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BİRİNCİ CELSE 

Be di Müzakerat Saat : 14,30 

REİS : İsmet Bey, 

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

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

'İl. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
Seklizinei İçtima 

22 Teşrinisani 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin, Şark İs
tiklâl Mahkemesi Riyasetinden istifasına dair takriri 
okundu. 

İsyan sahası ile civarındaki vilâyetlerde ilân edil
miş olan İdarei örfiyenin tarihi hitamından itibaren 
bir sene daha temdidi hakkındaki Başvekâlet tezkere
si kıraat ve kabul edildi. 
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^Haklarında tayini muameleye mahal olmayan me-
saile müteallik mazbatalar ile Divanımuhasebat me
murinin tayini için vekâletlerde olduğu gibi bir En
cümen teşkili hakkında Divanımuhasebat Encümeni 
mazbatası okunarak kabul olundu. 

Nizamnamei dahilinin 162 nci maddesi mucibin
ce Kütüphane Encümenine âzâ intihabı hakkında Di
vanı Riyaset kararı kıraat ve üç âzâ intihap edildi. 

Müteakiben Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediye
si devrei intihabiyesinin kaç seneden ibaret bulundu
ğunun ve Memurin Kanununa nazaran Cemiyeti Umu
miyei Belediyelerdeki memur azaların azalık sıfatları
nın devrei intihabiye nihayetine kadar devam edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında Dahiliye Encümeni maz : 

batası müzakere ve mazbatanın fıkrai ulâsı aynen 

Lâyihalar 
1. — Jandarma ve jandarma namzetleriyle hudut 

kıtaatı silâh endajlarının husulü iaşeleri hakkında ka
nun lâyihası. (1/1004) 

REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin, Maarif Memur 

ve Müdürlerine makam maaşı verilmesi hakkında tek
lifi kanunisi. (2/598) 

REİS — Lâyüa Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Haziran, Temmuz, Ağustos 1926 aylarına ait 

raporun takdim edildiğine dair Divanımuhasebat Riya
seti tezkeresi. (3/799) 

REİS — Divan muhasebat Encümenine havale edi
yoruz. 

Mazbatalar 
1. — Sıtkı efendinin hukuku memnuasının iadesi 

hakkında 3/766 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Yorgancı Hakkı'yı katletmek maddesinden dolayı 
İstanbul Cinayet Mahkemesinin 12. Kânunisani 1334 
tarih ve 214 numaralı ilâmı ile 15 sene küreğe mah
kûm edilen ve sülüsan müddeti cezaiyesini ikmal et
mesine mebni 27 Haziran 1331 tarihinde tahliye edil
miş olan Diyarbekir Vilâyetinin Camialtı mahalle
sinden Ragıp Efendi Mahdumu Sıtkı Efendinin Usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanununun 475 nci madde-

kabul ve fıkrai saniyesi bu baptaki takrirlerle bir
likte Encümene tevdi kılındı. 

Şarkikarahisar Mebusu Merhum Ali Süruri be
yin refikasına ikramiye itası hakkındaki teklifi ka
nuni müzakere ve maddeleri kabul ve Heyeti umu
mi yesi tayini esami ile reye vaz edildi. 

Hafta tatili kanununun bazı mevaddını muaddil 
kanunun birinci müzakeresi ikmal edildikten sonra 
tayini esami ile reye konulan kanunda nisap olma
dığı bittebliğ Perşembe günü içtima edilmek üzere 
celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talaa var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

sine tevfikan, hukuku memnuasının iadesine dair Ad
liye Vekâletinden yazılan 6 Eylül 1926 tarih ve 
122/1130 numaralı tezkerenin musaddak sureti ile 
buna müteferri evrak takdim olunmuştur. Mukteza-
sının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyu-
rulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Yorgancı Hakkı'yı katletmek maddesinden dola

yı İstanbul Cinayet Mahkemesinin 12 Kânunisani 
1324 tarih ve 211 numaralı ilâmı ile 15 sene küreğe 
mahkûm edilip sülüsan müddeti cezaiyesini ikmal et
mesine mebni 27 Haziran 1331 tarihinde tahliye edi
len Diyarbekirin Camialtı mahallesinden Ragıp 
Efendi Mahdumu Sıtkı Efendinin memnu haklannın 
iadesine dair olup Diyarbekir Mahkeme! Asliye Ri-
yasetince ittihaz olunan 22 Ağustos 1926 tarih ve 5 
numaralı karar ve evrakı müteferriası rapten takdim 
kılınmış ve kararı vaki muvafıkı usul ve kanun bu
lunmuş olmakla usulü Muhakematı Cezaiye kanunu
nun 475 inci maddesine tevfikan Meclisi Âlice muk-
tezasının ifasına delalet buyrulmasırn rica ederim 
efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Riyaseti Celileye 
Katil maddesinden dolayı İstanbul Cinayet Mah

kemesinin 12 Kânunisani 1324 tarih ve 214 numaralı 
ilamı ile 15 sene küreğe mahkûm olup sülüsan müd
deti cezaiyesini ikmal etmesine mebni 27 Haziran 
1331 tarihinde tahliye edilmiş olan Diyarbekir Vila-

2. — EVRAKI VARİDE 
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yetinin Camialtı mahallesinden Ragıp Efendi Mah
dumu Sıtkı Efendinin iadei hukuku memnuasına 
dair 16 Haziran 1926 tarih ve 6/3667 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi Encümenimize havale Duyurulmak
la mütalaa ve evrakı müteferriası tetkik edildi. 

Sıtkı efendinin tahliyesinden itibaren müddet ve 
sureti ikamet itibariyle Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanununun faslı rabiinde muharrer şeraiti ifa ve ik
mal ettiği tetkikatı vakıa neticesinden anlaşılmakla 
iadei hukuku memnuası keyfiyeti Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına Bu Mazbata Muharriri 
Kastamonu Yozgat 
Necmettin Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Sakî 
Aza Aza 
Çorum Sıaruhan 

Kemal 
REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 

Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el kal
dırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

2. — Mehmet Niyazi Efendinin hukuku memnua-
sının iadesi hakkında 3/768 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Okunacaktır. 
21 Eylül 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Daday Kazasının Badaklı kariyesinden karagöz 

oğlu Hakkının cerh ve katlinde fer'an zimethal bu
lunmak maddesinden 3 sene kürek cezasına mahkûm 
edilen ve sülüsan müddeti cezaiyesini ikmal ile tah-
liyei sebili icra edilmiş olan Daday'ın Badaklı kari
yesinden Karagöz Oğlu Molla Mehmet namı diğeri 
Mehmet Niyazi Efendinin, Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununun 475 nci maddesi ahkâmına tevfi
kan hukuku memnuasının iadesine dair Adliye Vekâ
letinden yazılan 15 Temmuz 1926 tarih ve 85/8578 
numaralı tezkerenin musaddak sureti ile buna müte-
ferri evrak takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica ederim efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Dartay Kazasının Badaklı Kariyesinden Karagöz-
oğlu Hakkı'nın keyfiyeti cerh ve katlinde fer'an zi

methal bulunmak maddesinden dolayı Kastamonu 
mülga İstinaf Mahkemesinin 13 Temmuz 1926 tarih 
ve 158 numaralı ilâmiyle 3 sene kürek cezasına mah
kûm olup sülüsan müddeti cezaiyesini ikmal eyleme
sine mebni 3 Ağustos 1324 tarihinde tahliye edilen 
Daday'ın Badaklı kariyesinden Karagözoğlu Molla 
Mehmet namı diğeri Mehmet Niyazi efendinin ia
dei hukuku memnuasına dair Kastamonu Ağır Ceza 
Mahkemesi Riyasetince ittihaz edilen 3 Temmuz 
1926 tarihli karar ve evrakı müteferriası rapten tak
dim kılınmış ve kararı vaki muvafıkı usul ve kanun 
bulunmuş olduğundan Usulün Muhakematı Cezaiye 
Kanununun 475 nci maddesine tevfikan Meclisi 
Âlice muamelei muktaziyesinin ifasına müsaade bu-
yurulmâsını rica ederim efendim. 15 Temmuz 1926 

Adliye Vekâleti Vekili 
Recep 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celiyeye 
Cerh ve katil maddesinde fer'an zimethal oldu

ğundan dolayı Kastamonu Mülga istinaf mahkeme
sinin 13 Temmuz 1322 tarih ve 158 numaralı ilâmiy
le 3 sene kürek cezasına mahkûm olup sülüsan müd
deti cezaiyesini ikmâl etmesine mebni 3 Ağustos 1324 
tarihinde tahliye edilen Daday'ın Badaklı Kariyesin
den Karagöz oğlu Molla Mehmet namı diğeri Meh
met Niyazi efendinin iadei hukuku memnuasına dair 
21 Ağustos 1926 tarih ve 2/3241 numaralı Başve
kâlet tezkeresi Encümenimizce havale buyrulmakla 
mütalaa ve evrakı müteferriası tetkik olundu : 

Mehmet Niyazi Efendinin tarihi tahliyesinden iti
baren müddet ve sureti ikamet itibariyle Usulü Mu
hakematı Cezaiye kanununun faslı rabiinde muhar
rer şeraiti ifa ve ikmal ettiği tetkikatı vakıa netice
sinden anlaşılmış olmakla hukuku memnuasının iade
si keyfiyeti Heyeti umumiyenin tasvibine arz olu
nur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
namına 

Necmettin 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 
Çorum 

namına 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Sakî 

Aza 
Şaruhan 

Kemal 
Aza 
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REİS — Adliye Encümeni mazbatası hakkın
da (bir mütalaa var mı efendim? '(Hayır sesleri). Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın.. Kabul ediimiiş tir. 

3. — 10 sene küreğe mahkûm Sivas'lı Baytarza-
de İsmail Hakkı Efendi hakkında Ankara İstiklâl 
Mahkemesi Müddeiumumiliği tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
ıBüyük Millet 'Meclîsi Riyaseti CeMesine 

Mahkememizce icra kılınan muhakemesinde 15 se
ne 'küreğe mahkûman Tokat hapishanesinde mahpus 
bulunan Sivaslı Baytarzade Hakkı Efendinin gayri 
ıkaibili tedavi müterekki felci tulanîi eyser'e duçar ol
duğu beyaniyle affı mazhariyeti Tokat Vilâyetinden 
bamazbata iş'ar ve hakkında mahallî Hükümet Ta-
bab etince muti raporu dahi Tıbbi Adlî Müessesesince 
ledettetkik zikrolunan hastalığın gayri kabili tedavi 
olmakla ıberaıber kendisini bir mertebe aherin de 
muavenetine muhtaç bırakacağı mütalaa kılınmış ol
duğundan ifayı muktezası zımınında evrakı mütefer-
riası lef fen takdim kılınır efendim. 19 . 9 . 1926 

Ankara İstiklâl Mahkemesi 
MÜddeiumumıisi 

Necip Ali 
Adliye Encümenii Mazbatası 

Ankara İstiklâl Mahkemesince icra kılınan mu-
hakemat neticesinde 10 sene küreğe mahkûm edilen 
Sivaslı Baytar Zade Hakkı Efendinin gayri kabili te
davi ve müterakki felci tulaniıi eysere müptelâ olma
sından dolayı affı hususiye mazhariyeti esbabının te
mini ricasını havi mezkûr mahkeme müddeiumumi
liği tezkeresi ve merbutatı Encümenimize havale bu-
yurulmakla mütalaa ve tetkik olundu. 

Mumaileyhin maluliyeti intizara gayri müsait bir 
hal vehamet arz etmesine mebni Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesi mucibince bakiye müd
deti cezaiyesinin affı Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

2 4 . 1 1 . . 1926 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Aza 
Kâtip Aza 
Bozok Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kastamonu Karesi 
Osrnan Niyazi 

Az:a 
Çorum 
Münir 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Adliye Encümeni Mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

4. — Bahçe Nahiyesinden Mustafa Hakkında affı 
hususî istihsaline dair. (3/770) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
(Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Kısmi seferberlikte askere celp edilerek müret
tebatına şevki esnasında firar eylediğinden dolayı İs
tiklâl Mahkemesince elli değnek darbı ile 12 ay bi
dem atı Şarkkada istihdama mahkûm olan (Bahçe Na
hiyesinden '1308 tevellütlü 'Mustafa'nın, emsalinin as
kere (davet olunmadığı bilâhare anlaşılmasına mebnıi, 
hakkında sâdır olan hükmün Meclisi•.Alice a'ffı Mü
dafaa! Milliye Vekâletinden yazılan musaddak sureti 
merbut tezkerede bildirilmiştir. Muktezasının ifasına 
ve neticesinün iş'arına müsaade fouyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

'Başvekâleti Celileye * 
Kısmı Seferberlik emsaliyle celp edilerek esnayı 

şevkinde firar etmesinden dolayı Ankara İstiklâl Mah
kemesince 50 değnek darbı ile badeterhis 12 mah 
hizmeti Şarkkaya mahkûm edilmesine mebni ikinci 
alaya sevk edilmiş olan Bahçe Nahiyesinden 1308 te
vellütlü Ahmet oğlu Mustafa hakkında Maraş ahzas-
ker kaleminden ahiren vaki olan iş'ara nazaran mer
hum her ne kadar kısmi seferberlik esnasında şube
since emsali ile birlikte celbedilmiş isede ihtilafı ter
tibat olarak celp ve sevk edilmiş olan bu kabil 310 
tevellüdünden evvelki tevellüdat erbabının sureti umu-
miyede terhislerine bilâhare Kolordu Kumandandığın-
dan emir verilmiş olduğundan terhisleri icra edildiği 
bildirilmiş ve merkumun sevhen celbedildiği anlaşıl
mış esasen gayri medu efrattan olduğu cihetle hare
ket hizmeti askeriyeden firar mahiyetinde bulunma
mış olduğundan merkumun yanlış iş'ara üptiaen ve
rilen hükümden dolayı Meclisi Âlice affı âliye naili-
yetine delâleti devletlerini arz ve rica- eylerim efen
dim. 

5 . 7 . 1926 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Recep 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Kısmi seferberlikte emsali ile celp edilerek esna

yı şevklinde firar etmesinden dolayı Ankara İstik-
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lal Mahkemesince 50 değnek darbı ile badetterhis 12 
mah hidematı Şarkkaya mahkûm edilen Maraş'ın 
Bahçe nahiyesinden 1308 tevellütlü Ahmet oğlu Mus
tafa hakkında verilen hükümde hata olduğundan bu
nun af suretiyle tashihine dair 18 Ağustos 1926 ta
rih ve 6/3212 numaralı Başvekâlet tezkeresi Encüme
nimize havale buyurulmakla mütalaa ve evrakı mü-
teferriası tetkik edildi. 

Merkum her ne kadar kısmî seferberlik iptidasın
da Şubece emsali ile birlikte celbedilmiş ise de hila
fı tertibat olarak celp ve sevkedilmiş olan bu kabil 
310 tevellütten ve evvelki tevellüdat erbabının sureti 
umumiyede terhislerine bilâhare Kalördu Kuman
danlığından emir verilmiş olduğundan terhisleri icra 
kılındığı, binaenaleyh merkumun sehven celp ve sevk 
edildiği ve esasen gayri medu efrattan olduğu cihetle 
hareketi hizmeti askeriyeden firar mahiyetinde bulu
namamış ve hükmü vakiin suveri saire ile İslahı im
kânı dahi mefkut bulunmuş olmakla merkumun affı 
keyfiyeti Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

21 .11 . 1926 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

namına namına 
Kastamonu Yozgat 
Necmettin Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Sakî 
Aza Aza 

Çorum Saruhan 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

5. — Pertek Nahiyesi Muhabere memuru Asım 
Efendi hakkında affı hususî istihsaline dair. (2/771) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

7 . 9 . 1926 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince muameleyi kanuniyesi ifa edilmek üzere Ad
liye Vekâletinin musaddak sureti merbut 16 Ağustos 
1926 tarih ve lûl/10183 numaralı tezkeresi ile gön
derilen Pertek Nahiyesi Muhabere Memuru Asım 
Efendiye ait evrak takdim edilmiştir, 

i 1926 C : 1 

I Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

j Başvekil 
I îsmet 

Başvekâleti Celileye 
Vazifei memuriyetini su'istimal eylemek madde

sinden maznunu aleyh Pertek Nahiyesi Muhabere 
memuru Asım Efendi hakkında Elâziz Asliye Ceza 
Mahkemesinde icra kılınan muhakeme neticesinde 
kanunun cezanın 102 nci maddesinin birinci zeyline 
tevfikan 12,5 lira cezayı nakdî ile mahkûmiyetine 
ve bir buçuk mah müddetle memuriyetten mahrumi
yetine dair sâdır olan hükmü havi zabıtname ve ev
rakı müteferrias'ı meallerine nazaran bu baptaki tah
kikatı ifa eyleyen muamelât Müfettişinin fezlekei tah
kikatı tarihi olan 12 Kânunusani 1336 tarihinden 

j Posta ve Telgraf Başmüdüriyetinin Memurin Muha-
kemat Encümenince muktazi karar ittihaz olunmak 

j üzere Elâziz Vilâyetine yazmış olduğu 197 numaralı 
tahriratın tarihi bulunan 4 Haziran 1339 tarihine ka
dar dava müruru zamanını kat edecek bir muamele 
cereyan etmediği ve bu suretle hadisede dava müru
ru zaman tahassul eylediği ve binaenaleyh hukuku 
amme davası sükut ettiği halde mahkûmiyeti cihe
tine gidildiği anlaşılmış ve mezkûr ilâmın Mahkemei 
Temyizce musaddak bulunması itibariyle Turuku 
adiyei kanuniyeye tevessül etmek suretiyle İslahı im
kânı merkut ve müstelzimi mağduriyet olan mahkû
miyeti vakıasının ancak affı hususî ile ref'i mümkün 
bulunmuş olduğundan esbabı maruzadan dolayı mu
maileyhin mahkûmiyetinin Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesine tevfikan Meclisi Âlice affı 
esbabının istikametine müsaade buyurulması ricasiyle 
bu baptaki evrakı hükmiye rapten takdim kılındı 
efendim. 

14 . 8 . 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Pertek Nahiyesi Muhabere memuru Asım Efen

di hakkında Elâziz Ceza Mahkemesince 12 lira ce
zayı nakdî ile mahkûmiyetine ve bir buçuk mah me
muriyetten mahrumiyetine dair ita edilen ve Mah
kemei Temyizce tasdik olunan hüküm, hadisede mü
ruru zaman vuku bulduktan sonra ita edilmiş olduğu 
cihetle affı hususî ile ref'i hakkında Adliye Vekâleti
nin iş'arına atfen Başvekâletten gönderilip Encüme
nimize havale buyurulmuş olan 7 Eylül 1926 tarih ve 

I 6/3558 numaralı tezkere ve evrakı müteferriası En-
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cümenimize havale Duyurulmakla mütalaa ve tetkik 
olundu. 

Evvelce mumaileyh Asım Efendi ile Pangaltı Pos-
tahane kişe memuru Nuri Efendi hakkında ayrı fiil
lerden dolayı tevhiden tahkikat ve muhakemat icra 
edilerek her ikisinin mahkûmiyetine mütedair sâdır 
olan ilâm Mahkemei Temyizce bittetkik Asım Efen
di hakkındaki hüküm tasdik ve Nuri Efendi hakkın
daki hükmün tasdik edilmiş olması üzerine Nuri 
Efendi hakkında tekrar cereyan eden muhakemede 
Müfettişin bu bapta bidayeten icra ettiği tahkikat 
zirine tanzim ettiği fezleke tarihi ile evrakın memu
rin Encümenine tevdii arasında üç seneden fazla bir 
zaman geçmiş ve dava müruru zamana uğramış ol
duğundan bahisle hukuku umumiyenin sükutuna ka
rar verildiği ve Asım Efendi hakkındaki tahkikat ve 
muamelât da bunun aynı olup mumaileyh hakkın
daki davada da müruru zaman vaki olduğu, fakat 
hüküm berminval muharrer Mahkemei Temyize tas
dik edilmiş olması hasebiyle turuku adiyeye teves
sül ile İslahı çaresi kalmadığı anlaşılmış olmakla mu
maileyhin mahkûm olduğu cezanın affı hususu Heye
ti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

namına Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi A. Sakî 
Aza Aza 

Çorum Saruhan 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

6. — Siverekli Beritzade Hasan Hakkında affı 
hususî istihsaline dair. (3/773) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
16 . 6 . 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Hatayı adlîden mütevellit mağduriyetin izalesi 

maksadı ile ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince muamelei kanuniyesi Meclisi Ali
ce ifa olunmak üzere Adliye Vekâletinin müsaddak 

sureti merbut 29 Mayıs 1336 tarih ve Ceza işleri 
99/5833 numaralı tezkeresiyle tevdi edilen ve Siverek' 
in Kucak köyünden Berit zade Hasanla ait olan ev-
rakrdava aynen ve lef fen takdim olummuşturj 

Muktezasının ifasına ve neticesini^ iş'anna mü-. 
saade buyurulmasını rica ederim efenjdim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye * 
1336 senesi Mart'ı zarfında Kucak Kariyesindea 

İmam Bin Itır'ın eşyasını sirkat ve istimali silâh ey
ledikleri iddiasıyla maznun olup 3 Njsan 1924 tari
hinden itibaren mevkuf bulunan Kariyei mezkûreden 
Şeyh Mehmet ve kardeşi Hamit ve Sait Bin Abit 
•ve Çelebiler mahallesinden Berit Zad$ Hasan'ın ka
nunu cezanın 22 nci maddesi mucibince 26 Kânu
nuevvel 1339 tarihli af kanunundan bil'istifade ten-
zilen altışar ay müddetle hapislerine dair 
Siverek Malhkemesli Asliye Cefa Dairesince! 
verilip itirazen tasdik kılınan i hükmü havi 
zabıtname ve evrak münderecatına nazaran 
merkuminden Hasan'ın cürmün tajrihi ikaı olan 
1336 senesi Mart'mda 18 yaşım ikmal edip etmediği 
anlaşılmak üzere tetkikatı lâzımada bulunulması 
muktazi bulunduğu halde bu bapta tetkikat ve tah
kikat icra edilmeksizin altı ay hapse mahkûm edil
diği ve hükmü mezkûrun da Mahkemei Temyizce 
tasdik edildiği ve merkumun ahiren infaz esnasında 
vaki olan müracaatı üzerine 320 tevellüdü ile sicilli 
nüfusa kayıt edildiği anlaşılmış ve şü hale nazaran 
hini ikaı cürümde 18 yaşını ikmal etjııedîği anlaşıla
rak merkum hakkındaki mahkûmiyet) ilâmının Mah
kemei Temyize müsaddak bulunması itibariyle Tru-
ku adiyei kanuniyeye tevessül etmek suretiyle İslahı 
imkânı melkut ve fazla mahkûmiyetinin ancak affı 
hususî istihsaliyle ref'i mümkün bulunmuş olduğun
dan esbabı maruzadan dolayı kanunuj cezamn 40 ncı 
maddesinin fıkrai mahsusası ahkâmına tevfikan 
mahkûm olduğu 6 ay hapis cezasıniEİ rub'u olan bir 
buçuk ayın Büyük Millet Meclisi Âlisince Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan affı 
hususunun istikmaline müsaade buyurulması ricasiy-
le bu baptaki evrakı hükmiye rapten takdim kılındı. 

29 < 5 . 1926 
Adliye Vekili 

Mahmut Esat 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Sirkat maddesinden maznun olup 6 ay hapsine 
Siverek Mahkemei Asliyesinden hükmedilen Çubuk 
Mahallesinden Berit Zade Hasan'ın 18 yaşını ikmal 
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etmediği ahiren anlaşılmış ve fakat hükmü mezkûr 
Temyiz Mahkemesinden tasdik ddilmiş olmasına bi
naen Turuku adiye ile İslahı arnikanı mefkut ve an
cak affı hususî istihsaliyle ref'iı mümkün bulunmuş 
olduğundan bahisle Adliye Vekâletinden vürüt eden 
tezkerenin gönderildiği ve muktezasının ifasını muh
tevi bulunan 16 Haziran 1926 tariih ve 6/2696 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve teferruatı Encümenimize 
tevdi buyurulmakla tetkik 've mütalaa olundu : 

Mahkûm Ha'san'ın 320 tevellüdü ile 'sicilli nüfus
ta mukayyet olduğu kaydı resmisinden anlaşılmış ve 
binaenaleyh hini ikaî cürümden 18 yaşını ikmal et-
meldiği tahakkuk etmiş olmakla Ceza Kanunumuzun 
55 nei maddesi mucibince mahkûm olduğu 6 ay hapis 
cezasının nısfı olan 3 ayın af suretiyle tenzili keyfi
yetimin Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

21 . 11 . 1926 
Adliyet Encümeni 

Reisi namına 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Çorum 

Bu mazbata Muharriri 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Sakî 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 
A. Nazmi 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiişfcir. 

7. — Nazmiye Kaymakamı İsmail Hakkı Bey 
hakkında verilen hükümde isabet olmadığına dair 
Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliği tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır : 
1 6 . 5 . 1926 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesline 
Merbuten takdim kılınan 1 numaralı ve 3 . 5 . 1926 

tarihli itirazı balelbüküm istidası ile merbutu esbabı 
muci'bei itiraziye lâyihasının mütarızı aleyh 'dava ve 
dosyası ile birlikte İtirazen berayı tetkik Adliye En
cümenine tevdi kılınmak üzere takdim kılındı. 

Kanunen müktazi tetkikatı litiraziyeden sonra dos
yanın Meclisçe ittihaz olunacak kararla birlikte iade
si müsterhaımdır. 

Şark İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi 
ıKaresi Mebusu 

Ahmet Süreyya 

Adliye Encümenii Mazbatası 

«Mazgirt Kaymakamının Dahiliye Vekâletine 
yazdığı şifreli tegrafnarneyi berayı keşide Pülümür'e 
isalden Mâ özür istinkâl etmek» keyfiyetinden do
layı Şark İstiklâl Mahkemesince 10 lira cezayı nak
diye mahkûm Nazimiye Kaymakamı İsmail Hakkı 
Bey hakkında muta ıhükümde isabet olmadığına dair 
1 6 . 5 . 1926 tarih ve 336 numaralı tezkereye merbut 
Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliğinin müd
deti zarfında verilmiş olan i'tiraznamesi sair evrakı 
muhakeme ile Encümenimize tevdi olmakla mütalaa 
ve tetkik olundu. 

Mumaileyh İsmail Hakkı Bey mezkûr şifreyi gön
dermekten sureti ka'iyede istinkâl etmiş olmayıp 
hasbelvazife isyan hareketini istikşaf için gönderdiği 
eşjhasın henüz avdet etmemiş olması hasebiyle mez
kûr şifrenin selâmeti isalini temin edememek endişe
siyle hareket ettiği ve bu hareketi de yine memleke
tlin menafii âliyesinden mülhem bulunduğu ve esasen 
mezkûr şifremin Mazgirt Kaymakamlığından Maz
girt tarikiyle Pülümür'e gönderilmesi mümkün iken 
bu vazifenin kendisine yaptırılmak istenmesinde bir 
sebep ve hikmet mevcut bulunmadığı ve harekâtı 
isyaniye sırasında dairel memuriyeti dahilinde şayanı 
takdir hizmetler ifa eylediği tahakkuk eden mumai
leyhin mezkûr telgrafınamenin mücerret selâmeti isa
lini temin ödememek endişesinden mütevellit hare
ketinde esasen şaibei cürüm de görülmediği ve bina
enaleyh berveçhi meşruh mahkûmiyetinde isabet ol
madığı anlaşılmakla İstiklâl Mehakimi Kanununun 
6 ncı maddesi mucibince hükmü vakiin fesih ve 
ref'i keyfiyeti Heyeti Umumiyenin nazarı 'tasvibine 
arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına 

Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Bu Mazibata Muharriri 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Sakî 
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Âza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 

Aza, 
Saruhan 
Kemal 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri), 

Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabuİ 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyint Küre 

kazasında Ahzasker Şubesi teşkili hakkında takriri. 
REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Rey İstihsali 
1. — Şarkikarahisar Mebusu merhum Ali Sur iri 

Beyin refikasına ikramiye itası hakkındaki kanunun 
ikinci defa reye vaz'ı. 

RElS — Bu kanun, ikinci defa olarak reye Vaze
dilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey varakalarını istimal buyursunlar. 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Cebelibereket VHayati ile Müddeiumumiliği 
arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin halli talebini 
havi evrakın tetkiki salâhiyet haricinde görüldü
ğünden tayini muktezası hakkında. (3/333) Numaralı 
Memurin Muhakemat Heyeti tezkeresi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatast. 

RElS — Mazbatayı okutuyoruz. 
Cebelibereket Vilâyeti İle Müddeiumumilik Arasın
da Tahaddüs Eden İhtilâfı Merciin Halli Talebini 
Havi Evrakın Tetkiki Salâhiyet Haricinde Görüldü
ğünden Tayini Muktezası Hakkında Memurin Mu
hakemat Heyeti Riyasetinin 3/333 Numaralı Tezke

resi ve Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Memurin Muhakemat Encümeni 15 . 12 . 1340 
Adet 

401/108 
Memurin Muhakemat Encümeninin 3/333 Numaralı 

Tezkeresi 
Riyaseti Celileye 

Cebelibereket Vilâyeti ile müddeiumumilik ara
sında tahaddüs eden icabî bir ihtilâfın mer'cii iddiası
nın halli talebini havi olup Vilâyeti mezkûreden 
Heyetimize irsal kılınan Bahçe Kazası Hilâli ahmer 
ve Belediye Daireleri Reisi Ali ve Kâtibi Hasan efen
diler hakkında evrak mevcut kavanine nazaran sa
lâhiyet haricinde görülerek tayini muktezası zımnın
da Heyeti Umumiyeye takdimine karar verilmiş ol
makla bu bapta Heyetçe tanzim kılınan 8 Kânunu
evvel 1340 tarihli ve 401 numaralı mazbata ve evra
kı müteferriası leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Memurin Muhakemat Heyeti 
Reisi 

Karasei Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurin Muhakemat Heyeti 

Adet 
401/108 

15 Kânunuevvel 1340 

Memurin Muhakemat Encümeni Mazbatası 

Vukuu ihbar olunan suiistimalâttan dolayı Bah
çe Kazası Hilâli ahmer ve Belediye dairelerinde icra 
kılınan tahkikat üzerine tahkik memurunun talebi 
veçhile maznuniyetleri sabit olan Hilâli ahmer ve Be
lediye Reisi Ali ve Kâtibi Hasan efendiler hakkın
daki tevkif müzekkereleri Memurin Muhakematı hak
kındaki Kanunun 16 ncı maddesi mucibince makamı 
Vilâyetçe bittasdik maznunu mumaileyhima Ali ve 
Hasan efendiler tevkif edildiği halde bu baptaki tah
kikatın ciheti Adliyeye aidiyetinden bahisle mumai
leyhima kazayı mezkûr Müddeiumumiliğince hilafı 
kanun ve salâhiyet tahliye edildiklerinden şu suretle 
ciheti mülkiye ile Müddeiumumilik arasında tahad
düs eden icabî bir ihtilâfı mercii iddiasının halli ta
lebini havi Cebelibereket Vilâyetinin 23 Kânunusani 
1340 Tarihli ve 272 numaralı tahriratiyle bu baptaki 
evrak Heyetimize irsal kılınmış ise de sureti teşek
kül ve vazifemize dair olan 131 numaralı kanun ile 
maddei müzeyyeleye nazaran işbu ihjtilâfatın halli 
salâhiyetimiz haricinde olduğundan muktezasının ta
yini zımnında evrakın Heyeti Umumiye takdimine 
8 Kânunuevvel 1340 tarihinde bilittifak karar veril
di. 

Reis 
Karasi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Aza 
Erzurum 

Halit Bey 
Bulunmadı 
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Aza 
İsparta 
İbrahim 

Aza 
Caniik 

Süleyman Necmi 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 
Samban 
Kemal 

Aza 
Karası 

Osman Niyazi 
Aza 

Kastamonu 
Mahir 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfi Bey 
Bulunmadı 

Aza 
Sivas 

Muammer Bey 
Bulunmadı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Karasi 
Ali Şuuri 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım Bey 
Bulunmadı 

lisin bu kabil mevad ile iştigal eden Muhakemat He
yetinin mezun kılınması muvafık görülerek fıkrai 
atiyenin kabulü Heyeti Celileye arz olunmuştur. 

Aza 
Kırşehir 

Ali Rıza Bey 
Bulunmadı 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumumiliği ara

sında tahaddüs eden İcabı bir merci ihtilâfının halli 
talebini havi Vilâyeti mezkûreden Şûrayı Devlet He
yeti Umumiye&i makamına kaim Memurin Muhake
mat Heyetine irsal kılınan Bahçe Kazası Hilâli ah-
mer ve Belediye Daireleri Reis ve kâtibine dair ev-
raik hakkında bir karar ittihazı mevcut kavanine na
zaran salâhiyet haricinden görüldüğünden tayini 
muktezası zımnında mezkûr heyet riyasetinden He^ 
yeti Umumiyeye vuku bulan iş'ar Dahiliye Encüme-
ninlize havale ollunmalkla tetkik ve müzakere^olundu. 

Filhakika Şûrayı Devletin mevcut olduğu zaman
larda Şûrayı Devlet Reisi evvelinin riyasetinde ikisi 
Şûrayı Devletten ve ikisi Mahkemei Temyizden bÜr 
ihtilâfı merci Encümeni olup selbi icabî ihtilâfatı 
halletmekte ise de elyevm Şûrayı Devlet olmadığı ve 
MabJkemei Temyiz burada bulunmadığı cihetle Şûra
yı Devlet Kanun lâyihasının Meellisi Âlide müzake
resi esnasında bu cihet halledilmek üzere elyevm bu 
yolda ihtilâfat dolayısile teehhür eden tahkikat ve 
muhakemat evrakı üzerine bir karar ittihazına Mec-

Dahi'liye Encümeni Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Tekirdağ 

Faik 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Ordu 
Failk 

Aza 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

İhtilâfı Merci Encümenine Dair Karar 

İhtilâfı Merci Encümeni vazayifi Memurin Mu-
halkemat Heyeti tarafından ifa olunur. 

17 . 11 . 1926 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Cebelibereket Vilâyeti ile Müddei umumiliği ara
sında tahaddüs eden icabî bir merc'i ihtilâfının hal
lini havi Vilâyeti mezkûreden Memurin Muhakemat 
Heyeti Riyasetine irsal kılınan tahrirat üzerine He
yeti Müşarünileyha Riyasetinden Heyeti Umumİyeye 
takdim kılınan müzekkerede Şûrayı Devletin mevcut 
olmadığı zamanda Muhakemat Heyetiniin ihtilâfı 
merci Encümeni vazaifini ifa edebilmesi için Meclisi 
Âlinin bir karar ittihaz etmesi Jüzumu dermeyan 
edilmiş olduğundan o vakit keyfiyet Dahiliye Encü
menine havale buyurulmuştu. Dahiliye Encümeninin 
8 . 1 . 1341 tarihli ve 3/333 numaralı mazbatasında 
Şûrayı Devlet mevcut olmamasından icabî ve selbî 
merci ihtilâfının Muhakemat Heyetince rüyeti muvafık 
görülerek buna göre tanzim kılınan fıkrai kanuniye 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmuştu. 

Mesele Heyeti Umumiyede müzakere ve müna
kaşa edildikten sonra ita olunan takrirler ve izhar 
olunan arzu üzerine bir daha tetkik olunmak için 
mazbata ve teferruatı tekrar Dahiliye Encümenine 
tevdi buyurulmuştu. Bu kere Dahiliye Encümeni tek
rar bu mesele üzerinde müzakere ve münakaşa icra 
ve ahiren neşrolunan Şûrayı Devlet Kanununu tetkik 
etti. Şûrayı Devletin mevcut olmadığı zamanda mer-
cisiz kalan ve bizzarur Muhakemat Hey'etince rüye
ti muvafık görülen ihtilâfı merci mesailinin Şûrayı 
Devlet Kanununun neşrinden sonra Şûrayı müşarü-
nileyhanın dahili selâhiyet olacağı ve ayrıca merci ta-
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Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 

yinine lüzum kalmıyacağı kanaati ile Heyeti Umumi-
yeye arz ve takdim olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Niğde 
Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 
Rize 
Esat 
Aza Aza 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (hayır sesleri). 
Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

2. — Eskişehir'de 4 üncü Kolordu Kumandanlı-
ğınca karargâh ittihaz kılınan klüp binasının sureti 
iştirası istimlâk kanununa tevfikan vaki olmadığı için 
Müdafaai Milliye Vekâleti ile Divanı Muhasebat 
arasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren halline dair 
Divanı Muhasebat Riyasetinin 3/347 numaralı tez
keresi, Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. (I) 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
Eskişehir'de 4 üncü Kolordu Kumandanlığına ka

rargâh ittihaz kılınan klüp binasının sureti iştirası 
istimlâk kanununa tevfikan vaki olması için Müda
faai Milliye Vekâleti Celilesi ile ihtilâfı efkâr hâsıl 
olmuş bulunduğundan bahisle Müdafaai Milliye Ve
kâleti ile Divanı Muhasebat arasında zuhur eden ih
tilâfın halline dair olup Heyeti Umumiyeden Encü
menimize muhavvel Divanı Muhasebat Riyasetinin 
3 Kânunisani 1341 tarihli tezkeresi ile Dahiliye En
cümeninin bu baptaki mazbatası okundu. 

Dahiliye Encümeninin tasvip etmiş olduğu noktai 
nazar mukaddema Divanı Muhasebatın Eylül - Teş
rinisani 1341 tarihli raporu üzerine Encümenimizce 
kabul olunup Heyeti Celilenin tasvibine iktiran eden 
100 üncü fıkrada ayen tasrih edilmiş olduğundan bu 
hususta tefsire mahal kalmayıp mezkûr fıkra muci
bince hareket olunması lüzumunun Riyaseti Celileye 
arzına karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Denizli Gaziantep 

Mazhar Müfit Ahmet Remzi 

(1) Evveliyatı 8 inci içtima zaptındadır. 

Kâtip Aza 
Bolu Kütahya 

Şükrü Faik 
Aza 

Niğde 
Mehmet Atâ 

REİS — Efendim; bu mazbata hakkında söz mü 
istiyorsunuz? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, Hasan Fehmi 
Bey geçen celsede bu mesele hakkında izahat iste
mişlerdi. 

REİS — Divanı Muhasebattan gelen bir zat var
dır efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, bundan evvelki içtimada Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası okundu. Bir sene evvel ittihaz edi
len karar dairesinde ifayı muamele olunması zikre
diliyordu. O kararın neden ibaret olduğunu bende
niz sual ettim. Çünkü Dahiliye Encümeni mazbata-
sındaki sarahate atfediyordu. Dahiliye Encümeni 
mazbatası ile matbu değildi. Divanı Muhasebat En
cümeni menfi değil, müspet bir suretle meseleye te
mas ediyordu ki; bendenizin de noktai nazarım; za
ten devairi devlet namına müzayede suretiyle yahut 
müzayedeye iştirak suretiyle veyahut tarafeynin rı
zası suretiyle alınacak olan emlâkden behemahal is
timlâk esası lâzım değildir idi. Rızayı tarafeyn var
dır. Müzayedeye iştirak suretiyle de alınır, pazarlık 
suretiyle de alınır. İstimlâk esas-i; mal sahibi razı ol
madığı takdirde menafii umumiyeyi temin için bir 
muameleyi kanuniye olarak cebir mahiyetinde vaki 
olacak bir şeydir. Tarafeynin rızası olduktan sonra 
istimlâk esasına gitmekte elbette hiç bir lüzum ve se
bep yoktur. Binaenaleyh Encümenin noktai nazarı 
bendenizin bu izah ettiğim ciheti tamamen temin edi
yor ki, bir sene evvel Heyeti Celilenizden de böyle 
bir karar çıkmıştır. Yalnız mazbata vazıh olmadığı 
için geçen seneki bir karara atfediliyor. Bu nedir de
dim? İzahat veren olmadı. Ruznameye alındı. »Ben-
denizce mazbata doğrudur. Devairi devlet namına 
mubayaa edilecek emvali gayri menkule behemahal 
istimlâkten gayri surette alınamaz diye böyle bir na
zariyeye gidilemez. Rızayı tarafeyn ile pazarlık su
retiyle müzayede ile de alınabilir. İstimlâk; sahibi 
satmam der de menafii umumiyeye taalluk ederse 
cebri tasavvur eden bir hükümdür. O zaman istim
lâk tatbik olunabilir. Binaenaleyh mazbata doğrudur, 
tasdik edilmesi lâzımdır. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ NAMI
NA ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, geçen sene 
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bu mesele hakkında verilen ve bu emlâkin istimlâk 
kararnamesine tevkifi muamele edilmesi tarzında Di
vanı Muhasebat Encümeninin mazbatasında 100 ün
cü fıkra olarak ittihaz ettiği kararı Heyeti Celile mu
vafık bulmuştur. Şimdi burada Dahiliye Encümeni
nin mazbatasında ya istimlâk veyahut tarafeynin rı
zası üzerine mubayaası mevzubahistir. Bu hüküm ge
çen sene kabul edilen yani istimlâk talimatnamesine 
tevkifi hareket edilmesi hakkında mıdır, yoksa istim
lâk olunmaması tarzında mıdır? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Öyle bir 
şey yok. O da başka. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır, bu da aynıdır 
efendim. Burada sarahaten mevcuttur. (Okuyalım ses
leri) Okuyorum efendim. 

(Eskişehir'de Ermeni klübü namı ile maruf olup 
sülüsü müteveffa Habip Hakkı Efendi veresesine ve 
sülüsanı da Hazinei maliyeye ait olan binanın izalei 
şüyuu zımnında bilmüzayede furuhtu karargir ola
rak mahkeme marifetiyle 7 5010 lira kıymet takdir 
edilmiş olduğu halde 4 ncü Kolordu Kumandanlığı 
ile vereseden biri tarafından müzayedeye ilk iştirak 
15 001 lirada Kolordu uhdesinde takarrür etmiş ol
duğu bedeli mezkûru muhtevi ita emrine merbut ev
rakı tahkikiyenin tetkikinden müsteban olmuştur. 
Halbuki istimlâk kararnamesinin birinci maddesinde 
istimlâk edilebilecek emlâk ve arazi meyanında has-
tahane ve kışla gibi müessesatı askeriye mezkûr ol
makla beraber beşinci maddesinde dahi ilâh.) 

Şimdi menafi ve hidematı umumiye için istimlâk 
edilecek olan arazi ve emlâk rızayı tarafeyn oldu
ğu takdirde istimlâk kararnamesine tevfikan muame
le ifası Encümenimizce muvafık görülmüştür. İşbu 
fıkrada mevzubahis muamelede ise muvafakati ta
rafeyn olmadığı cihetle istimlâk kanununun tatbiki 
zarurîdir. Rızayı tarefeyn olmaması hasebiyle Diva
nı Muhasebatın noktai nazarı Encümence de muva
fık görülmüştür, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurunuz. Rızayı tarafeyn olmadığı takdirde is
tim] âk gayet tabi»dir, fakat rızayı tarafeyn olduğu 
takdirde istimlâke lüzum yoktur. Mazbatanın aynı
dır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mazbatanın aynı değil
dir . efendim. Bu tefsir suretiyle geliyor. Yani hangi
sini yapacağız diyor. Buna karşı istimlâk kararname
si ahkâmına tevfikan muamele yapılması hususunda 
Encümenin noktai nazarı takarrür etmiştir, diye He
yeti Celileye geliyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
Hasan Fehmi Beyin hakları müsellemdir. Esasen ge
çen sene Haziran'da Meclisi Âlinin bir kararı vardır 
ki, şu ibareyi ihtiva etmektedir. (Muvafakati tarafeyn 
olduğu takdirde istimlâk kararnamesi ahkâmına tev
fikan muamele ifasına mahal olmayacağı) hakkında
dır. Divan Muhasebat tezkeresi 3 Kânunusani 1341 
tarihlidir. Bu karar ise Haziran 1926 tarihlidir. Anla
şılıyor ki Divan Muhasebatı bu tezkereyi böyle bir 
karar istihsal etmeden evvel Meclise vermiştir. Bina
enaleyh son verdiğimiz yani geçen sene Meclisin ver
diği karar ile Divanı Muhasebatın tefsirini istediği 
noktalardan birisi halledilmiş bulunuyor. Halbuki 
Divanı Muhasebatın tezkeresi her iki cihet hakkında 
Meclisi Âlice tefsiren bir karar ittihazım talep et
mektedir. Dikkat ettim, Dahiliye Encümeni mazba
tasında yalnız bir cihet hakkında karar vardır, keza 
Divanı Muhasebat Encümeninin mazbatasında bir 
cihetten bahsedilmiştir. O bir cihet meskûtünanh ge
çilmiştir. Meskûtünanh geçilen cihet; acaba pek va
zıh ve sarihtir de onun için mi beyanı mütalaaya lü
zum görülmemiştir? Bu noktayı Dahiliye Encümenin
den öğrenmek istiyorum. Ondan sonra arzı mütalaa 
edeceğim. 

REİS — Encümen namına izahat verilecek mi? 
DAHİLİYE ENCÜMENİ ADINA AHMET HİL

Mİ BEY (Kayseri) — Bir daha tekrar buyururlar mı 
efendim? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Di
vanı Muhasebat Riyasetinin tezkeresinde iki tefsir 
talebi vardır. Birisi halledilmiş diğerine cevap yok
tur. Diyor ki, istimlâk kanununda ebniyeli ve ebni-
yesiz arazi ve çiftlikât istimlâk olunabilir diye bir 
mesele vardır, diğer mebaninin istimlâk edileceğine 
dair bir kayıt yoktur. Meclisi Âli bu noktayı nasıl 
tefsir ediyorlar diye soruyorlar. Sonra buna dair de 
benim ayrıca öğrenmek istediğim noktalar vardır* 
Fakat bir defa esas mesele halledilsin. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HİLMİ BEY (Kayseri) — Biz mazbatamızda onu 
kabul etmiş oluyoruz. (İstimlâk kararnamesinin is
tihdaf ettiği gaye menafii umumiyeye taalluku külli
si olup Hükümetçe vecibülicra bulunan, inşaat, tesi
sat, hedmiyat vesairede aksi surette terazi tarafeyn 
kabil olmadığı ve nef'i am ile zararı hasın tekabül 
ettiği mesaiîde menafi umumiyenin tercihi ... ilâh) 
şimdi burada saydığımız inşaat, tesisat, hedmiyat ve-
saireden naşi istimlâk olunabilir denince elbette me-
bani, çiftlikât ve arsa v.s. menafii umumiye icabet-
tiği takdirde bütün bunlar istimlâk olunabilir. O ka-

— 106 — 



İ : 9 25 . 11 . 1926 C : 1 

bul edilmiş oluygr. Onun için Dahiliye Encümeni 
daha ziyade tasrihe lüzum görmemiştir ve bu pek 
bedihîdir. Ve o kadar sarihdir ki; bunu ne tefsire lü
zum vardır ve ne de tasrihe ihtiyaç vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Encümenin 
noktaıi nazarında tamamiyle isabet vardır. Bendeniz 
bunu söyledikten sonra asıl fikrimi anlatmak için bir 
girizgâh arıyorum : 

Dairei intihabiyeme gittiğim vakit bir hadise kar
şısında kaldım, orada birtakım emlâki metruke var
dır. Bu emlâki metrûkenin bir kısmı mektep olarak 
işgal edilmektedir, tdarei hususiye bunları kendisine 
mal etmek teşebbüsünde bulundu. Hükümette alaca
ğı vardır. Bununla karşılaştırmak şartiyle kendisine 
temlik edilmesi için müracaat etti. Maliye Vekâleti 
kanun karşısında bunun imkânsızlığından bahsetti. 
Mutlaka müzayede ile satılacaktır... Müzayedesine 
iştirak edilecektir. Kimin üzerinde kalırsa mülkün 
"sahibi o olacaktır, dedi. Halbuki Giresun'da ve di
ğer yerlerde bu kabil emlâke - mektep için veyahut 
diğer müessesat için - katî ihtiyaç vardır. Bunların 
müzayedeye çıkması, o müessesatın bu mebaniden 
mahrum olması demektir. Onun için bir noktai na
zar sert ettim : Mademki istimlâk Kanunu vardır, o 
kanun mektep olmak üzere herhangi bir binanın is
timlâki için mahallî Hükümetine salâhiyet vermekte
dir. O halde siz pek açık bir surette istimlâk kanu
nundan istifade etmelisiniz ve şimdi bu işgal etmek
te olduğunuz binaları Vilâyet namına idarei hususi
ye namına istimlâk etmelisiniz dedim. Bana orada 
bahsettiler ki; diğer bir Vilâyette yapılan böyle bir 
teşebbüse Hükümetçe muvafakat edilmemiştir. Akim 
kalmıştır. Elimizde bir istimlâk kanunu vardır. Şim
di bilvesile ahkâmı tasrih olunduğu gibi, ebniyeli eb-
niyesiz arazi ve çiftlikât diğer maddelerde gayet sa
rih surette yazıldığı halde emlâk menafii umuma ait 
olan Müesseseler için - kanun dairesinde - istimlâk 
edilebilir. Esasen Divanı Muhasebatın bu noktayî 
Meclisten sormasına mahal olmadığına zaten kani 
idim. Encümenden bunu sormakla bu suretle tasrih 
edilmesine lüzum ve mahal vermiş oldum. Yoksa, is
timlâk kanununun her maddesinde istimlâk kelimesi 
geçmektedir. Esasen Belediye hudutları dahilinde ol
duğuna göre mutlaka arsa ve emlâke şâmil olması 
zarurî olur. Çünkü Belediyeye ait ahkâm vardır. 
Çünkü bir defa mahallî olmadığına kaniim. Fakat 
şuna da kaniim ki, emvali metrûkeden bulunsun, ve
yahut gayri mübadillere ait olsun, henüz Hükümet 
elinde bulunan mebaniden herhangi biri - eğer Hü
kümetçe lüzum görülürse bu kanun dairesinde istim-
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lâk edilebilir. Maliye Vekâleti veyahut ;Dahiliye Ve
kâleti orada mal sahibi efrattan kim (olursa olsun 
herhangi birisinin arsalarının emlâkini j istimlâk ka
nunu mucibince istimlâk ediyor da, kendisinin va-
zıülyet bulunduğu bu emlâkin bu arsalların bu ka
bil müessesat için istimlâk kanununa tevfikan istim
lâkine muvafakat etmiyor. Zannediyorum ki, bu 
yanlış bir şeydir. Gerek Hükümet ve gerek Encümen 
bu noktada fikrini izhar etmeli ve- zapta geçmelidir. 
Çünkü bu ziyaret ettiğim müesseselerden birçokları 
maalesef o zamanın" birtakım nakıs tedbirleri netice
si olarak mektep ve Belediye gibi en zarurî bir Mü
essese için bu binaları istimlâk etmekten mahrum 
kalmıştır. Gerçi bir çok emlâk alınıp verilmiştir ve 
bir çokları eşhas eline geçmiştir, bir kîismı da şimdi 
Maliye veyahut da Dahiliye Vekâletinin elindedir. 
Yani ya Maliye Vekâleti karışıyor, ya İskân karışı
yor. İstimlâk kanununun ahkâmı ki - bana öyle söy
lediler - tatbik edilmiyormuş, bendeniz I buna ihtimal 
veremiyorum. Çünkü kanunun ahkâmı sarihtir. Kim 
olursa olsun menafii umumiyeye ait olunca istimlâk 
olunabilmeli ve bu kanun tatbik olunmak lâzım
dır. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim emvali metruke ve eşhası mütegayyibenin 
metrukâtı tamamen Maliye Vekâleti tarafından ida
re edilmektedir. Haıkkı Tar:ık Beyefendiinin buyur
dukları gibi bazan Belediye ve İdarei j Hususiyelerin 
eşhası mütegayyibe emvalinden istimlâk etmek iste
dikleri mebani ve arsalar için Maliyej Vekâleti bu 
emvalin behemahal müzayede ile satılmjası hakkında
ki kanuna istinaden bunların istimlâkine mesağ ver
memektedir. Yalnız bundan dolayı bu mesele hak
kında bendeniz Heyeti Celileye malumat veremiye-
ceğim. Bu, Maliye Vekilinin huzuriyle rjıüzakere edil
mesi çok lâzım olan mühim bir meseledir. Memle
ketin bir çok taraflarında bu gibi talepler vardır. Bu 
taleplerin bir neticeye raptı için bunu^ı Maliye Ve
kili huzuriyle müzakere olunmasının faydalı olaca
ğını arz için geldim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) -f- Efrat hak-r 
İt rtİ! kında tatbik ediliyor da Hükümete ait (olanlara niçin 

tatbik edilmiyor? Böyle şey olur mu? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ ATÂ BEY 
(Niğde) — Efendim, istimlâk muamelatı, terazii ta
rafeyn olmadığı takdirde müracaat edilecek bir usul
dür ve menafii umumiye için olması dk şartı aslîdir. 
Binaenaleyh meselede mucibi tereddüt ye teehhür bir 
cihet görmüyorum. Emvali metrûkeden bir binayı 
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mektep. yapmak lâzım gelirse takdiri bedel ile iste
nilen mahalle verildiği veyahut da müzayedeye işti
rak suretiyle alındığı vaktidir. Binaenaleyh istimlâk 
muamelesinin cereyanına lüzum yoktur. Cereyan 
eden muamele doğrudur. Mazbatanın kabulünü tek
lif ederim. 

REİS — Efendim; Dahiliye Vekili Cemil Beye
fendi meselenin ehemmiyetine binaen Maliliye Vekilli
nin huzuru ile müzakeresini talep ediyorlar. Evvelâ 
bu hususu reyinize arz ediyorum. Bu mazbatanın 
Maliye Vekili beyim huzuruna talikini kabul edenler 
el 'kaldırsın, ıkalbul etmeyenler el kaldırsın, tehiri mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

3 — Evkaf odacılarından Arife hilafı kanun ve
rilen maaşatın muhasibi mesulden tazminen tahsiline 
mütedair Divanı Muhasebat ilâmının nakzı hakkında 
(5/430) numaralı İstida Encümeni tezkeresi ve Diva
nı Muhasebat Encümeni mazbatası. 

Reis — Mazbata okunacaktır. 

(Evkaf Odacılarından Arife Hilafı Kanun Verilen 
Maaşatın Muhasibi Mıes'ulden Tazminen Tahsiline 
Mütedair Dîvanı Muhasebat İlâmının Nakzı Hak
kında (5/409) Numaralı İstida Ve Divanı Muhasebat 

Encümeni (Mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cellilesine 

Mulhasilbi M'es'uilü buıluınduğum Evkaf Müdiriye
ti Umumiyesinin, 1340 Senesi zat ve zaman hesaba-
tının Divanı Muhasebat Riyasetine© tora kılınan ıtet-
fcîleat ve IM'ulh,alklemie!s!i neticesinde odacı Arif'in has
talığına binaen mezun olduğu müddete ait Ni
ssan - Haziran! 330 maaşlarından hilafı (kanun sarf 
olunduğu beyanilıe 84 lira 49 kuruşun çarkerierinden 
tazmirien (tahsiline ve diğer ahvalde tamamen beraa-
fcime büküm verilmiştir. Tazminen tahsiline ıhük-
molunan odacı Arifin mezun iolduğu müddete ait 
muhassasatın Müdiriyeti Umumiyece sureiti tesfiyesi 
ve istinat ettiği esbaba nazaran hükmü vakide isabet 
(görülemediğinden arzı itiraz ve mahiyeti mes'ele 
berveçMzıir tavzih ^olunur. Şöyleki; 

Müdiriyeti Umumiyedin Odacı başılığınlda bu
lunmuş ıolıan Arifsin hastalanarak tedaviye muhtaç 
'olmasına binaen kendisine resmen verilen mezuniyet 
«Üzerine İstanbul'a gitmiş ve orada Gurebayı Müs-
ıliimin (hastanesine yatarak tedavi edilmiş ve mukltazi 
ameliyatı cerrahiyesıi icra kılınmakla tekrar vazifesi 
başına avdet etmiştir. Mumaileyhe verilen ve Divan
ca kabul edilmeyen ücret bu mezuniyeti zamanına 
ait olduğu gibi kendisi esasen yevmiyeli müstahde
minden olmayıp Meclisi Âlice tastik ve tespit edi-
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len kadro mucibince ücreti maktuai şehriyeli müs
tahdemini Devlettendir. Bu gibi müstahdemin ise 
sair ücretli memurini devletten farkı yoktur. Memu
rin ve müstahdemini devletin hastalık vesaire dolayı-
siyle mezun bulundukları müddete raci muhassesat-
ları tamamen ita edilmekte olunduğu gibi mazereti 
meşrualannın tahalhkuku hailinde mezuniyet verilen 
odacılar hakkında şimdiye kadar tatbik edilen Usul 
de (bundan İbarettir. Kezaük ahiren intişar eden,Me-
ffiun'n Kanunu da memurları maaşlı Ve ücretli olmak 
üzere iki sınıf olarak kabul etmektedir. Binaenaleyh^ 
bir taraftan Ibu (kanun ile kafiyen taayün eden vazi
yetleri diğer taraftan ücretlerinin bütçe müfredatı 
ile tayin Ve tespit -edilmiş 'bulunması hasebiyle muma
ileyhin ücretlinin sarfında hilafı kanun ıbir cihet gö-
rükmicOTesine miebni âcizlerinden tazminen tahsili 
mulvafıkı madelet görülememiş ve Divanın bu 'bap
taki mukarreratının Temyizen hal ve intacı da Mec
lisi Âliye ait •bulunmuş olmakla meselenin bir kere 
ide Meclisi Âl'ice tetkiki ile icabeden madeletin ta
yin buyurulmasını maalihtiram rica eylerim efen
dim hazretllieri. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 
Muhasebe Müdürü 

Ahmet Hamdi 
Büyük (Millet Meclisi İstida Encümeni 

Riyaseti Cellilesine 
-Muhasibi mes'ülü bulunduğum, Evkaf Mütiiri-

yatıi Ulmurriiyesinin 1340 senesi zat ve zaman hesaba-
tının Divanı Muhasebatça icra kılınan tetkikatı ve 
ımühakemesi neticesinde âcizlerinden tazminen hlük-
mıoliunan Odacı Arifin mezun bulunduğu müddete 
ait üeürait hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Ceiiles'ne bittakdim 1670 numara ile İstida Encüme
ni Heyeti Âli'sine havale buyurulan istidayı âcizame-
me zeylen Divanı Muhasebattan sâdır olan ilâmın 
ve meıku'm Odacı Arifin ücüratının tesfiyesİne müs
tenit Şûrayı Devlet kararlarının suretleri tetkik bu-
yurulmak üzere leffen takdim kılınmıştır efendim 
hazretleri. 

11 . 5 . 1926 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 

Muhasebe Müdürü 
Ahmet Hamdi 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi Muhasibi mes'ullü-

ğünün 1340ı senesi zat ve zaman hesabının tetkik ve 
muhakemesi neticesinde Divanı Muhasebatça ita edi
len ilâma itirazla Temyizen tetkikat icrası talebini 
havî olarak Muhasibi mes'ul Ahmet Hamdi Bey tara-
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fından verilen istidaname ile bu bapta İstida Encü
meni tarafından kaleme alınıp Heyeti Umumiyeden 
Encümenimize havale buyrulmuş olan 5/409 numa
ralı mazbata tetkik olundu. 

Divanı Muhasebattan sadır olan ilâmatın kava-
nin ve nizamatı mevcude ahkâmına nazaran mercii 
temyizi Şûrayı Devlet olup ancak Şûrayı Devlet fii
len teşekkül edinceye kadar müddeti temyizin müru
ru ile hukuku eşhas ve hazinenin ziyama meydan 
kalmamak üzere müracaat sahiplerinin müddeti mu-
ayyenesi zarfında Divanı Muhasebat Riyasetine is
tida ile müracaatları icabedeceği ve bu istidanın da 
Riyaseti müşarünileyhaya tevdii tahtı karara alın
makla Riyaseti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Denizli Gaziantep 

Mazhar Müfit Ahmet Remzi 
Kâtip Aza 
Bolu Kütahya 
Şükrü Faik 

Aza 
Niğde 

Mehmet Atâ 
REtS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle

ri). Divanı Muhasebat Encümeni mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

4. — 1339 senesi nihayetine kadar ki zamana ait 
olup mülga tetkiki hesabat heyetlerince rüyet ve in
taç olunan hesabat hakkında alâkadaran tarafından 
vaki olacak itirazat üzerine Divanca yapılacak tetki-
katın hangi esasa göre icra edileceğine dair (3/724) 
numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve 
Divanı Muhasebat Encümenvmazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
Bin Üçyüz Otuz Dokuz Senesi Nihayetine Kadarki 
Zamana Ait Olup Mülga Tetkiki Hesap Hey'etlerince 
Rüyet ve İntaç olunan Hesabat Hakkında Alâkadaran 
Tarafından Vakî Olacak İtirazat Üzerine Divanca 
Yapılacak Tetkikatın Hangi Esasa Göre İcra Edile
ceğine Dair. (3/724) Numaralı Divanı Muhasebat 
Tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası. 

Divanı Muhasebat 
adet 

4327/22 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
26 ncı maddesi mucibince 1339 senesi nihayetine ka
dar hesapları rüyet edilmemiş olan mal sandıklariyle 

bil'umum muhasibi mes'uller hesabatının Maliye Ve
kâletince teşkil edilecek tetkiki hesap hey'eüeri vası-
tasiyle tetkik ve intacı muktazi bulunmuş ve 8 Mart 
1341 tarihli ve 60 numaralı kararı tefsiri ile de işbu 
Hey'etler kararına itiraz vukuunda alâkadaranın Di
vanı Muhasebata müracaatta muhtariyeti esası kabul 
buyurulmuş olup kararı maruzda, bu suretle itiraz 
vukuunda Divanı Muhasebatça hesabatı mezkûrenin 
hangi esasa göre tetkik olunacağı gösterilmemiş ol
masına ve Temyizen tetkikinin kabulü halinde mu
cibi nakz görülen ilâmların, tetkik heyetlerinin 17 Şu
bat 1926 tarih ve 747 numaralı kanunla lâğvedilmiş 
olmasına mebni mercii tetkiki kalmamış olacağına 
ve istinafen rüyeti halinde ise miktarı yüzlere baliğ 
olan hesabatı mezkûrenin yegân ve yegân yeniden 
tetkikine Divanın teşkilât ve vazaifi hazırasının kifa
yetsizliği derkâr bulunmasına göre kararı mezkurun 
sureti tatbikında tereddüt edildiğinden, keyfiyetin 
Heyeti Celilece bir karara raptı Heyeti Umumiye ka-
rariyle arz olunur efendim hazretleri. 

26 . * . 1926 

Divanı Muhasebat Reis Vekili 
Faik 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
Tetkiki hesap hey'etlerince bittetkik ita olunacak 

ilâmat üzerine alâkadaranın ledelicap Divanı Mu
hasebata müracaatları halinde alınacak muameleye 
dair Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale bu
yurulmuş olan Divanı Muhasebat Riyasetinin 26 Ma
yıs 1926 tarihli tezkeresi okundu : 

Zikrolunan kararı tefsirîye göre alâkadaranın iti
razı halinde Divanı Muhasebatça icrası muktezi bu
lunan tetkikatın itiraz olunan mevadda inhisar et
mesi tabiî bulunduğu gibi vuku bulacak itirazatın 
bir müddeti Muayyene ile takyit edilmedikçe mua
melât ve vaziyette istikrar ve kat'iyet temin edile-
miyeceği de bedihî olduğundan Temyizen tetkik için 
tayin edilen müddete kıyasen tetkik hey'etlerince ve
rilen ilâmata ait itiraznamelerin de üç ay zarfında 
Divan Muhasebata tevdii ve mevaddı muterizbiha 
üzerine Divanı Muhasebatça ittihaz olunacak karar
lar için de talep vukuunda esasen Divanı Muhasebat
tan sâdır olan ilâmata tevfikan Şûrayı Devletçe tem
yizen tetkikat icrası esasının carî olması ve Divanı 
Muhasebat Riyasetinin salüfüzzikir tezkeresinde de 
işaret edilmiş olan Divanı Muhasebatın teşkilât ve 
vesaiti hazırasının vazifei mezkûrei munzamayı ifa
ya ademi kifayeti ayrıca teemmül edilebileceği hu-
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susu Encümenîmizce k a r a r ı r olmakla Riyaseti Ce-
lİleye arz ve takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Denizli Gaziantep 

Mazhar Müfit Ahmet Remzi 
Kâltip Aza 
Bolu Kütahya 

Şükrü Faik 
Aza 

Niğde 
M'ehmelt Atâ 

REİS — Mütalaa var mı? (yok sesleri). Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatasını aynen kabul eden
ler lütfen el kalldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

5. — Üçüncü Kolordu Divanı Harbinden istihsal 
eylediği ilamı icra ettiremediğinden şikâyeti muta-
zammın Mustafa imzalı istida ve Adliye ve İstida 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyoruz. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Ankara'da Sebat Otelinde mukim ve Adapaza-

rı'nda şehit edilen merhum Halil Ağa efradı ailesi 
namına Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine ba-
istlda müracaat eden merhumun mahdumu Mustafa 
Şerif efendinin marelarz istidası ile dosya ve evrakı 
sairesi mütalâa edilmek ve İstanbul İcra Dairesi Reisi 
tarafından yazılan müzekkere münderecatına naza
ran rey ita ekîilmek üzere istida Encümeni Riyaseti 
Itarafi'ridan havale kılınmakla tetkik ve mütalâa edil
di. 

Hadise şudur: 
Müstedi Mustafa Şerif Efendi vazife! askeriyesini 

ifa ederken ve pederi Halil Ağa Adapazarı'nda Ku-
vayt Milliye Kumaridan ve Müd'iranına Yunan ha
rekâtı askeriyesi hakkında malumat itası suretiyle ve-
c'ibei hamiyelüni ifa eylemekte iken Panayot Zara ve 
rüfdkası tarafından Yunan işgal kumandanlığına key
fiyet ihbar edilmiş ve merhum Divanı harbe sevke-
dilirlken buralar tarafından sureti vahşİyanede şehit 
edilerek bilâhare merhumun mağazasında mevcut ve 
mikltar ve kemiyeti resmen ve hükmen tespit edilen 
59 bin küsur liralık emvali ticariyesi gasp ve gart 
'olunmuştur. 

Şehit merhumun mahdumu müstedi Mustafa Şe
rif Efendinin vuku bulan müracaat ve davası üzeri
ne İzmit'te müteşekkil iki numaralı Divanı Harp ta
rafından işe vaziyet olunmuş ve ledelmuhakeme efa-
İİ şeriaları ve kastı hiyanetkârileri şuhudun şahade-

tiyle, mertebei sübuita vasıl olarak bunların idamla
rına ve musaddak faturalar ve Ticaret Odası mazba
tası müeddası üzerine tahakkuk ve şubudü mutelbe-
renin sarih şahadatı ile teeyyüt eyleyen 59 bin küsur 
liralık. mağsup emvali ticariye bedelinin merkumu
nun emvali gayri menkulesinden İstiyfasına 18.9.1339 
tarihinde müttefikan karar verilerek Üçüncü Kolor
du Kumandanlığının tasdikine havi olan ilâm Divanı 
Temyizi Askerî Kanununun 36 ncı maddesine tevfi
kan Müdafaai Milliye Vekâletine irsal kılınmış ve 
mezkûr 36 ncı madde mudîbince hükmü mezkûr ik
tisabı katiyet eylemiştir. 

Şehit Ali Ağa veresesi tarafından İstanbul İcra 
Dairesine usul ve kanunu dairesinde tevdi olunan 
ilâmı mezkûrun tenzili hükmü merasimine teşebbüs 
edilmesine ve ziri Divanı Harp Riya'setfince iktisabı 
katiyet eylediğini mübeyyin tahşiyesi havi ilâm hük
münün salâhiyetltar icra Riyaseti tarafından lâzİmü-
licra olduğu kanaati hâsıl olduğu ve muamelâtı icra-
< yenin bir kısmına suru edilmiş bulunduğu halde ilâ
mı mezkûrun gayrı kabili icra olduğuna dair Emvali 
Metruke Müdiriyet! tarafından serdolunan mütalaat 
Uâmı mezkûrun mahiyeti kanuniyesini talil edecek 
kuvveti haiz olmamakla varilt görülememesiınıe ve İc
ra dosyasının tetkikakından da İcra Dairesince mah
fuz ve İstanbul 6 ncı Hukuk Malhkemesiniden muta 
16 Şubat 1341 tarihli ilâm münderecatına nazaran 
İstanbul'a tabi Kadıköy ahalisinden bulunan Müd-
deialeyh Panayot Zara'nm 1339 senesinde İzmit'te 
vefat ettiği, mübadil veya firarı bulunmadığı anlaşıl
dığından Emvali Mdtruke Müdüriyetinin bu baptaki 
itirazı da varit görülememesine binaen kazıyei muh
keme halini iktisap etmiş ve aleyhinde b'ir gûna itiraz 
vuku bulmamış olan ilâmın lâzimüttenfiz bulunduğu
na dair İstanbul İcra Dairesi Riyasetinden serdedilen 
mütalaa Encümenimizce de musip görülerek bu su
retle İstida Encümeni Riyasetine iadeten takdimi ta
karrür eylemiştir. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Ahmet Hamdi 
Refik 
Kâtip Aza 

Saruban Mebusu Antalya 
Kemal Bey Ahmet Sakî 

Hini imzada bulunmamıştır. 
Aza Aza 

Saruhan Mebusu Mustafa Karesi 
Fahri Bey de iştirak etmiş- Osman Niyazi 
ler fakat hini imzada bulun

mamışlardır. 
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Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

İstida Encümeni Mazbatası 
Pederi Halil Ağanın Yunan Harekâtını Kuvayi 

Milliyeye ihbar ettiğini Yunan Kumandanına haber 
vererek şahadetine sebebiyet vermek ve dükkânların-
daki eşyayı ticariyeyi yağma etmek fiillerinden dola
yı Panayot Zara ve rüfek^sı hakkında 3 üncü Kolor
du İki Numaralı Divanı harbinden istihsal eylediği 
ilâmı icra ettiremediğinden şikâyeti havi Ankara'da 
Sebat Otelinde mukim Adapazarlı Halil Ağa Oğlu 
Mustafa Şerif imzalı istida ile Adliye ve Mûdafaai 
Milliye Vekâletlerinden celbedilen dosyası ve Adliye 
Encümeninin mütalaasını havi mazbatası Maliye Ve
kili hazır olduğu halde tetkik ve mütalaa ve icabı 
müzakere olundu. 

Mezhusünanh ilâm Askerî Ceza Kanununun 7 
nci maddesi sarahatine muhalif olarak Divanı Harp
çe Hukuku şahsî hakkında hilafı salâhiyet verilmiş 
ve aynı zamanda gıyabî olmasına nazaran kesbi kat
iyet etmemiş bir ilâm olmasına mebni müstedînin şi
kâyetleri gayrı varit görülmüş olduğundan ait oldu
ğu mahkemeye müracaatta muhtar olmak üzere isti
dasının reddine ekseriyetle karar verilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyein nazarı tasvibine arz olunur. 

İstida Encümen, Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Konya 
Cavit Eyüp Sabri 

Kâtip Aza 
İsparta İsparta 

Mademki mağdurdur telâfi- Hüseyin Hüsnü 
si Adalet iktizasın !andır bi
naenaleyh kararı vakıa mu

halifim. 
İbrahim 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
son muamele İstida Encümenince yapıldığına göre 
mevzuu müzakere, nizamnamemize göre, İstida En-
meninin mazbatasrdır - ki mazbata reddü tazammun 
ediyor - Adliye Encümeninin mazbatası esasen bir 
mütalaai hukukiyeden ibarettir. Çünkü istidalar bir 
kere İstida Encümenine gider, İstida Encümeni ica-
bederse ait olduğu Encümenlerin mütalaasını ailır, 
kendi de tetkiıkatını yapar. Ve diğer devairin de lâ

zım gelen cevaplarını aldıktan sonra mazbatasını tan
zim eder. Binaenaleyh muamelenin soıjı şekli de bu 
yolda olmuştur. Mazbata İstida Encümeninden tan
zim edildiğine göre mevzu; İstida Encümeni mazba-
tasıdır ve reddi mutazammındır. Usule ait bu müta
laayı arz ettikten sonra müsaadenizle ; asıl meseleye 
de 'kısaca temas edeceğim. 

Bir kere Askerî Ceza Kanunu, Divanı harpleri 
hukuku şahsiye davalarına bakmaktan sureti katiye-
de men etmiştir. Hatta Mahakimi hususiyeriin bile 
hukuku şahsiye Savası göremiyeceği bu Meclisi Âli
de müteaddit defalar mevzubahis olmuştur. 1337 se
nesinde Amasya İstiklâl Mahkemesinin bir tazmlina-
tı şahsiyeye hükmetmesinden dolayı Meclisi Âlide 
uzun uzadıya tahkikatlar, müzakereler ve binnetice 
hükmün ref'ine kadar 'kararlar sadır olmuştur. 

Esasen Askerî Ceza Kanunu buna müsait değil
dir. Hususiyle mübadil veya eşhası mütegayyibeye 
ait, bu kabil ve selâhiyeti kazsaiyesi olmayan mahal
lerden çıkan mukarreraıtın tenfizi cihejti zannediyo
rum ki bundan evvelki çıkan kanunlarla da bir taar
ruz teşkil edecektir ve mesele, içinden çıkılmaz bir 
dereceye girecektir. Hatta bendeniz pek çok emsali
ni biliyorum. Mahakimi nizamiyeden asıl salâhiyeti 
kazaiyesi olan bir çok mahkemelerden sâdır olan blir 
takım ilâmat vardır ki; doğrudan doğruya evrak ve 
senedata müstenit olarak verilmiş, onların bile mü-
nelezel aleyhtarıyım. Fakat evvelce tagayyüp eden 
eşhas veyahut mübadele edilen eşhas aleyhindeki hü
kümlerin sureti icra ve infazı için ayrıca blir kanun 
kabul ettik. Bu, o kanunun ahkâmına dahi tevafuk 
etmez mütelaasındayım. Mahaza İstida Encümeninin 
mazbatası Heyeti Celilece tasvip duyurulmadığı tak
dirde ilâmın icrası şeklinde değ!;l, doğrudan doğruya 
devairi a idesinde; yani devairi umumiyejde bir vesika 
şeklinde kalmak üzere mahakimi nizamSyeye verilme
si için evrakın Hükümete iadesi lâzım: gelir. Yoksa 
tenfiz hakkında, diğer iltibasları tetkik ve tahlil et
meksizin bütün muamelâtı zirüzeber edecek bir ka
rar ittihaz edilmesi zannederim doğru oflmiaz. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
KI BEY (Antalya) — Efendim; Adliye Encümeni 
bir mütalaai kanuniye olmak üzere şimdi okunan 
mazbatasında maruzatta bulunmuştur. Ortada gayet 
elim ve feci bir mağduriyet vardır. O mağduriyet Di
vanı Harpçe tespit edilmiş, ilâma raptedilmiş ve em
vali mağsubenin istirdadına karar verilmiştir. Bu ka
rar usul ve kanunu dairesinde lüktisaibı katiyyet et
miş ve bir kaziyei muhkeme haline gelmiştir. Yani 
bir kanun hükmündedir. İktisabı katiyet etmiş, olan 
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bu ilâmı İstanbul İcra Dairesi Riyaseti tetkik etmiş 
ve kabiliyeti icraiyesi olduğuna hükmetmiştir. Ma
lumu âlileridir ki, İcra Reisleri kabul ettiğiniz hük-
fkâm kanunu mucibince, sallâhiyeti kazaiyeye ait hük-
kâmdandır. İlânın kabiliyeti icraiyesli olduğuna ka
rar verdikten sonra İcra sahasına geçmiş ve birinci, 
ikinci tebliğnameyi ıstar etmiş, Emvali Metruke Mü-
diriyeti, Maliye Vekâleti ise bu mahkûmun firarı ve
ya mütegayyıp veyahut mübadil olduğu zehabına düş
müş ve itiraz etmiş; bu itiraz üzerine İcra durmuş 
ve neticede kesbi katiyet etmiş ve kaziyei muhkeme 
haline gelmiş olan bir ilâmın tenfiizi duçarı teehhür 
olmuştur. Adliye Encümeni bunun kabili icra oldu
ğu mütalaayı kanunayesinde bulunmuştur. İstida En
cümeni ise, tetkiki neticesinde (idarî bir noktadan bu 
ilâmın gayrı kabili icra olduğuna karar vermiştir. Or
tada İstida Encümeninin verdiği kararla, Adliye En-
cümenıin'in verdiği karar vardır. Bunların birine na
zaran buna hüküm vermek Meclisi Âliye aittir. 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Efendim, bende
niz İstida Encümeni namına arzı malumat edeceğim. 
Ahmet Salkî Beyefendi, İstida Encümeni idarî nok-
taî nazardan meseleyi tetkik ederek bu ilâmın gayrı 
Ikabİi icra olduğuna dair ittihazı karar etmişlerdir 
buyurdular. Bu noktaya cevap vereceğim. İstida En
cümeni de Adliye Encümeni gibi bütün kudretini ka-
vanini mevzua dairesinde haili mesele için sarf et-
miştlir ve neticei teıtkikat ve mütalaatında mevzuba
his ilâmın hilafı salâhiyet verildiğini yani Divanı 
Harpler hukuku şahsiye hakkında ittihazı karar ede
mez diye. Mevcut sarahati kanuniyeye rağmen bu 

mesele hakkında Divanı harplerce karar verildiği ve 
mevaddı cinaiyede gıyaben verilen ilâmların iktisabı 
kat'îyet derecesinde olmadığı için reddi cihetini ilti
zam eylemliştir. Buna göre karar vermiştir. Çünkü; 
mevaddı cinaiyede gıyabî olarak verilen kararlar 
maznunun derdestinde tekrar muhakeme edilmek 
için verilir, ve maznunun derdesti ile keenlemyekün 
addedilmesi zarureti kanuniyesinde bulunan karar
lardandır. 

Üçüncüsü; mercii kanunüyesinden sâdır olsa bile 
bu gibi ilâmaitın usulü infazı hakkında evvelce Mec
lisi Âliden kararliar sâdır olmuştur. Şimdi bu mese
lenin kabulü takdirinde o kararları da zirüzeber et
mek • ihtimali mevcuttur. Tabiiî Meclisi Âli hakem
dir. Arzu buyurursa İstida Encümeninin mazbatasını 
'kabul eder. Daha arzu ederse Maliye ve Adliye Ve
killeri bu ilâmı gayri kabili icra buldukları cihetle 

j noktai nazarını öğrenmek üzere meseleniin müzake-
I resini bu Vekillerin huzuruna talik eyler. 
I Hulâsa, İstida Encümeninin kararı, Hükümetin 
I icraatı kanunîdir ve hilafı kanun bir ciheti yoktur. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
j Zatı âliniz Adiliye Encümeni namına mı söylüyorsu-
I nuz? 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Hayır, İstida 
I Encümeni namma söylüyorum. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
I Adliye Encümeni mazbatasında deniliyor ki, İstanbul 
I İcra Dairesine usul ve kanunu dairesinde tevdi olu-
I nan ilâmı mezkûrun tekvizi hükmü merasimline te-
I şebbüs edilmiş, buna karşı emvali metruke dairesi 
I çıkmış. Bu izahattan anlaşılıyor ki, emvali metruke 
I ile bunun alâkası yoktur. Eğer emvali metruke dai-
I resi çıkmamış olsa idi bu linfaz edilecek mi idi? 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Arz edeyim. Ma-
I lumu âliniz her muamele bir memura arz edildiği 
I zaman memur zühul edebilir. O esas dairesinde mü-
I racaat üzerine bir muamele yapar. Fakat ' karşıdan 
I bir muteriz çıktığı vakit de meseleyi ciddî tetkike 
I mecburdur. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
I Çıkmasa idi ne olacaktı? 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Çıkmasa idi se-
I hiv olarak muameleyi ikmal etmiş olacaktı. Gerçi 
I bu muameleye cevap vermek meselesi Encümenimi-
I ze ait bir mesele değildir. Mütalaa olmak üzere arz 
I ediyorum. İcra Dairesi onu İcraya teşebbüs etmiş, 
I fakat... 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
I Demek, ki gayrı kanunî yapmış, 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Müsaade buyu-
I run. Zühul olarak yapmış. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
I Kanunda zühul ne demektir? 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Kanunda zühul 
I değil, muamelede zühuldür. Sonra gitmiş emvali met-
I rulkeden olan mallara haciz vaz etmek istemiş, çünkü 
I eşhası mütegayyibenin, firarilerin malı emvali met-. 
I rukeye aittir. Emvali Metruke Müdiriiyeti o suretle 
I haberdar olmuş, itiraz etmiş, sonra Adliye ve Maliye 
I Vekilleri haberdar olmuş, İlâmın itfası lâzım gelmez 
I diyorlar. Hükümete şikâyet ediyorlar. Halbuki Hü-
I künıetin muamelesi kanunîdir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, ister em-
I vali metruke olsun, isterse emvali metrukenin gayrı 
[ olsun, menafii şahsiye davasıdır. Bu gibi davalar ma-

112 — 



1 : 9 25 . 11 * 1926 C : 1 

hakimi uımumiyeye tabidir. Bu, kavaidi külliye, ka- | 
vaidi umumiye iktizasındandır. Misal olarak arz ede- I 
yim ki, bir hulkuık mahkemesi bir adamı on seneye I 
mahkûm ederse, o on seneyi infaz etmek mi lâzım-

' dır? Bu hukuku şahsiye davası mahaıkimi umumiye-
ye 'aittir. Divanı Harp hilafı salâhiyet hüküm vermiş
tir. İnfazı mugayiri kanundur, infaz edilemez. Mec- I 
lisii Âli hakemdir. Böyle bir karar verilmiş olsa bile 
hilafı kanun bir karar verilmiş olur ve fena bir çı- I 
ğır açılmış olur. Binaenaleyh müstevlinin mahakimi 
umumiyeye müracaat etmesi lâzımdır. Nasıl ki mağ- I 
dur olan bir memurun mafevkinden aldığı hilafı ka
nun bir emri infaza mecbur olmadığı gibi hilafı sa- I 
lâhiyet verilen hükümlerin infazı da mucibi mes'uli-
yettir. Mesele bunun aynıdır. Onun da İcrası muga
yiri kanundur. Bunun için İstida Encümeni kararı 
çok muvafıktır. Ve reye vaz edilmesini rica ederim. I 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Divanı Harp 
kararlan, idarei örfiye ilân edilmişse idarei örfiye I 
ilân edilen mıntıkada bütün kavanin ve nizamiat mu
vakkaten ciheti askeriyeye devredilmiş demektir. I 

Bu divanı harp riyaseti bu kararı verdiği vakit 
idarei örfiye ilân edilmiş mi idi, edilmemiş mi idi? 
Bu meselenin izahı lâzımdır. 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Efendim, ve
rilen hükümler tetkik buyuruliacak olursa zaten istir
dadı müteakip oldu, o zaman idarei örfiye sahası 
idi. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Istihlası 
müteakip bu gibi gasp ve garat için Meclisi Âli üç 
maddelik 'bir kanunla mahallerinde kazaî kudreti 
haiz olmak üzere birer heyet teşkil etti. Bu vazife 
divanı harplere mi, yoksa bu heyetlere mi aittir? I 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Kaziyei muh
keme haline gelmiş, iktisabı 'katiyet etmiş bir ilâm- I 
dır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hüküm 
vermek salahiyetli olmayan herhangi bir şahsın ver
diği hüküm mahiyetindedir. 

AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Efendim, tek
rar arz edeyim ki, Adliye Encümeninin mütalaayı 
kanuniyesi bu ilâmın iktisabı katiyet etmiş olmasın
dan dolayı kabiliyeti icraiyesini tevsik içindir. Çün
kü eğer iktisabı kat'iyet etmiş olan ilâmatın, böyle 
kabiliyeti icraiyesi olmadığına dair Meclisi Âlice bir 
karar ittihaz edilecek olursa belki yüzlerce, binlerce 
ilâmın tenfizi kabil olamıyacaktır. (Hayır sesleri). 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 
— Sahibi istidanın davası hükümetçe uzun uzadıya j 
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tetkik edilmiştir. Adliye Vekâleti, Müdafaai Milliye 
Vekâleti meseleyi tetkik ederek Divanı harbin böyfe 
bir karar vermeğe salâhiyeti olmadığı neticesine var
mışlardır. Binaenaleyh; Adliye Vdkâletij İcra Daire
sine bu gayrı kanunî ilâmın infaz ddilmiyeceğine 
dair emir vermiştir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh, 
Meclisi Âlinin tedvin ettiği kanunlar dajresinde hare
ket eden Hükümetin icraatını kanunlar | hilâfında ih
lâl etmekte hiç sebep yoktur ve İstida Encümeninin 
mazbatası gayet doğru ve ruhu kanuna tamamen 
muvafıktır. Gayri Kanunî olan bu ilâmı reddettikten 
sonra bu istida sahibinin yeniden mahakimi umumi
yeye müracaat edip yeniden bir ilâm alması lâzım 
gelir. Binaenaleyh bu zatın istidasında Meclisi Âlice 
karara iktiran etmesi! icabeden bir hak yoktur. (Doğ
ru sesleri). 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur, Ha
san Fehmi Beyin bir takriri vardır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; 
bendeniz takririmi İstida Encümeninin mazbatası ka
bul edilmediği takdirde evrakın Hükümete iadesi için 
vermiştim. İstida Encümeni mazbatası reye konur ve 
kabul edilirse sarfınazar ederim. 

REİS — Efendim; takrirlerini geri aUrmyoriar, 
takrir okunacaktır: 

Riyaseti Ceffleye 

Buna mümaTsil ırnesail ile bittevhit icabı icra olun
mak üzere Hükümete gönderilmesini teklif eylerim.; 

Gümüşhane 
Hasan Fobimi 

REİS — Bittabi redıdü mutazammın olan maz
batanın reye konması lâzımdır. Binaienalieyh maz
batayı reyi âlilerine arz edeceğim. Esasen gösteri
len iktiza üzerine buraya gönderilmiştir. Eğer maz
bata kabul edilirse bu teklife mahal yoktur ve re
ye koymağa hacet yoktur. 

İstida Encümenimin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

6. — Ecnebi tebaasına meccanen verilmekte olan 
ikamet tezkerelerinin cüzdan şeklinde tab'ı ve elli 
kuruş mukabilinde itası hakkında (1/987) numaralı 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyoruz. 
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Ecnebi Tebaasına Meccanen Verilimakte Oîan İkamet 
Tezkerelerinin Cüzdan Şeklinde Taıb'ı ve Elli Kuruş 
Mukabilinde îıtası Hakkında 1/987 Numaralı Kanun 
Lâyihası ve Kavanıini Maliye ve Muvazenıeî Maliye 

Encümenleri MazbatalaiPi 

Türküye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31 Ağustos 1926 

Kalemli. Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/3414 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ecnebi tebaasına meccanen verilmekte olan ika

met tezkerelerinin cüzdan şeklinde taıb'ı ve elli ku
ruş mukabilinde itası haikkında Maliye Vekâletince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 Ağus
tos 1926 tarilhli içtimaında tezdklkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan Kanon lâyihası ile eslbabı mucibe 
mazbatasının musaıddalk sureti talkdim olunmuş tur. 

Mulkteızasının ifasına Ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurullmasını rica eylerim efendıiım. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ecnebilerin memleketimizde seyahat ve ikamet

leri hakkında 2 Mart 1331 tarihinde neşredilen ka
nunu muvakkatin İkinci maddesi mucibince Türki
ye'ye gelen veya eskidenlberi ikamet eden bilûmum 
tebaali ecnebiyeye beyanname mukabilinde verilmek
te olan ikamet tezkerelerin&n adi kâğıt üzerine tabı 
edilmesinden naşı muhafazası müşkül olimalkla be
raber daima cepte taşınması lâzım olduğu üçin hazan 
yazıları okunamıyacaık derecede fersudeleşmektedlir. 
Diğer taıraftan ecnebilerin Türkiye'de ikamet veya 
memleketlerine azimet eyledikleri sırada mükellef 
tutuldukları tekâlif ve rüsumun ol baptaki kanunlara 
-muttali olamamaları hasebiyle ademi tediyesinden 
dolayı seyahatlerinin tehirine ve ibinnetiice şiıkâyata 
meydan verildiği anlaşılımaifctadır. MehaızJiri anifeyi 
bertaraf etmıelk için mezkûr ikamet tezkerelerinin 
Ecnebilerin Türkiye'de ikameti, memleket dâhilinde 
seyahatti veyaihut memalikii ecnebiyeye aziiimeti sı
rasında riayet etmesi icaıbeden fcavanin ile mükel-
İtef oldukları rüsum ve tekalife ait fıkanaıtı kanuni -
yeyli dahi ihtiva etmek üzere cüzdan şelklindie ve 
müteselsil numara tahtında tabı ettirilmesi ve bunla
ra elli kuruşluk devaliri resmiye pulu ilsalkı ve el-
yevm ecnebilerin yedinde bulunan ikamet tezkerele
rinin muayyen bir müddet zarfında yenileriyle teb
dili muvafık görülmekte olduğundan mezkûr ikamet 

tezkerelerinin o veçhile tabı ettirilerek elli kuruşluk 
devairi resmiye puluna tabi tutulmasını temiinen mer
but lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 5 . 1 1 . 1926 
Adet 

4 
KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

I Riyaseti Celiieye 
Ecnebi tebaasına meccanen verilmekte olan ikâ-

I met tezkerelerinin cüzdan şeklinde tabı ve elli ku
ruş mukabilinde itası hakkındaki Başvekâlet Celile
rim 31 Ağustos 1926 tarih ve 6/3434 numaralı tez-

I keresiyle takdim olunup Encümenimize havale buyu-
I rulan kanun lâyihası Maliye Vekâleti Celilesi Varida-
I ti Umumiye Müdürü Kâmil Beyin huzuriyle tetkik 

ve müzakere olundu. 
I Hükümetin serdeylediği esbabı mucibe Encümeni-

mizce de musip ve varit görülmüş olduğundan mad-
I deler aynen kabul edilmiş ve ancak Hükümetten ge

len lâyihanın hangi kanunu muaddil veya hangi ka-
I nuna zeyil olacağı gösterilmemiş olduğundan serlev-
j hası (Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikâmetleri 

hakkındaki 18 Rebiülâhir 1332 ve 2 Mart 1331 ta
rihli kanuna zeyil) şeklinde tespit edilmekle bermu-

I cibi havale Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine 
karar verilmiştir. 

I Kavanini Maliye 
I Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 

Kâtip Aza 
Diyarbekir Kırklareli 

Cavit Şevket 
I Aza Aza 

Ordu 
Hamdi 

I Aza 
I Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi 
I Muvazenei Maliye Encümeni 
i 8 Mazbata No. : 

1/987 Kayıt No. : 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

I Riyaseti Celiieye 
I Ecnebi tebaasına meccanen verilmekte olan ikâ-
I met tezkerelerinin cüzdan şeklinde tabı ve elli kuruş 
J mukabilinde itası hakkında Başvekâletten varit olup 
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Heyeti Umumiyenin 3 . 11 . 1926 tarihli içtimamda 
Kavanini ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyurulan kanun lâyihası Kavanini Maliye En
cümeninin mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi 
kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. Memleketimiz 
de ikâmet veya seyahat edecek olan ecnebilere şimdi
ye kadar 2 Mart 1331 tarihli kanunu muvakkatin ikin
ci maddesine tevfikan verdikleri beyannameye muka
bil polis idarelerince ikâmet veya seyahat tezkeresi 
verilmekte idi. Hükümetin esbab» mucibesinde «verilen 
tezkerelerin müruru zamanla okunmaz bir hale geldiği 
ve Ecnebilerin memleketimiz dahilinde riayet etmeleri 
icabeden rüsum ve tekâlife ait fıkaratın da işbu lâ
yiha ile ihdası talep edilen cüzdanlarda muharrer ola
cağı ve elli kuruşluk devairi resmiye pulu ilsakı su
retiyle mezkûr cüzdanların kendilerine verileceği veya 
evvelce verilmiş olan tezkerelerle tevdii edileceği» 
beyan olunmaktadır. 

Encümenimizce cüzdanlara ilsak edilecek pul kıy
meti şayanı istiksar görülmeyerek lâyihai kanuniye 
esas itibariyle ve ancak 2 Mart 1331 tarihli kanunun 
ikinci maddesinde mutlak surette ecnebilerden bahse
dilmekte olup teamülen sefaret ve şehbenderhaneler 
memurini resmiyesi beyanname itası mükellefiyetinden 
vareste tutuluduğuna ve yeni lâyihai kanuniyede bu 
cihetin de mutlak bırakılması bazı sui tefenhümatı da
vete müsait bulunduğuna mebni Ecnebi sefaret ve 
şehbenderhaneler memurini resmiyesinin istisnasına 
dair lâyihayi kanuniyeye bir madde ilâvesi tensip 
edilmiş ve icra kılınan bazı tashihat ile lâyihayi muad-
deilenin Heyeti Celileye takdimine karar verilmiştir. 

> Teşrinisani 1926 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Aza 
Bozok 

S. Sırrı 

Aza 
Hakkâri 
Asaf Bey 

hini imzada 
bulunamadı 

Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Çorum 
Mithat 

Aza 
Diyar bekir 

Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Aza 
Kütahya 
Faik Bey 

hini imzada 
bulunamadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kanun 

Madde 1. — Türkiye'ye gelen ve eskidenberi 
memlekette ikâmet eden bilumum tebaai ecnebiyeye 
beyanname mukabilinde meccanen verilmekte olan 
ikâmet tezkereleri yerine müteselsil numara tahtında 
ve cüzdan şeklinde tabı ve hini istimallerinde üzerle
rine ellişer kuruşluk devairi resmiye pulu ilsak olu
nacak tezkereler ita edilecektir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 1 Ağustos 1926 

Başvekil Adliye Vekâleti Vekili 
İsmet Recep 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep 

imzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Behiç 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

İhsan Beyefendi 

Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Vekili 

İhsan Beyefendi 
imzada bulunmadı 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNE TADİLİ 
Ecnebilerin seyahat ve ikâmetleri hakkındaki 2 Mart 

1331 tahihli kanunu muvakkate müzeyyel kanun 
Birinci Madde — Ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve 

ikâmetleri hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu mu
vakkatin ikinci maddesi mucibince tebaai ecnebiyeye 
beyannameleri mukabilinde verilecek ikâmet tezkere
leri müteselsil numaralı cüzdan şeklinde ihzar ve her 
tezkereye hini itasında elli kuruşluk devairi resmiye 
pulu ilsak olunur. 

İkinci Madde — Türkiye'deki ecnebi sefaret ve 
şehbenderhaneler memurini resmiyesi muamelei müte
kabile şartile birinci madde hükmünden müstesnadır. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Maliye ve Dahiliye Vekilleri Memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 
Ecnebilerin seyahat ve ikâmetleri hakkındaki 2 Mart 

1331 Tarihli kanunu muvakkate müzeyyel kanun 
Birinci Madde — Ecnebilerin Türkiye'de seya

hat ve ikâmetleri hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli ka
nunu muvakkatin ikinci maddesi mucibince tebaai 
ecnebiyeye beyannameleri mukabiline verilecek ikâ
met tezkereleri müteselsil numaralı, cüzdan şeklinde 
ilgar ve her tezkereye hini itasında elli kuruşluk de-
vairi resmiye pulu ilsak olunur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; isim zikretmeyeceğim, yalnız alelıtlak söyleyece
ğim. Hemen diyebilirim ki umumiyetle Garpta bu gi
bi resimler dehşetli surette yüksek olmak üzere biz
lerden alınıyor. Binaenaleyh elli kuruş gibi bir res
min bence buraya ya hiç konulmaması veyahut bir 
lira olarak alınması lâzımdır. (Doğru sesleri.) 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Bir takrir vaırdır, 
lokunacalk'tır: 

Riyaseti Celileye 
Ecnebilere 'verilecek ikamet cüzdanları üçin elli 

değil yüz kuruş alınmasını teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

REİS —• Nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kal
dırsın, almayanlar lütfen tel kaldırsın. 

REFİK IBEY (Konya) — Dahiliye Vekili Bey ta
raftar mıdır? bu gilbi şeyleri muamelei mütekabile 
esasına müstenittir, 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Hükümetim (teklifi 50. kuruştur. Bittabi fazlasını 
kabul ödemleyiz. 

REİS — Efendim; istihsaiind'ekıi miktar Divanca 
calilbi «dikkat görülmüştür. Nazarı dikkatlinizi cel-
Ib'ederim, Tekrar reye vaz ediyorum. Yüz kuruşu 
kaibul edenler lütfen el kaldırsın, kabul eıtme'yenler 
lütfen el kaldırsın, kaibul edilmiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediytoıRim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kaibul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

İkinci Madde - Türkiye'de Ecnebi sefaret ve 
şehbenderhaneler memurini resmiyesi muamelei 
mütekabile şartuyle (birindi madde hükmünden müs
tesnadır. 

1 REİS — Mütalaa var mı efendim? İkinci mad
deyi reyinize arz edüyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde - Bu kanun neşri tarihinden mu-
ıteiberdir. 

REİS — Üçüncü Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kaibul etmeyenler lütfen et kaldırsın. 
sın. Kaibul edilmiştir. 

Döıdüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye «ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü Maddeyi kaibul edenler lüt
fen el kaldırsın, kaibul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kaibul edilmiştir. 

Kanunun heyeti um um iyesini tayini esami ile 
reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler beyaz, kaibul 
etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Efendim, Ali Sürur'i Beyefendi merhumun «refi
kasına iikramlye itası 'hakkındaki kanuna rey verme
yenler va«rsa lütfen reylerini versinler. Ali Süruri 
'Beyefendi merhumun ailesine ikramiye itası hakkın
daki kanunun istihsali ârâsı hitam 'bulmuştur. 

7. — 11. Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Ka-
I nununun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında 

(31757) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı «okuyoruz. 
11'. Teşrinievvel 1338 Tarihli Avans Kanonunun-
8 inci Maddesinin Tefsiri Hakkında 3/757 Numara
lı Başvekâlet Tezkeresi ve Muvazenei Maliye Eneü-

meni (Mazbatası 

Türkiye Cumıhuriyeiti 
Başvekâlet 7 Eylül 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
lAldöt 

6/3548 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilıesine 

11. Teşrinievvel 1338 Tarihli avans kanununun, 
tdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu mucibince nasıp 
ve azilleri m ahalilerime mevdu bütün memurlar ile 
ailelerine her ne suretle olursa olsun verilecek har
cırahın o Vilâyetin muayyen hududunu ıtecavüz ede-
ımıiyeceğine dair «olan Sekizinci maddesi ahkâmının 
'Mevzubahis memurlardan tekaüde sevk edilenlere 
daihİ -şamil olup 'olmadığının tefsiri hakkında Mali
ye Velkâletinden yazılan 10 Temmuz 1926 Tarih ve 
Mühaselbei Umumiye Müdiriyeti 30C98/75 Numara-

j ralı •tezkeresinin mosaddak sureti ıtakldıim olunmuş-
I tur. 
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Müktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica ederim efendim, 

Başvekil 
îsmet 

Başvekâleti Celileye 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince na

sıp ve azilleri mahallerine mevdu bilumum memurin 
ile ailelerine her ne suretle olsun verilecek harcırah 
o Vilâyetin hududu muayyenesini tecavüz edemiye-
ceği 11 Teşrinievvel 1338 tarihli avans kanununun 
8 nci maddesinde mutlak olarak zikrolunmakta ve bu 
suretle memurini taliyeden infisal veya lağvı memu
riyet gibi ahval dolayısiyle açıkta kalanlar hakkında 
maddei mezkûre ahkâmı bitamamiha tatbik oluna
rak o cüz'ütamı idarî haricinde tayin edecekleri ma
halle kadar harcırah ita kılınması hakkında ise de 
hükmü maddenin memurini mumaileyhimden teka
üde sevk olunanlar hakkında da tatbikinde bazı ma-
hallerce tereddüt olunmakla keyfiyet hazinece ledet-
tetkik maddei kanuniyenin ruhu yalnız nasıp ve azle 
maksur olup bu kabil memurinden tekaüde sevk olu
nanların artık memuriyetle alâkaları kalamıyacağı 
ve binaenaleyh diledikleri yerde ikâmete salâhiyeti 
kanuniyeleri bulunacağı cihetle harcırah kararname
sinin 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası mucibince ma
aile müstahak oldukları harcırahın Vilâyet hududu 
ile mukayyet olamaması lâzım geleceği teemmül edil
miş ve memurini maliyeye teminen tebliğ edilmek 
üzere bu kere de Divanı Muhasebatın mütalaasının 
bilinmesine lüzum görülerek hususu mezkûr Divanı 
Müşarünileyh Riyasetine iş'ar kılınmıştı. Bu kere ce
vaben varit olan tezkerede salifül arz avans kanu
nunun sekizinci maddesinde her ne suretle olursa ol
sun fıkrası nam ve şamil olduğundan memurini mez-
kûreden tekaüde sevk olunanlara dahi ancak bulun
dukları Vilâyet hududuna kadar harcırah itası za
ruri bulunduğu bildirilmiş ise de mezkûr maddei ka
nuniyenin memurini taliyeden tekaüde sevk olunan
lara dahi teşmiline hazinece kanaat hasıl olamamış 
ve fıkrai mezkûre muhtacı tefsir görülmüş oldu
ğundan, bu bapta Meclisi Âlice bir kararı tefsin itti
haz edilmek üzere icrayı icabına müsaadei devletle
ri istirham olunur efendim hazretleri. 

10 . 7 . 1926 
Maliye Vekili 

Hasan Hüsnü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

7 Mazbata No. : 
3/757 Kayıt No. : 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiyeye ' 

îdarei Umumiye Vilâyat Kanunu Mucibince na
sıp ve azilleri mahallerine mevdu olan memurları ile 
ailelerine her ne suretle olursa olsun verilecek harcı
rahın o Vilâyetin muayyen hududunu tecavüz edemi-
yeceğine dair olan 11 Teşrinievvel 1338 tarihli avans 
kanununun 8 nci maddesi ahkâmının mevzubahis 
memurlardan tekaüde sevk edilenlere dahi şamil olup 
olmadığının tefsiri hakkında Maliye Vekâletinin iş'arı 
üzerine Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiye-
nin 6.11.1926 tarihinde Encümenimize havale buyu-
rulan tezkere merbutu Maliye Vekâletinin tezkeresi 
ile birlikte ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye Vekâleti tezkeresinde nasıp ve azilleri ma
hallerine mevdu memurin ile aileleri harcırahları hak
kında salüfüzzikir maddei kanuniye ahkâmı daire
sinde muamele ifa edilmekte olduğu, ancak, bu ka
bil memurinden tekaüde sevk olunanların artık me
muriyetle alâkaları kalamıyacağı ve binaenaleyh di
ledikleri yerde ikâmete selâhiyetleri bulunduğu cihet
le harcırah kararnamesinin 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası mucibince maaile müstahak oldukları harcı
rahın vilâyet hududu ile mukayyet olamaması lâ
zım geleceği teemmül edildiği ve Divanı Muhasebat
ça dahi maddei kanuniyedeki «Her ne suretle olur
sa olsun» fıkrasının nam ve şamil olduğundan bahis
le memurini mezkûreden tekaüde sevk olunanlara 
dahi ancak bulundukları Vilâyet hududuna kadar 
harcırah itası zarurî bulunduğu beyan kılındığı bil
dirilmekte ye bu sebeple fıkrai mezkûrenin muhtacı 
tefsir görüldüğü izah kılınmaktadır. 

Filhakika 11 Teşrinievvel 1338 tarihli avans ka
nununun 8 nci maddesinin sarahati vazifedar memu
rini taliye ile ailelerine verilecek harcırahlara mü
teallik olup bu gibi memurlardan tekaüde sevk olu
nanlara verilecek harcırah hakkınca bir sarahatin 
haiz olmamasına ve mütekait sıfatını iktisap etmiş 
olan bu gibi memurların ihtiyarı ikamet eyleyecekle
ri mahalle kadar bir defaya mahsus lolmak üzere ala
cakları azimet harcırahlarının 15 Mayıs 1335 tarihli 
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harcırah kararnamesinin 4 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası mucibince tesviyesi muvafıkı muadelet görül
mesine binaen maddei mezkûre mefhumundan hariç 
kaldığı ekseriyetle kabul olunan işbu mesele hakkın
da tanzim olunan fıkrai tefsiriyenin berayı tasdik 
Heyeti Umumiyeye takdimine karar verildi. 

15 Teşrinisani 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 

Aza Aza 
Bozok Çorum 

Süleyman Sırrı Ziya 

Aza Aza 
Diyarbekir Sivas 

Şeref Rasim 

Aza Aza 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 

Aza 
Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Aza 
Kütahya 
Faik Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Fıkrai Tefsiriye 
l i Teşrinievvel 1338 tarihli avans kanununun 8 

nci maddesi hükmü nasıp ve azilleri mahallerine 
mevdu memurini taliyeden tekaüdü icra kılınanlara 
ihtiyarı ikamet eyleyecekleri mahallere kadar verile
cek harcıraha şamil değildir. 

REİS — Efendim, mütalaa var mı? (Yok sesleri) 
Fıkrai tefsiriyeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler... Lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Efendim, demin tayini esami ile reye 
konulan kanun hakkında reylerini istimal etmeyen 
rüfeka varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

İstihsali ârâ hitam bulmuştur. Reylerin neticesi
ni arz ediyorum : 

Şarkikarahisar Mebusu Merhum Süruri Beyin re
fikasına ikramiye itası hakkındaki kanuna rey ver
miş olan azanın adedi 117'dir. 114 kabul, 3 müsten
kif vardır. Kanun ikinci defa reye v«z edildiği için 
114 reyle kabul edilmiştir. 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkındaki 2 
Mart 1331 tarihli kanunu muvakkate müzeyyel ka
nuna rey veren azanın adedi 92'dir. Bir müstenkif, 
91 kabul vardır. Muamele tamam değildir. İkinci de
fa reye vaz edilmek üzere ruznameye alıyoruz. 

Cumartesi saat 14'te içtima edilmek üzere Celse
yi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat: Saat : 16,30 

«•i» 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

/ . — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Topkapı'da mah
fuz eşyanın kıymetlerinin tespit edilip edilmediği ve 
edilmemiş ise ettirilmesi hakkında suali ve Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin tahriri cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Topkapı'da sabık hazineden müdevver eşya ile 

bilâhare celp ve hacz edilen eşya kıymeti tarihiye-
lerine göre tasnif ve kıymetleri mütehassıslara tah
min ettirilmiş midir? Ve hakiki neticesi nedir? 

Tahmin ettirilmemişse Avrupa'dan bu sene zar
fında maruf mütehassıslar celbi ile kıymetlerinin tes
pit ettirilmesine bir mani var mıdır? 

Maliye Vekâleti Celilesinin bu suallere tahriren 
cevap vermesini rica ederim. 

Rize Mebusu 
Ekrem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Topkapı'da mahfuz eşyanın kıymetleriyle sureti 
muhafazası hakkında Rize Mebusu Ekrem Beyefen
di tarafından takdim olunup bir sureti 12 Teşrinisa
ni 1926 tarih ve 25/38/2582 numaralı tezkerei dev
letleriyle irsal buyurulan sual takriri mütalaa olundu. 

Mülga hazineden müdevver zikıymet eşyanın 
kâffesi halen Maarif Vekâleti Celilesi Müzeler Mü
düriyetine merbut Topkapı Müze Müdiriyetinin tah
tı muhafaza ve emniyetinde olup bunların kıymeti
nin henüz tahmin ve tespit edilmemiş olduğunu arz 
eylerim efendim. 

21 Teşrinisani 1926 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
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Şarki Karahisar Mebusu Merhum Ali Sururi Beyin Refikasına İkramiye İtası Hakkındaki Kanunun İkinci 
Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun Kabul edilmiştir.) 

• 

AFYONKARAHÎSAR 
AliB. . 
İzzet Ulvi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

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

BİGA 
Şükrü B. 

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

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

Aza aıdıeJdıî : 287 
Reye iştiralk edenler. :ı 118 
Kalbul edenler : 115 
Reddedenler 
MOs'tanlkdıfler 

0 . 
3 

Reye işltiralk! etrmyeırler : 161 
Münlhallıer 8 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
lV/fı'inir R 
İVİLİIİI!.- U' 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

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

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

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

İZMİR 
Kâmil B. 

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

KARS 
Ömer B. 

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

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

| 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B, 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 

Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Nurettin B. 

MARDİN 

Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
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RİZE 
Ali B. 
Hasan Cavit B. 

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

SİİRT 
Halil Hulki B. 

İ : ! ) 

SİNOP 

Recep Zühtü B. 

SİVAS 

25 . 11 

Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KAR AH IS AR 
Mehmet Emin B. 

ERGANİ 
İhsan B. Raif 

. 1926 C : 1 

TEKİRDAĞ 

Cemil B. 

TOKA D 
Emin B. 

TRABZON 

Abdullah B. 

Nebizade Hamdi B. 

Rahmi B. 

[Müstenkifler] 

1 

URFA 
Retet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
\ usuf Ziya B. 

ERZURUM | TRABZON 
B. 1 Süleyman Sırrı B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

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

AMASYA 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZtD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BÎGA 
Mehmet B. 

Samih Rifat B. 
BİTLİS 

Muhittin Nâmi B. 
BOLU 

Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. (İst Mah. Â.) 
Salih B 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

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

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKE1 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
Yusuf B. 

(V.) 

A.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. (M.) 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRÜL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İst. Mah. 
M. U.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B, 

Ali Cenanî B. 
Ferit B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. (M.) 

İSTANBUL 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 
Refet Paşa (M.) 

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İst. 
Mah. M. U.) 
Aii Şuuri B. (M.) 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

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

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (İst Mah. 
Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

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

[M 

Erzurum 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 3 
Saru'han 1 

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

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İiyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. (M.) 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

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

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

ünhaller] 

Sivas 1 
Şarkî Kara'h'sar 1 
Urfa 1 

Yekûn 9 

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 

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

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B 

ZONGLILDAK 
Tunah Hilmi B. 
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Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 

AFYONKARAHlSAR 
İzzet Ulvi B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANlK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

Âza adiddi 
Reyja iştiralk edenler.' : 
Kaltjul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reyp işttiraikl etm i yenler : 
Mürjlhaller : 
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93 
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9 

[Kabul Edenler] 

ÇORUM 
Dr. | lustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

EDİRNE 
Cafef- Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Naci B. 

Sabi 

Mün 

ERZİNCAN 
B. 

ERZURUM 
ir Hüsrev B. 

Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GELÎBOLU 
Celâj Nuri B. 

GİRESUN 
Hâcibı Muhittin B. 
Hakl|cı Tarık B. 
Kâzı^n B. 
Şevkbt B. 

Hasa 
Zeki 

Nazı 

Dr. 

Akç< 
Tevf 

Kâm 

GÜMÜŞHANE 
n Fehmi B. 
B. 

HAKKÂRİ 
ni B, 

İÇEL 
Tevfik B. 

İSTANBUL 
>raoğlu Yusuf B. 
ik Kâmil B< 

IZMlR 
il B, 

KARESİ 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

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

KAYSERİ 

Zeki B. 
KIRŞEHİR 

Refik ismail B. 
KOCAELİ 

İbrahim Süreyya B. 
KONYA 

Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

Halit B. 
ORDU 

Hamdi B. 
SARUHAN 

Dr. Sâim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
/ 

Mahmut B. 
ŞARKt KARAHİSAR 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
TOK AD 

Emin B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (İs. Mah. R.) 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

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

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Dr. Reşit Galib B. (İst. 
Mah. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmı B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falıh Rıfkı B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (İst, Mah. Â.) 

Salih B. 
BURDUR 

Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şak ir B. 

ÇORUM 
Münir B. 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
M. U.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M) 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. (M.l 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

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

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İst. Mah. 
M. U.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. (İst. Mah Â.) 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. (M.j 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. (Vİ) 
Dr. Hakkı Şînasi Paşa 
(M.) 
Dr. Refik B: (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
îhsan Paşa (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 
Refet Paşa (M.) 

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İst. 
Mah. M. Up 
Ali Şuuri B^ (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa; 
Mehmet Cayit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehnjıi B. 
Necmettin ftjlolla B. 
Veled Çelebj B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (İst. Mah. 
A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B.
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Rağıp B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Faşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

M ARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B (M.) 
Yakup Kadri B. 

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

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. (M.) 
(smail B. 
Recai B. 

RİZE 
Aii B. (Î5it Mah. A.) 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mustafa Fevzi B. 

SÜT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KAR AH İ.SAR 
İ mail B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKA D 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

URFA 
Alı B. 

Hakkı B. 
M ünip B. 

VAN 

[Münhaller] 

Erzurum 
Eskişehir 
İstanbul 
Samban 

Sivas 
Şarki Karahisar 
Urfa 

Yekûn 

- 124 


