hükümete tevdiini muvafık görmüştür. Riyaseti Celi
leye takdim olunur. 

9 . 5 . 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Âza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 
Âza Âza 

Aksaray Zonguldak 
Vehbi Yusuf Ziya 

Âza 
Sivas 

Ömer Şevki 
REİS — Efendim, gerek takrir, gerek mazbata bir 

temenni mahiyetinde olabilir. Bu suretle Hükümete 
tevdi ediyoruz. 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Teşviki 
Sanayi Kanunundan istifade eden fabrikaların tevsiine 
zaruret görüldüğü takdirde indellüzum İstimlâk Ka
nunun tatbiki hakkında (2/502) numaralı teklifi ka
nunisi ve reddine dair Ticaret Encümeni mazbatası. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Teklifimi geri 
alıyorum efendim. 

REİS — Sahibi teklifi geri alıyor, veriyoruz. 
4. — Memaliki ecnebiyeden ipek böceği tohumu 

celp ve memlekete ithalinin men'i hakkında (1 /891) nu
maralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Ticaret Encümen
leri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti 
arasında 30 Kânunisani 1926 tarihinde tanzim ve im
za edilen muhadenet muahedenamesinin tasdiki hak
kında (1/879) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — Çekirge Kanununun tadili hakkında (1/620) 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve Zira
at Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
7. — Arazi Kanununun bazı mevaddının tadili 

hakkında (1/926) numaralı kanun lâyihası ve Tapu ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
8. — İzmir ve havalisinin işgal müddeti zarfında 

kavanini mevzuai devlet dairesinde ifa kılınmış olan 
emvali gayrimenkulenin temellük ve tasarrufuna mü
tedair muamelâtın muteber addi hakkında (1/78) nu
maralı lâyihası ve ayrıca bir kanun vaz'ına mahal ol
madığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Geçen seneden Encümenimize müdevver bulunan 
ve esnayı işgalde İzmir havalisinde Kavanini Mevzua-
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miza tabiken icra edilen muamelâtı tasarrufiyeye dair 
oian Başvekâletten mevrut (1/78) numaralı lâyihai 
kanuniye tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Mezkûr işgal, ad iyen bir işgali askerî olup, hâki
miyete zerre kadar müessir olamıyarak devletle men
sup, memurinin sıfat ve salâhiyeti icraiyeleri ve kaza 
ite kazaya mümasil muamelâtı idariyeye ehliyetleri 
ve ol babtaki muamelâtın kavanini mevcude ve meri-
yesine tevfikan cereyan eylemiş olduğu azade! tered
düt olmakla devairi sairede olduğu gibi, umuru tasar-
rufiye idarelerinin dahi icra eylemiş oldukları mua
melâtın sahih ve muteber olacağına ve bunun için 
aynca bir kanun vaz'ına mahal bulunmadığına dair 
olan sabık Adliye Encümeni mazbatası Encümeni-
mizce de tasvip edilmekle Heyeti Umumtyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya 
Refik Beyefendi 

İmza esnasında bulunmadılar 

Kâtip 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdı 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

REİS — Efendim, Encümen mazbatasını reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae olu
nan emvali gayrimenkulenin müzayede, ihale ve tef
viz muamelâtının icra dairelerince ifası hakkında 
(1/724) numaralı kanun lâyihası ve Tapu ve Adliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Rüznameye alındı. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 

hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 
REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide isimleri muharrer azayı kiramın hizalarında 

yazılan müddetlerle mezun adları Divanı Riyasetin 

10 Mayıs 1926 tarihinde münakit on birinci içtima-
ında tensip edilmiştir. Keyfiyet Heyeti Umumiyeauı 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

11 . 5 . 1926 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

Tevfik Kâmil Bey (İstanbul) Nisan gayesine ka
dar temdiden hastalığına binaen, (Tabip raporuna 
müsteniden) 

Hacı Kâmil Bey (Tokat) Üç malı hastalığına bi
naen (Tabip raporuna müsteniden) 

Rahmi Bey (Trabzon), Bir ay hastalığına binaen 
(Tabip raporuna müsteniden) 

Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane) İki ay hastalığı
na binaen, (tabip raporuna müsteniden) 

Kâmil Bey (İzmir) Bir ay hastalığına binaen (ta
bip raporuna müsteniden) 

Hüseyin Rauf Bey (İstanbul) Bir buçuk ay hasta
lığına binaen, (tabip raporuna müsteniden) 

Hazım Bey (Niğde) Bir ay hastalığına binaen (ta
bip raporuna müsteniden) 

Mustafa Fevzi Bey (Sanman) On beş gün temdi
den (Ailevî mazeretine binaen) 

İsmail Bey (Ordu) Yirmi gün (ailevî mazeretine 
binaen) 

Mustafa Feyzi Bey (Konya) Yirmi gün (Ailevî 
mazeretine binaen) 

İsmail Canbolat Bey (İstanbul) On beş gün tem
diden (Ailevî mazeretine binaen) 

REİS — Efendim, ayrı ayrı okuyup, reyinize arz 
edeceğim. 

YUSUF BEY (DenizM) — Toptan reye koyunuz 
efendim, itiraz edilecek bir şey yoktur. (Toptan ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usule mu
gayirdir. Ayn ayrı jeye konsun. 

REİS — Tevfik Kâmil Bey (İstanbul) Nisan ga
yesine kadar temdiden kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın*.. Kabul edilmiştir. 

Hacı Kâmil Bey (Tokat) Üç ay kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın.» Kabul edil
miştir. 

Rahmi Bey (Trabzon) Bir ay kabul edenler el ka t 
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil* 
mıştır. 

Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane) İki ay kabul 
edenler et kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
kabul edilmiştir. 
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Kâmil Bey (İzmir) Bir ay kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Hüseyin Rauf Bey (İstanbul) Bir buçuk ay kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Mustafa Fevzi Bey (Sanman) On beş gün temdi-
den kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İsmail Bey (Çorum) Yirmi gün kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Mustafa Fevzi Bey (Konya) Yirmi gün kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İsmail Canbolat Bey (İstanbul) On beş gün temdi-
den kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, son iki 
aydır istihsali arada nisabı bulamıyoruz. Hastalık do-
layısiyle mezuniyet kabul edilebilir. Fakat hiç olmaz
sa diğer hususatta mezuniyet verirken bir parça im
sak etmek lâzımdır. Bütçe zamanıdır, her bütçemin 
reye Laz'ında ekseriyeti ârâ temin edilsin. 

REİS — Efendim, Ankara'da mevcut azanın ade
di ekseriyet teşkiline kâfidir. Mecliste her gün ekse
riyetle açılmaktadır. Nısab olmaması, bazı arkadaş
ların reye iştirak etmemelerinden mütevellittir. 

Rey İstihsali 
1. — Stokholm'de imza edilen postaya ait bazı 

hususatın tasdiki hakkındaki kanunun ikinci defa ola
rak reye vaz'ı. 

REİS — Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

Takrirler 
Ruzname hakkında bir takrir var, okunacaktır. 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfekasının, 

ruznamede bulunan vefaen beyi ve ferağ hakkındaki 
kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakere 
edilmesine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin on üçüncü maddesinde vefaen beyi 

ve ferağ veya teminat irae olunan emvali gayrimen-
kulenin müzayede ve ihale ve tefviz muamelâtının ic
ra dairelerince ifası hakkında Başvekâletten gelen ka
nun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresini 
teklif ederiz. 12 Mayıs 1926 

Denizli Menteşe 
Yusuf Esat 

I Çorum Diyarbekir 
İsmail Kemal Cavit 

Van Ankara 
Hakkı İhsan 

Elaziz 
Mustafa 

REİS — Efendim, bugün ruznameye aldığımız Ve
faen Beyi ve Ferağ hakkındaki Kanunun müstacelen 
müzakeresi teklif -olunmaktadır. Müstaceliyeti kabul 

I edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

İkinci bir takrir var okunacaktır. 
2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfekasının; 

Arazi kanununun bazı mevaddmın tadili hakkındaki 
! kanun lâyihasının tercihan ve müstacelen müzakeresi-

ne dair takriri. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin on birinci maddesindeki arazi kanu
nunun bazı mevaddmın tadili hakkında Başvekâlet
ten gelen kanun lâyihası ve Tapu ve Adliye Encümen-

j leri mazbatalarının tercihan ve müstacelen ruznameye 
alınarak müzakeresini teklif ederiz. 

12 Mayıs 1926 
Denizli Çorum 
Yusuf İsmail Kemal 

Menteşe Diyarbekir 
Esat Cavit 
Van Ankara 

Hakkı İhsan 
Elaziz 

Mustafa 

REİS — Efendim, bunun da müstaceliyetle (mü
zakeresi teklif ediliyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bunların 
müstaceliyetini kabul edelim, fakat bugün ruzname
de mevcut değildi. Bugün ruznameye almıyor, hiç 
olmazsa gelecek celsenin ilk müzakeresine bırakalım. 

REİS — Efendim, şimdi evvelâ müstaceliyeti re
ye koyuyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok)— Efendim, 
evrakı varide mcyanında gelen lâyihaların müstace
liyeti reye konamaz. Ruznameye alınır, hini müzake
rede müstaceliyet teklif olunur. 

| REİS — Efendim, ruznameye alınmış olan her 
1 hangi bir lâyihanın müstaceliyeti teklif olunur ve re

ye konabilir. Bu iki madde de bugün ruznameye alın-
I mış olduğundan ve teklif vaki olduğundan müsta

celiyeti reye konabilir. Binaenaleyh evvelâ müstaceli-
I yeti reye koyacağım, ondan sonra tercihi koyacağım. 
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Efendim, bu lâyihanın da müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ellerini kaldırsın.,* Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi müstaceliyetle müzakeresine karar verdiği
niz her iki lâyihanın. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, elimizde 
bunların matbuu yok, bir şey yok, hangi evrak üze
rine beyanı mütalâa edeceğiz. Rica ederim, velevki 
bir kelimelik dahi olsa elimizde bulunması lâzımdır. 

REİS — Efendim, rey verideniz bugün müzakere 
edilir. Rey vermezseniz müzakere edilmez. Bu iki lâ
yihanın bugün niznamede mevcut mevadda tercihan 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

1. — Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae olu- I 
nan emvali gayrtmenkulenin müzayede, ihale ve tef
viz muamelâtın icra dairelerince ifası zımnında 
(11724) numaralı kanun lâyihası ve Tapu ve Adliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

31 . 5 . 1341 
Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae olunan 

emvali gayrimenkulenin müzayede ve ihale ve tefviz 
muamelâtının icra dairelerince ifası hakkında Maliye 
Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 13 . 5 . 1341 tarihli içthnaında ledettezek-
kür Meclisi Âliye arzı takamı eden lâyihai kanuni
ye ve esbabı mucibe mazbatası leffen takdim kılın
mıştır. MuktezasKmn ifasına Ve neticesinin inhasına I 
müsaade buyurulmasım rica eylerim efendim. I 

Başvekil I 
İsmet 

Esbabı Mucibe I 
Tasarruf muamelâtının icrası kanunen tapu ida

relerine mevdu olan arazii emiriye ile o hükümde bu
lunan arazii mevkufe badelvefa temim deyn edeme- I 
diği halde bunların deyn mukabilinde vefaen ferağı 
arazi kanunnamesinin 117 ıtci maddesi ile ve mu
ayyen olan müddetin hitamında ifayı deyn ohınama-
dığı takdirde vefaen mefruğ olan bu makube arazi
nin tapu idarelerince bazı şurut tahtında satılarak 
deynin temimi 8 . II . (1275) tarihli tapu nizamname
sinin yirmi beş ilâ yirmi dokuzuncu maddeleriyle tec
viz edilmiştir. Müsakkafat ve müştegîllatı mevkufe- | 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir me
busun elinde mütalâa beyanına imkân verecek evrak 
meydanda olmadan bir şeyi müzakere etmek muva
fık mıdır, değil midir, bunun takdirini Makamı Riya
sete bırakıyorum. 

REİS — Her hangi bir madde diğerlerine terci
han müzakere edilebilir, nizamnamede vardır. Ya
vaş yavaş okuruz, arzu buyuran yazar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclis ka
bul ettikten sonra artık laf olmaz canım! 

REİS — Şimdi bu lâyihaları müzakere edece
ğiz : 

nin dahi aynı kuyut ve şurut ile temini deyn etmesi
ne 23 Ramazan 1286 tarihli nizamname ile müsaade 
edilmiştir. Enlâki hirfe ile bu hükümde olan mu-
kataah mahallerin vefaen beyi ise ahkâmı esasiye 
icabından olarak 21 Rebiiülahır 1287 tarihli mevad-
dı nizamiye mucibince mahaklimi sedyece icra edil
mekte idi. Bu vaziyete göre tapu idareleri yalnız arazii 
emiriye ve mevkufenin vefaen ferağı ve deynin ade
mi ifası hafinde furuhtu muamelâtını icra etmekte 
iken 28 Recep tarihli emlâk nizamnamesi ile 6 Re
cep 1296 tarihli nizamname ve iradeye mukterin 
9 Rebiulevvel 1293 tarihli talimatname mucibince 
emîâbi hirfe ve mukataalı mahaller ile müsakkafat 
ve müşiegillâtı mevkufeye ait muamelâtı tasarruf iye
nin icrası keyfiyeti de bu idarelere devredilmiştir. Ta
pu idareleri bu tarihlerden itibaren hem müsakkafat 
ve müştegiöâh mevkufe ile emlâki hirfe ve muka-
taah mahallerin vefaen ferağ ve beyi muamelâtım 
usulü mevzua dairesince teşde başlamışlar hem de 
vazifei esasiyeleri olarak arazii emiriye ve mevku
fenin vefaen ferağı ve ifayı deyn edilemediği takdir
de furuhtu muamelâtının icrasına devam etmişler
dir. Tapu İdareleri vazaifi esasiyesinin tasarrufa 
müteallik bilcümle muamelâtı tescil ve senet itası mer
kezinde olduğuna göre atehtlak vefaen beyi ve ferağ 
muamelâtının bunlar tarafından yapılması maksada 
ve nefsülenıre muvafıktır. 

3 Ağustos 1335 tarihi tezkerei samüye ile tebliğ 
olunan iradede vekâleti devriye ve bey'i büvefa ta
riki ve senedi resmi ile dahilere terhin olunan emlâk 
ve arazinin furuhtu hakkında daûnfer tarafından ve
kâleti devriyeye dair ibraz olunacak senet üzerine ta
pu idareleri tarafından medyunlara vuku bulacak 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ihbar veçhile mahakime müracaatla resmen tehiri I 
maslahat ettirilimediği halde mezkûr idareler marife
tiyle beyi ve ferağ muamelesinin icrası ve mahaki-
nıe müracaat halinde lahik olacak hükme intizar 
olunmak veya senedi resmi vekâleti devriye ile veki
li hasbelvekâle levazımı vekâleti ifadan imtinaı tak
dirinde biimuhakeme verilecek karar üzerine muarnıe- I 
M icraiyeriin ifası lüzumu gösterilerek vefaen beyi 
ve ferağ muamelâtının icra kısmım teşkil eden mü
zayede muamelesi de mezkûr idarelere tahmil edil
miştir. Hatta bîr mesele münasebetiyle sebkeden I 
iş'ara binaen mülga Şurayı Devlet Mülkiye ve Maa- I 
rif Daresince tanzim ve heyeti unıumiyeden tezyil j 
olunan 27 Şubat 1335 tarihli mazbata i e saMfüzzikir 
iradeden başka hususî bir kanun ve nizam mevcut 
olmaması serrişte edilerek tapu idareleri icra daire- I 
sinin müstahlefi addedilmiş ve bu mazbatada icra I 
dairesine ait usul ve kav aidin tapu idarelerince tat
biki esası kabul edilmiştir. Halbuki İcra Kanunu I 
ahkâmı ile âmil olan icra daireleri hakkı kazayı haiz 
oldukları halde tapu idarelerinin kanunen vazifeleri 
rızaî muamelâtı ifa ve tebligatı icraiyeyi infaz et- I 
mekten ibare*: olduğu cihetle bunlar için filhal icra I 
Kanununun ancak muamelâta müteallik aksamı ma- I 
bihittatbiktir. Bu itibarla ilıalei katiyenin icrasın- j 
dan sonra vekil devrinin takrir itasından veya müşte
rinin müzayede bedeli vermekte imtinaı gibi her han
gi bk sebebin zuhuru hallinde tapu idareleri alâka
darları mahkemeye sevketmek ıztırannda kalmakta 
ve erbabı mesalih de bittabi bundan müteessir ol
maktadır. Bundan başka usulü icra ihtisas meselesi 
Olup ademi sailâhiyet itibariyle tapu memurlarının 
meslekleri haricinde olan bu usule hakldyle vakıf oia-
mıyacakları da derkârdır. Bu sebepte usulü muha-

kemei hukukiye ve icra kanunlarına tevfikan icrası 
lâzım gelen tebligatta ve müzayede ve ihale muame
lâtında bazı yanlışlıklar ve zühuller vukuu hasabiy-
le pek çok itirazat ve şikâyat ve feshi müzayede gibi 
matalibat vuku bulmaktadır. Bazen de müşteri ve
ya dain tarafından muhik olarak protesto keşide ve 
tapu idaresi aleyhine dava bile ikame edilmektedir. 
Bu gibi avhalde tapu memurları bizzarur vazifei mü
himine ve esasîyesi olan muamelâtı tasarrufiyeyi bir 
tarafa bırakarak bu deavi safahatından mütevellit 
müşkülleri iktihaın ile iştigale mecbur olmakladırlar 
ki muamelâtı umunıiyenin bu yüzden ne derece mü
teessir olduğunun izahına hacet yoktur. Tapu ida
relerimin vazifei mühinunei esasîyesi olan tespiti ta-
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sarrufatı deavi ve bendesi tahrir icrası suretiyle te
sisatı kuyudat meselei matlubesini temine hasrı me
saî eylemesi takarrür etmiş olmasına nıebni bilumum 
memaliki mütemeddinede olduğu ve halen Ziraat 
Bankası ve şuabatında da kanunu mahsusuna tevfi
kan cari bulunduğu gibi gerek vefaen beyi ve ferağ 
olunan gerek kanunu mahsusuna tevfikan teminat 
irae edilmiş bulunan emvali gayrimenkulenin müza
yede ve furuhtu muamelesinin tapu idarelerinden alı
narak icra dairelerine devri selameti muamele noktai 
nazarından elzem görülerek birinci ve ikinci madde
ler ona göre tertip edilmiştir. İstanbul Beyoğlu ve 
Üsküdar Tapu idarelerinde muamelâtı umunıiyenin 
sülüsanı derecesine baliğ olduğu icra kılınan tetkikat 
neticesinde anlaşılan bu makule müzayede ve icra 
muamelâtının vazaifi esasiyelerini bite hakkiyle ted
vire yetişemeyen müstahdemini mevcudece görülme
sine imkân oiamıyacağı anlaşılmasına nıebni mün
hasıran bu hususlarla iştigal etmek üzere her üç Man 
rede birer müzayede memuru ve maiyetlerinde birer 
kâtip istihdamı muvafık görülerek Tapu Müdürü-
yeti Umumiyesi bütçesinin 117 nci faslının ikinci 
maddesine bunlar içlin tahsisat vaz edilmiş idi. Mua-
melei mezkûrenin icra dairelerine devri itibariyle bu 
memur ve kâtiplerin tapu idarelerinde istihdamları
na lüzum kabnıyacağına ve bu muamelâtın deruhte
si dolayısiyle icra dairelerinin bir dereceye kadar 
teşkilâtı ve tertibatı tevessü edeceğine göre tahsisatı 
mezkûrenin adliye bütçesine nakli emrinde üçüncü 
madde tanzim edilmiştir. 

Tapu İdarelerinde vefaen beyi ve ferağ veya teminat 
irae olunan emvali gayrimenkulenin müzayede ve 
ihale ve tefvizi muamelâtının icra dairelerince icrasına 

dair Kanun 

Madde 1. — Vefan beyi ve ferağ veya teminat 
irae olunan emvali gayrinıenkule müddeti nıuayyene-
nin inkizası ile ifayı deyn olunmamasından dolayı 
talep vukuunda tapu idarelerinden malûmatı kay
diye alınarak icra idarelerince müzayede ve füruht 
olunur. 

'Madde 2. — Müzayede ve ihale ve tefviz mua
melâtı vefaen beyi ve ferağ olunan emvali gayrımen-
kulede icra kılınan ve teminat irae edilen emvali gay-
rımenkulede teminat kanununa tevfikan cereyan eder, 

Madde 3. — Tapu Müdüriyeti Umumiyesi bütçe
sinin 117 nci faslının ikinci maddesinde müzayede me
mur ve kâtipleri nıaaşatı için mattahsisat mevzu ulan 
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5 400 Ura Adliye Vekâleti bütçesinin faslının madde-
sine nakloluıımuştur. 

Madde 4. — 8JC.1275 tarihli Tapu Nizamnamesi
nin 25, 26, 27, 28, 29 neu maddeleri ile bu kanuna 
mugayir olan aibkjâımı mülgadır. 

Madde 5. — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 6. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
îsmet 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep M. Cemil 

Dahiliye Vekili (Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Te vf ik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Hamdullah Suphi 
Nafıa Vekili ^ Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Bey Mehmet Sabri 
Hini imzada bulunmadı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenanı Doktor Refik 

TAPU ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

19.12.1341 
Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae olunan 

emvali gayrımenkuknin müzayede ve ihale ve tefvizi 
muamelâtının badema icra dairelerince ifası hakkın
da Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umunıiyeden En
cümenimize muhavvel kanun lâyihası Tapu Müdüri 
Umumisi Beyin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de bast ve tembit 
edildiğine göre icra meselesi bir ihtisas meselesi olup 
topu memurlarının meslekleri haricinde bu işlerle de 
iştigali zaten muğlak olan muamelâtı tasarruf iyenin 
hüsnü cereyanını tehir ve teşviş edeceği derkâr ve ta
pu idarelerinin vazifei esasisi tasarrufatı tespiti dea-
vi ve bendesi tahrir icrası ile kuyudatı salim bir su
rette tesisten İbaret olup, bunların bile mesalhi üm
meti müteessir etmeyecek bir tarzda tedvir edileme
diği aşikâr olmasına mebni hükümetin teklifi esas 
itibariyle muvafıkı maslahat görülmüş ve ancak istik
raz olunan mebaüğ mukabınııde emvali gayrımen-
kuienin teminat iraesine dair 25 Şubat 1328 tarihli ka
nunun onuncu maddesinin «katiyen ihale olunur» 
£tk&ua «icra- kanununa: tevfiki muamele, olunur» su
retinde tefsir edilerek usulü müzayede ve ihalede 

vahdet husule geldiği için ikinci madde tayyedilmiş 
olmakla benmıcibi havale Adlîye Encümenine tevdii 
karargir olmuştur. 

Reis Mazbata M^arriri 
Camit Karesi 

Cavk AH Şuuri 
Kâtip Aza 

Malatya Aydm 
Mahmut Nedim Mithat 

Aza" 
Artvin 
Hilmi 

ADUİYE ENCÜMEN! MAZBATASI 
Vefaen bey ve ferağ veya teminat irae olunan em

vali gayrımenkuknin müzayede ve ihale ve tefviz mua
mmalının icra dairelerince ifası hakkında (J/724) nu
maralı kanun lâyihası ile buna mütedair Tapu En
cümeni mazbatası Encümenimize havale edilmekle 
tetkik ve tezekkür edildi. 

Kanun lâyihasının teklifine saik olan esbap En-
ciimenimrzce de muvafık görülerek maddelerde ber-
veçblzir tadilât icra kılınmıştır : 

Birinci maddede mezkûr (tcra dairelerince) ibare
sinden sonra maksadı daha iyi ve şâmil bir tarzda 
ifade eden (tcra Kanunu mucibince) ibaresi ikame 
edilmiştir. İkinci maddenin Tapu Encümenince tay-
yındam serdedilen mülâhazat tensip edilerek (tay) ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde, Adliye bütçesine tahsisat ilave
sine ait ise de zaten icraya taalluk eden menkul ve 
gayrimenkul emvain müzayede ve ihalesi icra dai
relerinin vazaifi asliyesinden olmasına mebni kadro
ya memur ilâvesi lüzumsuz görülmüş ve zaten senei 
atiye bütçesine bu yolda bir tahsisat konulmamış ol
duğu da anlaşılmış idiğinden bu madde dahi Encü-
menimizce tayyedilmiş/tir. Şu suretle dördüncü mad
de ikinci madde olarak ve müteakip maddeler aynen 
kabul ve ol veçhile tespit edilmekle Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Bozok 
Refik Ahmet Hamdi 
Aza Aza 

Antalya Kastamonu 
Ahmet Saki AK Nazmi 

Aza 
Konya 

Terfik Fikret 
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ADLÎYİE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
IBirinci Madde — Vefaen beyi ve ferağ veya teırii-

na!t irae olunan etmvali gayrıraedkule müddeti muay-
yenenin inkizası ile ifayı deyn olunmamasından: dola
yı talep vukuunda tapu idarelerinden muamelâtı kay
diye alınarak icra dairelerince İcra Kanunu mucibince 
müzayede ve f üruht olunur. 

İkinci Madde — 8.C.1275 tarihli Tapu Nizamna
mesinin 25, 26, 27, 28, 29 ncu maddeleri ile bu ka
nuna mugayir olan ahkâm mülgadır. 

Üçüncü Madde — üu Kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiycsi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Vefaen Beyi ve ferağ ve teminat irae olunan em
vali gayrımenkulenln İcra Kanunu mucibince müza
yede ve f uruhtu hakkında kanun. 

Birinci Madde — Vefaen Beyi ve ferağ veya te
minat irae olunan emvali gayrımenkule müddeti mu-
ayyenenin inkızasıyle ifayı deyn olunmasından dola
yı talep vukuunda tapu idarelerinden malûmatı kay
diye alınarak icra dairelerince icra kanunu mucibin
ce müzayede ve furuht olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 8 Cemaziyelevvel 1275 tarihli 
tapu nizamnamesinin 25, 26, 27, 28 29 ncu maddele
riyle bu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). İkin
ci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun Heyeti umumfyesini reyinize arz ediyo
rum, kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

5 . 1926 C : 1 

2. — Arazî Kanununun bazı mevaddının tadili 
hakkında (1/926) numaralı kanun lâyihası ve Tapu 
ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

15 Nisan 1926 
7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun bazı 

mevaddının tadili hakkında Maliye Vekâletince tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli 
İçtimaınıîa tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyuruîması rica olunur. 

Başvekil 
İsmet 

7 Ramazan 1274 tarihli arazi kanunun bazı madde
lerinin ilgasına dair Kanunun Esbabı Mucibe Lâyi

hası 
17 Şubat 1341 tarihli ve 553 numaralı kanun mu

cibince aşar usulünün ilgasiyle arazinin 1331 senesin
de mukayyet olan kıymetlerden sekiz ve kıymeti ye
niden takdir olunacak arazi için de altı misil olarak 
vergi istiyfa olunacağına ve arazinin meraya tahvi
linden veya üzerine ebniye ve eşear ihdas ve gars bu
lunduğu halde mukataa namı ile alman bedeli öşrün 
dahi badema alınmıyacağı mezkûr kanunun yedinci 
maddesinin hükmü icabından bulunmasına binaen 
halen meriyetine lüzum kalmıyan ve vaktiyle ziraat 
ve fesahatin temini devamı maksadıyîe vaz olunan 
7 Ramazan 1274 tarihli arazi kanununun 68, 69, 70, 
71, 74, 76, 84 ve 85 nci maddelerinin ilgası lüzumu 
hâsıl olmuş ve binaenaleyh harbi umumî dolayısiyle 
Türkiye memalikinin her canibi menatıkı harbiyeden 
madut olup, Balkan harbinden beri askerlik dolayı
siyle her yerde bihakkın ziraat ve felahat olunama
yan yerler hakkında tapuya müteallik ahkâmın hali 
tatbikinde halkın bilkülliye hukuku izaa edileceği 
teemmül olunarak tanzim olunan kanunun birinci ve 
iküııci maddeleri ona göre tertip edilmiştir. 

7 Ramazan 1271 tarihli Arazi Kanununun bazı me
vaddının ilgasına dair kanun lâyihası 

Madde 1. — Arazi Kanununun 68, 69, 70, 71, 74, 
84 ve 85 nci maddeleri ahkâmı mülgadır. 

Madde 2. — Bu Kanunun hükmü 17 Şubat 1341 
tarihli aşar usulünün ilgasına dair olan kanunun neş
rinden mukaddem ziraatten terk ve tatil olunmuş 
olan mahaller hakkında da caridir. 
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Madde 3. — Bu Kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 4. — Bu Kanunun icrayı ahkâmına Adli
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Millîye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Nai'ıa Vekili 
Bahiç 

Ticaret Vekili 
Alı Cenanı Bey 

HJni imzada bulunmadı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan Bey 

H'ni imzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Hini imzada bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Sabri Bey 

H *ni. imzada bulunmadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Riyaseti Celileye 
7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun bazı 

mevaddının tadilini havi Başvekâletten varit olarak 
Encümenimize havale buyurulan esbabı mucibe lâyi
hası tetkik edildi. Ahalimizin hukukunun ziyadan vi
kayesini istihdaf eden hükümetin gayesi esas itibariy
le şayanı kabul görülmüştür. 

Aşarın ilgası ile yerine ikame olunacak vergi hak
kındaki 17 Şubat 341 tarihli ve 552 numaralı kanu
nun mevkii meriyete vaz'ından sonra artık üç sene 
müddetle ziraat edilememiş olaıf arazinin müstehakı 
tapu olması usulünün devam ve temadisi muvafıkı 
madclet olamayacağı gibi, kanunu ahir mucibince 
altı ve sekiz misli arazi vergisi vermekle mükellef 
olan halkımızın da mağduriyeti mucip görüldüğün
den balâda tarihi zikrolunan arazi kanununun 68, 69, 
70, 71, 74, 76, 84, 85 nci maddelerinin ilgası münasip 
mütalaa olunarak hükümet lâyrhai kanuniyeslnin bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maharebaîı mütevaliye dolayısiyle senelerce zi
raat edilememiş olan arazinin 1274 tarihli kanun mu
cibince müstenakı tapu olması eshabının huliukunun 
ziyaa uğramasını müeddi olacağından bazı ahval il-
casiyle arazisi zeredilememiş olanları mükellefiyetten 
istisna ettiği cihetle, ikinci, üçüncü madde aynen ka

bul olunarak dördüncü maddesi bu kanun hükmünün 
terasına Maliye ve Adl.'ye Vekilleri memurdur sure
tine tahvil olunarak bermucibi havale Adliye Encü
menine takdim edildi. 

Reis Mazbata Muharriri Namına 
Canik Malatya 
Cavit Mahmut Nedim 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mithat 

Aza 
Kastamonu 

Fuat 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Arazi Kanununun bazı mevaddının tadilini havi 

(1/926) numaralı kanun lâyihası ve Tapu Encümeni 
mazbatası encümenimize havale buyurulmakla tetkik 
ve mütalâa kılındı. 

Âşann vergiye kalbi ile tadili teklif olunan ah
kâmı kanuniyenin esasen vücuduna ihtiyaç kalma
mış ve arazi kanununun Meclisi Âlice kabul buyu
rulan Kanunu Medeni ve Borçlar Kanunu ahkâmı 
ile taaruz eden bu misillû mevaddının mezkûr ka
nunların meriyetiyle hükümden sakıt olacağı tabii bu
lunmuştur. Şu kadar ki, meriyetleri zamanına kadar 
Arazi Kanununun bugün için bir lüzum ve mana ifa
de edemiyen müstehakı tapu ahkâmının ref'i faydalı 
bulunmuş ve bu cihetle lâyiha! mezkûre Encümeni-
mizce muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya 
Refik 
Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 
Âza 

Karesi 
Osman Niyazi 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Ali Nazmi 
Âza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Âza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

7 Ramazan 1274 Tarihli Arazi Kanununun Bazı 
Mevaddının İlgasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Arazi Kanununun 68, 69, 70, 
71, 74, 76, 84, 85 inci maddelerinin ahkâmı mülgadır. 

İkinci Madde — Bu kanunun hükmü aşar usulü
nün ilgasına dair olan 17 Şubat 1341 tarihli Kanu-

— 79 — 



t : 97 12 . 5 . 1926 C : 1 

nun neşrinden mukaddem ziraatten terk ve tatil olun
muş olan mahaller hakkmda da caridir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünün ic
rasına Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim, malumu âliniz Ara
zi Kanunu ahkâmınaca arazinin sahipleri müstecir 
hükmünde idi. Asıl rakabesi hükümete ait idi. Aşar 
usulü lağv ve vergiye kalbedildi ve Kanunu Medeni 
de bu ahkâmı da değiştirdi. Kanunu Medeni mem
lekette evkaf müstesna olmak üzere bir nevi gayri
menkul kabul ediyor. Artık bundan sonra araziî 
metruke imiş, emiriye imiş filân... Bu alıkâmı kabul 
etmiyor. Aşar lağv olunarali vergiye kalbolunduktan 
sonra artık bu gibi tapu kaydında bir mana kalmı
yor. Kanunu Medenî bir kaç ay sonra cari olacak. 
Bu müddet zarfında halkın ihtiyacını tatmin için, 
Hükümet böyle bir kanun teklifi ihtiyaç ve ıztırarın-
da kalmış. Encümenleriniz de muvafık görerek He
yeti Umumiyenin nazan tasvibine arz ediyor. Kabu
lünü rica ediyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7 Ramazan 1274 Tarihli Arazi Kanununun Bazı 
Mevaddımn İlgasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Arazi Kanununun 68, 69, 70* 
71, 74, 76, 84, 85 inci maddeleri alıkâmı mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Birinci maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanunun hükmü aşar usu
lünün ilgasına dair olan 17 Şubat 1341 tarihli Kanu
nun neşrinden mukaddem ziraatten terk ve tatil olun
muş olan mahaller hakkında da caridir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok
tur, maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünün ic
rasına Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, reye vaz edilmiş olan kanuna rey ver-
miyenler var ise lütfen reylerini versin! İstihsali âra 
hitam bulmuştur. 

Efendim, müzakereye devam ediyoruz. Birinci 
madde Muvazene Ençümenindedir, ikinci maddede
ki lâyiha cumartesi günü müzakere edilecektir. Üçün
cü madde Sıhhiye ve Muvazenei Maliye Ençüme
nindedir. Dördüncü maddenin ikinci müzakeresini 
yapacağız. 

3. — Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci madde
lerine birer fıkra tezyili hakkında (1/877) numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, bu lâyihanın ikinci müzakere
sidir. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteeyn var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. 

Pasaport Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerine 
Birer Fıkra Tezyiline Dair Kanun 

Madde 1. — 20 Teşrinisani 1334 tarihli Pasaport 
Kanununun 17 nci maddesine fıkrai atiye tezyil edil
miştir : 

Türkiye'den müfarakat eden ecnebi memurini as
keriye ve mülkiye ve talebe ve muhtacînine müteka
biliyet şartiyle meccanen pasaport vizesi ita edilebilir. 
Türkiye'den teb'it olunmakta bulunan eşhasın pasa
portlarından da vize harcı alınmaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İkinci müzakere
sidir, tadil takriri yoksa reye konulmalı. 

REİS — Efendim, tadil teklifi yoktur. Birinci 
maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Mezkûr kanunun 18 inci maddesi
ne fıkrai atiye tezyil edilmiştir : 

Ecnebi memurini askeriye ve mülkiye ve talebe 
ve muhtacinine Türkiye şehbenderleri tarafından, 
mütekabiliyet şartiyle, meccanen pasaport vizesi 
ita olunabilir. 

(1) Birinci müzakeresi 95 inci zabıt ceridesindedir. 
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REİS — Efendim, madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Binaenaleyh reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaktırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Hariciye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... aKbul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

4. — İdareten tekaüde sevkedilen Tokat Jandarma 
Alayının Niksar Takım Kumandanlığından mütekait 
Mülazımıevvel Şakir Efendinin (4/327) numaralı is
tidası ve istida, Mudafaai Milliye ve Dahiliye Encü
menleri mazbataları.. (Sıra No. : 78'e ilâve) (1) 

REİS — Okunacak. 
(Mudafaai Milliye Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — Efendim, Encümenin mazbatasını reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

Efendim, ruznamenin diğer maddesine geçiyo
ruz. 

5. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen mensu-
bîni askeriyeye mütedair (347) numaralı kanun mu
cibince teşkil olunan Heyeti Mahsusa ile Mudafaai 
Milliye Vekâleti arasında mütehaddis ihtilââfm halli 
hakkında (3/584) numaralı Başvekâlet tezkere?* ve 
Mudafaai Milliye ve Adliye Encümenleri mazbatala
rı. (Sıra No. su : 162) (2) 

REİS — Okunacak. 
(Mudafaai Milliye Encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Adliye Encümeni izahat verecek mi efen
dim? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Hayır efen
dim. 

(1) 78'e ilâve matbua zaptın sonuna merbuttur. 
(Evveliyatı 60 inci içtimadadır.) 

(2) 162 Sıra No. lu matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni noktai nazar 
tespit etmemiştir. «Bu, Bursa Heyeti Mahsusası ile 
vekâlet arasında bir ihtilâftır. Mudafaai Milliye En
cümeni noktai nazannı serdetmiştir. Bizce diyecek 
bir şey yoktur.» diyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bİr sual 
soracağım. Heyeti Mahsusa bu iki zabitin sureti ka-
tiyede tardına ve nisbeti askeriyesinin kai'ma karar 
verdiği halde bu, kat'î olan karardan ne suretle rücu 
edilerek cevazı istihdam kararı veriliyor? Kati olan 
evvelki kararın tekrar tetkiki lâzım gelmezken vuku 
bulan müracaat üzerine, ikinci defa kararı sabıkı 
nakz edecek surette karar veriyorlar. Yekdiğerini mü
tenakıs yeni karar bir heyetten nasıl çıkar? 

MUDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, mazbata met
ninde arz edildiği veçhile hükümeti milliye aleyhinde 
teşekkül eden kuvayı inzibatiyeye dahil olmak töh
meti ile Miralay Mehmet ve Kaymakam Yusuf Ke
nan Beyler hakkında Bursa Heyeti Tahkikiyesince 
ilk defa icra kılınan tahkikat neticesinde fiilleri sa
bit olmuş ve bunların nisbeti askeriyelerinin kat'ma 
hükmedilmiştir. Bilahare Bursa heyeti mahsusası-
n?n ilânihaye devamı faaliyeti vekâletçe şaya
nı tecviz görülmediği için faaliyetlerine nihayet 
vermek ve aynı zamanda Heyeti Mahsusadan ve
rilen kararlara alâkadarlar tarafından itiraz edil
mek ve isbatı masumiyete kendisini muktedir gören
lere mühlet vermek mülâhazası ile tekmil ahzı asker 
şuabatı vasıtasiyle mensubîni askeriyiye tebligat icra 
edilmiştir. Bu tebligat üzerinedir ki, haklarında sadır 
olan karara itiraz etmek isteyen Kaymakam Yusuf 
Kenan ve Miralay Mehmet Beyler Bursa Heyeti 
Mahsusasına istidayı şahsî ile müracaat etmişlerdir. 
Bu istidayı şahsîleri üzerine yapılan tahkikat neti
cesinde bunların kuvayı inzibatiyede bulundukları es
nada vatan aleyhinde çalışmadıkları sabit olduğundan 
ademi mesuliyetlerine karar verilmiştir. (Nasıl olur 
sedaları) 

HASAN BEY (Elâziz) — Kuvayı inzibatiyeye da
hil olduktan sonra vatan aleyhinde çalışmamışlar, 
nasıl olur? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Arz edeyim efen
dim, evvelki karar tamamen aleyhlerinde, ikinci ka
rar kısmen lehlerindedir. Ademi mesuliyetin manayı 
kanunîsi Heyeti Celilenizin malumudur. Yani fiil 
sabittir. Fakat mucibi tecrim bulunmadığından ne
ticede «tebriyei zimmet» suretinde ifade edilmiyerek 
ademi mesuliyet kararı verilmiştir. Vekâlet evvelki 
kararla ikinci karar arasındaki tezadı şayanı dikkat 
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görmekle beraber bunlar hakkında verilen ilk ka
rarın doğru olabileceğini iddia etmektedir ve 29 Ni
san 1336 tarihli Hiyaneti Vataniye Kanununun bi
rinci maddesine tevfikan bunlann fiilleri, kuvayı in-
zibatiyeye dahil olmaalrı itibariyle, doğrudan doğruya 
Büyük Millet Meclisi aleyhine teveccüh etmiş bir cü
rüm addedilir. 

İkincisi, malumu âliniz mücadelei milliyeye işti
rak etmiyenler ve hududu millî haricinde kalanlar 
hakkında kabul edilmiş olan 15 Eylül 1339 tarihli 
Kanunu mahsus bu fiilleri doğrudan doğruya tecrim 
ediyor. Bu maddenin birinci maddesinde Hükümeti 
milliye aleyhine teşekkül eden kuvayı inzibatiyeye da
hil olarak münferiden veya mtictemian çalışanlar 
denmiştir, yalnız dahil olmayı kâfi görmüştür. Yani 
kuvayı inzibatiyeye dahil olmayı kâfi bir cürüm ad
detmiştir. Yoksa dahil olduktan sonra kuvayı milli-
yenin lehinde ve aleyhinde bir vaziyet alıp almadığı
nı vazu kanun muhtacı tetkik görmemiştir. Bu itibarla 
gerek Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesi 
dairesinde ve gerek arz ettiğim kanunun birinci mad
dedeki tarifah kanuniyeler dairesinde vekâlet bun
ların cürümlerini kâfi görmüştür. Binaenaleyh bun
ların nisbeti askeriyelerinin kat'ı doğru ve muvafık 
görülüyor. Encümen bu mütalâayı mucib görmüştür. 
Hükmün doğru olabileceğini iddia ediyor, bu noktai 
nazarı musip görmüştür efendim. (Çok doğru seda
ları) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müdafaai 
Milliye Encümeni namına buyuruluyor ki, kuvayı 
inzibatiyeye dahil olmak doğrudan doğruya hıyaneti 
vataniyedir. Şöyle veya böyle hareket etmek mev
zubahistir. Bu Hiyaneti Vataniye Kanununun birin
ci maddesinden çıkma mıdır, yoksa başka bir şey 
mi vardır? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, mazbata 
metninde iki şeye atfı nazar ediliyor. Deniliyor ki, 
vatan aleyhinde teşkilâta girenlerin hüsnüniyet ve 
suiniyetlerine bakılacağına dair bir kayıt yoktur. 
Bunun matufu Hiyaneti Vataniye Kanununun birin
ci maddesidir. Son fıkra dahi kâfi bir sebeptir. Bu 
da arz ettiğim, mücadeleyi milliyeye dahil olmayan
lar hakkındaki kanunun birinci madesindeki kuvayı 
inzibatiyeye dahil olup, Hükümeti milliye aleyhinde 
münferiden veya müetemian çalışmak fiilinin hu
dudu dahilinde görülmektedir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bursa'da teşekkül eden 
heyet, evvelce nisbeti askeriyelerinin kafına karar 
vermiş, sonra ademi mesuliyetlerine karar vermiş. 

Müdafaai Milliye Vekâleti bu mütenakıs karar hak
kında, bu kararlar nedir diye sormuş mudur? Ve bir 
şey yapmamış mıdır? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, ikinci ka
rar ilk karan nakız bir vaziyette olduğu için vekâ
letin nazarı dikkatini celbetmiş ve tekrar tetkik edil
mek üzere Bursa Heyeti Mahsusasına havale edil
miştir. Buna ilâve edecek bir maruzatım varsa, bu 
zatların kuvayı inzibatiyeye dahil oldukları, fakat 
mahiyeti hizmetlerinin meçhul olduğu anlaşılabilir. 
Fakat Heyeti Celilece derhatır buyurulur ki, bun
dan evvel kuvayı inzibatiyede hizmet almamış, fakat 
dahil olmak için istida ile müracaat edenler bile şa
yanı af görülmiyerek bunlann da nisbeti askeriyele
rinin kat'ı lâzım olduğuna karar verilmiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mevzuba
his olan bu iki zat hakkında Bursa'daki Heyeti Mah-
susanın ikinci kararı kafiyen doğru değildir. Zira 
efendiler mazbata muharriri beyefendi, ikinci ka
rarın mebnii aleyhi olmak üzere bunlann kuvayı in
zibatiyeye dahil olduklanm ve fakat bizim lehimize 
hareket ettiklerini gösteriyor. Halbuki efendiler, ge
çenlerde yine böyle bir meseleyi bilmünasebe arz 
etmiştim : Kuvayı inzibatiyeye dahil olup, mücadelei 
milliye tarafına hizmet edenlerin esamisi makamı 
aidince malumdur. Eğer bu adamlar, kuvayı inziba
tiyeye dahil oldukları halde bize hizmet etmiş olsa
lardı Müdafaai Milliye Vekâleti bilirdi. Mademki 
Müdafaai Milliye Vekâleti reddediyor, bu adamlar 
hakkında birinci karar olan nisbeti askeriyelerinin 
kat'ı karan pek doğrudur. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yok, Encü
men mazbatasını reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası kabul 
edilmiştir. 

Efendim, reye konulan kanuna reylerini henüz 
vermiyenler varsa lütfen reylerini versinler. Âra is
tihsali hitam bulmuştur. 

6. — Resmî munzam pullarının ilga ve el ilânla
rına ait resmin yirmi paraya tenzili hakkında (1/858) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (Sıra No : 163) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-

(1) 163 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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miyenler el kaldırsın.., Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
Resmî Munzam Pullarının İlgasına ve £1 İlânlarına 

Ait Resmin Yirmi Paraya Tenziline Dair Kanun 
Birinci Madde — Damga Kanununun dokuzuncu 

faslında muharrer munzam resimlere mahsus pullar 
mülgadır. 

Munzam resimler için de diğer damga ve Hazine 
pulları istimal olunur. 

REİS — Birinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Damga Kanununun 77 nci mad
desi ahkâmı mülgadır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Damga Kanununun dokuzun
cu maddesinin 91 inci fıkrasında zikrolunan ilânların 
3 Mart 1341 tarihli Kanun ile 1341 senei maliyesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun 28 inci maddesi 
mucibince bir kuruşa iblağ edilen mükellefiyeti yirmi 
paraya tenzil olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun her mahalde neş
ri tarihinden muteberdir. 

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

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, kanunun müstaceliyeti hakkında karar 
yoktur, ikinci müzakereye tabidir. 

Reye konulmuş olan kanunların neticelerini arz 
ediyorum : 

Stokholm'de imza edilen postaya ait hususatın 
tasdiki hakkındaki kanuna 146 zat iştirak etmiştir. 
muamele tamamdır. (146) kabul vardır. Red ve 
müstenkif yoktur. O halde kanun (146) rey ile kabul 
edilmiştir. 

Pasaport Kanununun 17 ve 18 inci maddelerde 
birer fıkra tezyili hakkındaki Kanuna (113) zat rey 
vermiştir. Muamele tamam değildir. Red ve müsten
kif yoktur. Kanun ikinci defa reyinize arz edilecek
tir. 

Efendim, bugünkü ruznamenin 8, 9 ve 10 uncu 
maddelerindeki lâyihalar henüz tabı ve tevzi edilme
miştir, müzakere edemiyeceğiz, başka müzakere edi
lecek bir madde de kalmamıştır. 

Yarın saat 14'de içtima edilmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15,40 
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Stokholm'de imza edilmiş olan Postaya ait hususatın tasdiki hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vaa 
neticesi 

«Kanun kabul edilmiştir» 
Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmiyenler 

287 
146 
146 

0 
0 
2 

• 139 

[Kabul Edenler] 

AFYON KARAHISAR 
Ali B. 
îzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B, 
Ali Fuat Paşa 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

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

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Nedp Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 

Şeref B. 
Zülfi B. 

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

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Halkkı Tarım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B, 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Müir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 
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KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B.

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

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NÎĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RÎZE 
Ali B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 

Yaşar B. 
SİİRT 

Halil Hulki B. 
SİNOP 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

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

AFYON KARAHÎSAR 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

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

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M.) 

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

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzıim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 

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

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emıiıı B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. (M.) 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 

85 — 



t : 97 12 . 5 . 1926 C : 1 

Hüseyin Rauf B. -
İsmail Canbulat B. (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfiik Rüştü B, (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. Â.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B; 

KAYSER î 
Sabit B. 
Zeki B. 

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

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs

tik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

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

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şarki İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 

MARDİN 
Ali Rıza B. (M.) 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâm'il B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Ham d i B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

• > • < « 
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Pasaport Kanununun 17, 18 nci maddelerine birer fıkra tezyin" hakkındaki Kanunun neticei ârâa 
«Nisap yoktur» 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AliB. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Dr. Reşit Gal'ib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 

Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller 

287 
85 

113 
0 
0 

172 
2 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdüihalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DÎYARBEKİR 

Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

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

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

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

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Şahit B O d L/İL J j , 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Fuat B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
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Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

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

AFYON KARAHİSAR 
KâmÜl B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumrur) 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

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

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

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

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

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. (M.) 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emlin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akç'oraoğlu Yusuf B. (M.) 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
^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.) 
Kârnül B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyyat B. (Şark 
İstik. Mah. M\ U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

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

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
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Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

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

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

MALATYA 
Bedri B, (M.) 

Dr. Hilmi B. 
îsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B, 

MARDİN 
Abdülrezzak B, 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B, 

ORDU 
Halil Sıti'a B. 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat B, 
Fuat B. 

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

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B, 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

• • 

Kadri Ahmet B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. 

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

URFA 
Ali B. 
Refet B, 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Sıra Numarası : 78'e ilâve 

IDARETEN TEKAÜDE SEVKEDİLEN TOKAT JANDARMA ALAYININ NİKSAR TAKIM KUMAN
DANLIĞINDAN M Ü T E K A I T M Ü L Â Z I M I E V V E L ŞAKIR E F E N D I N I N (4/327) N U M A R A L I ISTIDASI 

VE İSTİDA, MÜDAFAAl MİLLİYE VE DAHİLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 29.4.1926 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet ; 4/327 
Karar : 72 

Dahiliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 
Umum Jandarma Kumandanlığınca mağduren te

kaüde sevkedildiğinden bahisle hukukun muhafaza
sına dair Tokat Jandarma Alayının Niksar Takımı 
Kumandanlığından mütekait Mülâzimievvel Şakir 
Efendi tarafından verilen istida ve merhutatı Encü-
menimizce mütalâa ve müzakere olundu. Şakir Efen
dinin jandarmaya tarihi duhulü 10 Nisan 1335 ve 
icrayı tekaüdi ise 5 Teşrinisani 1339 olduğuna göre 
jandarmadaki müddeti hizmetinin üçbuçuk seneden 
ibaret olduğu görülmekte ve icrayı tekaüdüne mües
sir olan esbabın da, iyi bir sicile malik olamamakla 
beraber vazifei memuriyetini suiistimal ve vazifede 
ihmal ve terahi fiillerinden dolayı mahkeme nezdin-
de iki defa mahkûmiyetinden inbias ettiği anlaşıl
maktadır. Filhakika üç buçuk senelik hayatı mesle-
kiyesi esnasında kâfi bir kabiliyet göstermiyen ve 
buna munzam olarak iki defa da mahkûm olan bir 
jandarma zabiti hakkında dairei aidesince ibrazı em
niyet olunamamak tabiîdir. Binaenaleyh esbabı mes-
rude tahtında devamı istihdamı caiz görülmiyerek as
kerî tekaüt ve istifa kanununun ikinci maddesine tev
fikan Umum Jandarma Kumandanlığınca tekaüde 
sevkedilen müsted'i hakkındaki muamele encümeni-
mizce musip görülmekle takdim olunur. 

Müdafaai Milliye 
ıcümeni Reisi namına 

Karahisarısahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Âza 
Ordu 
Recai 

Mazbata Muharriri 
namına 
Kocaeli 
İbrahim 

Âza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Âza 
Ertuğrul 
Rasim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 5.5.1926 

Dahiliye Encümeni 
Adet : 98 

4/327 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Tokat Jandarma Alayının Niksar Takım Kuman

danlığından mütekait mülâzimievvel Şakir Efendinin 
mağduren tekaüdü icra edildiğinden bahisle talebi 
madeleti havi Riyaseti Celileye takdim eylediği isti
da ve İstida Encümeni mazbatası ve Müdaafai Mil
liye Encümeniyle Encümenimize havale Duyurulmak
la tetkik ve müzakere olundu. 

Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatasında da 
tasrih ve izah edildiği veçhile mumaileyh Şekir Efen
dinin iyi bir sicile malik olamamakla beraber vazifei 
memuriyetini suiistimal ve vazifede ihmal ve tarahi 
fiillerinden dolayı iki defa mahkûm edilmesi ve üç 
buçuk senelik hayatı meslekiyesi esnasında kâfi bir 
kabiliyet gösterememesi dolayısiyle dairei aidesinin 
kendisine ibrazı emniyet edememesi pek tabiî bulun
duğundan esbabı mesrude tahtında mumaileyhin de
vamı istihdamı caiz görülmiyerek Askeri Tekaüt ve 
İstifa Kanununun ikinci maddesi mucibince hakkında 
yapılan muamele Encümenimizce de muvafık görül
müş ve Heyeti Celileye arz ve takdim olunmuştur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Âza 
Çorum 

İsmail Hakkı 

Âza 
Kayseri 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

Âza 

Âza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Âza 
Kocaeli 

» • • < « 



— 2 — 

Sıma Numarası : 162 

MÜCADELEİ MİLLİYEYE İŞTİRAK ETMİYEN MENSUBİNİ ASKERİYEYE MÜTEDAİR 347 
NUMARALI KANUN MUCİBİNCE TEŞKİL OLUNAN HEYETİ MAHSUSA İLE MÜDAFAAİ 
MİLLİYE VEKÂLET ARASINDA MÜTEHADDİS İHTİLAFIN HALLİ HAKKINDA (3/584) NUMA
RALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MÜDAFAA! MİLLİYE VE ADLİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemli Mahsus Müdliriyeti 

Ade« Î (6/685) 
25 Şulbatt 1926 

Büyük Millet Meclîsi Riyasetine 
Millî mücadeleye iştiralk etnuîyerelk hududu millî 

haricinde kalan erkân ümera ive zabıtam ve memurî^ 
nü askeriye hakkında tatbik olunacak muameleye 
mütedair 25 Eylül 1339 tariMı ive 347 numaralı kanu
nun Ibirlinıci maddesi mucibince tenkil olunan heyetti 
mahsusa ile vekâlet arasında mütehaddis İhtilâfın 
halli İçin Müdafaai Milliye Vekâletinden yazılan 
11 Şufbat 1926 tarih ve 462 numaralı tezkerenin mu-
saddak sureti ile buna müteallik evrak talkdim olun-
ımuştuıv 

Muktezaısının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade huyurulmasını rica eylerim efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai MüHiye Encümen i 

Adet : Sİ 
6 v 3 . 1926 

Müdafaai MMiye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Bursa'daıki heyetti mahsusa île vekâlet arasında 
hadis olan ihtilafın halli İçlin vekâletin Meclise müra
caat ettiği mesele şudur: 

Süvari miralayı Mehmet, Kaymakam Yusuf Ke
nan Beylerin kuvayı inzibatiye ıglM vatanın aleyhin
de vücuda gelen teşkilâtlarda çalışmış olmaları he
yeti mahsusa'ca sabit oluyor ve bu husustaki kanu
na nazaran (bir daha hizmeti devlette İstihdam olun*' 
mamak üzere nisbeti askeriyeleri kat olunuyor. Bi-

îâihare bu İki zabit tekrar heyeti nnahsusaya müra
caat ödlyor. Heyeti mahsusa bu defa (bu fiıM zalbMn 
teşkiUâtı mezkûrede bulundukları esnada vatan aley
hinde çalışmadıklarına kanaati vicdaniye hasıl ede
rek iademi mesuliyetine karar veriyor. 

Müdafaai MiHiye VeJkâleti şimdi diyor ıkiı: Ka
nunun birimci maddesinde (X) vatan 
teşkilâta girenlerin hüsnüniyet veya 
nazaran ayrı ayrı muamelâta talbi olmalarına daür 
ibir kayıt 'yoktur, Teşkütlâtı mezkûreye girmek bu hu
sustaki cezaya duçar olmak İçin kâfi bir sebeptir. 

(Tetkik ettik: Müdafaai Milliye Vekâletinin nok-
rtai nazarı mıustip görüldü Encümen, Heyeti Mahsu-
sanın süvari Miralayı Mehmet ve Kaymakam Yu
suf Kenan Beyler lıakkınldaM Ademi mesuliyet ka
ranını -reddetmiştir. 

Müdafaai Mitliye Encümeni 
Resisi namına 

Karahfisariısahip 
Musa (Kâzını 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 

Aza 
Malarya 

Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Eklem 

Aza 
Ondu 
Recaî 

Aası 
Bitlis 

Muhittin Nami 

(X) Madde 1. Maktanın mualiayı hilafet ve salta
natı memaliki mahrulsali şahaneyi yedi ecanlbten talh-
lis ve ıtaarruzattı defi maksadına matuf olarak te
şekkül elden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine 
isyanı mutazammın kavlen veya fiilen veya ıtahrf-
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nen muhalefet veya 
vatan addolunurJ 

ifsadatta bulunan ketsam, haimıi 

Adliyle Encümeni Mazbatası 
Heyieü mıattsusaca evvelce nhibeti askeı%esinin 

kat'ına karar verilmiş iken, muahhar tetkîkat üzeri
ne heyeti mezkûrece evvelki hüküm ıref olunarak 
iadei hukuku takarrür eden Süvari Miralayı Meh
met bey halkikmılakii (3/584) numaralı tezkere Encü-
menimlizce okundu ve {kalbi tezekkür ledÜdii. 

Zatı meselenin kanunu mahsusa tevfikan* teşek-ı 
kül eden Heyeti mahsusa lifle Müdafaıaii Milfiye Ve
kâleti arasında tahaddüs «den bir ihtilâfa mütedair 
olduğu anlaşılmıştır,. 

(Bu bapta Encümeni ıa|£d(i olan MüdafaaS Milliye 
Encümeni nokta? nazarım izhar etmiiştir. Tefsiri 

Adliye Encumenme taallukunu jnuc'p bir hal de 
görülemediğinden Heyetli umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reis VekiM 

Konya Mebusu 

Aza 
Antalya 

Ahmet Sakfi 

Aza 
(Kastamonu 
Ali Nazmf 

Aza 
Çorum 
Münir 

% 
Aza: 

iKamsM 

Osman Niyazi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Yozgat 

A'hnneıi Hamdi 
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Sıra Numarası : 163 

RESMİ MUNZAM PULLARININ İLGA VE EL İLANLARINA AİT RESMİN YİRMİ PARAYA 
TENZİLİ HAKKINDA BAŞVEKALETTEN GELEN (1/858) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE MU

VAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye, Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/533 

15 Şubat 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Resmi Biuiüzan? puEannın ilgası ve el ilanlarına 

aiıt resmin yiıtoi paraya tenzili hakkında Maliye Ve
kaletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
7 Şubat 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kamun lâyihası İ2e eshaıbı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim ohın-
muştur. 

Muktezasıhın ifasına ve neticesiııiır iş'arma mü
saade buyuruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUİCİBE 
6 Şubat 1321 tarihli Damga Kanunu mucibince 

tesis olunan resmi damganın vasıla! cîbayeti olmak 
üzere ihdas olunan muhtelif kıymetteki pullar meya-
nınd'a bir de kırmızı renkli resmi munzam pufları 
mevcut bulunmaktadır. 

Kanunun dokuzuncu faslında mahalli istimalleri 
sureti mahsusada tefrik ve tayin edilmiş bulunan iş
bu pulların mevkii istimalden ref'i ile mezkûr fasılda 
tayin olunan rüsuma maktu pulların vasıta! cibayet 
ittihaz olunması bir taraftan halkı, muamelelerinin 
mahiyetine göre pulun nev'ini tefrik etmek gibi kül
fetlerden vareste kılmak, diğer taraftan işbu pulların 
ihzar ve furuhtu gibi muamelâtı id ar iyeyi basitleştir
mek itibariyle mucibi faide görüldüğünden naipten 
takdim kılınan Iâyihai kanuniyenin birinci maddesi
ne bu maksadı temin edecek veçhile akkâm dercolun-
nıuştur. 

El ilânları hakkında mevzuatı haziranın tesis ey
lediği mükellefiyet de biîhasısa sayam tetkiktir. 

El ilânları adedi tab'ı itibariyle damga resmine ta
bi diğer evraka nazaran bir hususiyet arz eder. Fil
hakika muayyen bk mevzua taalluk eden her hangi 
bir ilânın binlere baliğ olan nüshaları resmi damga 
ile ayrı ayrı mükellef bulundurulduğu için beher va
rakaya ilsak olunacak pullun veya sürşarj edilecek 
damganın esmam pek cüzi olmak lâzım1 gelir. Bu 
itibarla 1321 kanununda nııaktu resme tabi tutulan el 

ilanları hakkındaki mükellefiyet miktarı iki para ola
rak vaz edilmiş ve üç mart 1341 tarihli kanunda bu 
miktarı beş defa tezyit ederek on paçaya iblağ eyle
miş idi. İşbu miktarı mükellefiyet el iĴ ânları 'hakkında 
mutedil bjr resim ihdas etmekte iken» 1341 sene! ma
liyesi Muvazene! Umumiye Kanununun 28 nci mad
desi damga resminin kuruştan dun olan küsuratının 
kuruşa iblağını tazaimımun eder hükmü ihtiva etme
sine binaen el ilânlarımın on paradan ibaret olan mü-
keîBefiyeti birden bire kırk paraya tereffü etmiştir 
ki bu vaziyet beş bin nüsha talbı olunan bir ilân için 
elli lira miktarında resim tahsilini istilzam etmek 
itibariyle hakikaten alâkadaran haklarında ağır bir 
ımükeEefiyet vücuda getirmiş ve günden güne ilânat 
hu yüzden mevkii istimalden kaldırılmağa balanmış 
ve binıııetice hazinenin bu matrahtan istiyf a ettiği re
sim miktarı da mahsus bir derecede tenakus eyle
miştir. 

Meşruti ait i ânife damga kanununun dokuzuncu 
maddesinin 91 nci fıkrasında muharrer olan ilânatın 
mükellefiyeti bir haddi makule tenzil hususunda bir 
lahza hile tereddüde mahal vermiyeceğinden kanunun 
ikinci maddesinde de işbu ilânatın yirmi para resme 
tebaiyyeti tasrih kılınmıştır. 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

TBMM 
Muvazenei Maliye Encümeni Esas No. : (1/858) 

Mazbatası 
Mazbata No. : 211 

Riyaseti Celileye 

Resmi munzam pullarının ilgası ve el ilânlarına 
ait resmin yirmi paraya tenzili hakkında Başvekâlet
ten varit olup, Heyeti Umumiyenin 17 . 2 . 1926 ta
rihli içtimaında Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası Düyunu Umumiye Müdiri Umumisi bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Damga Kanununun dokuzuncu faslında muhar
rer resmi munzam pullarının ilgası ile bunların yeri
ne maktu resimlere mahsus pufların ikamesi pul en* 
vaım tevhid ve muamelâtı teshile hadim olacağı gibi 
el ilânlarına ilsak edilen pulların bir kuruştan yirmi 
paraya tenzili de ilân muamelâtını teşvik edeceği ve 
bu yüzden varidatın artması bile ümit edilebileceği 
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nazarı dikkate alınarak lâyiha! kanuniyeriin tadilen 
kabulü ile Heyeti Celüeye takdimi karagir olmuştur. 

5 Mayıs 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülnaük 
Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Âza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
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Damga Kanununun 77 nci maddesi : Munzam 
pullarına tabi olan evrak ve senedata bermucibi ka
nun ifsakı lâzım gelen pulların gayrı pul ilsak edilmiş 
ise iktiza eden pul kıymetinin öşrüne muadil olmak 
ve fakat on paradan dun olmamak üzere hamili ta
rafından yeniden munzam pulu vaz ve iptal oluna
caktır. Hamil tediyatı vakıasından dolayı memuru 
mümziye hakkı müracaatı haizdir. 

3 Mart 1341 tarihli Kanunun birinci maddesi -
29 Eylül 1336 ve 29 numaralı Kanunun birinci mad
desi ile Uç misline iblâğ edilmiş olan maktu damga 
resmi beş misline iblağ edilmiştir. 

1341 Muvazenei Umumiye Kanununun 28 nci 
Maddesi • Bilumum damga ve hazine pulları tevhit 
ve damga pullarının kuruştan dun olan küsuratı ku
ruşa iblağ olunmuştur. 

Hükümetin Teklifi 
Resmi Munzam Pullarının İlgasına ve El İlânlarına 
Ait Resmin Yirmi Paraya Tenziline Mütedair Kanun 

Birinci Madde — Damga Kanununun dokuzuncu 
faslında muharrer munzam resimlerin vasıta! cibayeti 
olan pullar mülgadır. 

Munzam resimlerde dokuzuncu maddede muhar
rer maktu resimlere mahsus pulların iksakı suretiyle 
cibayet olunur. 

İkinci Madde — Damga Kanununun 77 nci mad
desi ahkâmı mülgadır. 

Üçüncü Madde — Damga Kanununun dokuzuncu 
maddesinin doksan birinci fıkrasında zikrohınan ilân
ların 3 Mart 1341 tarihli kanun ile 1341 senei mali
yesi Muvazenei Umumiye Kanununun 28 nci mad
desi mucibince bir kuruşa iblağ edilen mükellefiyeti 
yirmi paraya tenzil olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Bu kanun her mahalde tarihi 
neşrinden muteberdir. 

Beşinci Madde : Bu kanun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 9 Şubat 1926 
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Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Resmi Munzam Pullarının İlgasına ve El İlânlarına 
Ait Resmin Yirmi Paraya Tenziline Dair Kanun 

Birinci Madde — Damga Kanununun dokuzun
cu faslında muharrer munzam resimlere mahsus pul
lar mülgadır. 

Munzam resimler için de diğer damga ve Hazine 
pulları istimal olunur. 

İkinci Madde — Damga Kanununun 77 nci mad
desi ahkâmı mülgadır. 

Üçüncü Madde — Damga Kanununun dokuzun
cu maddesinin 91 nci fıkrasında zikrolunan ilânların 
3 Mart 1341 tarihli Kanun ile 1341 senei maliyesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun 28 nci maddesi mu
cibince bir kuruşa iblağ edilen mükellefiyeti yirmi pa
raya tenzil olunmuştur. 

Dördümü Madde — Bu Kanun her mahalde neşri 
tarihinden muteberdir. 

Beşinci Maidlde : Bu Kanunun ahkâmını icraya 
MaLye Vekili memurdur. 
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