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ZABIT CERİDESİ 

Kırk Birinci İçtima 

9 Mart 1927 Çarşamba 

MUNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

1. — Bahriye ve Maliye Vekaletleriyle 
Matbuat Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 se
nesi bütçelerinde münakale icrasına dair 3 
kıt̂ a kanun lâyihası. ((1/1079) 

2. — Tarife Kanununun 5 nci maddesine 
tezyil edilecek mevad, hakkında kanun lâyi
hası. (1/1080) 

Sayfa 
81, 

81 

81. 

81 

81 Tezkereler 
1. — Müstesna evkafın ref'i istisnaiyesi 

hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
başvekâlet tezekeresi. 81:82 

Mazbatalar 82 
, 1 - — Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve 

tahlilâtı yapılan ve mislî teamüller aranılan 
laboratuvarlar hakkında (1/913) numaralı 
kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 82 

2. — Nalıbantzade Ali Beyin bakiyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında 3/869 numa-

Sayfa 
ralı Ankara İstiklâl Mahkemesi Müddei
umumiliği tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

3. — Sabık Eskişehir Mebusu Arif Bey 
ve rüfekasının, bil'umum mütekaidin ile itam 
ve eramilin terfihleri hakkında 2/334 numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

4. — Türkiye Sanayi ve Maadin Ban
kasının istikrazlarına Maliye Vekilinim ke
falet etmesi hakkında 1/1032 numaralı Ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları. 

5. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Memurin Kanununun 73 ncü maddesi
ne bir fıkra tezyili hakkında 2/63*1 numaralı 
teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

6. — İnhisara tabi barut ve sair mevaddı 
infilakiyenin gümrük rüsumu hakkında 
3/831 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları, 
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Sayfa 
7. — Müsakkafat Kanunundan sonra ve

rilen ve bundan sonra verilecek olan imti
yazların şartname ve mukavetenameleriyle 
eshabı imtiyazın müsakkafat vergisinden mu
af tutulmaları caiz olup olamayacağının ta
yin ve tefsiri hakkında 3/855 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadığı
na dair Kavanini Maliye ve Muvazened Ma
liye encümenleri mazbataları. 

8. — Bozok Mebusu Ahmet Haindi Be
yin, Sayım Kanununun 6 ncı maddesini mu
addel Kanunun 1 noi m&didiesinin tadili hak
kında 2/538 numaralı teklifi kanunisi ve ta
yinli muameleye mahal olmadığına dair Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. 

9. — Vilâyat İdarei Hususayelerince 
alınmakta olan idarei hususiye hisselerinden 
başkaca, bilâ vasıta vergiler üzerine nisbeti 
muharrere dairesinde kesri munzam ilâvesi 
hakkında 1/1041 numaralı kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları. 

10. — Askerî Tıbbiye Mektebinden neş'et 
eden askerî eczacılarına Etibba ve Baytar
lar gibi bir defaya mahsus olmak üzer© 150' 
şer lira verilmesinin Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesinin esnayı müzakeresinde nazarı 
teemmüle alınması hakkında 3/778 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası, 

11. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 
1926 senesi bütçesinde münakale icrası hak
kında 1/1056 numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

12. — Hariciye Vekâleti ile Umum Jan
darma Kumandanlığının 1926 seneti Maliyesi 
bütçelerinde münakale icrasına dair 1/1070, 
1/1076 numaralı 2 kıt'a kanun lâyihası ve 
Muvazendi Maliye Encümeni mazbatası. 

13. — Şarkîkarahisar Mebusu İsmail 
Bey ve rüfekasının, Şarkîkarahisar Mebusu 
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85 

85 
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Sayfa 
Merhum Süruri Beyin refika ve çocuklarına 
hidematt vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında 2/634 numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyihai En
cümeni mazbatası. 

14. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, hariçten getirilecek glüten mamulatın-
dan alınacak gümrük resmi hakkında 2/633 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

Takrirler 
1. — Urfa^ Mebusu Refet Beyin, sporcu

lara vesaiti nakliyeden tenzilat yapılmasına 
dair olan teklifi kanunisinin iadesi hakkın
da takriri. 

2. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Be
yin, Uşak Müdafaai Hukuk Âzasından 4 
zatın hâmil oldukları İstiklâl Madalyası şe
ritlerinin kırmızıya tahvili hakkında takriri. 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
ve rüfekasının, hafi celse akdi hakkında tak
riri. 

Sualler 
1. — Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi 

Beyin damızlık hayvanların kesilmesi mem
nu olduğuna mütedair kanun ile Filokseradan 
harap olan bağlar hakkındaki kanun üzerine 
ne netice elde edildiğine dair Ziraat Vekâle
tinden suali. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Canıik Mebusu Cavit Paşa'nın, umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
kanuna bir madde tezyili hakkında 2/622 nu
maralı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları. 

2. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Be
yin, arazîi haliyenin köylüye tevziinin tehiri 
hakkında İstida Encümeni tarafından verilen 
kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve müza
keresine dair 4/538 numaralı takriri ve İsti
da Encümeni mazbatası. 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,20 

REİS : Rafet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (MyoMkaraitisar) Şeref Bey (Diyarbekk) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Sabuk hulâsası okunacaktır. 

KIRKINCI İÇTİMA 

5 Mart 1927 Cumartesi 

Birinci Celse 

Halsatn Beyin riyasetlerinde kuşat edilerek zaptı 
sabık hulâsası kıraalt ve kabul ve evrakı varide aüt ol
dukları mahallere havale olundu. 

Riyaseticumhur bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun İkinci defa tayini esami ide reye konuldu. Mü
teakiben ruznamei müzakerata geçilerek Maarif Teşki
lâtına mütedair kanunun 12 nci maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunî vaki talep üzerine Muvazenei Ma
liye Encümenine ve TetJkiikli Hesabat Encümeni Reis 
ve azalarına huzur verilmeisıine mütedair teklifi 'kanu
nî ise nizamnamei dalhülî Encümenine tevdi kılındı. 

Dem'iryoMar İnşaat ve İşletme Müdiriyetii Umu-
m'iyesiriin 1926 senesi bütçesinde münakale icrasına 
dair kanun lâyihası miüzalkere ve (maddeleri kabul ve 
'heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz edildi. 

lllkmektep Muallim ve muavinleri hakkınıdaki ka
nunun tadili halkktndaki teklifi kanunî olibaptıaiki talep 
üzenine Maliye Encümeninle tevdi oluhıdu. 

Tdkait ve Sivas ormanları yaylak ve kışlak mülte
zimi Derviış Necati efendinin mal' samdığına, taksit ve 
depozito akçası olarak vuku bulan teslimatının iaidesi-
ne dair kavanini Maliye Encümeni mazbatası müza
kere ve (kaıbul olunldu. 

'Buca ve Kemalpaşa havatisindöki emvali metruke 
bağlarından dolu sebebiyle hasara uğrayanlara ait be-
ıdeli icar bakiyesinin alffı hakkındaki teklifi 'kanunî i e 
Türkiye Cumhuriyetti Yunanistan Cumhuriyeti arasın
da alkit ve imza olunan iltilâfname ve müzeyyelâtımn 
tasdiki halkkındakd lâyiha! kanuniye müzakere ve ay
nen kabul ve heyeti ıımumiyeleri taiyini esami ile reye 
JkonuHdu. 

Badehu 'tayini esami ile reye ikonulan 'kanunların 
Ikabul edildiği tebliğ olunarak çarşamba günü içtima 
edilmek üzeer celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
varmı 'efendmi? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen (kabul edimiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Bahriye ve Maliye Vekaletleriyle Matbuat 

Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçelerinde 
münakale icrasına dair üç kıt'a kanun lâyihası. (111079) 

REİS — Muvazene! Maliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — Tarife kanununun 5 nci maddesine tezyü 
edilecek mevad hakkında kanun lâyihası. (1/1080) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Müstesna evkafın ref'i istisnaiyeti hakkındaki 

kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REtS — Okunacaktır. 

6 Mart 1927 

Byük MÜUet M'edisi R/iyaıSati Oeliesine 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinden yazılan 21 Şu
bat 1927 tarih ve 32551/23 numaralı tezkerede : 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 4 ncü maddesi ve 
tekkelerin şeddi ve aşarın İlgası hakkındaki kanunlar 
ile idarei istösnaiyetlin fiilen mürtefii olması hasebiye 
bazı vakıfların 'ilgayı istisinaiyeiti hakkında tanzim olu
nan ve halen Evkaf ve Kavanin! Maliye Encümeninde 
müzakere olunduğu anlaşılan kanun lâyihasının isıfcir-
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dadına lüzum gösteriiknokftediiır. Mıezvubalhis kanun lâ
yihasının iadesi için muktazi muamelenin ifasına mü
saade buyuru! ma sini rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

REtS — AMuisul iade edeceğiz efendim. 
Mazbatalar 

1. — Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve tahlîiâtı 
yapılan ve mıslî teamüller aranılan laboratuvarlar hak
kında (1/913) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznameye allıyoruz. 

2. — Nalbantzade Ali Beyin bakiyei müddeti cezai-
yesinin affı hakkında (3/869) numaralı Ankara İstiklâl 
Mahkemesi Müddeiumumiliği tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni 
Karar : 52 6.3.1927 

Adliye Encümeıi maızbatası 
Emniyeti dahiliyeyi ihlâl maddesinden dolayı mül

ga kanunu cezanın 64 ncü maddesi mucibince üç sene 
-nefyine 28 Teşrinisani 1341 (tarihinde karar verilip 
halen TokaJt'da müddetini ikmali etmek üzere bulunan 
Nalbantzade Ali Beyin emrazı uzvîi kalbe müptelâ 
bulunduğu Tolkalt Heyeti Sıhhiyesinden baırapor iş̂ ar 
kılındığı gibi hakkında mahallî Meclisi Idaresinlin maz-
baltalsı muhteviyatı müddeti mütebaMyesinJin affı isltir-
hamınidan ibaret olduğundain bahisle balkiyei müddeti
nin affında mahkemece bir mahzur bulunmadığı ci
hetle mu'ktezasının ifaisı hakkında 5 Şubalt 1927 'tanih 
ve 213 numaralı Arikara istiklâli Mahkemesi Müddei
umumiliği tezkeresi Encümeriimiize havale buyurul-
malkla evrakı müteferrlaisiyle b'MMe mütalaa ve tezek
kür edildi. 

Mahkûmun kalbinde dehame ile müterafık devam
lı surette ademi intizam ve harekâtı kalbiyede her üç 
darbede bir inkıta mevcut ve bundan mütevellit us-
reti teneffüs ve decret nöbetleri olmakla beraber ar-
tiritik ve daüssemene müptelâ bulunduğu Sinop ve 
Tokat Heyeti Sıhhiyelerinden verilen raporlarda be
yan edilmekte olmasına binaen ol veçhile affı key-
fiyatinin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiş
tir. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili Mazbata Muharriri 

Konya 
Refik 

Kâtip Aza 
Bozok Kastamonu 

Ahmet Hamdi Ali Nazmi 
Aza Aza 

Antalya Karesi 
Ahmet Sakî Osman Niyazi 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el kal
dırsın; kabul etmeyenler el kaldırsın; Adliye Encüme
ni mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

3. — Sabık Eskişehir Mebusu Arif Bey ve rüfe
kasının,: bilumum mütekaidin ile eytatn ve eramilin 
terfihleri hakkında 2/334 numaralı teklifi kanunîsi ve 
reddine dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Okunacaktır : 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Bilumum mütekaidin ile eytam ve eramilin ter

fihlerine mütedair olan Eskişehir Mebusu Mehmet 
Arif Bey ve rüfekasının teklifi kanunîsi ile Lâyiha 
Encümeni mazbatası Encümenimize havale buyurul-
makla tetkik olundu. 

Teklif, imkânı malî ile kabili telif görülemediğin
den reddine karar verilmiştir. Keyfiyet Heyeti Umu
miyeye arz olunur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Diyarbekir 
Cavit 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
ihsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

REtS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses -
leri) Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın, kabul et
meyenler el kaldırsın. Mazbata kabul edilmiştir efen
dim. 

4. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının is
tikrazlarına Maliye Vekilinin kefalet etmesi hakkında. 
1/1032 numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

5. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Me
murin Kanununun 73 ncü maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında 2/631 numaralı teklifi Kanunîsi ve Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Ruz
nameye) 
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6. — İnhisara tabi barut vesair mevaddı infilâki-
yenin gümrük rüsumu hakkında 31831 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

7. — Müsakkafat Kanunundan sonra verilen ve 
bundan sonra verilecek olan imtiyazların şartname 
ve mukavelenameleriyle ashabı imtiyazın müsakka
fat vergisinden muaf tutulmaları caiz olup olamaya
cağının tayin ve tefsiri hakkında 3/855 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadığına dair Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
5 Kânunusani 1927 

14 Haziran 1926 tarihli Müsakkafat Kanunundan 
sonra verilen ve bundan sonra verilecek olan imti
yazların şartname ve mukavelenameleriyle eshabı im
tiyazın Müsakkafat vergisinden muaf tutulmaları caiz 
olup olamayacağının tayin ve tefsiri hakkında Mali
ye Vekâleti Celilesinden yazılan 27 Kânunuevvel 1927 
tarih ve Varidat 151 numaralı tezkerenin müsaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade bu vurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

'Başvekâleti CelMeyê  
Üsküdar - Kadıköy havagazı teşebbüsatı sınaiye 

şirketti l e Şehremaneti arasında akit ve teati olunan 
ve 27 Ağustos 1340 tarihli ve 85Ü numaralı kararna
me ile kabul edilmiş olan mulkavölei munzamına do
layısıyla mezkûr şirkete alit emvali gayrimenkülenin 
haiz olacağı muafiyetin müsakkafat vergisi kanunu 
tatbik olunan yerlerde «Muahede ve fermanlar veya
hut Devlet tarafından teati olunan şartnameler mu
cibince vergi vermeyen müsakkafat kemakân vergi
den müstesna tutulacaktır. Fakat badema bir kanunu 
mahsus ile tayin edİmiş olmadıkça 4 ncü maddede • 
tadatt olunanlar haricinde hiçbir İstisna kabul edil
meyeceğinden» bahis olan 5 noi maddesiyle taarruz 
haisıff eylediği görülmektedir. Çünkü menafii umumi-
yeye aut irflfryazat hakfcındakü 10i Haziran 1326 ta
rihli Kanunun 3 ncü maddesi mucibince tcra Vekil
leri Heyeti Celiilesince menafii umumiyeye müteallik 
imalât imtryazaıtmdan dolayı hitamı müddeti imtiya-
ziyeye kadar imalâtın tesisi için muktazi emlâk ve ara
zi vergiden muaf 'kılınabilecek ise de kanunu mez
kûrdan muahhar bulunan 14 Haziran 1326 tarihli Mu -
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sakkafat Vergisi Kanununun inifülbeyan 5 ncı mad-
desii salîifüzzikir 1*Q Haziran 1326 tarihli Kanunun 
3 ncü maddesi hükmünü tadili eylemiş olduğundan 
Müsakkafat Vergisi Kanunu mevkii meriyete girdik
ten sonra ita edilen ve badema ita edilecek olan im-
tîyazaıt şartname ve mukavelenameleriyle ashabı im
tiyazın müsakkafat vergisinden muaf tultulmailan caiz 
olmamak ve işbu muafiyet behemahaıl bir kanunu 
mahsusa müstenit bulunmak icabeder. Mamafih ta
rihleri arasında 4 gün ve mevkii meriyete girmeleri 
arasında da 26 gün kadar fark bulunan işbu kanun
lardan müsakkafat vergisi kanunu ile menafi! umumi-
yeye ait imtiyazat hakkındaki kanun ahkâmının tadi-
İni vazıı kanunun kasdetmiş olması aklen şayana tec
viz olmadığından müsakkafat vergisi kanununun 5 nci 
maddesinde mezkûr kanunu mahsusun 10 Haziran 
1326 tarihli menafii umumiyeye müteallik imtiyazat 
hakkındaki kanun olduğunu kabul etmek zarurî gö
rülmektedir. Ancak bu surette mad4ei mezkûre hük
münün imali tefsir idemek olduğundan keyfiyettin 
Kavank'nin halen tefsiri selâhiyetini haiz bulunan Bü
yük Millet Meclisince tefsiren bir karara raptı i'le ne
ticesinin iş'arına müsaade buyurufaıasını arz ve istir
ham eylerim efendim. 

Kavanlini Maliye Encümeni Mazbatası 
14 Haziran 1326 tarihli Musaikkafait Kanunundan 

sonra verilen ve bundan sonra verilecek olan imtiyaz
ların şartname ve mukavelenameleriyle ashabı imti
yazın müsakkafat vergisinden muaf tutulmaları caiz 
olup olmayacağım tayin ve tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut 5 Kânunusani 1927 tarih ve 6/87 nu
maralı tezkere Heyeti Umumiyeden Encümenimize 
havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin tezekeresinde, Üsküdar - Kadıköy ha
vagazı ve teşebbüsaıtı sınaiye şirketi ile Şehremaneti 
arasında akit ve teati edilen ve 27 Ağustos 134C1 ta
rihli ve 8*510 numaralı karariylie kabul edilmiş olan 
mukaveleî munzamıma dolayısıyle mezkûr şirkete ait 
emvali gayrimenkulenlin menafi'i umumiyeye ait imtli-
yazait hakkındaki kanunun 3 ncü maddesine istinadenı 
haiz olacağı muafiyetin müsakkafat vergisi hakkın
daki kanunun 5 nci maddesiyle taiaruz etmekte ol
duğundan bu maddedeki kanunun 3 ncü maddesi ah
kâmım tadil edip etmediğinin tefsiri talep olunmuş
tu^ 

Menafii umumiyeye ait imJtilyazalt akkındaki 10 
Haziran 1326 tarihi Kanunun 3 ncü maddesinde (hi
tamı müddeti imtiyaziyeye kadar şirketin veridat ve 
ihtiyat akçaları ve imalâtın tesisi iç'in muktazî em-
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lâk ve arazilin vergiden muaf kılınabileceği) zflcredil-
mijş ise de müsakkafat vergiisi halklkmdaki 14 Haziran 
1326 tarihli kanunun 5 nci maddesinde (Muahede ve 
fermanlar veyahut devlet tarafından teati olunan şart
nameler mucibince vergi vermeyen müsakkafat ke-
makân vergiden müstesna tutulacaklardır. Fakat ba
dema bir kanunu mahsus ile tayin edilmiş olmadıkça 
4 ncü maddede tadat olunanlar haricinde hiçbir istis
na kabul edilmiyecektir.) denilmesine ve bu kanunu
nun tarihi daha muahhar bulunmasına' göre imtiya-
zat kanununun 3 ncü maddesinin hükmü kalmadığı 
aşikârdır. 

Binaenaleyh, badema bir kanunu mahsus ile ta
yin edilmiş olmadıkça vergiden istisna kabul edile-
miyeceği imtiyazat kanunundan muahhar olan mü
sakkafat kanununun 5 nci maddesinde sarahaten 
zikredilmiş olmakla keyfiyet muhtacı tefsir görüle
memiştir. Bermucibi havale Muvazenei Maliye Encü
menine tevdi kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Diyarbekir 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
îhsan 
Aza 

Ordu 
Hamdi 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
14 Haziran 1326 tarihli müsakkafat kanununun 

mevkii mer'iyete vaz'mdan sonra verilen ve bundan 
sonra verilecek olan imtiyazların şartname ve muka-
velenameleriyle ashabı imtiyazın menafii umumiyeye 
müteallik imtiyazat hakkındaki 10 Haziran 1326 tarih
li kanunun 3 ncü maddesinde muharrer olan Müsak
kafat vergisi muafiyetinden istifade edip edemiyece-
ğinin tayin ve tefsiri hakkında Başvekâletten varid 
olup Heyeti Umumiyenin 15.1.1927 tarihli içtimaın-
da Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyurulan. tezkere Kavanini Maliye Encümeni 
mazlbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkın
daki kanunun mevkii mer'iyete vaz'mdan sonra mev
kii tatbike vazedilmiş son fıkrasında badema bir ka
nunu mahsus ile tayin edilmiş olmadıkça hiçbir is
tisna kabul edilmiyeceği gösterilmiş olmasına naza

ran kavanini Maliye Encümeninin mütalaası veçhile 
meselenin muhtacı tefsir bulunmadığının Heyeti Umu
miyeye arzına karar verildi. 

Reis Mazibata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Konya İzmir 
Fuat Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Bozok Çorum 
S. Sırrı Ziya Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza Aza 

Diyarbekir Gaziantep 
Şeref Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Gümüşane Giresun 
H, Fehmi Bey Musa Kâzım 

Hini imzada bulunmadı 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın; kabul etme
yenler el kaldırsın; Mazibata kabul edilmiştir efen
dim. 

8. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Sayım 
Kanununun 6 nci maddesini muaddel kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında 21538 numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye muhal olmadığına dair 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ziraatte istimal edilen motorlu makinelerin beher 

beygir kuvvetinden 80 kuruş resim istiyfası zımnın
da Sayım Kanununun 6 nci maddesini muaddel 30 Kâ
nunusani 1926 tarihli Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 
Bey tarafından verilip Lâyiha Encümenince şayanı 
müzakere görülen ve Heyeti Umumiyenin 17.2.1926 
tarihli içtimaında Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale buyurulan teklifi kanunî Kavanini 
Maliye Encümeninin mazlbatasiyle birlikte Encüme
nimize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu, 

Kavanini Maliye Encümeninin mazbatasında da
hi izah olunduğu üzere mazharı muafiyet mevaddı ih-
rakiye sarfeden bilumum ziraat makinelerinin beher 
efektif beygir kuvvetinden 22 Şubat 1926 tarihli ka
nunun 12 nci maddesi mucibince 80i kuruş yem is
tiyfası kabul edilmiş olmasına nazaran teklifi bakinin 
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nazarı dikkate alınmasına mahal kalmamış olduğunu 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzına karar ve
rilmişti. 

Reis Kâtip 
Çatalca Konya 
Şakir Fuat 
Aza Aza 
îzmir Bozok 

Ahmet Münir Süleyman Sırrı 
Aza Aza 

Çorum Diyarbekir 
Ziya Bey Şeref 

İmzada bulunmadı 
Aza » Aza 

Gaziantep Konya 
Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü Bey 

İmzada bulunmadı 
Aza Aza 

Gümüşhane Kütahya 
Hasan Fehmi Bey Faik 
İmzada bulunmadı 

Aza Aza 
Giresun Maraş 

Musa Kâzım Mithat Bey 
İmzada bulunmadı 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) mazbatayı kabul edenler el kaldırsın; kabul etme
yenler el kaldırsın; mazbata kabul edilmiştir, efen
dim. 

9. — Vilâyat İdarei Hususiyderince alınmakta 
olan İdarei Hususiye hisselerinden başkaca bilâ va
sıta vergiler üzerine nisbeti muharrere dairesinde kes-
bi munzam ilâvesi hakkında 111041 numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

10. — Askerî Tıbbiye Mektebinden neş'et eden 
askerî eczacılarına Etıbba ve Baytarlar gibi bir defa
ya mahsus olmak üzere 150'şer lira verilmesinin Mü-
dafaai Milliye Vekâleti bütçesinin esnayı müzakere
sinden nazarı teemmüle alınması hakkında 3/778 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

11. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 se
nesi bütçesinde münakale icrası hakkında 111056 nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
12. — Hariciye Vekâleti ile Umum Jandarma Ko

mutanlığının 1926 senei Maliyesi bütçelerinde müna-> 
kale icrasına dair 111070, 1/1076 numaralı iki kıt'a 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye\ Encümeni maz
batası. i 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

13. — Sarkikarahisar Mebusu İsmail Bey ve ra-
fekasının Sarkikarahisar Mebusu Merhum Süruri Be
yin refika ve çocuklarına hidematı Vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında 2/634 numaralı teklifi 
kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

14. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, ha
riçten getirilecek glüten mamulâtındân alınacak güm
rük resmi hakkında 3/663 numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Urfa Mebusu Raf e t Beyin sporculara vesaiti 

nakliyeden tenzilât yapılmasına dair olan teklifi ka
nunîsinin iadesi hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye ; 
Sporculardan müsabakalara iştirak için toplu se

yahat halinde Hükümet idaresinde bulunan vesaiti 
nakliyeden sülüs ücret alınması hakkında bir kanun 
teklif etmiştim.: 

Ecnebi memleketlerde bu gibi Cemiyeti hayriye-
lere vesaiti nakliyeden yapılmakta cjlan teshilâtm el
de edilen şekillerine göre esaslı bir Esbabı mucibe ile 
bilâhare Büyük Millet Meclisine ayrıca teklifatta 
bulunmak üzere Encümenlerde bulunan bu hususa 
dair kanunî teklifimin iadesine müsja.adenizi istirham 
eylerim efendim. 

Urfa Mebusu 
; Refet 

REİS — Bunu iade ediyoruz efdndim. 
. 2. — Kastamonu Mebusu Ali Niazmi Beyin Uşak 

Müdafaai Hukuk Azasından 4 zatıri hâmil oldukları 
istiklâl madalyası şeridlerinin kırmızıya tahvili hak
kında takriri, 

85 — 
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REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
Sualler 

1. — Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Beyint da
mızlık hayvanların kesilmesi memnu olduğuna müte
dair kanun ile flokseradan harap olan bağlar hakkın

daki kanun üzerine ne netice elde edildiğine dair Zi
raat Vekâletinden suali. 

REİS — Vehbi Bey burada yokturlar. 
Şu halde müzakere edilecek mevadda geçiyoruz 

efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Canik Mebusu Cavit Paşanın umuru beledi
yeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair kanuna bir mad
de tezyili hakkında 2/622 numaralı teklifi kanunîsi 
ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Ikinoi müzakeresini yapacağız. 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hak
kındaki Kanunun 5 nci Maddesine Bir Fıkra İlâvesine 

Dair Kanun 
Madde 1. — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı 

cezaiye hakkındaki 16 Nisan 1340 tarih ve 486 nu
maralı kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: < 

Ancak fırıncılar hakkındaki sed kararının infazı, 
fırının bulunduğu mıntakadaki halkın ekmek ihtiyacı
nı temin etmek şartına bağlıdır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Birinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın, kabul et
meyenler el kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. ı 

REİS — Mütalaa var mı eefndim? (Hayır sesle
ri) kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) kabul edenler el kaldırsın, etmeyenler el kaldır
sın...' Kabul edilmiştir. Efendim, bu kanunun heyeti 
umumiyesini reyi âlilerine vaz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın; kabul etmeyenler el kaldırsın... He
yeti Umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz efendim. 

2. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin arazü 
haliyenin köylüye tevziinin tehiri hakkında İstida 
Encümeni tarafından verilen kararın Heyeti, Umumi-
yede tetkik ve müzakeresine dair 4/538 numaralı tak
riri ve İstida Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

(1) 1 nci müzakeresi 39 ncu içtima zaptındadır. 

İstida Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Eskişehir Sivrihisar kazasında batapu mutasarrıf 

olduğu malumulhudut Çandır Çiftliği arazisinin köy
lülere taksim edildiğinden ve mahkemede bu husus
ta muhakeme cereyan ettiğinden mezkûr arazi hak
kında neticei muhakemeye kadar bir muamele yapıl
maması istirhamını havi Zaimzade Hacı Ali imzasiy-
le Riyaseti Çeliklerinden Encümenimize havale edi
len istida üzerine Memurin Muhakemat Heyetinin is
tidaya merbut karariyle Dahiliye Vekâletinin cevabî 
tezkeresi mütalaa olunarak 27 Kânunusani 1927 tari
hinde müstedi mumaileyhe son istidasında Çandır 
çiftliğinde batapu mutasarrıf olduğu arazi hakkında 
Mahkemei Asliyede muhakemesi cereyan etmekte ol
duğu ve arazü haliyenin tevziine dair hiç bir itirazı 
olmadığı anlaşılmakla Mahkemece mezkûr arazi hak
kında rüyet edilmekte bulunan davanın neticesine 
kadar tehiri tevzii muvafık olacağından işbu evrakın 
Dahiliye Vekâleti Celilesine iadesine karar veril
mişti,, 

Bu kere işbu karar aleyhine Kastamonu Mebusu 
Ali Nazmi Bey tarafından bü'itiraz Heyeti umumiye-
de tetkik ve müzakeresi teklif edilmiş olmasına meb-
ni işbu mazibatamız tanzim ve Heyeti Umumiyeye 
takdim kılındı. 

İstida Encümeni Reisi 
Canik 
Cavit 
Kâtip 

İsparta 
İbrahim Bey 

Mezundur. 
Aza 

Hakkâri 
Nazmi Bey 

İmzada bulunmadı 
Aza 

İsparta 

Mazbata Muharriri 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aza 

Mardin 
Necip 

Aza 
Tokat 

Mustafa Bey 
İmzada bulunmadı 

Hüseyin Hüsnü Bey 
İmzada bulunmadı, 
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ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Arkadaşlar; 
Eskişehir'in Sivrihisar kazasında köylülerin araziye 
ihtiyacı varmış. Arazii haliye bulmuşlar, Hükümete 
müracaat etmişler, mahallî hükümet tetkikat yapmış, 
buranın arazii haliyeden olduğuna kani olmuş ve ka
rar vermiş, itiraz vâki olmuş, Vilâyet Heyeti İdaresine 
gitmiş, Vilâyet Heyeti İdaresi bunu Tapu Müdiriye-
tine ve Vilâyet Heyeti İdaresinin intihap ettiği diğer 
zevata keşfettirmiş, onlar da bu arazinin hali oldu
ğuna karar vermişler ve tevzi etmişler. Ondan son
ra Memurin Muhakemat heyetine gelmiş, bizden ev
vel ve daha evvelki heyet de muvafık görmüş, onlar 
da tasdik etmişler. 'Bu arazi kendi hududu dahilinde
dir diye Hacı Ali Efendi mahkemeye müracaat et
miş, mahkemeden lehine bir karar alamamış, sonra 
İstida Encümenine müracaat etmiş, İstida Encümeni 
Meclisi. İdarenin kararını tahdiken vermiş olduğu 
Memurin Muhakemat Heyetinin kararının tehiri infa
zına karar vermiş. Memurin Muhakemat Heyetimiz 
Ibuna muttali olur olmaz toplanırlar, bir mazbata ya
pıp Heyeti Umumiyeye arz edelim derler. Nizam-
namei dahilîmiz, alâkadar daire bir ay zarfında itiraz 
-eder, diyor. Ancak heyet suretiyle heyeti âliyenize ar
zının, nizamnamei dahilîmiz mucibince tecviz edile
ceğine kail olmadık. Bendeniz Heyet Reisi ve Kasta
monu Mebusu sıfatiyle bu kararın Heyeti Umumiye-
de müzakeresini rica ettim. Bunda evvelâ prensip me
selesinin halli lâzım gelir. İstida Encümeni Memu
rin Muhakemat heyetinin bir kararının tehiri icrası
na karar verebilir mi veremez mi? Evvelâ bu bir me-
selei hukukiyedir. Memurin Muhakemat Heyeti malu
mu âliniz Heyeti muhteremeniz namına, ona niyabe-
ten Şûrayı Devlet vazifesini ifa ediyor. Onun Hükü
metle alâkası yoktur. Hükümetle alâkası olmak lâzım 
gelirse, sıfatı mebusiyetle ikinci sıfatın cem'i lâzım 
gelir. 

Anprensip, hukukî olarak Memurin Muhakemat 
heyetinin kararı herhangi Hükümet şuebatı idari-
yesinin kararı suretiyle kabul olunamaz. Onun için 
İstida Encümeni Hükümet muamelâtından şikâyet 
suretiyle, Memurin Muhakemat kararını bir Şubei 
İdariye kararı suretiyle telâkki ederek tehirine karar 
veremez, zannederim. İkinci bir mesele de, bu mesele 
mahkemeye aksetmiş, kazaî surette halli lâzımdır. 
Böyle mahkemeye aksetmiş, kazaî bir surette halledil
mesi lâzım gelen bir meselede, İstida Encümeninin 
hali arazinin köylüye tehiri tevziine karar vermesi 
muvafık değildir. Mazbatanın reddini rica ediyorum. 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ 
EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim, Ali Nazmi 

Beyefendi İstida Encümeni, Memurin Muhakemat 
tetkik heyetinin bir kararınnı tehiri icrasına karar ver
miş zemininde beyanatta bulundular. Halbuki İstida 
Encümeninin kararında böyle bir hal olmadığı gibi 
şimdi bile yoktur. Bir adam Meclise müracaat edi
yor, benim tapulu arazimi Hükümet ahaliye tevzi edi
yor diyor. Araziyi haliyeyi varsın tevzi etsin, fakat 
benim tapulu arazim hakkında mahkemeye müracaat 
ettim, neticei muhakemeye kadar Tapulu arazim hak
kında tevzi muamelesi yapmasın diyor. İstida Encü
meni de bu talebi muvafık buluyor. Bunun tapulu 
arazisi hakkında tevzi muamelesinin tehiri için Dahi
liye Vekâletine yazıyor. Yani mazbata sarihtir. Ta
pulu arazinin tevziini Meclisi Âli muvafık görüyorsa 
bir diyeceğimiz yoktur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, gö
rülüyor ki istida Encümeni bu meselede ric'at edi
yor. Arkadaşımın cevabı ric'ata işarettir. Memurin 
Muihakemat Heyeti yani bizden daha evvelki Heyet
lerin eski kararını takdim ediyorum, (hacet yok ses
leri). Araziyi (keşfettiriyorlar, Hacı Ali Efendinin 
hududu haricindeki arazinin tevziine (karar veriyor
lar. İstida Encümeni de bu arazinin tevzii tehir olun
sun diye 'karar veriyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Aynı meseledir, mese
le sarihtir. Mahkemeye müracaat etmiş, mahkeme me
seleyi halledecektir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, İstida En
cümeni zatı meseleye lâyıkiyle muttali olmaksızın 
'bir (karar ittihaz etmiştir. Filhakika bu arazi hakkın
da mahkemede bir dava sepketmiştir. Fakat sepke-
den dava hazine aleyhine değildir. Usulen hazine 
arazii haliyeden addetmiş ve 'bunu ahaliye tevzie ka
rar vermiştir. Hükümet aleyhine bir dava ikamesi la
zım gelirken 'böyle bir dava sepketanemiştir. Yalnız 
bunu kendilerine tevziini talep eden köylüler aleyhine 
bir dava seplketmiştir. «Benim tapulu arazime köylü
ler müdahale ediyorlar, müdahalelerinin meni diye» 

Köylüler mahkemeye geldiklerinde, biz bir müdaha
lede bulunuyoruz, biz arazii haliye diye Hükümetten 
istiyoruz, binaenaleyh bize husumet teveccüh etmez, 
demişlerdir. Mahkeme bir hülküm vermiş ve bu hük
mü temyiz etmişler. Yoksa, doğrudan doğruya hazine 
aleyhinde hir dava sep'ketmemiştir. Yani tapulu ara-
zimdir diye iddia eden zat ile hazine arasında bir 
dava sehkat etmemiştir. İstida Encümeni bu şekilde 
cereyan eden muhakemeyi esas mesele hakkında, ta
sarruf hakkında cereyan eden bir muhakeme telak
ki ederek, tehir kararını vermiş. Fakat hazinenin bu 
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arazinin köylüye tevzii hakkındaki 'kararının -M Me
murin Muhakemat- Heyeti tarafından tasdik edilmiş
tir - tehiri icrası için karar vermek selâhiyeti, ancak 
Maihkamenindir. Çünikü tnıesele.ik.^Mdir. istida Encü
meninin herhangi bir şekilde olursa olsun Mahkemede 
•cereyan etmekte olan bir dava üzerine karar vermesi 
'katiyen doğru olamaz. MaJ&emeje müracaat eder, 
Mahkemeden tehiri icrası için karar alır, o hüküm mu
teberdir. istida Encümeni burada Mahkemenin vazife
sini nasıl deruhde eder anlamıyorum. Evvela zatı me
sele itibariyle bu doğru değildir. Saniyen verdiği şu 
'karar doğru değildri. (Müzakere 'kâfidir sesleri.) 

MUSA KAZIM BEY (Konya) — Efendim, me
sele ince bir mesele şeklini alıyor. Arazii hafiyenin 
tevzii caiz mi değil mi diye bir şekil alıyor. Yani is-
1Üda encümeninin (kararını kaıbul edersök tevzi etmeyin 
diye 'karar vermek lazımdır. Muhakemat Heyetinin ka-
riarını kabul edersek tevzi ediniz diyeceğiz. Arazii ha-
liyenin tevzii ve, tapu verilmesi esasen bir kanuna 
müstenittir. Eğer arazii hali yeden ise, ihtiyaç varsa, 
ihtiyaç tahakkuk etmiş ise, usul ve kavanin dairesinde 
tevzii yapılır. Bunun için istida Encümeni ile Muhake
mat Heyetinin ikarar vermesine lüzum ydktur. 

ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Bu yapılmış
tır. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Sonra istida 
Encümeni tapulu arazinin tevzii caiz değildir demiş
tir. Tapulu arazi varsa ve tapulu araziye tecavüz ta
hakkuk ediyorsa sahibi mahkemeye müracaat eder 
ve tecavüze mani olur. Onun için böyle 'idari heyetler
den, Muha'kemat Heyetinden, istida Encümeninden 'ka
rarlar toplayıp tevziinin tehirine ikarar vermek doğru 
değildir, istida Encümeni veya Muhakemat Heyeti ka
rariyle biz tevzii tehir edersdk bu ne zamana kadar 
duracaktır? Bu kararın müddeti yoiktur. Mahkeme ka
rarı ile tehir ettirirse mahkeme intaç edildiği dalkikada 
ve müddei mahkemede haksız çıktığı takdirde tevzi 
meselesi derhal kendi kendine 'başlar. 

Mahkeme karariyle tehir edildiğinde muvakkattik 
vardır, istida Encümeni veya Muha'kemat Heyeti ka
ran üzerine Meclisi Âlice tevzi edilsin veya edilme
sin diye bir karar verilirse mahkemeye gittiği vakit 
ımüşkül bir vaziyet hâsıl olur, I'ki karar da batıldır. 
Yapılacak şey istida Encümeni kararının reddi ve 
alelusul muıamele icra edilmek üzere mahalline teb
ligat icrası, tapulu ise tevziat yapılmaz. Tapulu arazi
de tevziat yapılmış ise mahkemeye müracaat eder, mah
keme karariyle durdurur, mahkeme karariyle netice
lenir. Binaenaleyh 'biz esası olduğu gibi bırakırız. Me
sele taımamiyle halledilir. 

TALAT BEY (Ardahan) — İtirazen muhakemat 
heyetine gelmiş ise? 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Onu da reddet
mek lazımdır. Tevzi ve ademi tevzii hakkında karar 
ittihazı batıldır. Tasdik lehe ve aleyhe değildir. Her 
iki esas hakkında karar ittihazı batıldır. Esas muame
le yapılsın demek lazımdır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bir noktanın 
tavazzuhuna tekrar ihtiyaç hâsıl oldu. Muha'kemat He
yeti Celilenıizden aldığı salâhiyet üzerine idari ka
rarları, nihai olarak tetkik ve tasdik eder. Binaenaleyh 
Muhakemat Heyetinin yaptığı iş, Eskişehir Heyeti 
idaresinin kararını tasdikten başka bir şey değildir. 
Yoksa burası tevzi edilsin, burası edilmesin diye bir 
karar ydktur. Eskişehir Meclisi idaresi, burada birta
kım arazii haliye tahakkuk ettirmiş ve bu arazinin, 
ihtiyacı olan iki köy ahalisine tevziine karar vermiş. 
Bu karar aleyhine itiraz vukubulmuş Muhakemat He
yeti, selâhiyet dairesinde bu kararı ve itirazı tetkik et
miş ve kararı tasdik etmiştir. Muhakemat Heyeti bun
dan başka birşey yapmamıştır. 

Binaenaleyh Memurin Muhakemat Heyeti ka
rarının keenlemyekûn addi doğru değildir. Mesele 
usulünde cereyan etmiştir. Şimdi alâkadarın hazine 
aleyhine ikamei dava etmesi ve bu muamelenin tehiri
ne karar alması doğru olabilir. Fakat böyle bir dava, 
meşbuk değildir. Muhakemat Heyeti, sırf kendi sa
lâhiyetine istinaden bir karar vermiştir. Yani Eskişehir 
Meclisi idaresinden sâdır olan kararı tasdik etmiştir. 
Ancak doğrudan doğruya Mahkemeye ait olan ve 
mahkemeden sâdır olan hükme taalluk eden istida En
cümeni kararının keenlemyekûn addi muvafıktır. 

ALI NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
bendeniz Musa Kâzım Beyefendiye karşı cevap ver
mekte teeddüp ederim. Yalnız bu meselede kendileri 
tegafül buyuruyorlar. Şimdi malumu âliniz, bu me
seleler hakkında Devletin iki mercii vardır : İdare1! 
merci, kazai merci. 

İdari merci, idare heyetleridir. Kazai merci, mah
kemelerdir. Arazi meselesinde araziye muhtaç olan 
köylünün ihtiyacı, arazii haliyenin vüculu, ecri misli
nin takdiri meselesi, sarih olarak idare heyetlerine ait
tir. Binaenaleyh, kanunun bu sarahatine karşı, yapı
lan muameleye yolsuz demek doğru olmaz. İdare He
yetlerinin kararlarına karşı alâkadarlar müracaat ve 
temyiz ederler. Şûrayı Devlet makamında bugün mev
cut olan ve Meclisi Âlinize niyabeten ifayı vazife 
eden Muhakemat Heyeti de, o kararı ya tasdik veya 
nakzeder. Bu da kanunun kati ve sarih ahkâmından-
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dır. Bilmem 'ki 'kanunun 'böyle kati ve sarih ahkâ
mı karşısında nasıl olur da bu muameleye yolsuz deni
yor. Böyle idari mahiyette nihai olarak Memurin 
Muhalkemat Heyetinin tasdikine iktiran eden bir mese
le hakkında ancak mahkeme karar verebilir. Mahke
meye müracaat eden bu zat mahkemede iddiasını ser-
deder, ispat eder. Mahkeme karar verirse o vakit tev
zi tehir olur. Yoksa bu son mercii idariden verilen ka
rarın takz veya tehiri için Mahkemeden baştoa bir mer
cii yoktur^ 

Onun için rica ve istirham ediyoruz. İstida En
cümeninin mazbatası reddedilmek lâzımdır. Onun red
di ile devletin kavanini mevzuası dairesinde muame
le yapılsın. 

İSMET BEY (Çorum) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim. Burada mevzuu müzakere olan 
İstida Encümeni mazbatasıdır. Binaenaleyh Memurin 
Muhalkemat Heyetinin kararları burada mevzuu müza
kere olamaz. Böyle olunoa onun toararlarının da ret 
ve kabulü burada mevzuu müzakere olamaz. Şu halde 
mevzuu müzalkere yalnız İstida Encümeni mazbata
sıdır, onun reye vazı lazım gelir. 

Riyaseti Celileye 
İstida Encümeni mazbatasının reddi ile bu me

selenin usul ve kavanini mevzua dairesinde muamele 
ifasına karar itasını rica ederim. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
İstida Encümeni mazbatasının reddini arz ve tek

lif ederim. 
Kastamonu Mebusu 

Ali Nazmi 
İSMET BEY (Çorum) — Nazmi Beyin takriri 

mutlaktır. Onun reye konması muvafıktır. 
REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler el kal

dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

Şimdi mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın; kabul etmeyenler el kaldırsın; İsti
da Encümeni mazbatası reddedilmiştir. 

Takrirler (Devam) 
3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-

kasının hafi celse akdi hakkında takriri. 
REİS — Efendim, hafi celse akdi için 15 imzalı 

bir takrir vardır. Lütfen samiin locaları tahliye etsin. 

(İKİNCİ CELSE HAFİDİR) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati; Saat : 15,12 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) Şeref Bey (Diyarıbekir) 

REİS — Efendim, müzakere edilecek, mevadda 
baştoa bir şey kalmamıştır. Cumartesi günü saat 14.00te 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 15,30 
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