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teklifi ve Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

18 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudutta zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkmda aktedilmiş 
olan mukavelenamenin 6 ay daha uzatılmasına dair 
protokolün tasdiki hakkmda 1/983 numaralı kanun 

1 — 1/J053 numaralı hakimler kanunu lâyi
hası ve Adliye encümeni mazbatası 

REİS — Hâkimler kanununun bir maddesi 
encümene gitmişti. Encümen bu maddeyi ha
zırlamış göndermiştir. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Efendim, hâkimler kanununun 88 inci maddesi 
müzakere edilirken, devamsızlık sebebile tayin 
edilecek inzibatî cezalardan, vazifeden af hususu, 
buradaki yazılış tarzrna göre cereyan eden mü
zakere neticesinde encümence yeniden tetkiki 
tasvip buyurulmuştu. Bunu encümende müza
kere ettik ve bazı arkadaşlar da, bu madde 
hakkındaki telâkkilerini bize izah ettiler. Bun
lardan aldığımız neticelere göre maddeyi yeniden 
daha vuzuh vermek suretile yazdık. Burada 
katiyetle izah edilmek lâzımdır ki, maddenin 
metnine konan hüküm, bir ay fasılasız ve fası
lalı da olsa iki ay müddet devam etmemenin, yal
nız vazifeden af cezasmı müstelzim olması key
fiyetidir. Bundan başka inzibatî cezaların ta
yin edilemeyeceğini tazammun etmemektedir. 
Bunu, maddede daha ziyade tebarüz edecek tarz
da yeniden kaleme aldık ve sonra bu devamsız
lık keyfiyetinin büsbütün gelmemek değil, mu
ayyen çalışma saatinde gelmemenin bile devam
sızlık addedileceği, maddeye işaret edilmiştir. 
Hazırlanan bu şeklin, Heyeti Celilelerinin arzu
sunu tatmin edeceğine kanaat ediyoruz. Bu su
retle kabulünü rica ederiz. 

MADDE 88 — Maaş kesmek, mazeretsiz va
zifeye gelmeyenlerin aylıklarından her gün için 
bir günlüğünün kesilmesidir. 
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lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

19 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükellef
lere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında 1/886 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe, İktisat ve Maliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazba
tası (Ruznameye) 

Fasılasız bir ay veya fasılalı da olsa bir se
nede 2 ay kabule şayan mazereti olmaksızın va
zifeye gelmeyenler hizmetten affolunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı müddetin aşağı va
zifeye gelmeyenler hakkmda meslekten çıkarıl
maktan başka, derece gözetilmeksizin diğer in
zibatî cezalar tatbik olunabilir. 

Muayyen çalışma zamanında gelmemek te 
vazifeye devamsızlık sayılır. 

Maaş kesmek cezası doğrudan doğruya ve hiz
metten af cezası inzibat meclisi kararile, Adliye 
vekili tarafından tatbik olunur. 

KAZEVİ PŞ. (Diyarbekir) — Bunların hizme
ti mecbureleri yok mudur, bunlar mecburî hiz
metlerini yapmayacaklar mı? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — Ankara hukuk fakültesinde leylî olarak 
okuyan talebenin mecburî hizmeti vardır. Keza-
lik Hükümet hesabına Avrupada tahsil gören
lerin de mecburî hizmeti vardır. Şimdi bir fiil 
ve hareketlerinden dolayı, cezaen hizmetten affı 
istilzam edilen her hangi bu kabîl hizmet esha-
bına, kendi mecburiyetine rağmen, hizmetini ifa 
etmediği takdirde, kendisine yapılan masraf na
sıl tazmin ettirilirse, bu gibi mecburî hizmete 
tâbi olanlar hakkında, evvelce elinden alınan 
beyanname mucibince nasıl hareket edilirse, bun
lar hakkında da öyle muamele yapılır. Yoksa 
mecburî hizmetini ifa edecek diye, kendisinin 
cezayı müstelzim hareketinden dolayı, kendisine 
ceza tayin edilmemesi gibi ayrıca bir istisnaiyet 
kabul edilemez. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim, encümenden 
bir sual soracağım: Hizmetten affedilir deniyor. 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14,30 

REÎS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali Bey (Rize). 

=111=111=111=111= 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Bunun hukukî manasını anlayamadım. Lütfen 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — Hukukî mahiyeti, artık adliye hâkimlik 
meslekine yaramayacağı taayyün etmiş demek
tir. Bunun için de kanunda yazıldığı gibi, bir 
inzibat meclisi vardır, burada hukukunu müda
faa edebilir, hatta isterse vekil bile tutabilir. Bin-
netice kendisinin hizmetten çıkarılmasına karar 
verilmiş ve hizmetle alâkası kesilmiştir. Artık 
hâkimlikle alâkası kesilmiştir. 

MUSTAFA ŞEREF B.'(Burdur) — Avukat
lık yapabilecekler mi? 

SALÂHATTÎN B. — Bu günkü kanunun 
hükmüne ve Meclisi Âlinin, Heyeti mahsusa ka
rarları hakkında Şûrayi devletten çıkan bir ida
rî karar vesilesile verdiği iki karan tasvip bu
yurarak, o şekildeki kararların çıkmasına na
zaran, memur olmak vasfını izaa eden bir şahıs, 
katiyen avukat dahi olamaz. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Memuri
yetten ihraç mıdır, yoksa yalnız adlî meslekte mi 
kullanılmayacaktır? Bu cihet tavazzuh etmemiş
tir. 

ADLtYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Koca
eli) — Hâkimlikten çıkarılmasıdır. Bu kadar. 
Fakat avukatlık yapacak mı? Bunu, daha şamil 
vaziyette, Heyeti Celilenin kararile avukatlık 
kanununun ikinci maddesi bu günkü hükümlere 
göre, daha şamil bir şekilde tesbit ve tayin et
miştir. Bununla beraber yeni bir avukatlık kanu
nu da hazırlanacak. Bu hâkimler kanununu ta
kip eden tasavvurlar meyanında mevcuttur ve 
lüzumu da vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Kanunda 
yeri olup olmadığının pek farkında değilim. Me
selâ: Davetiye gidiyor, duruşma günü ve saati 
tayin ediliyor, köylü geliyor, saatlerce bekliyor. 
Akşama yakın muhakeme başlıyor. Akşam sonu 
köylü köyüne gidemiyor, handa, otelde perişan 
oluyor. 

îki sene evvel Karacabeye gitmiştim. Saat 
tam dörttü. Sokakta giderken gözlüklü bir zat 
yanımdan geçti. Bunun kim olduğunu sordum, 
hâkimdir, mahkemeye gidiyor dediler. Bu zat 
mahkûm olmuş, 3 ay hâkimlikten menedilmiş, 
müddeti bitmiş, tekrar vazifesine dönmüş. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Onu attılar. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Şimdi 

yine saat dörtte mahkemeye gidiyor. Muhakeme 
için gelen köylü saatlerce mahkemede hâkim 
beyi bekliyor. Bilmiyorum, kanunda muhakeme
nin başlayacağı zaman tayin edilmiş midir? Hiç 
olmazsa zapta geçmek suretile, Vekil Beyefendi
nin nazarı dikkatini celbetmek için bunu arzedi-
yorum. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, bu maddeye, Heyeti Celilenin 
yeniden tetkik edilmek üzere encümene havalesi 
vesilesile, Süleyman Sırrı Bey arkadaşımıza ce

vap verecek bir fıkra konmuştur. Muayyen ça
lışma zamanında gelmemek te, vazifeye devam
sızlık sayılır. Binaenaleyh muayyen saatte gel
memek, ashabı davayı bekletmek, kendisi hak
kında inzibatî cezayi müstelzim kanunsuz, yol
suz hareketlerdir (Reye, reye sesleri). 

YUSUF ZİYA B. (Eskişehir) — Hâkimin ge
lip gelmediğini kim kontrol edecek? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, bir kere halkm şikâyeti var
dır bir. Mafevk derecedeki hâkimler kendi kaza 
dairelerinde bulunan muavinlerin mesailerine 
ve ahlâkî gidişlerine ve siretlerine dair rapor 
vermekle, bu kanunla, mükellef kılınmışlardır 
iki. Sonra Adliye teftiş heyeti mevcuttur. Su-
veri muhtelife ile bu hususlar murakabe edile
bilir. Bundan başka her mahkemeye bir emniyet
sizlik göstererek kapısına bir nöbetçi veya başka 
bir şey dikmek suretile saatinde, dakikasında 
hâkim geldi mi, gitti mi diye murakabe yapıla
maz. Bütün umuru Devlet ne biçim murakabeye 
tâbi ise, adliye teşkilâtında da ayni vaziyet mev
cuttur. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
«hâkimlikten çıkarılır» buyurdular. Bu kanun 
mucibince müddeiumumiler hâkimlik meslekin
den ayrılmışlardır. O halde hâkimlikten çıkarılır 
diyince, öyle bir zat müddeiumumi olabilir de
mektir. 

SALÂHATTÎN B. ( Kocaeli ) — Meslekten 
çıkarılır demektir. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Müddeiu
mumi olabilecek midir? 

SALÂHATTÎN B. ( Devamla ) — Bizim te
lâkkimize göre olamaz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Neden te
lâkkiye göre oluyor? 

SALÂHATTÎN B. ( Devamla ) — Müddeiu
mumi hâkim değildir demek, adliye vazifesini 
görememesi değildir. Her ikisi de adliye vazi
fesidir. Yalnız hâkimin istiklâli hakkında teşki
lâtı esasiye kanununda mevcut olan hüküm bir 
kanunu mahsus ile teyit edilirken, müddeiumu
miliğin ayrı bir meslek olarak tebarüz ettiril
mesi mecburiyeti encümenimizce hissedilmiştir. 
Mesele bundan ibarettir. Yoksa devamsız bir 
hâkimle devamsız bir müddeiumuminin vazife
den çıkarılması arasında bir fark yoktur. Müd
deiumumiye de ayni inzibatî ceza tatbik edilir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Reis Pa
şa Hazretleri, Beyefendinin beyanatı kanuna ta
mamen mugayirdir. Çünkü kanunda bu sarahat 
yoktur. O halde mademki müddeiumumiler hâ
kim değildir ve burada da hâkimlik meslekin
den çıkarılır deniyor, her iki hususta da mad
deler sarihtir. O halde müddeiumumi olabilir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Olamaz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Madde

nin sonunda «muayyen zamanlar» kaydi vardır. 
Bu muayyen zamandan maksat, Devlet devairin-
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de saati mesai için tayin edilen zaman mebdei 
midir, yoksa mahkemenin kendisine mahsus olan 
zamanı mıdır? 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTÎN E. (Ko
caeli) — Cevap vermekten şikâyet etmeyiz. Fa
kat zannederim teferruata geçiyoruz. 

Muayyen çalışma saati, adliyenin hangi saat
te işe başlayacağı ve hangi saatte işe nihayet 
verileceği tesbit edilmiştir. Mahkemenin diğer 
devaire nazaran farklı işleri vardır. Bu işler da
ha fazla sürse bile, usulü muhakemat kanununa 
nazaran güneş batıncaya kadar devam ettirmesi 
lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Ben 
mebdei soruyorum. 

SALÂHATTÎN B. ( Devamla ) — Mebde de 
iklime, mevsime ve muhite göre tayin olunur. 
Bundan başka tefsir ve tavzihe lüzum görülen ne 
vardır? 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim; 
beyefendi arkadaşımız, hâkimlik meslekinden çı
kan bir zat için, müddeiumumî olabilir mi, ola
maz mı, sualime karşı, bizim telâkkimize göre 
olamaz, dediler. 

Kanun başka, telâkki başkadır. Kanun sarih 
olmalıdır, diyecektir ki; müddeiumumî olabilir, 
veya olamaz. Telâkki ile kanun birbirine karış
tırılırsa nasıl olur? Telâkkileri ne ise onu kanun
da muhakkak zikretmeleri lâzımdır. Eğer kanun 
böyle kalırsa çıkan hâkimin müddeiumumî ola
bileceği anlaşılacaktır. 

ADLÎYE'VEKÎLÎ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(îzmir) — Huzuru âlinizde tasvip edilmek üzere 
takdim edilmiş olan kanun, hâkimler kanunu 
unvanı altında hâkimlik ve müddeiumumilik 
hakkındaki ahkâmı ihtiva eden, meslek kanu
nudur ve ikisine de şamildir. 

Binaenaleyh, meslek kanunu olduğuna ve bu 
meslek müddeiumumilikle hâkimlikten ibaret 
olduğuna göre ve müddeiumumilikten hâkimliğe, 
hâkimlikten müddeiumumiliğe geçmeğe dair ku
yudat ta kanunda mevcut olduğuna göre, hâkim 
olamayacak bir kimsenin müddeiumumî olama
ması ve müddeiumumî olamayacak bir kimsenin 
de, hâkim olamaması evlâbittarik sabittir. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Kanunda 
öyle yazsaydınız mesele yoktu. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. 
(Devamla) — Arkadaşların bütün endişelerini 
bertaraf edebilecek bir kelime ile bu sarahat te
min edilir. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Meslekten, 
yahut Adliye meslekinden çıkarılır demeli. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ma-
amafih eğer bundan kasdiniz, Devletin başka 
memuriyetlerinde de istihdam olunamaz de
mekse, onun yeri burası değildir. Bu Devletin 
diğer kanunlarında yer bulması lâzımgelen bir 
endişe ve mülâhazadır. Kanun gayet sarihtir; 
müddeiumumî olamayan hâkim olamaz, hâkim 

olmayan müddei umumî olamaz. Bu böyle ol
duğuna göre, burada hâkimlikten sukut eden 
kimsenin müddeiumumî ve bilâkis müddeiumu
milikten sukut eden kimsenin de hâkim olama
ması iktiza eder. Kanunun da sarahat ve tesel
sülü bu merkezdedir ve bu da arkadaşların tah
rik ettiği müzakere ile bir kat daha vuzuh ve 
sarahat kesbetmistir. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Meslekten 
çıkarılır desek dediğinizi teyit eder. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Reis Paşa Hazretleri, 86 ncı maddede inzibatî ce
zaların envai sayılırken, en ağır ceza olarak 
(meslekten çıkarılmak) deniyor. Binaenaleyh 
bu inzibatî cezalar, hem hâkimlere hem müddei
umumilere tatbik edilir. Kezalik 88 inci madde 
devamsızlık sebebile çıkarılanlar hakkında da 
hizmetten affolunur kaydi vardır, binaenaleyh, 
hizmetten affolunan, yani müddeiumumi ise va
zifesine gelmezse, devamsızlık etmişse oradan 
çıkarılır. Adliye vekili Beyefendinin izahatı ve 
zaten envai cezayi tayin eden 86 inci maddede 
mutlak olarak, meslekten çıkarılmak, kaydi 
mevcut olduğuna göre, istizah etmek istedikleri 
nokta tamamile tavazzuh etmiş demektir. 

REÎS — Takrirler okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
« Vazifeden affolunur » cümlesi yerine 

« Meslekten çıkarılır » cümlesinin konulmasını 
teklif eylerim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki « hâkimler mesleki » tabiri yerine 

« meslekten » kelimesinin konulmasını teklif 
ederim. 

İsparta 
Mükerrem 

REÎS — Takrirler ayni mahiyettedir. Naza
rı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrirler 
nazarı dikkate alınmıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Yalnız bir cümle 
tashihidir, burada yapıverelim. 

REÎS — Efendim, encümen tereddüt ediyor. 
Alsınlar, yeniden konuşsunlar. 

Maddeyi tekrar encümene veriyoruz. 
REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, mü

saade buyurur musunuz? Maddede hizmetten af 
kelimesi . . . 

REÎS — O mesele bitti efendim. Takrirleri 
reye koydum ve encümene verdik. 

Efendim, ruznamemizde Evkaf umum mü
dürlüğüne ait bir kanun lâyihasile, Gümüşane 
mebusu Hasan Fehmi Beyin bir teklifi kanunisi 
var. Ondan sonra İsparta vilâyeti hususî ida
resi tarafından yapılacak istikraz hakkında ke
zalik bir kanun lâyihası vardır. Bundan başka 
evrakı varidenin 3 üncü numarasında, Adliye 
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teşkilât ve kadrolarında ve bunlarla alâkalı ka
nunlarda bazı değişiklikler yapılması hakkında
ki kanun lâyihası vardır, bu tabı tevzi edilmiştir. 

Dördüncü numarasında, polisin vazife ve sa
lâhiyetleri hakkındaki kanun, beşinci numarasın
da, Türkiye Cümhuriyetile Sovyet sosyalist cum
huriyetleri ittihadı arasında hudutta zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkındaki mu
kavelenamenin altı ay daha temdidine dair ka
nun lâyihası, altıncı numarasında, vergi baka
yasının tasfiyesi hakkında kanun lâyihası ve 
bunlardan başka bir de Maarif vekâleti mües
seselerinde kullanılacak yabancılara dair kanun 
lâyihası ile idarei hususiyeler borçları hakkın
daki kanun lâyihası vardır. Bunların hepsinin 
müstaceliyetle müzakere edilmek üzere ruzna-
meye alınması teklif edilmektedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Tabı tev
zi edilmeden nasıl olur? 

REİS — Olabilir, buna Meclis karar verebilir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Meclis 

tabıdan sonra karar verebilir. 
REİS — Hayır, her zaman karar verebilir. 

Binaenaleyh bu arzettiğim lâyihaların müstace
liyetle müzakere edilmek üzere hepsinin ruzna-
meye almarak müzakeresini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
ruznamede bir iki madde daha vardır, bunların 
da müstacelen müzakere edilmesi lâzımdır. Esa
sen mazbatalarında da müstaceliyet teklifi var -
dır. 

REİS — Hepsinin de müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir, sırası ile bunları müzakere ede
ceğiz. 

2 — Evkaf umum. müdürlüğü 1927 senesi 
bütçe kanununun 5 inci maddesi hükmünün de
ğiştirilmesi hakkında 1/1083 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1]. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçe
sinin beşinci maddesi hükmünün değiştirilmesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 1927 senesi Evkaf bütçe ka

nununun beşinci maddesine istinaden Umum 
müdürlükçe taksitle satılmış olan yerlerin be
dellerinden bakiye paralar, borçluların muva-
fakatile aşağıdaki şartlar dairesinde on sene
ye kadar taksitlendirilir. Şu kadar ki, iki yüz 
liraya kadar borcu olanların borçlan üç ve iki 
yüz bir liradan beş yüz liraya kadar borcu olan-

[1] 282 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

j lann borçlan beş seneden fazla taksitlendirile-
mez: 

A) Tecil edilecek paralara % 5 faiz yürü
tülür, 

B) Faiz, tecil müddetine ve taksitlerin tedi
ye zamanlarına göre hesap edilir ve tecil edile
cek paraya zammolunur, 

C) Yukarıdaki fıkralar dairesinde zammedi
lecek faiz ile beraber borcun baliği tecil müd
detine göre taksitlere taksim ve o suretle isti
fa olunur, 

D) Bu kanunun neşrine kadar işlemiş, fa
kat henüz alınmamış olan faiz ve komusyonlar 
alınmaz. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim; Hükü
met geçen sene satmış olduğu millî emlâki yirmi 
sene müddetle tecil etmiştir. Bir taraftan Evkaf 
borçlarının ödenmesine teshilât gösteriyoruz, 
diğer taraftan da faize zammediyoruz. Zanne
dersem bu muvafık değildir. Hükümet satmış 
olduğu emlâkten faiz almamıştır. Bendeniz bu 
faizin tecilini teklif ediyorum. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Efendim; Evkaf umum müdürlüğü, 
tahtı tasarrufunda bulunan bazı gayrimenkulle-
ri, vaktile, 1927 bütçe kanununun beş, yahut ye
dinci maddesile verilen salâhiyete istinaden, beş 
taksitle satmış. Bir kısmının parasını istifa et
miş, bir kısmı bakiye kalmıştır. Ahvalin aldığı 
dar vaziyet dolayısile, Evkaf idaresi, bu taksit 
bakiyelerinin on taksite reptedilmesini ve şim
diye kadar işlemiş olan faizlerin de zammedil-
mesini teklif eder şekilde bir kanun lâyihası ge
tirmiştir. Encümende uzun uzadıya bu meseleyi 
müzakere ettik. Bakiye taksitlerin 10 senede 
ödenmek üzere 10 taksite bağlanmasını muvafık 
gördük ve bu güne kadar işlemiş olan faizlerin 
alınmamasını, bundan Evkaf idaresinin feragat 
etmesini Müdürü umumî Beye tavsiye ettik. 
Müdürü umumî Beyle, bundan sarfınazar ede
rek, bundan sonraki taksitlerde faiz işlemesin
de mutabık kaldık. Bu gün ödenmesi lâzımgelen 
yüzde beş gibi ufak bir faizle on taksite bağlan
ması, alâkadarlar için kâfi bir suhulet addolun
ması lâzımdır. Evkaf ta deruhde ettiği bir çok 
vazifeleri görmek vaziyetindedir. Bu itibarla 
faizin kabulünde encümeniniz de zaruret gör
müştür. Bunun kabulü veya ademi kabulü He
yeti Oelileye aittir. 

MÜNİP B. ( Van ) — Emlâk kıymetlerinin 
i eskisine nazaran bu gün düştüğünü nazarı dik

kate almadınız mı? Eski kıymetle şimdiki kıy
met arasında çok fark vardır. Buna zam yapıl
masının manasını bir türlü anlayamadım? 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Bu günkü emlâk kıymetlerinin dü
şüklüğü eski hükümlere şamil olabilir mi? 

AHMET İHASAN B. ( Ordu ) — Buradaki 
yüzde beş faizi, faizi mürekkeple mi yürütecek-

• siniz, yoksa senede bir defa mı alacaksınız? 
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EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 

Yalnız senede bir defa. Efendim; bu alacakla
rımız, vakıflarm irat getirmeyen kısımlarmdan-
dır. Bu vakıfları da daha faideli olsun diye sat
tık. Bu para ile yeniden akar alacağız, yahut fa
ize vereceğiz. Bunların satışı kolay olsun diye 
beş taksitte sattık. Fakat buna rağmen bedelini 
tahsil edemedik ve taksit müddetlerini uzatma
ğı zarurî gördük. Onun için esasen pek az olan 
faiz miktarının kabul buyurulmasrnı rica ede
rim. 

TURGUT B. (Manisa) — Evkaf umum mü
düriyetinin bu taksite bağladığı ve bundan dört, 
beş sene evvel sattığı mallar için göstermek is
tediği teshilâtm esbabı, yine esbabı mucibe maz
batasında güzelce izah edilmiştir. G-eçen sene 
bir arkadaşımın bu kürsüden izah buyurduğu 
veçhile, buhranların ve maliyet fiatlerinin düş
tüğü ve bunun gibi daha bir çok sebepler tesiri-
le, böyle uzun vade ile mal satan kimselerin, bu 
güne kadar bir çok taksitlerini vermiş oldukları 
halde bile, verdikleri paradan sarfınazar ederek, 
bundan sonraki borçlarını ödememek cihetine 
gittikleri yüzde yüz varittir. Bu vaziyet karşı
sında, Evkafm % 3, 5 faiz istemesi, onun bir 
hakkıdır. Faakt hak, o hakkı tahakkuk ettirme
si vaziyetinde ve zamanlarda aranabilir. Halbuki 
bu gün karşımızda öyle bir vaziyet vardır ki, 
geçen sene millî mallarda, arazi ve mahsulâtı 
arziyeye müteallik değirmen ve saire gibi bina
ları nazarı itibare alarak, onlar hakkındaki mua
meleyi nasıl faizsiz yapmışsak, bu gün de man
tıkî, aklî olan bu sebepler ve vaziyetler dolayı-
sile, Evkaf umum müdürlüğünün, alacaklı bu
lunduğu parayı, faizsiz temdit etmesi bir emri 
zaruridir. Burada Reşit Bey arkadaşımızın izah 
ettiği veçhile, zaman meselesi biraz nazarı iti
bare alınabilir. Çünkü kanun, (on seneye kadar) 
demektedir. Bu, aşağı yukarı Hükümetin 20 se
nesine tekabül edecektir. Bu kadar zaman kal
sa da olur. Fakat faizin bendenizce de nazarı 
itibare alınmamasını ve Hükümetin yaptığı gibi, 
taksit zamanında tediye edilmezse % 9 faiz yü
rütülmek suretile, geçen sene Heyeti âliyenizin 
millî mallar hakkında kabul ettiğiniz usulün, 
Evkaf işlerinde de kabul edilmesini rica edece
ğim. Bu hususta bir arkadaşımın takrir vardır. 
Heyeti muhteremenin, bu pek haklı talebi kabul 
edeceğinden eminim. 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 
Demin arzettiğim emlâki milliye satışında ol
duğu gibi, bunu bütçemize irat olarak değil, ala
madığımız para için faiz aramak mecburiyetin
deyiz. Alacağımız parayı tenmiye edeceğiz, ipo
tekli borçlar için şimdiye kadar faiz % 7,5 idi. 
Şimdi biz % 5 teklif ettik. Kabulünü rica ede
rim. 

EMlN B. (Eskişehir) — Evkaf umum müdü
riyeti bu vaziyeti olduğu gibi görerek, büsbütün 
alamamaktansa, kolaylık yaparak ve ortada 

mal alan adamlara da yapılan gadiri de tahfif 
için, bir şekil düşünmüş. Burada faiz teklifini, 
kanaatime göre, kendi vaziyetine ve ihtiyacına 
uydurmuştur. Arkadaşlar rica ederim, üç sene 
evvel yapılan işlerin heyeti umumiyesinde lâa-
kal 2,5 nisbetinde fahişlik vardır. Bu gün mülk 
alanlar zararlıdır. Gördüğümüz manzaraya na
zaran, borçlu borcunu verecek kabiliyette ise, 
bütün gayretini vermeğe hasrediyor. Evkaf 
müdüriyeti umumiyesi burada faiz koyuyor ve 
parayı taksitle alacak. Bendeniz bu faizin yerin
de olmadığım ve kaldırılmasının icap edeceğini, 
kuvvetli bir kanaat halinde görmekteyim. Ha
tırlıyor musunuz ki bir adam bundan 5 - 6 sene 
evvel bin liraya bir mülk almış olsun da, bu gün 
piyasaya çıkardığı zaman onu beş bin liraya sa
tabilsin? Dörtte bir fiatine dahi satmasına im
kân yoktur. Bu düşünce ile daha ziyade Evkaf 
idaresinin aleyhine bir netice çıkardığım zanne
dilmesin. Faizi düşürmekle tahsilatın artması 
noktasından, evkafın menfaatine bir vaziyet hâ
sıl olacaktır. 

REÎS — Bir takrir var okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

Birinci madde ahkâmının emvali milliye sa
tışları hakkında kabul edilen ahkâma tebean 
han, hamam, apartıman, gibi akarlar müstesna 
olmak üzere, bağ, bahçe ve arsalarla mevaddı 
iptidaiye tesisine mahsus fabrika ve değirmen
lerin satış mebdeinden itibaren faizsiz yirmi se
neye iblâğını ve vaktinde verilmeyen taksitlerin 
de ayni kanun hükmü veçhile % 9 faize tâbi tu
tulmasını teklif ederim. 

Manisa 
Dr. Rasim 

REÎS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bu esaslar dairesinde borcunu taksite 
bağlamayanlara veyahut bu kanun mucibince 
borcu taksite bağlanmış olanlardan herhangi 
bir taksiti vaktinde vermeyenlere üç ay müd
detle bir ihbarname gönderilir; bu müddet zar
fında da verilmeyen taksitler tediye gününün 
hululünden itibaren ayrıca % 5 faiz yürütüle
rek icraen tahsil olunur. 

Borçlunun ipotek edilen gayrimenkulu sata
bilmesi müşterinin bu kanundaki şartları kabul 
etmesine ve Evkaf umum müdürlüğünün muva
fakatinin alınmasına bağlıdır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince tak
site bağlamayarak borcunu defaten vermek is-
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teyenlerden borcun kanunun neşrindeki bakiye
si üzerinden yüzde beş tenzil olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Borçların tamamen ödenmesine 
kadar bu mallar birinci derece ve sırada bu 
borçlar için Evkaf namına ipotekli kalır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen 
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

,7 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi fîeuin, 
Ankara şehri imar müdürlüğünce aapılacak is
timlâk muameleleri hakkındaki takririnin ruzna-
mcAje alınmasına dair i,.'83 nırmara]ı takriri ve 
Ti ah ili\ı e encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

17 haziran 1933 tarihli ve 2290 sayılı yapı ve 
yollar kanununa bir madde ilâvesine dair 

kanun 

MADDE 1 — 17 haziran 1933 tarih ve 2290 
sayılı belediye yapı ve yollar kanununa işbu 
madde ilâve edilmiştir: 

îmar plânının tatbiki dolayısile yapılacak is
timlâklerde elde kalacak arsa fazlalarile plâna 
uymak için kapanan yollan ve meydanları ve 
mevcut, yolların yeni plâna göre istikametleri
nin değiştirilmesi veya daraltılması yüzünden 
hâsıl olan yerleri vilâvetlerde. belediyeler ve 
Ankarada îmar müdürlümü alâkalıların rızası 
şartile bitişik arsa ve binalarla şuyulandırılmak-
sızm yola giden kısımlarla değiştirebilecekleri 
gibi takdir olunan bedelle alâkalılara satabilir
ler. 

İcabında işbu yerleri 14 haziran 1933 tarih 
ve 2289 sayılı kanunun birinci maddesi muci
bince sair mahalle g-ötürmek suretile de satmağa 
belediyeler ve îmar müdürlüğü salahiyetlidir. 

Alâkalıların mübadele veya takdiri ile satışa 
razi olmadıkları takdirde bu yerler kanuna tev
fikan şüyulandırılabilirler. İstimlâk esnasında 
veya ayni malî sene içinde bedeli takdirî ile sa

fi] 28:1 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

tıs; istimlâk için takdir olunan bedel üzerin
den yapılır. 

Kapanan yolların metre murabbamm bedelli; 
yolun iki tarafındaki yerlerin istimlâk bedeli
nin metre murabbaı fiatının vasatisi olarak ta-

ı yin edilir. Satılacak yerler, istimlâk sahasına 
bitişik adalarda değillerse şüyulandırmaksızm 
istimlâk kanununa göre takdir edilecek bedelle 
alâkalılara satılmaları caizdir. Alâkalılar mu
vafakat etmezlerse şüyulandırüır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen 
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Hâkimler kanununun 88 inci maddesi hakkında 
Mükerrem Beyefendinin takriri encümence ka
bul edildi. « Hizmetten affolunur » yerine 
« meslekten affolunur » şeklinde tadile muva
fakat ediyoruz. 

REÎS — Heyeti umumiyece nazarı dikkate 
alınmış olan Mükerrem Beyin takririne göre en
cümen tashihat yapmıştır. «Hizmetten affolu
nur» yerine «meslekten affolunur» tabirini koy
muştur. 

Bu tadille maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Bu kanun 1 
kânunuevvel 1934 tarihinden itibaren meridir. 

Şu kadar ki, kanunun 120 den 128 inciye ka
dar olan yedinci babmdaki maddelerile muvak
kat maddenin I, VI, v n . ve IX uncu bentleri 
ahkâmı kanunun ntşri tarihinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanu
nun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafın
dan yapılacak istikraz hakkında 1/1088 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [1] 

[1] 281 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından ya
pılacak istikraz hakkında kanun 

MADDE 1 — İsparta vilâyeti hususî idaresi 
tarafından vilâyet dahilinde yaptırılacak yol 
ve köprüler inşası için yüz bin liraya kadar ak-
tolunacak istikraza, bu vilâyet hesabına Maliye 
vasıtasile tahsil olunan vergileri teminat tutmak 
şartile Maliye vekâleti kefalet etmeğe mezun
dur. 

İstikrazın senelik taksiti, hususî idarenin Ma
liye vasıtasile cibayet edilen varidatının senelik 
tahsilatı miktarını tecavüz edemez. 

Her senenin tahsilatından Maliyece evvele
mirde bu istikrazın o seneye ait taksiti tevkif 
olunarak bakiyesi hususî idareye teslim ve tes-
ye olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanuna yazılı reylerinizi veriniz. 
5 — Tekirdağ mebusu Cemil Ben ve 3 arkada

şının, vilâyetler hususî idarelerinin borçlan re 
1934 malî senesi bütçeleri hakkında 2/121 numa
ralı kanun teklifi ve Bütçe, Dahiliye re Maliye 
cncümenlerinelen mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler hususî idarelerinin borçlan ve 1934 
malî senesi bütçeleri hakkmda kanun 

MADDE 1 — Hususî idarelerin 1933 malî se
nesi sonuna kadar ödeyemedikleri maaş ve üc
retler yekûnu olan (597 000) lira aşağıdaki şe
kilde Hazinece tesviye olunur: 

A -1933 malî senesi sonuna kadar umumî büt
çeye dahil memur ve müstahdemlerin maaş ve 
ücretlerinden kesilip merkezce hesabı katileri 
neticesine göre tevzi edilmek üzere alıkonulan 
ve nâzım hesaplarda kayıtlı bulunan paralar ait 
olduğu mahallere bakılmaksızın mezkûr hesap
lara masraf kaydi suretile; 

[2] 296 numaralı matbua zaptın sonundadır. > 

B - (A) fıkrası mucibince tediye edilecek kı
sımdan kalanı, 1935 umumî bütçesinde (Hususî 
idarelere yardım) namı altında açılacak bir fa
sıldan mahsup olunmak üzere hazinece temin 
olunacak kredi ile, 

Bu madde hükmüne göre Hazinece yapılacak 
tediyeler, 1934 mayıs sonuna kadar zimmetlerin
de tebeyyün edipte isimleri ve borçlarının mik
tarları Dahiliye vekâletince tasdikli cetvelde 
gösterilen vilâyetlere yardım şeklinde verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankarada yapılmakta olan vi
lâyetler evinin taahhüt bedelinden karşılığı bu
lunmayan (334 000) liralık kısmı Hazinece de
ruhte edilir. Bu miktar tediye edieceği seneler 
bütçelerine konulacak tahsisattan mahsup olu
nur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — % 10 muallim mektepleri in
şaatına muavenet hissesi olarak vilâyet hususî 
idarelerinin Maarif vekâletine ödeyecekleri pa
radan (100 000) lirası mezkûr hisseden olan 
borçları nisbetinde vilâyetlere tevzi olunur ve 
Hükümetçe bu vilâyetlerin 1934 bütçelerinin 
masraf kısımlarına ilâve edilir. 

Bu hisselerden 2098 numaralı kanun muci
bince ödemeleri lâzımgelen borç bakiyelerinin bu 

(100 000} liradan maadası vilâyetlerden alınmaz. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — 1934 senesi yol parasından vi-

lâyetlerce Nafıa vekâleti emrine verilecek para 
(800 000) liradır. Bu miktar 1934 bütçeleri nak-
tî yol parası muhammenatı ile mütenasip olarak 
Hükümetçe vilâyetlere taksim ve bu bütçelerin 
masraf kısımlarındaki miktarlar o suretle tesbit 
olunur. 

Şose ve köprüler kanununun 22 nci ve bu 
kanunu tadil eden 1882 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine göre yol parasında tahakkuk eden % 
50 ve % 15 Nafıa vekâleti hisselerinden 1933 
malî senesi sonuna kadar vilâyetlerin zimme
tinde kalan alacaklar vilâyetlerden istenmez. 

Vilâyetler (800 000) liradan birinci fıkra mu
cibince ayrılan hisselerini, her avın yol parası 
tahsilatından Nafıa vekâletine ait miktar nisbe
tinde olmak üzere nihayet ertesi ayın on besine 
kadar mezkûr vekâlet emrine vermek suretile 
öderler. Bu miktarı miadında vermeyen ita âmir-
lerile muhasiplerden maaşları nisbetinde veril
meyen miktarın % 10 u kadar para cezası alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mıntaka sanat mekteplerinin 
vilâyetlerden 1933 malî senesi sonuna kadar ala
cakları olan (422 580) liradan bu mekteplerin ge-
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çen senelere ait ve evrakı müsbiteye müstenit 
olarak tahakkuk eden (126 701) liralık borçla
rından geri kalanı hususî idarelerden istenmez. 
(126 701) lira, mezkûr hisseden borçlu vilâyet
lere borçlan nisbetinde tevzi ve Hükümetçe bu 
vilâyetlerin 1934 bütçeleri masraf kısmına ilâve 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Mmtaka yatı mekteplerinin 
vilâyetlerden 1933 malî senesi sonuna kadar 
alacakları olan (116 908) liradan bu mekteple
rin gecen senelere ait ve evrakı müsbiteye müs
tenit olarak tahakkuk eden (39 619) liralık 
borçlarından geri kalanı hususî idarelerden is
tenmez. (39 619) lira mezkûr hisselerden borç
lu vilâyetlere borçlan nisbetinde tevzi ve Hü
kümetçe bu vilâyetlerin 1934 bütçeleri masraf 
kısmına ilâve olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Naktî karşılığı olmaksızın 1934 
veya ati seneler tahsilatından ödenmek üzere 
yamlasreltnekte olan devri tahsisat usulü ilga 
edilmiştir. Ancak bunlardan bu kanunun neşri
ne kadar mukaveleye bağlanmış olupta 1934 ve
ya müteakip seneler içinde istimal edilebilecek 
olanları bu hükümden müstesnadır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hususî idare muhasebe mü
dürlerinin tavinleri Dahiliye vekiline aittir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihayı yazılı reye arzediyorum. 

(> — Maarif vekâletine bağlı mtktep re mü
esseselerde kulI'an il'avali yabancı Devlet t elmasın
dan muallim, mütehassıs ve ustalar hakkında 
1/101)7 numaralı kanun lâyihası re Maarif eneü-
m.<'ni mazbatası [ 1 | 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1].2.9-/ numaralı matbua zaptın sonuneladır. 

Maarif vekâletine bağlı mektep ve müesse
selerde kullanılacak yabancı devlet tebeasm-
dan muallim, mütehassıs ve ustalar hakkmda 

kanun 

BİRİNCİ MADDE — Maarif vekâletine bat
lı mektep ve müesseselerde kullanılan veya kul
lanılacak olan yabancı Devlet tebaasından mu
allim, mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye 
kadar sürecek mukaveleler aktine Maarif vekili 
salâhiyettardır. 

Zaruret halinde bu müddet tera Vekilleri 
Heyeti kararile beş seneye çıkarılabilir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hükmü neş
ri tarihinden başlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu yürütme
ğe Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 — Adliye teşkilât ve kadrolarında ve bun-
leırla alâkalı kanunlarda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında 1/1059 numaralı kanun lâyi-
heısile Yozgeıt mebusu merhum Havı di Beyin, 
ceza muhakemeleri usulü kanununun 315 ve 
316 ncı maddelerinin tadili hakkındaki 2/7 ve ce
za muhakemeleri usulü kanununun 45 inci mad
desinin 3 üncü fıkrasının tefsiri hakkında 3/369 
numaralı Başvekâet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbaası [İl . 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 45 inci 
maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekle kon
muştur : 

Şahitler celpneme ile davet olunurlar. Dave
te itaat etmeyenlerin kanunî akıbetleri dahi celp
namede gösterilir. 

Acele olan mevkuf lu işlerde mahkemeler celp
name tebliğ ettirmeksizin mahkemenin kuruldu
ğu merkez haricinde bulunan şahitler için ihzar 
müzekkeresi verebilirler. Şu kadar ki, bu mü
zekkere ile ihzar edilenlere mahkemece celpna
me ile gelen şahitler hakkındaki muamele tatbik 
olunur. 

[1] 283 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Celpname filî hizmette bulunan askerlere bu- j 

lunduklan yerlerdeki askerî makamlar vasrta-
sile tebliğ olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 318, 319 ve 324 üncü maddeleri kaldı
rılmıştır. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, bu maddeye taallûk eden hü
kümlerde esbabı mucibe mazbatamızda görüle
ceği üzere, encümende, ekseriyetle, maddelerin 
ilgası karargir olmuştur. Altı ekseriyet reyine 
karşı, beş reyi muhalif, bu maddelerin ilgasına 
taraftar değildir. Bu maddeler ağır cezayı müs-
telzim suçlarda, Mahkemei temyizde duruşma I 
usulünü kabul eden ve 1929 tarihinde neşrolu
nan, bugün meri olan ceza usulü muhakemeleri 
kanununa taallûk ediyor. 

Ağır ceza işlerinin tesiri malûmdur. Ta ölüm 
cezasına kadar gidebilen ve ölüm cezasından 
gayri, muvakkat ağır hapisler de olsa, bir çok 
mahrumiyetleri istilzam eder böyle bir ağır mah
kûmiyette, . adliyeye teminat vermek, Temyiz 
mahkemesi huzurunda da, bütün mütemeddin 
Devletlerde olduğu gibi, duruşma yapılması ve 
müdafaa dinlenmesi, faydası müsellem bir ha
kikattir. Yine mazbata mütalea buyurulursa 
görülür ki, bu esasta, gerek Adliye vekâleti ve 
gerek encümenin heyeti umumiyesi müttefiktir. 
Fakat bir mesele ortada mevzubahstır. Mahke
mei temyizde birikmiş olan işlerin çabuk çık
maması ve murafaa ile temin edilen faideden 
ziyade o birikmiş işlere vereceği zararnı pek 
ehemmiyetli olmasıdır. Binaenaleyh bu zarara 
meydan vermemek için, ufak görülen ihsaî bir 
mukayeseye göre, ehemmiyetsiz addedilen bu fay
danın bir müddet için bertaraf edilememesinde 
mahzur görmüyoruz. Bendeniz ikisi ortası bir 
teklif arzetmiştim. Fakat encümende bu husus
ta ekseriyet kazanamadım. Bendenizin teklif et
tiğim şekil, ceza usulü muhakemeleri kanununun 
muvakkat maddelerinin muhtelif bentlerinde 
görüldüğü üzere, teşkilâta lüzum olan bir takım | 
mevaddı esasiyenin, o teşkilât tekemmül edin
ceye kadar başka suretlerle tatbikini göstermek
tedir. Bu meselede dahi serdedilen sebepler me-
yanmda bendenizce en mühim addedilen iki hu
sus vardır. Birisi, Mahkemei temyiz devairinin 
bu gün Eskişehirde gayrimüsait bir binada bu
lunmasıdır. Hiç şüphesizdir ki mahkeme bina- ı 
larmm, bundan evvel kabul buyurulan bir ka
nun vesilesile, gerek esbabı mucibe mazbatasın
da, gerek şahsî izahlarda beyan edildiği gibi, 
taksimat ve intizam noktasından, işlerin munta
zaman çıkmasında elbette mühim bir amil oldu
ğu şüphesizdir. 

ikinci mesele, avukatlık 1340 senesinde mu-
hamat kanunile avukatlık mesleki etrafında 
yaptığımız inkılâbın adliyeye tahmil ettiği va- ' 

j zifeler meyanında bu meslek te nazarı itibare 
alınmıştır. Bu kanun, muhtelif zamanlarda bir 
takım tadil ve ilâveler görmüşse de o zamandan-
beri görülen bir takım tecrübeler üzerine yeni 
baştan bir avukatlık kanununun yapılmasına ve 
emsali memleketlerde tatbik edilen usuller dai
resinde bu mesleki cidden bazı sui zanlardan ve 
bazı yanlış telâkkilerden kurtararak hakka mü
zahir olmasına ve amme hizmetinden telâkki 
edilerek, sıkı bir murakabe altında bulundurul
masına, kezalik sıkı inzibat usullerine tâbi tu
tulacak bir meslek haline konulmasına lüzum 
vardır. Binaenaleyh bu hususun dahi ikmaline 
kadar, bina meselesi de yeni Adliye temyiz 
sarayı yapılmakta olduğuna göre, bir müddet 
için Temyizde duruşma tatbikatının tehirini tek-

I lif etmiştim. Fakat arzettiğim gibi bu teklif te 
ekseriyete iktiran etmedi. Bunun tehiri tatbi
ki yerine, şimdilik duruşma, murafaa usulü
nü kaldıralım, bunun tatbikini yakm bir atide 
tekrar iade ederiz dendi. Şimdi Meclisi Âlinin 
gayet müstacel işleri müzakere ettiği bir sırada 
bendeniz uzun bir müzakere kapısı açmaktan 
müçtenibim. Fakat naçiz kanaatim ve 929 se
nesinde neşredilen bu günkü meri kanunla ka
bul etmiş olduğumuz, adlî inkılâbımızda mü
him bir terakki hatvesi telâkki edilen, ağır ceza 
işlerinde Temyizde duruşma usulünün kaldırıl
ması karşısında söz söylemeyi kendim için vic
danî bir borç telâkki ederim. Bunu söylerken, 
gerek Adliye vekili Beyefendinin ve gerek encü
mende ekseriyette kalan diğer arkadaşlarımın, 
esas meselede müttefik oldukları keyfiyetinin 
Meclisi Âlide bir daha beyan edilmesini ve bi
zim esasatı cezaiyemizde, Temyiz mahkemesi 
huzurunda, murafaa usulünün kabul edilerek 
böyle bir müdafaa yolunun açık olduğunun tes-
bit edilmesini ve yeni yetişecek hukukçularımı
zın bu usulün bizde mevcudiyetini bilmelerini 
ve bu günkü ilga keyfiyetinin de muvakkat za
ruretlere müstenit olduğunun, pek açık olarak 
tebarüz ettirilmesini arzu ediyorum. Binaena
leyh buna dair olan izahatı dinledikten sonra 
maddenin aynen kabulüne bir dereceye kadar 

i müteselli olmakta beis görmüyorum. Vaziyetin 
uzun münakaşalara mahal vermemesi için bunu 
arz ile iktifa ediyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Eskişehir) — Esası 3 mad
deden ibaret olan bu kanunun hükümlerinin ba
zıları, kanunun maksadı haricinde veya fevkin
de ahkâmı ihtiva ediyor. Bazısı usulü muha
kemenin teminatını kaldırması, bazısı da usulü 
muhakemenin zaten mevzu kavaidi esasiyesi 
olan kavaidi tekrar etmesi itibarile maddelerin 
her üçü de, benim nazarımda, biraz bozuk gibi 
görünmektedir. 

Birinci maddesinde, celpname ile davet 
olunması lâzım gelen şahit mevkuflu ve müsta
cel maddelerde ihzar ile getirilir, deniyor. Fa-

' kat ihzarı kanunî olan hükmü bunda yoktur de-
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niyor. Demek ki bir şahide haber verilmeksi
zin, mahkemeye veya müstantık huzuruna şu 
şekilde müracaat edeceksin denmeksizin, zabıta 
marifetile tutup yaka paça nasıl getirilir? İhzar 
demek kuvvei cebriye istimali demektir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Paşam; Yusuf 
Ziya Beyefendinin bahis buyurdukları bu nok
ta birinci madde ile kabul edilmiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Eskişehir) — Ya;.. Madde 
okundun mu? (Evet sesleri) Ben sonradan gel
diğim için bilmiyorum, affedersiniz. Kabul edil
mişse mesele yoktur. 

O halde usulü muhakeme teminatı meselesine 
geçiyorum. Malûmu âliniz bir hakkın vücut-
pezir olabilmesi için kanun bir takım yollar ve 
merasim göstermiştir. Bu yollar ve merasim sırf 
tarafeynin menfaatine ve heyeti içtimaiyenin 
menfaatine hizmet için vazedilmiştir. Bu temi
nattan en başlıcası vicahiyeti muhakemedir. 

Bu, murafaa denilen ve tarafeynin karşı kar
şıya gelerek söz söylemesi demektir. Vicahiyeti 
muhakeme yalnız iptidaen cereyan eden muha
keme değildir, derecat üzerinde, mehakim her 
hangi bir derecede olursa olsun, bu vicahiyet 
olmak lâzımdır. Çünkü bu, iki taraf için bir te
minat ve deavii cezaiyede, tarafeynden birisi he
yeti içtimaiye olduğundan, umum için bir men
faattir. Bunu kaldırmak, hâkimleri vicahi bir 
muhakemeden menetmek demek, onları kendi 
kendilerine evrak üzerinde hüküm vermeğe bı
rakmak demektir ki bu, hiç bir vakit ve hiç bir 
suretle usulü muhakeme teminatının harici bir 
şey olmaktan kurtulamaz. Usulü muhakeme, vi
cahiyeti muhakemeyi temin etmek için bunu 
şartı aslî olarak koymuştur. 

Tarafeyn karşı karşıya gelip söyleşebilmeli-
dir, münakaşa edebilmelidir. Bu münakaşalar
dan hâkim vuzuh ile meseleyi görür, daha 
nurlu bir yol üzerinde yürür, daha iyi, daha 
adilâne bir hüküm verir. Bu tamamile tara
feynin söyleşmesi için değil, ayni zamanda hâ
kimin efkârı umumiye huzurunda murakabesi 
içindir de. Hâkim alenen münakaşa edilmiş bir 
keyfiyette hükmünü verirken, bu münakaşada 
hazır bulunmuş samiin üzerinde vevahut hazır 
olduğu farzedilen efkârı amme üzerinde hâsıl 
olan fikirleri nazarı dikkate alarak, o fikirler 
hilâfına karar vermek hacaletini vicdanında 
hisseder, onun için daha doğru, daha iyi, da
ha adilâne hüküm vermeğe çalışır. Tarafeynin 
huzurunun bu faydası karşısında; tarafeynin 
söylemeksizin, konuşmaksızm, münakaşa et
meksizin verecekleri kâğıtlar üzerinde görülen 
dava karanlıkta görülmüş sayılır, dört duvar 
arasında görülmüş sayılır. Böyle bir usulü hiç 
bir medenî millet, hiç bir medenî hükümet ka
bul etmez. Buna karşı deniliyor ki : « Dava
lar çoktur, murafaa işi uzatıyor, binaenaleyh 
davalar görülemiyor. » 

Davalar görülmeyebilir efendim, uzayabilir. 

Fakat adalet sürat için feda edilemez. Seri ol
sun diye, cemiyetin menfaatine, heyeti içti
maiyenin menfaatine, mukaddes olan müdafaa 
hakkının menfaatine, mevzu kavait bertaraf 
edilemez (Doğru sesleri). Binaenaleyh bu, 
doğru bir şey değildir. Karanlıkta adalet cere
yan etmez. Adalet nur, vuzuh ister. 

Cumhuriyetin adaleti bütün bütün açık nurlu 
ve vazıh olmak lâzımdır. Öyle 4 duvar arasın
da karanlıkta karar vermek doğru değildir. 
Onun için bu maddenin encümene tekrar iade
sini istirham ederim (Alkışlar). 

REFİK B. (Konya) — Efendim, muhterem 
heyetçe meçhul değildir ve uzun uzadıya izaha 
muhtaç olmayan bir şeydir, katî bir hakikat 
halinde hepimizin bildiği bir şey vardır ki oda, 
konuşarak bir şeyi anlatmakla, yazı ile anlat
mak arasında çok büyük farklar vardır, konuş
ma lisanı ile yazı lisanı hakikaten başka başka 
şeylerdir. Birisinin edası açıktır. Konuşmakta, 
söyleyen adam, pürüzsüz tekellüfsüz, edebiyat
tan, istiareden ari olarak maksadını ifade eder. 
Diğeri yazma kaidelerine, edebiyata, istiareye 
muhtaç olan ve hakikî maksadı anlatmaktan 
çok defa uzak olan şeylerdir. Bu esası alarak, 
doğrudan doğruya adaletin mahalli tecellisi 
olan mahkemelerin lüzumuna getirdiğimiz za
man, meselenin mahiyleti bütün bütün deği
şir. 

Arkadaşlar, mahkemelere arzedilen işler do-
layısile, mahkemelerdeki hâdiselerin ruhunu, 
esasını bilenler kabul ederler ki, tarafeyn doğ
rudan dopruya hâkimin karşısına çıkıpta hakikî 
maksatlarını konuşmaya başladıkları zaman, 
çok defa en kabiliyetli, meslekinde çok tecrü
beli avukatların tahriren verdikleri lâyihalardan 
ziyade, hakikate vusul noktai nazarından, ko
nuşmanın hâkimin vicdanında büyük tesirleri 
olmuştur ve böyle olması gayet tabiidir. Kal
dı ki arkadaşlar, memleketimizde bilhassa ek
seriyeti teşkil eden halkın, eğer tabir yerinde 
ise, lisanı yoktur denebilir. Yani yazı usulü
nü bilmez. Ekseriyet deyince, şehirlerde bulu
nanları dahi bu ekseriyete ithal edebiliriz. Mü
nevver tabaka bilhassa başlı başına bir ilim 
olan hukuk lisanını hatta yüksek tahsil görmüş 
olmasına rağmen yine bilmezler. Fakat yalnız 
vicdanile hareket eden ve vicdanının sesini din
leyen hâkim karşısında o meslek lisanını bilme
yen birisi çıkarak kendi mağduriyetini, kendi 
hakkını doğrudan doğruya söylediği vakit, hâ
kimin vicdanı harekete gelir ve adalet o suretle 
tecelli eder. Tevzii adalet kaziyesi de ancak 
bu yolda hâsıl olabilir. Daha evvel söz söyle
yen Yusuf Ziya Beyefendi, bilhassa garp mem
leketlerinde olan usulleri izah ettiler ve bizim 
ceza usulü muhakemelerinin alındığı Almanyada 
bile bu murafaa usulü vardır ve aynen alın
mıştır. Bu, alındığı zaman, gerek Adliye en-
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cümeninde, gerek Adliye vekâletinde teşekkül 
eden komisyonlarda, uzun uzadıya münakaşa 
edilen bir mevzu olmuştu. Varılan netice de 
bu gün işte kanunda yerini alan şekil ve usul
dür. Şimdi niçin bundan dönülüyor. Adliye 
encümeninde bulunmadım, fakat oradaki münaa-
kaşaları yakından dinledim. Bilhassa Adliye 
vekâletinin getirdiği esbabı mucibede ağır ceza 
işlerini temyizen tetkik etmekle mükellef olan 
Temyiz heyetinde işlerin çokluğu bir de bu işle
rin çokluğu arasmda bazı nahoş hallerin işitil
mesi veya vukuu zikredilmektedir. 

Muhterem Saraçoğlu Şükrü Beyefendi bu ka
nun lâyihasını getirmekle adliye meslekine yeni 
bir düzen, yeni bir nizam vermiştir . 

Heyeti umumiyesi müzakere edilirken fırsat 
bulup söyleyemedim. Kendilerini tebrik ve tak
dir ederim. Fakat hakka vusul için memleketi
mizde tatbik edilen bu şeklin, sırf işlerin çok
luğu veya yolsuz hallerin vukuu ihtimalile kal
dırılmasını muvafık görmedim. Bundan dolayı 
noktai nazarlarına iştirak etmiyorum. 

iş çokmuş. tş çok ta olsa her halde telâfisi ka
bil olmayan, cismanî cezanın salim yollardan tet
kik usullerile çıkarılması lâzımdır, tşler bir an ev
vel çıksın mülâhazasile bunu buradan kaldırmak 
elbette doğru değildir. 

tş çok olabilir veya toplanabilir de. Netekim 
dünyanın başka yerlerinde, teşkilât itibarile biz
den daha ileri gitmiş memleketlerde bile işler 
teraküm edebilir. Çünkü temyiz derecesine ge
lindiği vakit alelacele bir tetkik ile yanlış usul
lere bağlanarak tetkik edilmemesinde her mem
leket aşağı yukan bir seviyede sayılabilir. Hatta 
Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
Bey burada bir telif şekli söylediler, muvakka
ten yapılsın dediler. Bence, arzettiğim mülâha
zaya binaen, muvakkaten yapılması dahi fazla
dır. Çünkü adaletin tatbik edileceği temyizde, 
bilhassa ceza işlerinde 20 - 30 sene ile, ölümle 
nihayetlenen cezaların tetkikini üzerine almış 
olan Temyiz heyetlerinde murafaa usulünü kal
dırdığımız gün çok endişe ediyorum ki, yanlış iş
lerin çokluğu yüzünden şikâyetler, gadirler, in
lemeler, feryatlar çoğalmış olmasın. Bu itibarla 
muhterem heyetinizden rica ederim, iş çoksa 
muhterem ve çok kıymetli Adliye vekili Beyefen
di işin çokluğunun bertaraf edilmesi için icap 
eden teşkilâtı yapsın, genişletsin. Kendileri Ma
liye vekilliği de yapmışlardır. Para yollarını da
ha iyi bulurlar. Her halde Mahkemei temyizde
ki murafaayı kaldırmasınlar. 

Bu maruzatımdan sonra muhterem heyetiniz, 
adalete yegâne vusul yolu olan murafaa usulün
den, zannetmem ki, sarfınazar etmiş olsun. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

REŞİT B. (Kayseri) — Arkadaşlar, benden 
evvel çıkan arkadaşlarım, Mahkemei temyizdeki 
murafa usulünün bakasını icap eden sebepleri, 

kemali vuzuh ile, isbat ettiler. Bundan bir kaç 
sene evvel yine bu Büyük Meclisin gördüğü kuv
vetli esbabı mucibe ile Mahkemei temyizde va
zetmiş olduğu murafaa usulünün kaldırılması 
için aidi, mantıkî ve adlî hiç bir sebep, bendeniz 
tasavvur edemiyorum. 

Türk milleti bugüne kadar diğer Devlet mü
esseselerinde olduğu gibi, adlî müessesede dahi 
icap eden fedakârlığı yapmaktan ve teşkilâtını 
takviye etmekten, hâkimlerini ikdar etmekten 
zerre kadar çekinmemiştir ve ebediyen dahi bu 
kararında sabit kalacaştır. Âcizane kanaatim ve 
efkârınıza tercüman olan kanaatim bu merkez
dedir. Mahkemei temyizde işlerin çarçabuk gö
rülebilmesi için, davacıları ve kendilerini mağ
dur görenleri veyahut hakkı izaa edildiğini zan
nedenleri, yüksek bir adalet mercii huzurunda, 
en yüksek bir adliye makamile karşı karşıya 
gelerek, en son sözlerini söylemekten menetmek, 
zannederim arkadaşlar, adalete karşı hiç mu
vafık düşmeyen bir netice olur. (Bravo sesleri). 
Arzettiğim gibi bu güne kadar bütün maddî fe
dakârlıklarla bütün Adliye teşkilâtımızı takvi
ye eden Büyük Millet Meclisi, bundan sonra 
dahi hakların yerine getirilmesinde gayri kabi
li telâfi bir teahhur görür ve buna karşı âcil bir 
çare ittihazına lüzum görürse, gene bir fedakâr
lık yapmaktan katiyen çekinmeyecektir. 

Evrak üzerinde yapılan tetkikatla, tarafey
nin heyeti hâkime karşısında şifahen yürütecek
leri maruzatın yapacağı tesir arasında çok fark 
vardır. Tarafeynin söyleyeceği sözler arasında 
heyeti hâkimenin gözünden kaçmayacak nokta
lar olabilir ve bu suretle, hâkimin kanaati vic-
daniyesi üzerinde daha fazla tesir yapılabilir. 
Onun için bu vatandaşları bu haktan mahrum et
mek katiyen doğru olmaz. 

Arkadaşlar, hâkimlerimiz, cidden çok feragat 
sahibi adamlardır. Eğer Mahkemei temyizin iş
leri çoksa, bu milletin gösterdiği fedakârlığa 
karşı, iki saat fazla mesai sarfile bu işlerin tes
rii hususunda daha fazla itina göstereceklerine 
eminim. Netekim bu güne kadar da böyle yapmış
lardır. Uzatmayayım, bu duruşma usulünün Mah
kemei temyizden refi, yerinde olarak verilen te
minata set çekmek olacaktır. Bendeniz bu mad
denin tamamen tayyı teklifinde bulunmuyorum 
ve bir de takrir takdim ediyorum. (Alkışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Müza
kerenin cereyanından anladığıma göre, Temyiz 
mahkemesinde açık duruşma lüzumunu emreden 
maddelerin ilgası şu kanunla teklif ediliyor. Se
bep olarak ta, işler çokmuş, bina darmış deni
yor. İşler çoksa teşkilât genişler, bina darsa An-
karada daha büyük bina yapılıyor. Bunlar mah
zur değildir. Bendenizce Temyiz mahkemesinde 
dahi muhakemenin aleniyeti işte teşkilâtı esasi
ye kanunile tevsik edilmiştir. Bu aleniyeti kal
dırmak demek, teşkilâtı esasiyenin o hükmünü 
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ihmal etmek demektir. Teşkilâtı esasiyenin hiç 
bir maddesi hiç bir sebep ve suretle ihmal edi
lemez. Teşkilâtı esasiyenin o maddesini okuyo
rum: 

« MADDE 58 — Mahkemelerde - Temyizi is
tisna etmiyor - muhakemat alenidir. Yalnız usu
lü muhakemat kanunu mucibince bir muhake
menin hafiyen cereyanına mahkeme karar vere
bilir. » 

MADDE 59 — Herkes, mahkeme huzurunda 
hukukunu müdafaa için lüzum gördüğü meşru 
vesaiti istimalde serbesttir. » 

Binaenaleyh muhakemenin aleniyetini, Tem
yiz mahkemesi dahi olsa, teşkilâtı esasiyenin 
58 inci maddesi temin ve tevsik etmiştir. Bu tek
lif »teşkilâtı esasiyenin ruhuna münafidir. Tay-
yı lâzımgelir. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim, 
mevzubahs olan maddenin doğru olmadığına da
ir, çok muhterem ve salâhiyettar arkadaşlarımı
zın beyanatına tamamile iştirak ederim. Her 
hangi bir usulü refedebilmek için, her hangi bir 
kanunu kaldırmak için, bittabi onun verdiği 
zararları nazarı mütaleaya almak lâzımgelir. 
Halbuki bu duruşma usulünü burada müzakere 
ettiğimiz zamanlar, bunun adaleti temin husu
sunda fevkalâde lâzım olduğunu beyan buyur
dular ve biz de bunu alkışlarla kabul ettik. 
Şimdi bunun kaldırılması için görülen zaruret 
nedir? İşler çokmuş, bina darmış. Rica ederim 
arkadaşlar, adaleti temin için konulan bir mad
denin refi için esbabı mucibe olarak bina dar
dır, iş çoktur denemez. Bu, sebep teşkil edebilir 
mi? 

Bendeniz arkadaşlarıma bir şey hatırlatmak 
istiyorum. Vaktile Mahkemei temyiz böyle 
imiş, böyle imiş amma o zaman bir heyeti itti-
hamiye vardı. Sülüsanı âra ve ekseriyet vardı. 
Bunlar birer geçitti, birer süzgeçti, Beş kişiden 
iki kişi beraet dedi mi beraet edilirdi. Şimdi 
adaletin tezahürü için, vatandaşların hâkim hu
zurunda bulunup duruşmaları icap ediyor. Be
nim bir davam vardır. Buna tahrirî müdafaa 
verin demek doğru mu? Meşhur darbı mesel 
vardır. Vur, vur amma beni dinle. O zamanki 
esbap hâlâ mevcuttur. Bina dardır, iş çoktur. 
diye, adalete taallûk eden bir usul kaldırılamaz. 
Ayni tay teklifini bendeniz de veriyorum. 

Ad. E. Na. ŞABAN SIRRI B. (Konya) — 
Söz alan muhterem arkadaşlarımın muhtelif mü-
talealarmı dinledik. Bir de encümenin noktai 
nazarmı dinlemenizi rica edeceğim. 

Ceza usulü muhakemeleri kanununun 318 in
ci maddesi der ki « ağır cezaya müteallik hü
kümlerde Temyiz mahkemesi tetkikatmı maz
nunun Temyiz istidasmdaki talebi üzerine veya 
dilerse resen duruşma icrası suretile yapar ...» 
Maddedeki hüküm bundan ibarettir. 

Ceza usulü muhakemeleri kanunu mucibince, 
ağır cezalı işler şunlardır: 

Ölüm, müebbet sürgün, alelıtlak ağır hapis 
ve 5 sene veya daha fazla hapis. Bunlara ait 
hükümlerde maznun veya mahkeme talep et
mişse duruşma yapılır. Bu usul bizde 1887 ta
rihindeki adlî teşkilâtta yoktu. 1929 tarihine 
kadar bu yapılmamıştır. Mahkemei temyizde 
51 sene duruşma olmamış. Bu yüzden ise kati
yen bir adalet sarsıntısı görülmemiştir. Ancak 
1929 da kanunu Almanyadan aldığımız zaman, 
orada mevcut olan bu usulü de aynen almışız. 
Herhangi bir mahkemede duruşma yapılmaması 
gayrikabili kabul ve tasavvurdur. Bütün va
tandaşların mahkemede hakkmı müdafaa etme
si lâzım ve şarttır. Yalnız Temyiz mahkemesi
nin diğer mahkemelere nazaran bir farkı vardır. 
Temyiz mahkemesi doğrudan doğruya bir tat
bikat mahkemesidir. Orada Devlet kanunlarının 
sureti tatbiki kontrol edilir. 

Temyiz mahkemesi 1929 dan itibaren bu ka
nunu tatbik etmiştir. Biz encümeniniz toplan
dık. Burada, bunun üzerinde noktai nazarını 
beyan eden Salâhattin Beyefendinin ve diğer 
bazı arkadaşların mütalealarile serdettikleri hu-
susattan başka bir de vekâlet tarafından verilen 
ihsaî malûmata müstenit dört senelik tatbikatın 
neticesini aldık. Bu neticeyi arzedeyim: 

Temyiz mahkemesinde duruşma yapılması
nın esas olduğunu ve bunun bir adalet teminatı 
bulunduğunu biz de kabul etmekteyiz. Ancak 
adalet teminatı dediğimiz bu şeyin bir de sureti 
tatbikmı görelim. 

Bu suret, tasavvur edilen menfaatler yerine 
bilâkis çok mahzurlar çıkarmıştır. Bu, mahke
menin iyi işlemesi yollarını ve usullerini adeta 
sarsmıştır. Temyiz mahkemesi Ağır ceza daire
sine gelen iş, senede 5 - 6 bin arasındadır. Bu 
5 - 6 bin işten, yine ihsaî malûmattan öğrendi
ğimize nazaran, 500 iş için duruşma istenmiştir. 
Bütün dairelere dört senede 24 146 iş gelmiş, 
bundan 1 855 i hakkında duruşma icap etmiş
tir. Görülüyor ki nisbet, % 7 dir. % 7 miktarın
daki vatandaşın adalet teminatı olan duruşmaya 
riayet edelim diye, % 93 nisbetinde geride kalan 
vatandaşın evrakmı yıllarca tetkikattan geri bı
rakıyoruz. Ayni zamanda bu duruşma usulünün 
tarzı tatbiki da şayanı itimat bir şekilde maale
sef devam etmiyor. Takdir buyurursunuz ki 
memleketimiz geniştir. Mahkemei temyizin bu
lunduğu merkeze, memleketimizin her tarafın
dan herkesin gelebilesi kolaylığını veya avukat 
göndermesi kolaylığını henüz temin etmedik. 
Bundan maada bir çok ceraim erbabının fakru 
zaruret dolayısile, gayrimevkuflarsa kendileri
nin gelmesi, mevkuflarsa avukat göndermeleri 
imkânsızdır. Binaenaleyh bu noktadan da bun
da bir fayda melhuz değildir. 

Bunun neticesinde, senede varit olan 6000 
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işten, duruşma talep edilen 500 işin ancak % 
25 inde doğrudan doğruya alâkadarın kendisi 
geliyor, veyahut vekilini gönderiyor. 500 
ün mütebaki % 75 i için yapılacak iş, Mah-
kemei temviz nezdinde bulunan muayyen avu
katlara vekâletname göndermekten ibaret kalı
yor. Bu zatler, duruşma gününde veya bir gün 
evvel, üzerinde senelerce uğraşılmış mahkemeden 
geçmiş koca bir dosyayı açıyor, bunun içeri
sinde tetkik ettiği, mahallinden gönderilen lâ
yihadır, ondan bazı noktlar alıyor, Heyeti umu-
miyeye giriyor ve müvekkilini müdafaa ettiğini 
zannediyor. Mahkemei temyizden umut ettiği
miz duruşma bu mudur? Bu değildir. Böyleyse 
yazıktır, bunu devam ettirmeyelim. Ardmdan 
yüzlerce binlerce insanrn işini bekletme
yelim. Bir çok facialara tesadüf edilmiştir. 
Temyiz mahkemesi ağır cezalı bir iş üzerinde 
tetkikatını yapmış, evrakı nakzetmiş, evrak 
mahalline gitmiş ve icra edilen ikinci mahke
mede zavallı adamın masumiyeti taayyün etmiş
tir. Her sene bu yüzden iki üç bin iş teraküm 
ediyor. 

Şimdi bir mukayese daha yapalım: Mahke
mei temyiz ağır ceza dairesi, bir sene zarfmda 
70, 80 gün eyyamı tatiliyeden dolayı çalışa
mıyor. Sonra muhakemeleri ağır cezaya 
ait olan valiler, hâkimler gibi zevatın mu
hakemesi için 40 gün ayıralım. Buna bir 
de azanın heyeti umumiye içtimalanna iş
tirake mecbur olduğu günleri ve müte
rakim olan evrakı tetkik için de 130 gün ayıra
lım. Geriye, 4000 - 5000 evrak için duruşma
ları için ancak 117 gün kalıyor ki bunu da bu 
müddet zarfında tetkik, mahallerine isal etmek 
ve beyhude mahkûmiyetlere nihayet vermek ve 
şimdiki vaziyette bulunan hapishanelerde mah
kûmların inlemelerine bir sebep teşkil etmez. 
Bu itibarla bu günkü Mahkemei temyiz bu nok
san teşkilâtla devam ederse, kimse bundan isti
fade etmiyor, bilâkis Mahkemei temyizin iş
leri geri kalıyor ve bir çok alâkalı vatandaşların 
da mağduriyetine sebep oluyor. 

REFİK B. (Konya) — Bence o mesele teşki
lâtla hallolunur. 

ŞABAN SIRRI B. (Devamla) — Bunun için 
kanunun bu maddelerini ilga etmek, yani Mah
kemei temyizde duruşmayı ilga etmek, Mahke
mei temyiz teşkilâtını arzu ettiğimiz şekle getir
diğimiz takdirde bunları o zamanki icaba göre 
yeni kanunlarla teyit etmek daima Heyeti Muh-
teremenin elindedir. Salâhattin Beyefendinin, 
maddenin bir kaç gün tehiri hakkındaki talebi
ne de taraftar olamam. Elde dört yüz küsur 
maddelik bir kanun kül halinde yaşarken, böy
le bir usul kabul edemeyiz. Çünkü arzettiğim gi
bi icaba göre kanunları tadil etmek, tefsir et
mek, ilga etmek salâhiyetleri daima Heyet ali-
yenizindir. 

Refik Beyefendi, teşkilâtın tezyidinden ba
his buyurdular. Buna da maddeten imkân yok
tur. Bir defa derhatır buyurursunuz ki, geçen 
sene bazı ihtiyaçları karşılamak için, Mahke
mei temyiz dairelerinin tezyidi düşünülmüştü. 
Adliye vekâletile hâsıl olan temasımızda yeni
den teessüs edecek dairelere verilecek hâkim 
olmadığı anlaşıldı. Ayni zamanda bu, bütçe 
meselesidir, para meselesidir. Bu itibarla me
sele Yüksek Heyetinizin takdirine arzedilir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bir sual 
efendim. 

Efendim, geçen sene öyle hatırlıyorum ki, 
Mahkemei temyizde bu tetkik işlerini kolaylaş
tırmak için raportörler tayinine dair bir salâ
hiyet verilmişti. Acaba ondan sonra hiç bir fark 
hâsıl olmamış mıdır? 

ADLÎYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz
mir) — Buna ben cevap vereceğim. 

HAKKI TARIK B. (Devamla) — İkincisi; 
bu murafaa hakkını veren kanun müzakere edi
lirken zannediyorum ki, Temyiz mahkemesi de 
bu murafaaya lüzum göstermişti. Zaten bütün bu 
kanunlar kanun haline gelmeden evvel de Mah
keme azasının reyi almmıştı. Bunlar yalnız ev
rak üzerinde tetkiki kâfi görmüyorlar, mutlaka 
iki tarafın da murafaada hazır bulunmasına za
ruret gösteriyorlardı. Böyle olduğu halde şimdi 
ceffelkalem nasıl değiştiriliyor? 

Sonra hatırıma geliyor ki, bu murafaanın va-
zı esasen elli bu kadar senelik mesaiden sonra is
tinaf mahkemelerinin kaldmlmasile, Temyiz 
mahkemeleri bu dereceye inmiş olmıyor mu? 

Ondan sonra bu gün bir evrakı yazı meselesin
den dolavı, kolaylıkla tetkik edilmemek gibi bir 
vaziyet olduğu acaba nazan mütaleaya alınmı
yor mu? Her halde sözle mütaleada bulunmak, 
evrakı tetkik ederek karar vermekten daha iyi 
değil midir? 

ADLİYE E. N. ŞABAN SIRRI B. (Konya) 
— 318 inci maddede alâkadarların istediği gi
bi Temyiz heyetinde de resen duruşma yapabi
leceğine dair hüküm vardır. Diğer suale Vekil 
Bev cevap versinler. 

ADLİYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar, bir kaç dakika
lık sabrınızı müsaade etmeniz istirhamında bu
lunuyorum. Hatipleri birer birer ve büyük bir 
dikkatle dinledim, dinlerken ben dahi hayret et
tim. Bir duruşma vardır, hak ve hakikati boğ
maktadır ve bunu kaldırmak isteyen bir kanun 
lâvihasile karsı karşıya bulunuyoruz... Böyle bir 
şev yoktur. Temin ederim M. eşkâli mahsusa-
sında ve medenî memleketlerde tatbik edildiği 
gibi tatbik edilmek sartile duruşmaya, Adliye 
vekâleti; Adliye encümeni ve burada söz söyle
yen arkadaşlarım kadar ve belki de ondan daha 
fazla taraftardır (O halde mesele yoktur sesleri). 

Müsaade buyurun, ufak bir nokta üzerinde 
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yine bir parantez yapmama müsaade buyurun. 
Bina darmış, mobilye yokmuş, elbise darmış, 
onun için istenilmiyormuş. Bu kanunun aleyhin
de bulunulurken bu esbabı mucibeyi yerden yere 
vurdular. Bu kanunun reddedilmesini söyleyen 
bir zat, kendisi söylemiştiı. kanunun aleyhinde 
bulunan arkadaşlar da bu esbabı ele alarak Ad
liye vekâletinin hususî bir delili imiş gibi, Ad
liye encümeninin bir delili imiş gibi mütemadi
yen onun üzerinde tevakkuf ettiler. 

Arzettiğim gibi duruşmanın medenî memle
ketlerde tatbik edildiği gibi bizde de tatbik edil
mesine imkân varsa ve bunun faydasile zara
rı arasında, fayda lehine bir santim fazla bu
lunduğuna kanaat hâsıl edilirse bunun devam 
etmesine taraftarız. 

Şu veya bu prensiple değil, Adlive cinasının, 
Mahkemei temyiz makinasının haddi azamide 
muvaffak olabilmesi için bin bir türlü araştır
malar arasında bunu da bulduğumuzu zannet
tik, sizlere getirdik. 

Lehinde ve aleyhinde bir çok delâil işittiniz. 
Müsaade buyurursanız, bir kaç kelime de bende
niz söylerim. Şüphesiz Heveti Celile asıl hakikati 
eknerİT7etin kararile bulacaktır. 

Bir gün vekâlette bulunuyordum. Bir Türk 
genci tahsilini bitirmiş ve hayata atılmak çapın
da olarak bana müracaat etti. Dedi ki, mahke
melik işim var. Temizim, o kadar temizim ki, 
beraet edeceğime ilk muhakememe bakanlar da
hi kanaat getirdiler. Yalnız şu kadar ay var ki, 
işim Temyiz mahkemesindedir. Rica ederim, 
imkânı varsa, hâkimlerin vicdanını tahrik edin 
de beni tevkif etsinler, dedi. Anlıyamadım, sor
dum: Niçin tevkif etsinler? Benim cürmüm yok 
gibiymiş, gayri mevkuf olarak muhakeme edile-
cekmişim. Benim bundan çektiğim zararı hiç 
kimse çekmemiştir. Çünkü efendim; Mahkemei 
temyizin işleri biri biri üzerine yığıldığı için ve 
bunlar arasında mevkuflu, mevkufsuz işler bu
lunduğu için mevkuf adamların işi dururken, 
yarın beraet etmesi ihtimali olan benim gibilerin 
işine bakmıyor ve tehir ediyor ve mevkuflularm 
işine bakıyor. Ondan sonra gayrimevkuf olanla
rın işine bakıyor. Bu, doğrudur. Bence de ma
kulü budur, dedi. Benim için tek bir çare, hâki
min beni hapse tıkmasıdır. Ancak ondan sonra
dır ki benim işim Mahkemei temyizde harekete 
gelecek, bakılacak dedi. 

Bu acıklı manzara üzerine ve Temyizin tut
tuğu makul sistem üzerine ne yapılmak lâzımgel-
diği, hakikaten araştırılacak meselelerden biri 
oldu. Esasen biliyorduk ki Mahkemei temyiz de
nilen adliye cihazı, bazı seneler 100 000 den bir 
kaç bin yukarı, bazı seneler yüz binden bir kaç 
bin aşağı iş görüyor. Tank Beyefendinin dedik
leri gibi raportör kanunu dahi, evrakları Mah
kemei temyizde birikmiş ve yıllarca inlemekte 
olan vatandaşları bir an evvel adalete kavuş

turmak için kabul edilmişti. 2, 3 gün evvel ar
zettiğim maruzatım arasında söylemiştim ki, 
müessesatı adliyenin işleri, bir makine halinde, 
günü gününe çıkarabilmesi için geçen uzun 
ve çok uzun bir adaletin vermiş olduğu ıstırap
ları biraz tahfif etmek için her çareye baş vura
cağımızı arzetmiştim. Mahkemelerin, mümkün 
olduğu kadar usul kanunlarının tesis ettiği esa-
satı yıkmamak şartile ve onların müsaadesi nis-
betinde işleri günü gününe çıkarabilecek bir ma
kine haline inkılâp etmesi için çalıştığımızı ar
zetmiştim ve demiştim ki, daha bazı tedbirler, 
tasvibinize iktiran ederse işleri günü gününe 
çıkarmak, bir gün meselesi olmaktan çıkacak
tır. Şimdiye kadar aldığımız tedbirlere rağmen -
biraz evvel arzettiğim misal veçhile - binlerce 
alâkadarın, Türkiyenin her tarafında beklemek
te olduğunu göz Önünde tutarken, Mahkemei 
temyizin işlerinin bir an evvel biraz daha sürat
lenmesi için ne düşündüğünü kendilerinden sor
mak kadar tabiî bir düşünce ve bir hak olamaz
dı. Kendilerine dedim ki, ağlebi ihtimal, hapis
hanelerde inleyen bir çok mahkûm ve adalet bek
leyen bir çok maznunların işleri vardır, bataet 
yüzünden elde 45 000 dosya vardır, binlerce 
maznun, belki yarın beraet edecekler arasında 
bulunuyor, bunların işlerini bir an evvel tetkik 
etmek için ne düşünüyorsunuz? Yüksek heyet 
bizzat işin içinde bulunduğu için bittabi tecrübe, 
bilgi ve müşahedeye istinat eden malûmatlarını 
toplayarak vekâlete gönderirler. Burada gör
dük ki duruşma istenilen davalar, mevcut da
vaların % 7 sini teşkil etmektedir. Duruşma, 
yalnız ağır cezalar için verilmiş bir hak olduğu
na göre bütün cezaların % 3 ve 5 ini teşkil et
mektedir. Buna göre duruşmalı davalar, % 2 si
ni teşkil etmektedir. Bunların üzerinde cereyan 
eden duruşma, hak ve hakikati tamamen mey
dana çıkarır, bütün ceza davalarının bir duruş
ma olsaydı, adaletin inkişafına medar olan bir 
duruşma olsaydı; belki bu % 7 ceza duruşması
nın yüksek bir adalete mazhar olabilmesi için 
45 000 vatandaşın inlemesine göz yumardık. Bu da 
değildir. Bu % 5, c/r 7, % 2 1er o suretle cereyan 
etmektedir ki bunun tarzı cereyanı hakkındaki 
hikâyeyi Yüksek Meclisin azametile mütenasip 
görmediğim için söylemiyorum. Bu. 5 - 10 kuru
şun 5 - 10 avukat kırıntısı tarafından alınması 
için yapılmaktadır (Bu ne demek sesleri). Mü
saade edin, bunu söylerken demek istemiyorum 
avukatların hepsi böyledir. Büyük bir kısmı, 
hakikaten kanunî münakaşalarla müddealannı 
ispata çalışıyorlar. 

Arkadaşlar, umumiyet itibarile 45 000 vatan
daşın inlemesini mucip olan bir ölçü, nasıl hak 
ve adalete muvafık bir ölçü olabilir? 

Arkadaşlar, duruşmanın taraftarıyız, ancak 
duruşmayı, kanuna yazmak suretile temin 
edebileceğimiz kanaatinde değiliz. Duruş
mayı bütün vecaibi ile buraya geti-
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receğiz. Buraya çıkıpta söz söyleyen arkadaş
lardan birisi bunda akla, mantığa, hakku ada
lete uyan hiç bir cephe görmediğini söyledi. Biz 
sadece duruşmanın aleyhinde olsaydık, sözleri 
makul olabilirdi. Fakat kendisi kadar yüksek 
bir çok heyetlerden geçtikten sonra gelen bir fi
kir, arzettiğim gibi, ne benimdir, ne de başka-
sınmdır; bu, doğrudan doğruya hevetin malı
dır. Heyet ne isterse öyle karar verir. Yalnız 
vereceğiniz karar, bir cemaatin bir müddet daha 
inlemesine... (Gürültüler). Rica ederim, yanlış 
anlaşılmasın, tekrar ediyorum. Duruşmanın ta
raftarıyız, fakat daha evvel Mahkemei temyiz 
huzuruna çıkacak avukatları tayin eden bir ka
nun çıkmasına taraftarız (Teklif edin sesleri). 
Gelecek sene içinde ... 

Biraz evvel arzettiğim gibi duruşma aleyhta
rı değiliz. Duruşmaya taraftarız. Hâkimler 
hakkındaki kanun, bugün tasvibinize iktiran et
ti. Çok ümit ediyoruz ki gelecek senenin bu 
günlerinde avukatlar hakkındaki kanun da Bü
yük Meclisçe tasvip edilmiş bulunacaktır. An
cak önümüzde mühim işlerimiz vardır, ağır iş
lerimiz vardır. Mühim ve ağır işlerin uzaması
na - arzettiğim gibi - belli başlı sebeplerden bi
risi, duruşmalardır. Binaenaleyh Büyük Mec
lis huzurunda yanlışlığı şöylece tashih edeyim: 

Duruşmanın kaldırılması, büyük bir zarar 
tevlit edebilir; ipkası da bir zarar doğurabilir. 
Her iki zararı ölçüp reyinizi izhar ederseniz, o 
rey bittabi adaleti gösteren en iyi ve en güzel bir 
rey olur. 

YUSUF ZlYA B. (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. (Müzakere kâfi sesleri). 

REÎS — Raif ve Mahmut Esat Beylerden 
sonra. Buyurun Raif Bey! 

RAÎF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, mesele 
çok uzadı; (Duruşma oldu sesleri). 

Burada duruşma meselesinin uzadığı nisbette 
bundan daha çok fazla bir duruşma, Mahkemei 
temyize zaman kaybettirmektedir. 

Münakaşada doğrudan doğruya, duruşmanın, 
Mahkemei temyizde duruşma yapmanın, bi
zatihi bir adalet kaidesi olduğu halde, 
aleyhinde bulunanlar varmış gibi idarei 
kelâm edildi. Halbuki bir kaide, ne kadar 
güzel olursa olsun, o kaidenin güzelliği 
bizatihi değil; tatbik olunduğu cemaate, tat
bik neticesinde tevlit ettiği faidelerle ölçü
lür. Simdi birisi çıkıp dese ki, ağır ceza mah
kemelerinden çıkan hükümler, Mahkemei tem
yize gitmeden evvel bir ikinci süzgeçten geçsin. 
Çok güzel deriz. Bu, doğrudur. Fakat yapabi
lir miviz? Bu memlekette bunu tatbik ettiğimiz 
zaman bize faide verir mi? Bilâkis tatbik edi
lirse zararı mahz olur. Arkadaşlar, murafaanın 
Mahkemei temyizde vicahi olması işi çok fayda 
lıdır, denildi. Halbukil Mahkemei temyizin hik
meti teşekkülü, ancak mahkemelerin kendileri

ne verilmiş olan salâhiyetleri kanun dairesinde 
yürütüp yürütmediklerini tetkikten ibarettir. 
Onun hakkı takdiri yoktur. Hüküm vermek sa
lâhiyeti, mahallî ağır ceza mahkemesine ait
tir. Bu noktai nazardan düşünülebilir ki mem
leketimiz vasidir, vesait yoktur, halk fıkaradır. 
Bu mülâhaza ile duruşma yapacağımıza, bütün 
bu kolaylıklar, bütün kuvveti, mahallerine 
vermek ve halkın ayağının dibinde imkânlar 
bahsetmek suretile adaleti orada tesis etmek ve 
Mahkemei temyizin de bunlar üzerindeki mura
kabesini teinin etmek daha iyi olur. Memleket
te adaleti tesis etmek için bu, benim şahsî ka-
naatimdir. Ancak mahallî mahkemeler ne ka
dar takviye edilir, ne kadar teminat konursa, 
adalet o zaman teessüs eder. 100 tane ağır ce
za işinden - yapılan istatistiklere nazaran - an
cak 7 tanesi için duruşma isteniyor. Taallûk 
ettiği kimseler de kimdir biliyor musunuz? Bun
ların ekserisi mevkufludur, duruşma için ve
kil göndereceklerdir. Amma paralan yoktur, 
vekil de gönderemezler. Binaenaleyh Mahkemei 
temyiz merkezinde bulunan ve orada avukatlık 
yapan kimselere, ben burada murafaa işlerini 
takip ederim, avukatlık yaparım diyenlere, bir 
lâviha tanzim edilmiş ve vekâletname gönderil
miştir. O avukatlar, bu davanın asıl bidaye
tinde, ağır ceza mahkemesinde tahkikat sıra
sında bulunmamışlardır. Yalnız evrak üzerin
de Mahkemei temyiz kadar, belki de o kadar 
da tetkik etmeden edindikleri bu malûmat üze
rine Mahkemei temyiz heyeti umumiyesinde, be
nim müdafaa hakkım vardır diyerek mahallin
den 7/azılmış bir temyiz lâyihasını gösterir. 

Arkadaşlarım, şunu arzedeyim ki, bu işlerin 
% 7 tanesi duruşmalı olduğuna nazaran % 7 iş 
hakkında bu şekilde duruşmadan faide temin 
edilmiş olsa bile % 93 - ki ekseriyeti mevkuflu
dur - mahallerinde beklemektedirler. Onlara sı
ra gelmemekte veya sırası gelse bile evrakları 
lâyık olduğu ehemmiyetle tetkik edilememekte 
ve adalet temin olunamamaktadır (Bravo ses
leri). 

REFÎK B. (Konya) — Mademki % 93 gel
miyor, % 7 dir; niçin bu kadar telâş ediyor 
ve bu babı adaleti kapıyorsunuz? 

RAİF B. (Trabzon) — Refik Bey! zatı âlinizi 
bendeniz dinledim. Encümen namına burada 
bevanatta bulunan arkadaşımla beraber bu fikri 
kabul etmiş olduğum için kendi kanaatimi de, 
müsaade buyurursanız, bir iki kelime ile söyle
mek isterim. 

Yusuf Ziya Beyefendi, sürate adalet feda 
edilemez, dediler. Adalet takdirî bir şeydir, ba-
zan teahhur, en büyük adaletsizlik olur. Ada
let elle tutulur bir şey değildir. Bazan teahhur 
en büyük adaletsizliği yapar ve bazan da sü
rat bizzat büyük adaleti yapar. 

Arkadaşlarım, Türk Milletinin kendisine has 
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bir vasfı vardır. O, daima sürat isteyen bir 
millettir. Belki bu başka memleketlerde bulun
mayabilir. işitiyoruz ki, bir çok memleketler
de bir dava üç dört sene sürüyor ve onu takip 
edenler asla müteessir olmıyorlar. Fakat bizim 
milletimiz, davanın uzamasından o kadar mü
teessir oluyor ki hatta verilen hüküm lehinde bi
le olsa uzadığından dolayı tesiri kalmıyor. 

Bu kadar mahkemelerimiz var, o mahkeme
lere gidip hak aramak lâzım gelirken - bütün 
Anadoluyu gezin - halk valilere, kaymakamla
ra, nahiye müdürlerine alacaktan mütevellit ar
zuhaller vermektedirler. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Sebep?.. 
RAİF B. — Müsaade buyurun. Ben söyleye

ceğim sözün sebebini anlattıktan sonra siz de se
bebini söyleyebilirsiniz. 

Arkadaşlar, mahkemelerde işin teahhuruna 
tahammül edemeyen bir ruh vardır. Bu milletin 
sürat isteyen bir ruhu vardır. Bütün muvaffa
kiyetleri de bu sayede kazanmış olan bir mille
tin bu haleti ruhiyesi, Adliye teşkilâtının nasıl 
yapılacağı hakkında istifade edilecek bir mev
zudur. 

Duruşma, şifahî muhakeme, iyi tetkikat 
Hepsi güzel şeylerdir. Fakat memleketin vü
sati, maddî imkânsızlığın mevcut oluşu bizi o 
vaziyete koymuştur ki, biz, adaleti yalnız du
ruşma sahasında değil, duruşmanın temin ede
bilecek faideyi başka adalet kaideleri bulmak 
suretile temin etmekteyiz. O da mahallî mah
kemeleri takviye etmek suretile kabil olabilir 
(Gürültüler). Müsaade ediniz... Ben yalnız şah
sî kanaatimi söylüyorum. Benim izahatım din
lendikten sonra Heyeti Celilenizin vereceği ka
rar en doğru, en isabetli karar olacaktır (Tabiî 
sesleri). 

MAHMUT ESAT B. (izmir) — Muhterem 
Beyefendiler, Vekil Beyefendiyi, Şaban Beyefen
diyi, Raif Beyefendiyi alâka ile dinledim. Fa
kat itiraf ederim ki, bu üç zatin beyanatı ben
de esaslı bir kanaat husule getirmedi. (Hepimiz
de sesleri). Niçin? Sebebini müsaade buyurursa
nız kısaca arzedeyim: Bugün dünyada tatbik 
edilen iki usulü muhakeme sistemi vardır. 
isimlerini türkçe tabiri ile ifade edeceğim. Biri 
gizli usulü muhakeme, diğeri münakaşalı, karşı
lıklı usulü muhakemedir. Bizim eski usulü ce-
zaiyemiz, vaktile Fransadan aynen iktibas etti
ğimiz usulü cezaiyemiz, gizli usulü muhakeme 
sistemine mensup kanunlardandı. Gizli usulü 
muhakeme, hukuk tarihinin en eski bir sistemi
dir. ( Bravo sesleri ) . Fakat bugün hâlâ 
Fransada tatbik edilmekte ve bütün Fran
sız hukukçuları da bu gerilikten müşteki 
bulunmaktadır. Meselenin esasım kavramak 
gavet basittir. Teknisyen olmaya da lüzum 
yoktur. Bir gizli muhakemeyi tasavvur buyuru
nuz, bir de münakaşalı muhakemeyi tasavvur 

buyurunuz. Elbette gizlisinin geri olduğu bedi-
hiyattır (Doğru sesleri). Diğeri açıktır, müna
kaşalıdır, bunu herkes dinleyebilir. Daha baş
ka davacı ve maznun kendilerini daha sarahatle 
müdafaa eder ve bir hakikatin vücut bulmasına 
hizmet eder. Biz bütün bu sebeplere binaen, es
ki usulü muhakememizi bıraktık. Gizli usulü 
muhakemeyi, Fransızlardan muktebes usulü mu
hakemeyi bıraktık. Fransızların da bugün - Ad
liye vekâletleri neşriyatından alıyorum - im -
rendiklerini, münakaşalı Alman usulü cezaiyesi-
ni, ufak tefek tadille Cumhuriyet rejimimiz için 
kabul ettik. Fransa Adliye nezareti Alman 
usulü muhakemesine, biz de tatbik edilmekte 
olan usulü muhakemeye dair yazdığı bir esbabı 
mucibede diyor ki, Fransız usulü cezaiyesi, bu
günkü adalet ihtiyacını tatmin etmemektedir. 
Bunu Adliye nezareti yazıyor. 

Fransız Adliye nezareti, kanunlarının günün 
birinde tadil, hatta ilgasmm zarurî olduğunu, 
ilga edildiği takdirde aynen Alman ceza usulü
nün alınmasını, tadil edildiği takdirde 
hiç olmazsa temyizde münakaşalı mura
faalar kabul edilmesini beyan ediyorlar. Fran-
zızların bile müşteki olduğu ve bizim 4 - 5 sene 
evvel kurtulduğumuz sisteme; en iyisini bıraka
rak yine Fransızların eski sistemlerine gidiyo
ruz. Esbabı mucibeden ve bugünkü teklifi mü
dafaa edenlerden anladığıma göre, bugünkü tek
lifin belli başlı sebebi, davaların geç çıkması me
selesidir. _____ 

Beyefendiler, şunu arzedeyim ki, bugünkü 
usulü hukukiyemiz mucibince 1000 liradan yu
karı bir hukuk davası için alacaklı Temyiz hu
zurunda murafaa istemek hakkını haizdir. Bir 
idam mahkûmu, son gününü yaşayan bir idam 
mahkûmunu Türk hâkiminin önünde son sözünü 
söylemekten menetmeğe, Büyük Meclis bu hak
kı ondan nezetmeğe razi olabilir mi? Bir Türk 
vatandaşının hayatı 1000 liralık bir hukuk da
vası kadar da bir kıymeti haiz değil midir? O 
halde hukuk davasından da kaldıralım, diyenler 
olur. Hayır orada da bulunmalıdır. Tahrirî 
müdafaanın kıymeti başkadır, şifahî müdafaa
nın ehemmiyeti başkadır. 
Mektup başka türlü okunur, şifahen yapılan hi
tabe başka türlü dinlenir. Aradaki psikolojik 
farklar bunlardır. Bugün dünyada, hukuk âle
minde en ileri gitmiş olan - diğerlerini bilmiyo
rum - Almanya ve isviçre, murafaayı kabul et
miştir. Amma ,iş gecikirmiş . . . Bu, neye benzer, 
bilir misiniz? Bir operatör tasavvur ediniz, 
binlerce hastayı tedavi edecektir, diğerleri
ni de bir an evvel tedavi edeyim diye elin
deki hastasının lâalettayin uzuvlarını, kolu
nu, bacağını kesiyor. Aman operatör, ne yapıyor
sun? dediğiniz zaman, işleri çabuk çıkarıyorum, 
diyor. (Şiddetli alkışlar). İşler başka türlü de 
çıkar, Bendenizce bu teşkilât meselesidir. Türk 
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milletinin, bir idam mahkûmunu son gününde 
dinlemek için bir ağır ceza mahkemesi, bir ağır 
ceza dairesi dahi açmakta elbette kudre
ti vardır. 10 tane daha açabilir ve davaları da 
daha çabuk gördürür. 

Cumhuriyet, son gününü yaşayan, haysiyeti 
payimal olmuş bir vatandaşı, hâkim huzurunda 
sözünü söylemekten menetmez, zannediyorum ve 
etmez. (Sürekli alkışlar). 

ADLÎYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz
mir) — Efendim, Mahmut Esat Beyefendi arka
daşımı dinledim, onun sözlerini dinlerken Konya 
mebusu Refik Beyefendinin sözlerini de hatır
ladım. Bu duruşmayı şiddetle müdafaa etmek 
kâfi değildir. Duruşmanın yerlerini, duruşmanın 
konması lâzımgeleceği mahalleri de müdafaa et
melidir. Btunu niçin yalnız ağır ceza işlerine in
hisar ettirelim. Niçin mahkûmiyet müddeti «Ağır» 
kelimesile ifade edilmediği halde 15-20 sene hap
se mahkûm vatandaşları bundan mahrum edelim? 
Arkadaşlardan ayrıldığım nokta budur. Biz, ce
miyetin işlerini g*eri bırakmak noktasından değil, 
onu idare etmek ve yürütmek noktasından ada
leti temin etmek taraftarıyız. Bir ferdin hakkı, 
kaybolmayacak diye binlerce ferdin inlemesine 
asla müsaade edemeyiz. Yalnız cemaat neden 
memnun olur, nasıl memnun olur, münakaşa ve 
tetkik edilmesi lâzımgelen yerler bu noktalar
dır. Eğer hakikaten duruşmanın durmasında 
Türk cemaati bir adım daha mesut olacaksa, el
bette ve elbette duruşma kalmalıdır. Amma du
ruşma, durmak suretile diğer safhalarda burada 
temin ettiği menfaatten, adaletten daha fazla
sını kaybettiği endişesi dimağımıza gelmiş ise 
bunu tartmak ve ölçmek mecburiyetindeyiz. Mi
saller çok güzel: Ameliyatı yapan bir adama, 
efendim, çabuk ol, dişarda şu kadar hasta var, 
ameliyatları teahhur ederse, halleri fena olacak
tır, denerek ameliyat olanm, burnu, kulağı ke
siliyor. 

Arkadaşlar, bir meydan muharebesi tasavvur 
edin. 1000 yaralı gelmiş, bir hekim var, hepsine 
yetişmesi lâzım, ne yapacaktır? Hastalardan bir 
tekinin pansumanını yapmak için, pansuma
nın üzerinde durmak için 999 kişinin ölmesine 
müsaade edecek miyiz? 

RAÎF B. (Trabzon) — Bravo, bravo. 
ADLÎYE V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İz

mir) — Bir idam mahkûmuna son sözünü söy
letmemek, Türk camiası için insafsızcadır. Son 
sözü söyletmekten men mi edeceğiz? 

Hayır arkadaşlar bir idam mahkûmuna son 
sözü söyletmek için, binlerce adamın işinin ge-
rüemesi icabediyorsa elbette ve elbette bir tar
tıya koyacağız. Bu son sözü söyletmek mi hayır
lıdır, yoksa diğer binlerce vatandaşın işini çı
karmak mı? Biz bir tek hakkın zayi olmaması 
için, cemaate huzursuzluk, adaletsizlik, sükûn-
suzluk hissi vermek için burada değiliz. Bizim 
en büyük gayemiz, Türk cemiyet ve cemaatine, 

adalet içinde yaşadığı havasını vermektir (Bra
vo sesleri). Mektepte okurken zannediyorum ki 
ceza hocamızdan işitmiştim: Bir masun, diyor
du, bigayrihakkın mahkûm olacaksa, bin mücri
min kurtulması daha hayırlı olur, diyordu. Bu, 
eski nazariyedir ve biz şahsî hukukla iştigalden, 
mümkün olduğu kadar uzaktayız. Bütün bun
ların varacağı yer, Türk cemaatinin işlerde sür
at olduğunu hissetmesidir. Bu, bir duruşmanın 
durması veya kalkması suretile olabilir. Yalnız 
şu noktayı nazan dikkate arzederim: Nihayet 
duruşma kalacaksa hem Refik Beyi, hem de 
Mahmut Esat Beyi tatmin edecek şekilde olma
lıdır. Mahmut Esat Bey diyor ki, bir mahkûm 
son dakikasında niçin sözünü söylemesin? Söy
lesin. Refik ve Mahmut Esat Beyler, şifahî mü
dafaa, tahrirî müdafaadan çok üstün, çok an
latma kabiliyetini haizdir, dediler. Bunda hiç 
şüphe yoktur. Şu şartla ki, muhakeme edilen 
adamın samimiyetle karşı karşıya gelinsin. Yok
sa bütün müktesebatı, yazdığı lâyihanın bazı 
noktalarım söylemekten ibaret olan kimsenin 
yaptığı şey, sadece bir sanat eseridir. Samimî 
duygulan, heyecanları ifade edemez. Maamafih 
bu, ufak bir paranteze ufak bir cevaptan iba
rettir. Heyeti Celile hangisini arzu ederse o ola
caktır. Benim şahsî kanaatimi sorarsanız, duruş
ma olmalıdır, konmalıdır, fakat etraflı olarak 
mütalea edildikten sonra konmalıdır. Çünkü 
hangi avukat, ne şekil ve şerait içinde hangi da
valarda duruşma olacağı bir çerçeve içinde ka
nunlaştıktan sonra duruşmada faide olabilir. Bu 
günkü şeklinde zannetmiyorum. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
REİS — Efendim; müzakereyi kâfi gören

ler . . . Görmeyenler . . . Müzakere kâfi görül
müştür. 

Efendim; takrirler vardır, onlan okutuyo
rum: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen ikinci maddenin 

tayyını teklif ederim. 
Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Yüksek Reisliğe 
İşbu kanunun 2 nci maddesinin tayyini tek

lif eyleriz. 
Çanakkale Denizli 

Şükrü Mazhar Müfit 
Yüksek Reisliğe 

Lâyihanın ikinci maddesinin çıkarılması tek
lif ederim. Konya 

Refik 
Yüksek Reisliğe 

Arzedilen esbaba binaen maddenin tayymı 
teklif ederim. 

Kayseri 
Reşit 
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REİS — Efendim, takrirlerin hepsi ikinci 
maddenin tayyı hakkındadır. Evvelâ maddenin 
tayymı reye koyacağım. Kabul edilmezse mad
deyi reye arzederim. 

Maddenin tayymı kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddenin tayyı kabul edilmitşir (Al
kışlar). 

MADDE 3 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 326 ncı maddesi aşağıdaki şekle kon
muştur : 

Yerinden görülmek ve hükmedilmek üzere 
davanın gönderildiği mahkeme Temyizin boz
ma kararma uyabileceği gibi bu kararlara karşı 
mahkemelerin ısrar hakkı dahi vardır. Israr 
üzerine Temyiz umumî heyetinden verilen karar
lara uymak mecburidir. 

Hüküm yalnız mahkûm tarafından veya onun 
lehine Cumhuriyet müddeiumumisi veya 291 inci 
maddede gösterilen kimseler tarafından temyiz 
edilmişse yeniden verilen hüküm evvelki hüküm
le tayin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

ADLÎYE E. N. ŞABAN SIRRI B. (Konya) — 
Efendim, bu madde, bundan evvel tayyı karar-
gir olan madde ile alâkalı olduğundan onun 
tayymdan sonra buna da lüzum kalmamıştır. 

REÎS — Efendim, ikinci madde tayyedildik
ten sonra üçüncü maddeye mahal kalmamıştır. 
Son maddeleri okuyoruz: 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesinde en
cümenin ayrı mülâhazası varit olacak mı? Ya
ni bu kanun tek madde ile çıkarsa nakıs bir 
vaziyet hâsıl olur mu? 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Bir madde 
şayanı ehemmiyettir. Dahiliye veekâletinden tef
sir talebile gelmiştir. 

REÎS — Anlaşıldı efendim, yani kanun tek 
madde olarak çıksa dahi bir sakatlık olmaya
caktır. 

O halde ikinci maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 ----- Polisin vazife ve salâhiyetleri hakkında 
1/278 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında >>söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

11 | 20') numaralı matbuaya ilâve zaptın sa
nandadır. 

Polis vazife ve salâhiyet kanunu 

MADDE 1 — Polis asayişi, amme, şahıs, ta
sarruf emniyetini ve mesken masuniyetini ko
rur. Halkın ırz, can ve malini muhafaza ve 
ammenin istirahatini temin eder. 

Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan ço
cuk, alil ve âcizlere muavenet eder. Kanun ve 
nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri 
yapar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Polisin umumî emniyete müte
allik inzibatî vazifeleri iki kısımdır: 

A) Kanunlara ve nizamnamelere ve Hükü
met emirlerine ve amme nizamına uygun olma
yan hareketlerin işlenmesinden evvel bu ka
nun hükümleri dairesinde önünü almak, 

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında ceza mu
hakemeleri usulü kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı vazifeleri yapmak, polisin göreceği va
zifelerde salahiyetli âmirden verilecek emirlerde 
memurin kanununun 40 inci maddesi hükmü ca 
ri değildir. 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Efendim, 
(B) fıkrasında « polisin » diye devam eden cüm
le, son fıkra olacaktır. Binaenaleyh satır ba
şına yazılmak lâzım gelirdi, tabıda yanlışlık 
olmuştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Belediye zabıtası işleri Hükü
metçe lüzum görülen yerlerde polise gördürülür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Polis hiç bir suretle vazifesin
den başka bir işte kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Polis aşağıda gösterilen kim
selerin parmak izlerini ve fotoğrafilerini alma
ya salahiyetlidir: 

A) Polis veya jandarma tarafından Cumhu
riyet müddeiumumiliğine tahkikat evrakile 
birlikte veya doğrudan doğruya gönderilip 
mezkûr makamca yapılan tahkikat neticesinde 
Türk ceza kanununa göre ağır hapis cezasını 
istilzam eden suçlarla ammenin itimadı aley
hine işlenmiş suçların maznun ve mahkûmları
nın, 

B) Yabancı memleketlerden Türkiyeye ka
çanların memleket içinde bir yerden başka bir 
yere naklolunanlarm memleket dışına çıkarılan
ların, 

0) Hüviyetlerini ispat edemeyenlerin, 
D) Fuhuşla veya fuhuş yüzünden bulaşan 

hastalıklarla mücadele nizamname, ve talimat
nameleri hükümlerine göre kendilerine (Umu-
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mî ev sahibi), (Birleşme yeri sahibi), ve (Umumî 
kadın) adı verilenlerin ve itiyat sebebile veya 
menfaat kastile kendilerini başkalarının zevki
ne terkedenlerin, fuhuşa vasıtalığı itiyat eden
lerin, beyaz kadın ticareti ile meşgul olanların 
ve umumî kadın patronlarının, 

E) Cumhuriyet müddeiumumilikleri ve adlî 
ve askerî mahkemelerce bir meselenin tetkik 
ve tahkiki için parmak izlerinin, fotoğrafilerinin 
alınmasına lüzum gösterilen kimselerin. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hariçten gelen filimlerin gös
terilmesi ve dahilde yapılacak filimlerin çekil
mesi polisin iznine bağlıdır. Polis filimlerin ve 
senaryoların tetkik ve muayene işini alâkalı 
makamlarla birlikte ve nizamnamesine göre ya
par. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bir sual soracağım. Polisin senaryoları tetkik et
mesi belki yerindedir. Yalnız filim çevirmek ih
tiyacında olanlar vardır ki, bunlar hâdiseleri 
takip ederler, senaryo ile alâkaları yoktur. Bu 
maddenin tatbikinde bir çok müşkülât çıkacak
tır. Encümenin bu husustaki fikri nedir? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, filimler, umumî ahlâka müessir 
bir propaganda vasıtasıdır. Binaenaleyh filim 
çekilirken dahi polisten izin almasının meşrut ol
ması faydalı görülmüştür. Dahiliye encümeni de 
bunu böyle kabul etmişti, biz de kabul ettik. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Zannederim 
ki, fikrimi iyice arzedemedim. Bazı filimler için 
hakikaten daha evvel senaryo yapılır. Fakat 
bazan da meselâ bir tayyare bayramı ve bir ce
naze merasimi olur. Bir amatör bunun filmini 
almak isterse muhakkak polisten izin alması lâ-
zımgelecektir. 

Bunun için ayrıca ruhsatname alsınlar de
mek daha doğru olur. Her hangi şekilde olur
sa olsun, film çekenler için ayrı ayrı takyidat 
koymayalım. Film çekmek isteyenler daha ev
vel icrayı sanat için ruhsat almış olmak, den
mek daha tabiî ve daha doğru olur. Filmciliği 
ikiye ayıracağım. Birisi senaryo filmciliği, diğe
ri de hâdisatı tesbit eden. Hadisatı tesbit eden 
filmcilerin çekecekleri film için daha evvel po
listen müsaade almalarına imkân yoktur. Çün
kü izin alıncaya kadar hâdise kaybolur, gider. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Filmler üç neve ayrılmaktadır. Bir, hâdisatı tes
bit eden filmler. Bunlar amatörler tarafından 
veyahut o işle iştigal edenler tarafından yapılır. 
Diğeri de sahneyi temsil eden bildiğimiz film
lerdir, sinema filmleridir. Bunların her iki
sini de icabında polisin görmesinde memle
ket için fayda vardır. Bunların birisi, mem
leket leh ve aleyhinde propaganda mahiye
tindedir. Bunların behemehal Hükümet ta
rafından kontrol edilmesi lâzımdır. Bir de 

senaryo, yani doğrudan doğruya sanatı temsil 
eden sinamalardır. Bunlar, nizamnameye göre 
muayene olunacaktır. Bu, üç noktai nazardan 
muayene olunur. Birisi ahlâk, birisi sanat ve bir 
de siyaset noktai nazarından. Bunlar nasıl tayin 
edilecektir? Dahiliyeden, Harbiyeden ve Maa
riften seçilecek bir heyet tarafından muayene 
edilecektir. Eğer bunların muzır olmadığı tahak
kuk ederse memlekete girer. 

Memlekette yapılan filmlere gelince: Bu sa
nayi memlekette az çok ilerlemektedir ve ilerle
mesi de şayanı temennidir ve Hükümet te lâzım-
gelen muaveneti yapacaktır. Ancak son zaman
larda çıkan senaryolu filmlerin sinemalarda gös
terilmesi efkârı umumiyede iyi tesir bırakma
mıştır. Binaenaleyh bir heyet tarafından tetkik 
edileceğine göre burada kâfi sarahat vardır. 
Nizamname de yapacak olursak - ki, yapacağız -
Hakkı Tank Beyefendinin düşündükleri hâsıl 
olacaktır. Kâfi derecede sarahat vardır, fıkra 
yerindedir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
benim arzettiğim . . . 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Efendim, anladım ve arzettim. Kendisi doğru
dan doğruya sanat yapıyorsa - zaten fotoğrafçı
lık Türklere has olduğundan izin almaları lâ
zımdır - sanat yapıyorsa zaten memnudur. Sa
nat yapmıyorsa polis, ne yapıyorsun gelip baka
cağım, diyecektir. Şunun bunun merakını uyan
dıracağım diye memleketimizde fena şekiller 
arayan ve ihdas eden bir filmden vatanımız 
için, memleketimizin menafii için bir şey yoktur. 
Neresini alıyorsunuz Beyefendi göreyim, diye
cektir. Türklere icap ettiği kadar ruhsat verilir. 
Diğerlerine de kayıt konur. Kendilerinin endi
şeleri nizamnamede bertaraf olacaktır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Beyefendi
nin izahatlarına teşekkür ederim. Maksatları
mızda birlik vardır. Fakat nizamnameye bazı ka
yıtların konması lâzımgelir. Tatbikat sahasını 
bilhassa arzetmek istiyorum. Hepimizin bir fo
toğraf makinesi olur ve bir hâdisenin içerisinde 
bulunabiliriz. Bir takım küçük amatörler vardır. 
Bu makineyi çalıştırmakta serbest olmalıdır. 
Görüvorsunuz ki, aslolarak binlerce amatör var
dır. Zaten vekil Beyefendinin filmin gösteril
mesi itibarile koyduğukuyut tamamile yerinde
dir. Türkiye dahilinde bu kabîl filmler, zaten po
lisin ve Hükümetin tetkikinden geçecektir. Fa
kat ben de kendilerile beraber teyit etmek iste
rim ki, Türkiyenin haricine gitmesine mâni ola
cak tedbirler alınmalıdır. Onun için şöyle bir 
formül tesbit ettim: Aktualite filmleri, bu film
leri çekecekler tarafından daha evvelden haber 
verilmesi bu kay din haricindedir.... diye bir hü
küm konulmasını istiyorum. Eğer vekil bey bu
nu nizamname ile temin ederse mesele yoktur. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B .(Muğla) — 
Bu, nizamname ile tesbit edilebilir. 

407 -
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REİS — Ö halde maddeyi aynen reye arze-

diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Otel, gazino, kahve, bar, tiyat
ro, sinema, hamam ve plâz gibi umuma mahsus 
istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce po
lisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye 
âmirinin vereceği izne bağlıdır. 

izin alınmadan açılan bu gibi yerler polis ta
rafından kapatılır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Evvelâ, 
« İçki yeri » maddeye ilâve edilmelidir. Vakıa 
8 inci maddede var, amma, oradaki hüküm baş
kadır. Meselâ orada, izin alınmadan açılan 
içki yerleri nihayet üç ay müddetle kapatılır, 
deniyor. Burada ise katidir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — 8 inci maddenin (E) fıkrasında (İzin
siz acıkan içki yerleri) deniliyor. Bu maddenin 
diğer yerlerine kendileri de itiraz etmediğine 
göre mesele yoktur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bu madde 
mucibince, bir adam bir kahve açarsa onu aç
mak için izin almağa mecburdur. Almadığı tak
dirde, büsbütün kapatılır. Muayyen bir müd
det yoktur. 8 inci maddede içki yerlerini bilâ-
izin açarsa adliyeye taallûk eden iş te yoksa 
3 aydan fazla kapatılamaz, denilmektedir. De
mek ki, içki yerleri için daha müsait hüküm ko
nuyor. Maddenin mütecanis olması hatta baş
ta olması lâzım gelen bir fıkra bulunması itiba-
rile buraya alınması daha muvafıktır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — İçki yeri buraya almırsa arzettiğim 
fıkrayı tayyetmek lâzım gelir. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Buraya alalım. 

REİS — Pek âlâ efendim, buraya alalım, ora
dan tayyederiz. Maddeyi bu ilâve ile reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aşağıda yazılı: 
A) Kumar oynanan umumî veya umuma açık 

yerleri; 
B) Uyuşturucu maddeler kullanılan yerleri; 
C) Mevcut hükümlere aykırı hareketleri gö

rülen umumî evler, birleşme yerleri ve tek başı
na fuhuş yapanların evlerini; 

D) Ahlâka ve umumî terbiyeye uygun olma
yan veya Devletin emniyet ve siyasetine mazar
ratı dokunacak oyun oynatılan veya temsil ve
rilen yerleri. 

Polis, katî deliller elde ettiği takdirde o ye
rin en büyük mülkiye âmirinin emrile kapatabi
lir. 

Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği 
takdirde tahkikat evrakı derhal Adliyeye verilir. 

Mahkemeden aksine bir karar verilinceye kadar 
bu kapatma devam eder. 

Kapatmayı icap ettirecek sebep mahkemeye 
verilecek hallerden değilse, kapatma en çok üç 
ay devam edebilir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, bu se
kizinci maddede diğer yerler kapandığı gibi ku
mar yerleri de kapanır deniyor. Bu taraflarda 
kumar yerleri malûmdur. Ova taraflarda köy
lülerden, 10 - 15 kişi gelir, oturur, kumar oy
nar, keçisini, koyununu verir, tükettikten son
ra gece de hırsızlığa gider. Burada ne kapana
caktır? 

Öküzünü verir, çifti muattal kalır. Açık 
ovanm ne kapısı ne bacası vardır. Bunlar için 
bir şey konmamıştır. Rica ederim bunlar için de 
lâzımdır, bir fıkra ilâve olunsun. Arzettiğim gi
bi koyununu kumara verir, başka yerden hır
sızlığa başlar. Binaenaleyh memleketin asayişi 
noktasından da bu, lâzımdır. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Bir şey tek
lif etmiyorlar. İnzibata memur olan şehir dahi
linde polis, haricinde jandarmadır. Onların gör
meyeceği bir yerde bir kaç adam bir araya gel
miş ve her hangi bir menfi harekette bulunmuş; 
buna jandarma ne yapabilir? Görürse tabiî me-
neder. Ceza kanunu kuman bir kabahat olarak 
cezalandırmıştır. Bunun haricinde bir şey yap
mamıza imkân yoktur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Polis: 
A) Askere, zabitlere ve zabıta memurlarına 

mahsus silâhları, harp tüfeklerini ve namlusu 
15 santimetreden uzun olan tabancaları; 

B) İzinsiz taşman her model, çap ve büyük
lükte silâh ve tabancalarla, dinamit, bomba ve 
bunlara benzer yakıcı, öldürücü maddeleri ve 
zehirli gazlerle bunlara ait alet ve malzemeyi 
ve barut ve sair ateş alıcı eczayi ve yasak olan 
silâhlara ait fişekleri, 

O) Üstünde bulundurduğu saldırma, kama, 
bıçak ve sustalı çakılan, amerikan yumrukları
nı, usturpa, matraklan, şişli bastonlan ve buna 
benzer yaralayıcı âletleri, 

D) Ammenin emniyeti için tehlikeli bir va
sıta olarak kullanılması muhtemel her türlü eş
yayı, 

E) Serseri ve sabıkalılarda bulunan ve suç 
işlemeğe yarayan her türlü vasıtaları (Zabıta 
şüphe üzerine bu kabîl eshasm üzerini arayabi
lir); 

F) Ahlâk ve umumî terbiyeye uygun olmayan 
şarkı veya sözleri yahut amme emniyetini bozu
cu hitabeleri muhtevi bulunan gramofon plâkla
rını ve izinsiz gösterilen veya elde edilen film
leri ve bu kabîl sair basmayazı ve resimleri 
alır. Bunlardan suç mevzuu olanları evrakile 
Adliyeye ve diğerlerini ait olduğu makamlara 
verir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Taşınması memnu olan ka

ma, hançer ve saldırmanın yapılması ve satıl
ması da yasaktır. 

Eski eserlerden olupta kıymetli olanların sa
tışı b uhükümden müstesnadır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Ağır ve hayaya ve içtimaî 
nizam ve ahlâka uygun olmayan harektte bu
lunanlarla bu yolda söz ve türkü söyleyen ve 
çalgı çalanları, kadm ve genç erkeklere söz 
atanları, sarkıntılık edenleri ve genç kimse
leri her türlü ahlâksızlığa teşvik eyleyenleri 
polis meneder. Suçlular hakkında tanzim olu
nacak evrak yirmi dört saat içinde Adliyeye 
verilir. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Maddenin başın
daki «ağır» kelimesi «ar» olacaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Kız ve kadınların gazino, bar, 
kafeşantan ve bunlara benzer içki kullanılan 
yerlerle banyo, hamam ve plajlarda çalışa
bilmeleri o yerin en büyük mülkiye âmirinin 
iznine bağlıdır. 

Yirmi bir yaşından küçük yaştaki kadın ve 
erkekler hiç bir suretle bu yerlerde çalıştırıla
mazlar. 

Bar, kafeşantan ve meyhanelere yanlarında 
veli ve vasileri olsa bile 18 yaşından aşağı kü
çüklerin girmesini polis meneder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Polis halkın rahatını boza
cak ve rezalet sayılacak surette sarhoş olanlarla 
sarhoşluk halinde başkalarına tecavüz edenleri 
ve mutlak surette ammenin istirahatini bozan
ları yakalar ve haklarında tanzim edeceği 
evrakile yirmi dört saat içinde Adliyeye verir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Şehir ve kasabalarda gerek 
her ne suretle olursa olsun civar halkın rahat ve 
mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra 
huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar po
lisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hak
kında ceza kanununun 546 ncı maddesine göre 
takibat yapılır. 

Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve 
müsamere ve balolar bu kayitten müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Polis; yaptığı tahkikat esna
sında ifadelerine müracaat lâzımgelen kimseleri 

çağırır ve kendilerinden lüzumu olan şeyleri so
rar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Polis, aşağıda yazılı hallerde 
silâh kullanmağa salahiyetlidir : 

A) Nefsini müdafaa etmek, 
B) başkasmm ırz ve canma vukubulan ve 

başka suretle meni mümkün olmayan bir taar
ruzu savmak için, 

C) Ağır cezayi müstelzim bir suçtan maznun 
olarak yakalanıp nezaret altmda bulunan veya 
her hangi bir suçtan mahkûm ve mevkuf olup
ta tutulması ve ya nakil ve şevki polise emir ve 
tevdi olunan şahısların kaçmaları veya bu mak
satla polise taarruzları halinde yapılacak ihtar
lara itaat edilmemiş ve kaçmaya ve taarruza 
mâni olmak için başka çare bulunmamışsa, 

D) Muhafazasına memur olduğu mevki veya 
elindeki silâha yahut kendisine verilmiş veya 
teslim edilmiş olan karakolhane ile şahıslara 
karşı vukubulacak taarruzu başka suretle defe 
imkân olmamışsa, 

E) Ağır cezayi müstelzim ve meşhut cürüm 
halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı olduğu 
yerin arandığı sırada o yerden şüpheli bir şahıs 
çıkarak kaçtığı ve dur emrine kulak asmadığı gö
rülerek başka suretle ele geçirilmesine imkân 
bulunmamışsa, 

F) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı 
maznun veya mahkûm olupta zabıtaca aranmak
ta olan bir şahsm yakalanmasına teşebbüs 
edildiği sırada kaçar ve dur emrine de kulak 
asmayarak başka türlü ele geçirilmesi kabil 
olmazsa, 

G) Vazife esnasında polise tecavüze veya 
karşı koymağa elverişli âletlerin ve silâhların 
teslimi emredildiği halde emrin derhal yerine 
getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim edil
miş silâh ve aletleri, zorla tekrar almmasma 
kalkışılmışsa, 

H) Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya 
toplu olarak filî mukavemette bulunulmuş veya 
taarruzla mümanaat edilmişse, 

1) Devlet nüfuz ve icraatına silâhlı olarak 
karşı gelinmişse. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 —Polisin: 
A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre 

itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayet 
sizlik edenler, 

B) Vazife yaparken polise mukavemette 
bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadile 
polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları 
takdirde hareketlerinde devam etmeleri melhuz 
bulunan şahıslar. 

Karakola götürülüp haklarında tanzim olu-
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nacak evrakla beraber yirmi dört saat içinde 
adliyeye verilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler .. . Etme
yenler .. . Kabul edilmiştir. 

sağda veya solda bir nümayiş vardır. Bu nüma
yişi durdurmak için vali, vekâletten emir mi bek
leyecektir? (Hayır seslen). Derhal icraata ge
çecek ve ilk fırsatta şunu şunu yaptım diye ve
kâlete haber verecektir. Bu, maddei cezaiye de
ğildir, zecri de değil, bir mâni tedbiridir. Bu, 
valilerin salâhiyeti meselesi değil, memleketin 
selâmeti meselesidir. 

Hatırlarına gelen mahzurları bilirim. Bunlar 
bu memlekette yavaş yavaş zail olacaktır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Dahiliye 
vekili muhteremi Şükrü Kaya Beyefendinin ge
tirmiş olduğu bu kanun, yalnız halkın mutlak 
mânasile emniyetini, Devletin mütemadiyen gö
zü öüncle tutmakla kalmıyor, ayni zamanda 
halka doğrudan doğruya içtimaî hayatın icap 
ettirdiği zarurî hareketleri dahi temin etmek gi
bi mümtaz bir vazife yapmaktadır. Bu madde, 
bilhassa ar?etti>'im <?'ibi enh^hı rıucibedrıde daha 
kuvvetli ifadesini gösteren bir salâhiyeti ihtiva 
ediyor. Bu hususta çok söz söylemeğe lüzum yok
tur, vakit te müsait değildir. Heyeti muhtere
me, salâhiyetin hudut ve şümulünü anlamıştır, 
kabulünü rica ediyorum. 

HAMDİ B. (Ordu) — Takririmi geri alıyo
rum. 

REİS — O halde maddeyi aynen reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19 — Polis, sokak, meydan ve umu
ma mahsusu yerlerde intizamı temin ve seyrüse
fer talimatnamesindeki vasıflara uygun olmıyan 
nakil vasıtalarının işletmekten ve bu vasıtaları 
serhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selâ
metini bozacak surette iadre edenleri çalışmak
tan meneder. 

REİS — Kabul edenler .. . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Polis, aşağıda yazılı hallerde 
evlere girebilir: 

A) İstimdat veya yangın, su baskını ve bo
ğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi 
veya görülmesi halinde, 

B) Ağır cezayı müstelzim bir suçun işlenme
sine veya yapılmakta devam olunmasına mâni 
olmak için. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

HAKKİ TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bendeniz bu maddeden sonra bir madde teklif 
edeceğim. Bu madde; evvelki maddelerle polise, 
menedebilmek için verdiğimiz salâhiyete aittir. 

Arkadaşlarım bir nevi dolandırıcılıktan cok 
şikâyetler işitmişlerdir. Şurada, burada dolaşıp 
kendilerine gazeteci süsü vererek gazetelere abo
ne kaydeden, ilân toplayan kimseler vardır. Mat
buat kanunu bunları men'e muktedir olamadı. 
Mahkemeye gidiyoruz, yine bu adamlar ellerini 

MADDE 18 — Fevkalâde hallerde ve Devle
tin emniyet ve selâmetinin ve içtimaî nizamı teh
dit ve ihlâl kabiliyetini haiz vaziyetlerde bu hal 
ve vaziyetleri ihdas edeceklerinde veya deva- . 
mına müessir olacaklarına şüphe edilenleri se
bep ortadan kalkıncaya kadar polis, nezaret al
tına alabilir ve umumî ve hususî nakil vasıtala- ! 

rina vaziyet edebilir. i 
Bu hal ve vaziyetin ve devamının takdiri en 

büyük mülkiye âmirine aittir. ; 
HAMDİ B. (Ordu) — Efendim, nizamı içti

maiyi ihlâl edenler hakkında Hükümetin daima 
müteyakkız bulunması lâzımdır. Memleketin se
lâmeti bunu icap ettirir. Fakat bu madde, bil
hassa valilere büyük salâhiyet vermiştir. Belki 
ihtiraslara sebebiyet verebilir. Yolsuz muamele 
çıkmasına meydan verebilir. Onun için bu sa
lâhiyetin biraz tahdidi lâzımdır. Bendeniz bu 
salâhiyeti valilere bırakmıyorum, valilerin gös
tereceği esbap üzerine Dahiliye vekiline veri- j 
yorum. Bunun için bir takrir veriyorum, kabu- ! 

lünü rica ederim. I 
Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — > 

Mâni tedbirler almak için bu kanunun istihdaf . 
ettiği ve polise verilecek salâhiyetler arasında ] 
en mühim madde budur. Bu madde fevkalâde j 
hallerde Devletin emniyet ve selâmetine taallûk 
eden hususlarda yapılacak tedbirlerden bahis 
bulunmaktadır ki. bu gibi hallerde orada zama- ' 
nında tedbir almamak, asayişi ihlâl etmek ve | 
idarei örfiye ilânı gibi daha büyük fevkalâde- j 
likleri istilzam etmek gibi vaziyetlere yol aça- j 
bilir. Bunun takdirinin, mahallin en büyük mül- i 
kiye âmirine bırakılması, hic şüphesiz ki hâdise i 
ile en yakin bulunması itibarile ve vaziyeti kav- j 
ramak noktasından daha faydalı olur. Hamdi \ 
Beyefendinin buyurdukları gibi işi Dahiliye ve- j 
kiline arzedip te oradan izin alınması maksadı j 
fevt edici bir vaziyet doğurur. Maddenin ya- ! 
zılış tarzı doğrudur. Her iki encümen de böyle | 
kabul etmiştir. Kabulünü rica ederim. 

HAMDİ B. (Ordu) — Efendim, vaka tahad-
düs etmiş değildir. Fakat şüphe hâsıl olmuştur 
diye bir vatandaşı mutazarrır etmek do^ru mu- I 
dur? Bundan dolayı suiistimale sebebiyet verilir. I 
BuT\ırı. takdirini Dahiliye vekâletine bıraksak j 
daha iyi olur zannederim. I 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Hamdi Beyefendi, maddenin doğru- j 
luğunda bizimle beraberdir ve kanunun lüzumu
na da kanidir. Valiler için tatbikatta bir az en- I 
dişeleri vardır. Fakat valinin merkeze haber j 
veremeyeceği anlar olur, Telefon hatları kesil- • 
mistir, telgraf kabloları kopmuştur, memleke- | 
tin emniyetini tehdit eden bir nümayiş vardır. ' 
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sallayarak şurada, burada dolaşmakta devam 
ediyorlar. 

Esası şudur: « Abone yazmak veya ilân top
lamak, matbuat kanunu mucibince bir vesika 
almağa bağlıdır. Bu vesikayı almaksızın idare 
evlerinin dışında dolaşan veya dolaştırılanlarla 
şantajdan veya böyle bir hareketle dolandırıcı
lıktan maznun olanlar çalışmaktan menolunur.» 
Kabulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Şu fıkranın bir madde olarak kabulünü dile

rim: 
Bir neşir vasıtası için abone yazmak veya 

ounlar için yazı, resim, ilân gibi bir madde ka-
oul etmek maksadile matbuat kanununa göre 
alınmış vesikası olmaksızın idare evlerinin dı
şında dolaşanlar veya dolaştırılanlar böyle bir 
harekette dolandırıcılıktan maznun olarak tah-
'ikat altında bulunanlar polisçe yolda çalışmak

tan menedilir. 
Giresun 

Hakkı Tank 
ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko-

3aeli) — Encümenimiz kabul ediyor; Hükümet 
ve Dahiliye encümeni de iştirak etmektedir. 

REİS — O halde teklifi 21 inci madde ola-
*ak reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihadaki 21 inci madde, 22 nci madde ola-
jaktır. 

MADDE 22 — Bu kanunda yazılı vazife ve 
salâhiyetlerin yapılması ve kullanılması için en 
oüyük mülkiye âmirlerinin vereceği emirleri Da-
ilive vekili resen verebilir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etme-
/enler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Umumî ve hususî kanunlarla 
olise verilen ve bu kanunda yazılı bulunmayan 

/azife ve salâhiyetlerin hükümleri bakidir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme-

/enler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 24 — Mahsus zabıta teşkilâtı olan 

şlerde bu teşkilâta mensup memur bulunmadığı 
/erlerde polis, bunlara ait inzibatî muameleleri 
/apmağa salahiyetlidir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
abul edilmiştir. 

MADDE 25 — Polis teşkilâtı olmayan yerler
le vilâyet ve kaza jandarma kumandanları bu 
:anunda yazılı vazifeleri yaparlar ve salâhiyetle-
i kullnırlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
.-abul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun tatbik suretini 
•österir bir nizamname yapılacaktır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 — Türlüye Cümlıuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudutta zuhur 
eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında 
ak t edil mis olan mukavelenamenin 6 ay daha uza
tılmasına dair protokolün tasdiki hakkında 1/983 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve 
Millî Müdafaa encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve hal
line müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde ak-
tolunan mukavelenamenin yeniden altı ay tem
didi hakkındaki protokolün tasdiklim dair 

kanun 
MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfla

rın tetkik ve halli usulü hakkmda Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetle
ri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde 
Ankarada aktolunan mukavelename ile bu mu
kavelenameye merbut ayni tarihli protokolün 29 
teşrinisani 1933 tarihli temdit protokolünün in-
kızası tarihinden itibaren yeniden altı ay uza
tılmasına mütedair 12 nisan 1934 tarihli proto
kol kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler .. , 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz. 

[1] 284 numaralı matbua zaptın sonundadrr. 
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10 — Suriyede Türklere ve Türkiyede Huri

ydiler e ait emlâk hakkındaki itilâf namede yazılı 
müddetlerin 6 ay d (ılı a uzatılmasına dair 1/1098 
numaralı lamın lâyihası ve Tfariciı/e en e it m eni 
mazbatası 11 ] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 
ait emlâk hakkındaki itilâfnamede yazılı müd
detlerin altı ay daha uzatılmasına dair kanun 

BlRlNCİ MADDE — Suriyede Türklere ait 
emlâk ile Türkiyede Su.rivelilere ait emlâk hak
kında Fransa Hükûmetile Ankarada 27 teşrini
evvel 1932 tarihinde akit ve imza edilerek 
11 -1 -1933 tarihinde meriyet mevkiine girmiş 
olan itilâfnamede derpiş edilip 2402 numaralı 
kanun mucibince 11 -1 -1934 tarihinden itibaren 
altı ay uzatılmış olan müddetler 11 - VII -1934 
tarihinden itibaren tekrar altı ay.müddetle tem
dit edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

RElS — Kabv.l edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
Dahiliye, Hariciye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz. 

// ----- Veryi bakayasının tasfiyesi re mükellef
leri h<ı,ii kolaylıklar yösl eritmesi hakkında 1 SS6 
numaralı kamın lâyihası re Bütçe, îllısaf re Ma
liye encümenlerindi n mürckkc>> Muiıtdii eneü-
mı n mazbatası | '_> ] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vergi bakayasının tasfiyesine dair kanun 

MADDE 1 — Cumhuriyetin ilân edildiği 1339 
malî senesi sonuna kadar seneler için Devlete, 
hususî idarelerle belediyelere ait tahakkuk et
miş bilûmum vergi ve resim ve harçlar ve bun
ların munzam kesirleri ve misil ve teahhür zam
ları ve vergi tezkeresi esnıani bakayasının ka-
yitleri terkin olunur. 

Ancak harp kazançları vergisile ihale aşarı 

[1 | :i97 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
| 2 | 266 numaralı matbuaya ilâve zaplvn so

nundadır. 

ve sair iltizam bedelleri bakayası hakkında aşa
ğıdaki maddelerde yazılı hükümler tatbik olu
nur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tahakkuk senetleri ne olursa-
olsun, mülga vergilerden: 

A) 18 nisan 1338 tarih ve 223 numaralı ka
nun ile bu kanuna müzeyyel 22 nisan 1340 tarih 
ve 503 numaralı kanun hükmüne göre alınan 
mükellefiyeti nakliyei askeriye; 

B) 2 mayıs 1338 tarih ve 228 numaralı ve 20 
temmuz 1338 tarih ve 248 numaralı ve 15 nisan 
1339 tarih ve 331 numaralı ikinci avans kanunu 
hükümlerine göre alınan müecceliyeti aske
riye; 

C) 21 temmuz 1337 tarih ve 139 numaralı ka
nun hükümlerine göre alman muafiyeti askeri
ye; 

D) 17 şubat 1341 tarih ve 552 numaralı ka
nun mucibince alınan mahsulâtı arziye vergile
rinden ; 

E) 8 şubat 1926 tarih ve 733 numaralı ka
nun mucibince alman maktu vergiden; 

F) 15 nisan 1338 tarih ve 216 numaralı ka
nuna merbut tarife mucibince kayık ve mavu-
nalardan alınan mülga şehriye rüsumundan; 

H) Mülga aşar nizamnamesine göre tahak
kuk eden emanet aşan ile köv namına ihale edi
lişte köy tarafından ikinci bir mültezime devre
dilmeyen ihale aşarından köylü zimmetinde ka
lan aşar borçlarından; 

J ) 30 teşrinievvel 1330 tarihli temettü ver
gisi kanunu muvakkatile bu kanuna müzeyyel 
25 şubat 1330 tarih ve 21 eylül 1336 tarih ve 24 
numaralı ve kezalik 28 şubat 1338 tarih ve 198 nu
maralı (1338 senesi avans kanunu) ve 28 şubat 
1340 tarih ve 425 numaralı mart muvakkat büt
çe kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine gö
re tahakkuk ettirilmiş olan temettü vergisi ve 
munzam kesirlerile zam cezalarından; 

K) 3 nisan 1926 tarih ve 797 numaralı vera
set ve intikal verdisi kanununun 50 inci mad-
desile vergiye tâbi olup 4 temmuz 1931 tarih ve 
1833 numaralı kanunun muaddel 50 inci madde-
sile vergiden muaf tutulan 1 haziran 1926 tari
hinden evvelki intikal ve mevhuplara ait vera
set ve intikal vergisinden halen bakaya görünen 
Devlet alacaklarının kavitleri, terkin olunur. 

Bundan sonra mezkûr kanunlar mucibince 
tahakkuk yapılamaz. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1929 malî senesi sonuna kadar: 
A) 14 kânunuevvel 1335 tarihli kararname 

ve 25 teşrinievvel 1336 tarih ve 43 numaralı ka
nun ile 23 ağustos 1338 tarih ve 251 numaralı 
zeyli mucibince 23 nisan 1336 tarihinden son-
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ra tahakkuk ettirilmiş olan harp kazançları 
vergisi ile misil ve taahhur zamları bakayasın
dan; 

B) îhale aşan ile sair tekâlif ve rüsuma 
ait bilcümle iltizam bedelleri ve maarif ve me
nafi hisseleri ile (Devlet ormanları taahhüt be
delleri de dahil ve köyler namına ihale edilip 
ikinci mültezime devredilmeyen aşar borçları ha
riç) faiz ve takip masraflarından borçlu bulu
nanlardan : 

I - Bu vergilerin iltizam bedellerinin yalnız 
misil ve taahhur zamlarmdan veya faiz veya ta
kip masraflarından borçlu bulunanların bu borç
lan; 

II - Bu borçlardan vergi ve iltizam bedel
lerinin asıllarına ve kesri munzamlarına ait mik
tarların % 40 ini 1934 malî senesi içinde veya 
en az % 20 sini 1934 ve % 30 unu 1935 malî se
nesi içinde yahut tamamının % 60 mı 1935 ma
lî senesi sonuna kadar nakten ödemiş olanların 
geri kalan borçlarile zam cezaları, faizleri ve 
varsa takip masrafları; 

Terkin olunur. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 nu

maralı ve 13 şubat 1926 tarih ve 737 numaralı 
kanunlar ile 9 haziran 1926 tarih ve 924 numa
ralı ve 25 haziran 1927 tarih ve 1167 numaralı 
müzeyyelâtı mucibince tahakkuk ettirilmiş olan 
umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk 
vergileri bakayasile zam cezalarından borçlu bu
lunanların : 

A) Mezkûr kanunlara tevfikan tahakkuk et
miş olan borçlanndan verginin aslına ait mik-
tann % 80 ini 1934 malî senesi sonuna kadar 
nakten ödeyenlerin zam cezalarile birlikte geri 
kalan borçları; 

B) Bu vergilerin aslına ait borçlarını 1935 
malî senesi sonuna kadar nakten ve tamamen 
ödemiş olanlann zam cezalan; 

C) Bu vergilerin yalnız zam cezalarındın 
borçlu olanlardan borçlarının % 20 sini 1934 
malî senesi sonuna kadar ödeyenlerin geri kalan 
borçları veya % 30 unu 1935 malî senesi sonu
na kadar nakten ödeyenlerin de kalan borçlan; 

Terkin olunur. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 nu

maralı kanunla bu kanuna müzeyyel 9 haziran 
1926 tarih ve 924 numaralı ve 25 haziran 1927 
tarih ve 1167 numaralı kanunlar hükümlerine 
tevfikan evvelce tarhedilip henüz mercii tetkik 
dolayısile ihtilaflı olan veya olmayan umumî is
tihlâk vergisi ile zam cezaları, mükellefleerin bu 
kanundan istifade hakları mahfuz kalmak üze
re, tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olu
nur. 

9 3 4 C : 4 
Bu tarhiyata karşı mükellef, ancak vergi 

temyiz komisyonuna ve Devlet şûrasına itiraz 
edebilir. 

Halen sulh mahkemeleri ve icra mercilerinde 
bulunan evrak bu kanuna göre ait olduğu mer
cilere devredilir. 

Bu kanunun meriyetinden sonra yeniden tarh 
ve tahakkuk muamelesi yapılamaz. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1340 malî yılı başından itiba
ren tahrir görmemişolan yerlerde 1931 malî yılı 
sonuna kadar tahrir görmüş ve tahrir kıymetleri 
vergilerine matrah ittihaz edilmiş bulunan cü
zü tamlarda da 1933 malî senesi sonuna kadar 
seneler arazi vergilerile munzam kesirlerden 
borçlu olanların borçlan sekiz senede ve sekiz 
müsavi taksitte ve 1929 malî yılı sonuna ka
dar emlâk ve bina vergilerile munzam kesir
lerinden borçlu bulunanların borçları dört se
nede ve dört müsavi taksitte ve her sene tak
siti de ait olduğu vergi ile birlikte tahsil olunur. 

Şu kadar ki yukarki fıkra mucibince arazi 
ve bina vergilerinden borçlu bulunanlardan; 

A) 1340 malî yılı bakşından itibaren tahrir 
görmeyen yerlerde 1931 ve tahrir görmüş bulu
nan yerlerde dahi 1933 malî yılı sonuna kadar 
arazi vergisile kesri munzamlarından olan borç
larının % 30 unu 1934 malî yılı içinde veyahut 
% 50 sini 1935 malî yılı nihayetine kadar za
man zarfında ödeyenlerin geri kalan borçlan; 

B^ 1929 malî yılı nihayetine kadar senelere 
ait emlâk ve bina vergilerile kesri munzamlann-
dan olan borçlarının % 60 im 1934 malî senesi 
içinde veyahut % 75 ini 1935 malî senesi ni
hayetine kadar ödeyenlerin zam cezalarile bir
likte geri kalan borçları; 

Terkin olunur. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (îzmir) — Efendim, 

arazi vergisi borçları iki kısma ayrılmış. Tahrir 
gören, tahrir görmeyen. Tahrir gören yerlerin 
kıymetleri cok yüksektir. Binaenaleyh onlara 

( 102 T. 
çok müsait davranmak lâzımdır. Yalnız tahrir 
görmeyenlerin bir kısmı vardır ki, tahrir gör
müş kadar mutazarrırdır. Bunlar da, en ziyade 
yangın görmüş, istilâya uğramış yerlerdedir. 
Meselâ îzmirde Ali Ağa Çiftliği, Bursada Ye
nişehir kazası çiftçileri vardır. Bu vatandaşlar 
iki tahrir görmrüş araziye nisbetle daha ziyade 
vergi ile mükelleftir. Bnnlrın feryadı ayuka 
çıkmıştır. Şüphesiz Maliye vekâleti de bunu bi
lir. Acaba bunları da bu müsaadeye mazhar 
edemez mi? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Yeniden yazılmadı mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Hayır 
efendim. Hulâsa bu şekilde gerek Trakyadan 
gerek garbî Anadoludan bir çok şikâyetler var-
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dır ve haizi ehemmiyettir. Ali Ağa çiftiğini gez
diğimiz zaman gördük ki bu vergiyi veremedik
lerinden dolayı yerlerini dahi terke razıdırlar. 
Bunlar hakkında bir şey yapılmamıştır. Yahut 
yapılmak üzeredir. Fakat her halde teraküm 
etmiş vergiler tahrir görmüş arazi kadar mazha-
ri müsaade olmalıdır. 

İkincisi; geçen gün dahi arzetmiştim, böyle 
tasfiyeden ümit ettiğimiz istifadeyi elde etmek 
için, vatandaşları müsait taksitlerle, bu vergi
lerin tediyesine mazhar etmeliyiz. Arazi vergi
sindeki taksit müddetini , 8 seneden 10 seneye 
çıkarmalıyız, iki sene büyük bir şey değildir. 
Bina vergisindeki taksitler de 10 seneye iblâğ 
edilmelidir. Eğer bunu biz yaparsak, vatandaş
lara bu vergileri vermek imkânını bahşetmiş 
oluruz. Aksi takdirde, esbabı mucibe mazbata
sında görüldüğü üzere, borçlan ödemek için 
tahrik etmek; teşvik etmek gayesi terkedilmiş 
olacaktır. Sonra bina vergisinde 1929 a kadar 
bağlanmıştır. Halbu ki hatırlarsınız, bina ver
gisi 1931 de tadil görmüştür. Görülüyor ki bazı 
kanunlarda hep böyle tadil senelerini nazarı iti
bara alarak vergiler ona göre tasfiyeye uğratıl
mıştır. 1929 dan beri parasını vermemiş bir bi
na sahibi ne demektir? Bu o demektir ki, para
yı vermek kudretini haiz değildir. 

Şu halde bunların 1931 sonuna kadar olan 
kısmını mazhari müsaade edersek, Hazine için 
daha menfaatli bir karar vermiş olmaz mıyız? 
Onun için bina vergisini on sene, yani 1931 sene
si nihayetine kadar teşmil edersek zannederim-
ki en doğru bir hareket yapmış oluruz. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, orta yerde mevzubahs olan vergilerin 
hangilerinin hangi senelere kadar tahfif edilme
si lâzımgeleceğini, mütehassıs addolunan encü
menler, defeatla ve üzerinde çok tevakkuf ede
rek tetkik etmişler ve en faideli şekil olarak bu
nu bulmuşlardır. Bu taJhfifin de bir haddi var
dır, eğer bunda daha ileri gidersek neticede af
folunuyor gibi bir şekil vermiş olacağız ki, bu 
da doğru olmaz. Binaenaleyh, bu tahfif, her 
işin mahiyeti ve kabiliyeti tahsiliyesi nazarı iti
bara alınarak tesbit edilmiştir. Bundan ileri 
gidilmemesini bendeniz rica edeceğim. 

Mevzubahs ettikleri çiftlik hakkında tadilât 
icrasına karar verilmiştir. Tadilât yapıla
caktır. Bu kanundan o da müstefit ola
caktır. 1931 değil, 1933 e kadar getire
lim. Bina vergisi ile arazi vergisi arasında çok 
fark vardır. Her seneki tahsilat miktarı sabittir. 
Bunu arazi vergisi ile kıyas ederek, 1933 sene
sine kadar indirmek, zammetmiyoruz ki muvafık 
olsun. 

Binaenaleyh vatandaşlara, imkân görülen 
her hangi suhuleti yapmakta teahhur etmiyoruz. 
Bunu ifrata vardıracak olursak belki görülen 
mahzurları bir kat daha ziyadeleştiririz. 

RAİF B. (Trabzon) — Bir sual soracağım, 

120 milyon lira kadar bakaya vardır. Bu kanun 
kabul edilirse ne kadarını terkini kayit ediyo
ruz? Bunu rakam üzerinde söyleyebilir misiniz? 

MALİYE V .FUAT B. (Elâziz) — Her halde 
aşağı, yukarı 60 - 70 milyon lira kadar gide
cektir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Urfa mebusu Behçet Bey ve arkadaşlarının 
bir teklifi vardır, okutacağız: 

Mülga 1860 numaralı muamele vergisi ka
nununun yedinci maddesi mucibince mamulâtı-
nı harice ihraç ettikleri sabit olan müesseselere, 
gümrük kayitleri ile tesbit edilen ihracat miktar
ları için yalnız mezkûr maddede gösterilen kayit 
ve şartlara riayet etmemelerinden dolayı tahak
kuk ettirilp henüz tahsil edilmemiş olan vergi 
ve cezaların kayitleri bir defaya mahsus olmak 
üzere terkin olunur. 

REİS — Bu teklif hakkında bir mütalea var 
mı efendim? 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Encümene havale buyurulursa tetkik 
ederiz. 

REİS — Encümene gönderiyoruz efendim. 

MADDE 7 — 1340 - 1931 mali yıllarına ait 
sayım ve hayvanlar vergisile kesri munzamla
rından ve misil zamuarından borçlu olan mükel
leflerden; 

A) Hayvanlar vergisinin yalnız zam cezala
rından borçları bulunanların bu borçları, 

B) Verginin aslı ile kesri munzamlarından ve 
zam cezalarından borçlu bulunanlar verginin as-
lile kesri munzamlarından olan borçlarının % 70 
ini 1934 malî yılı içinde nakten verenlerin ver
gi borçlarının mütebaki % 30 u ile zam cezala
rının tamamı; 

C) Bunlardan kezalik verginin asılları ile 
munzam kesirlerine ait borçlarının % 85 ini ve 
bunlardan yalnız verginin aslından ve kesri 
munzamlarından borçlu olanlardan bu borçla
rının % 75 ini 1935 malî yılı sonuna kadar öde
miş bulunanların geri kalan borçlan terkin 
olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Maddede 
bir yanlışlık olacak. Maddenin (C) fıkrasında, 
«bunlardan kezalik verginin asıllarile munzam 
kesirlerine ait borçlarının % 85 ini ve bunlar
dan yalnız verginin aslından ve kesri munzamla
rından borçlu olanlardan bu borçlarının % 75 
ini 1935 malî yılı sonuna kadar . . .» deniyor. 

Bunlar birbirinin aynidir. İkisi de 1935 için
dedir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Paşa Hazretleri, bir matbaa sehvi olmuş. Mad
de şöyle olacaktır: «Bunlardan kezalik verginin 
asıllarile munzam kesirlerine ait borçlarının % 
75 ini 1934, ve bunlardan yalnız verginin as-
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lından ve kesri munzamlarından borçlu olanlar
dan bu borçlarının % 85 ini 1935 malî yılı sonu
na kadar ödemiş...» . 

MALÎYE E. R. HASAN FEHMÎ B. (Gümü-
şane) — Bu maddeyi de müsaade buyurun, en
cümene alalım, diğer madde ile beraber ifadeyi 
düzeltelim. îfade karışmıştır. 

REÎS — Bu madde de encümene verilmiştir. 
MADDE 8 — Yukanki maddeler hükümleri 

haricinde kalan vergi ve resimlerden: 
A) 1929 malî senesi nihayetine kadar olan 

müddete ait kazanç, muamele ve 1629 numa
ralı kanun mucibince alınan eğlence ve hususî 
istihlâk vergileri zam cezalarından; 

B) 1924 - 1929 senelerine ait damga, oyun 
alâtı, oyun kâğıdı, sigara kâğıdı, kibrit, kav 
ve çakmak resimlerinden ve bu vergi ve resim
lerin tazminatı mahiyetindeki zam ve par aceza-
lanndan borçlu blulunanlardan; 

C) Mükellefiyeti askeriyesini yapmak için 
silâh altma çağırılan esnan erbabının filen si
lâh altında bulunduğu müddete ait kazanç ver-
gisile kesri munzamlarından 1933 malî senesi 
nihayetine kadar her hangi bir sebeple tahak
kuk ettirilmiş olan borçlarının (Terki sanat ve 

1 — Kastamonu mebusu Muhtar Beyin vefatı
nın tebliği 

REÎS — Arkadaşlar, bu gün çok muhterem 
ve değerli arkadaşlarımızdan Kastamonu mebusu 
Muhtar Beyefendinin vefat etmiş oluduğunu size 
haber veriyor ve teessürlerinize de tercüman 
oluyorum. Muhtar B. millî mücadelenin ilk gün-

1 — Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve üç arka
daşının, Ordumuza Büyük Millet Menlisinin tak
dir ve teşekkürlerinin iblâğına dair takriri. 

REÎS — Bir takrir vardır, okuyoruz: 
Yüksek Reisliğe 

îran Şehinşahı Alâ Hazreti Hümayunun Tür-
kiyeyi teşrifleri münasebetile de muhtelif yer
lerde Büyük Gazinin ve Başvekil Paşa Hazretle
rinin huzurlarile kara, deniz ve hava kıtaat ve 

I ticaretiçin evvelce beyanname verilmiş olsun oİ-
' masın) kay itleri terkin olunur. 
| 1 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını işbu ka-
j nunun meriyeti tarihine kadar tediye etmiş olup-

ta yalnız zam ve para cezalarından borçlu bulu
nanların borçları; 

2 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını 1934 malî 
senesi içinde tamamen ödeyenlerin zam cezalan; 

3 - Bu vergi ve resimlerin asıllarının yansı
nı ve daha fazlasını 1934 malî senesi içinde ve
renlerin misil ve teahhur zamları ile para cezala-
nnın tediyeleri nisbetindeki miktarları; terkin 
olunur. 

MALÎYE E. R. HASAN FEHMÎ B. (Gümü-
şane) — Zannederim ki, bu maddenin cümlele
rinde takdim tehir yapılmış, karışıklık var. 

Filî hizmetini yapmak için silâh altına alı
nanların askerlik müddetlerince, kazanç vergi
lerinin kayıtlarının terkini mutlaktır. Bu fıkra
nın maddenin nihayetine gelmesi lâzımdır. Bu
nun gibi bazı takdim tehirler vardır. Müsaade 
ederseniz encümene veriniz, tetkik edilsin. 

REÎS — Bunu da encümene veriyoruz. Beş 
dakika dinlenmek üzere celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati: 17,45 

lerinden itibaren vatan ve memlekete, büyük hiz
metler yapmıştır. Kendisinin ziyamdan dolayı 
teessürlerimi tekrar eder ve hürmeten bir daki
ka sükût edilmesini teklif ederim. 

(Bir dakika sükût edildi) 

REÎS — Müzakereye devam ediyorumz. 

müessesatmca yapılan tatbikatta ve geçit resim
lerinde Ordumuzun bakımı ve talim ve terbiyesi 
için yerinde sarfedilen emeklerin muvaffak ol
duğu Muhterem Başvekilimizin muhtelif vesile
lerle ve sitayişle vaki beyanatından da anlaşıl
mış olduğundan Millî Müdafaa vekâletine Bü
yük Millet Meclisinin takdir ve teşekkürünün 
tebliğine karar verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Tekirdağ Giresun Diyarbekir 
Cemil îhsan Kâzım 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 19,10 
REÎS — Kâzım Pş. 

KÂTİPLER: Ziya evher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

3 — RİYASET DÎVAININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4 — TAKRİRLER 
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REİS — Teklifi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . İttifakla kabul 
edilmiştir (Şiddetli alkışlar). 

MİLLÎ MÜDAFAA V. ZEKÂİ B. (Diyarbe-
kir) — Yüksek Heyetinizin ordu hakkında izhar 
buyurduğu yüksek takdiri, ordusunu, zabitanı-
nı ve kahraman efradını, Büyük Meclisin ne 
kadar muhabbetle ve ne kadar takdirle muhafa
za ve himaye -ettiğini, yüksek tezahürü olarak 
telâkki ederim. 

Millî Müdafaa vekâletini ve vekâletin mesa
isinde, teşkilâtında başlıca mühim âmil olan 
Büyük Erkânı Harbiyeyi, yüksek kumanda he
yetini ve zabitan heyetini muvaffak eden, dai
ma yüksek heyetinizin büyük teşvikleri ve tak
dirleri olmuştur. Bu teşvik ve takdiri ordunun 
kahraman efradına, zabitanına ve yüksek ku
manda heyetine ve Büyük Erkânı Harbiyeye ar-
zedeceğim. 

Şüphesiz bu takdirler, ordunun mesaisini 
arttıracak ve vatanın müdafaa etmek hususun
daki yüksek kudret ve kabiliyetini çoğaltacak
tır (Alkışlar). 

REİS — Vergi bakayasının tasfiyesine dair 
kanunun müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 9 — 1929 senesi nihayetine kadar 
tahakkuk ettirilmiş veraset ve intikal vergile
rinin teahhur ve misil cezalarından henüz tah
sil edilmeyen kısım terkin olunur. 

1929 senesine ait ne kadar tahakkuk et
tirilmiş veraset ve intikal vergisinden hulul 
eden taksitlerini henüz vermeyenlerin borçlan 
1934 malî senesinden itibaren iki senede ve mü
savi taksitlerde tahsil olunur. Yukarda yazı
lı borçlarının % 75 ini 1934 senesi zarfında nak-
ten tesviye edenlerin kayitleri, tamamen öden
miş gibi kapatılır. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz} — İkin
ci fıkranmı başında 1929 senesi nihayetine kadar 
olacaktır. 

REİS — 9 uncu maddeyi bu tashihle kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — 8 ve 7 nci mad
deler encümene alınmıştı. Müsaade buyurursanız 
bunları okuyalım. 

7 nci maddenin A, B fıkraları aynen. C fık
rası şu şekilde olacaktır: Bunlardan kezalik ver
ginin asıllarile munzam kesirlerine ait borçları
nın % 75 ini 1934 veya % 85 ini 1935 malî yılı 
sonuna kadar ödemiş bulunanların geri kalan 
borçlan terkin edilir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . 
Etmevenler . . . Kabul edilmiştir. 

MÜKERRE MB. (İsparta) — Sekizinci mad
dede yalnız bir tertip hatası vardır. A ve B fık
raları okunacak C fıkrası en sonraya bırakıla
caktır, diğer fıkralar C ye tekaddüm edecektir. 
2 numaralı fıkra da şu yolda olacaktır: (Bu ver
gi ve resimelerin asıllarını 1934 malî senesi için

de tamamen ödeyenler misil ve taahhur zamla-
rile para cezaları). 3 üncü fıkrada (ve daha) 
denilmiştir, (veya daha) denecektir. 

REİS — Bu tashihle maddeyi kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Yukarda yazılı 3, 4, 6, 7, 8 ve 
9 uncu maddelerdeki müsaade ve terkin hü
kümlerinden istifade edebilmek için borçlular 
tarafından yapılacak tediyelerin, salahiyetli ida
rî icra mercileri tarafından verilen haciz ve ha
pis karalarının tatbiki üzerine mahcuz malın 
paraya çevrilmesinden ve mahcuz alacağın tah

silinden ve hapis müddetinin hitamından evvel 
yapılmış olması şarttır. 

KİTAPÇI HÜSÜ B. (İzmir) — Efendim, bu 
maddenin ahkâmı kanuniye ile nasıl telif edildi
ğini anlamak için encümenin izahat vermesini 
rica edeceğim. 

Şimdi bazı mükelleflere borçlarını taksitle 
vermek için müsaadede bulunduk, arazi vergi
sinden olan borcunu sekiz senede verecek. Bunun 
tabiî haczedilecek bir malı vardır. Parayı verin
ceye kadar malını haczedersek nasıl olacaktır? 
Çünkü hacizden evvel para vermesi lâzımdır. Bu 
tecilden istifadesine imkân bırakmadıktan sonra 
nasıl faidesi olur? Bunu telif etmek lâzımdır. 

B. E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Efendim, zaten mükellefin zimmetine mutalebe-
nin terettüp edebilmesi için, tecil edilen müd
detin geçmiş olması lâzımdîr. O geçtikten sonra
dır ki, bu müeyyede tatbik olunur. Bu itibarla 
ahkâmı umumiye ile arasında hiç bir tenakuz 
yoktur . 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Arazi, bina, hayvanlar ve ka
zanç vergileri için 1929 malî senesi iptidasından 
evvelki senelerde ayrıca tahakkuk etmiş olan 
kesri munzamlar verginin asıllarile birleştiril
miştir. 

Bu vergiler bakayasından vuku bulacak tah
silattan da bilvasıta vergilere munzam kesir
lerin tevhidi hakkındaki 1454 numaralı kanun
da yazılı nisbetlere göre idarei hususiye, oele-
diye, maarif ve iane hisseleri terfik olunur. 

REİS — Maddeyi reve arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmişeir. 

MADDE 12 — Gerek iltizam ve gerek kefa
let suretile ihale aşarı ve sair iltizam bedelle
rinden veya vergiden olan borçlarından dolayı 
emvali gayrimenkuleleri Hazine namına tefevvüz 
edilmiş bulunan borçluların, bu kanunun meri
yeti tarihinde henüz Hazine uhdesinde bulunan 
gayrimenkullerinin müzayedeye çıkarılarak ka
tı ihalesi yapılıncaya kadar tefevvüze sebep olan 
iltizam bedelinden veya vergiden olan borçları
nın asılları alâkadarları tarafından nakten ve 
tamamen tediye edilirse faiz ve saire aranmak-
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sızın ve ferağ harcı kendilerine ait olmak üzere j 
tediye yapan sahip veya kefil veya varisleri na- ı 
mına ferağları iade olunur. j 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka- « 
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş- | 
tir. j 

MADDE 13 — Hükümet tarafından mübadil, j 
gayrimübail, muhacir ve harikzede ve emsaline i 
kanunları dairesinde teffiz edilmiş bulunan \ 
gayrimenkuller üzerine teffizden evvelki zaman ! 
içinde konulmuş olan hacizler kaldırılmıştır. i 

Gayrimenkuller dolayısile Hazinenin birinci j 
fıkrada bahsolunan teffiz tarihine kadar olan i 
bilûmum alacakları terkin olunur. | 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme- i 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (Ispar- i 
ta) — Efendim. Heveti Muhteremenin nazarı j 
itibare alarak Muhtelit encümene tevdi ettiği ! 
takrir üzerine teklif edilen maddeyi aynen 14 ün- i 
cü madde olarak arzediyoruz. I 

REÎS — On üçüncü maddeyi kabul eden- ; 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. ! 

MADDE 14 — Mülga 1860 numaralı muame- j 
le vergisi kanununun yedinci maddesi mucibince | 
mamul âtını harice ihraç ettikleri sabit olan mü- j 
esseselere gümrük kayitleri ile tesbit edilen ih- j 
racat miktarları için yalnız mezkûr maddede ! 
gösterilen kayit ve şartlara riayet etmemelerin- ! 
den dolavı tahakkuk ettirilip henüz tahsil edil- I 
memiş olan vergi ve cezaların kayitleri bir de- ! 
faya mahsus olmak üzere terkin olunur. i 

REİS — Maddevi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. j 

MADDE 15 — Muhtelif kanunlarla Devlet | 
alacaklarına mahsubu tecviz edilen Hazine tah- j 
villeri hakkında hükümler mahfuzdur. 

REİS — Maddevi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. ı 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında reyle
rinizi veriniz efendim. 

Bir lâyiha daha var, onun müzakeresine ge
çiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakmda söz isteyen var j 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edeinler ... Et- I 
mey enler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş- I 
tir. J ' I 

Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 üncü 
maddesi yerine kaim olan kanun 

MADDE 1 — 27 haziran 1931 tarih ve 1833 
numaralı arazi vergisi kanununun muvakkat 3 
üncü maddesi yerine aşağıdaki madde konul
muştur : 

1340 senesile onu takip eden senelerde umu
mî tahriri yapılmış ve yeni rayiçlere göre kiy-
metleri biçilmiş olan cüzü tamlardaki arazinin 
1934 malî senesinden itibaren tahrir kıymetle
rinden % 40 i indirilerek bakiyesi, kıymet ola
rak, defterlerine kayit ve vergilere matrah tu
tulur. 

Şu kadar ki, 27 haziran 1931 tarih ve 1833 
numaralı kanun mucibince kıymetlerin % 40 
dan fazla tadilât yapılmış ve kesbi katiyet et
miş olan arazi sahiplerinin hakları mahfuzdur. 

27 haziran 1931 tarih ve 1833 numaralı kanu
nun muvakkat 3 üncü maddesine tevfikan vaki 
tadilât talepleri ve kararları, 1934 malî senesin-
dar. itibaren hükümsüzdür. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, maddenin birinci sütununun sonun
da üçüncü satırda bir « kayit » kelimesi vardır. 
Bu kelimeden sonra « edilir » ilâve edilecektir. 

Sonra, diğer sütunun birinci satırında öyle 
olacaktır. « Kanun mucibince tahrir kıymetle
rinde vüzde 40 tan fazla tenzilât yapılmış olan» 
Yani bir « tahrir » kelimesi ilâve edilecektir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ' t z m i r ) _ Efendim; 
ileride bir hataya mahal kalmamak üzere bir 
noktanın tavzihi lâzımdır. Maddenin son fıkra
sı mucibince arazi kanununun üçüncü muvakkat 
maddesi hükmünce, vaki talepler, bundan sonra, 
hükümsüzdür. Arazi kanununun 12 nci madde
si hükmünce vatandaşların, her zaman için, 
kıvmeti tebdil talepleri mevcuttur. Binaenaleyh 
verilen istidalar valnız kıymetin tebdiline aittir. 
Bu her zaman hükmünü icra eder bir kanundur. 
Yalnız muvakkat madde mucibince yapılacak 
masraflar haksız çıkarsa kendisine ait olacak
tır, mesele budur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (Isprta) — 
Hüsnü Beyin mütalealan pek doğrudur. Bu mu
vakkat madde hükümsüz diyoruz. Esas kanun
daki hakkı müracaat tabiî devam edecektir. 

REÎS — Maddeyi tashih veçhile reyinize ar-
zedivorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve

riniz. 
Üçüncü lâyihaya geçiyoruz. Heyeti umumi-

yesi hakkında söz isteyen var mı?. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

5 ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununa 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Satılan gayrimenkullerin vergi
leri satıldıkları tarihteki vergi taksitleri de da
hil olduğu halde fariğ kendi tasarrufu zamanın
daki bakayasile birlikte ve ferağdan evvel vu
kuat ilmühaberlerinin tanzimi sırasında ferağı
nı verenden tahsil olunur. 29 mayıs 1929 tarih 
ve 1451 sayılı tapu harçları kanununun buna mu
halif hükmü mülgadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birleşme evleri, bar, birahane, 
meyhane, otel, pansiyon ve çalgılı yerler ve oyun 
ve dans yerleri içerilerinde bulunan eşya ve mal
zeme bu müesseselerin kazanç vergilerine karşı 
teminat hükmündedir. 

Musaddak ic#,r mukavelesinde gayrimenkul 
sahibinin demirbaşı olarak mukayyet eşya ve 
malzeme ile pansiyonlardaki kiracıların otur
dukları kısımda kendilerine ait eşyası bu hü
kümden hariçtir. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, icra ve iflâs kanununun 270 
ve 271 inci maddelerinde ve borçlar kanununda 
da kiralanan yerlerde kiralayanın eşya üzerinde 
hapis hakkı vardır. Binaenaleyh bu hapis hak
kını muhafaza etmek için, hâkimden karar al
maya vakit bulamazsa polis ve nahiye müdürün
den yardım ister ve sonra defter tanzim edilir. 
Binaenaleyh konulan hüküm, mevcut eşyanın, 
vergiye karşı teminat olmasını tazammun etmek
tedir. Bu hükmün konmasına bir şey denemez. 
Yalnız icra ve iflâs kanununun 270 ve 271 inci 
maddelerinde mevcut olan hükmün mahfuz ol
ması kaydinin, her halde bu maddeye konması 
lâzımdır. Buna dair bir takrir takdim ettim, 
ltûfen kabulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 

2 nci maddenin birinci fıkrasından sonra aşa
ğıda yazılı fıkranın ilâvesini teklif ederim: 

[2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 270 ve 
271 inci maddeleri hükmü mahfuzdur.] 

Kocaeli 
Salâhattin 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
İcra ve iflâs kanununun ahkâmı bilûmum emva
lin tahsili hakkındaki hükmü havidir. Biz bir 
hususî kanun yapıyoruz. Yaptığımız hususî ka- ı 

nun tahsili emval kanununa bir zeyildir. Eğer 
umumî mahiyette olan icra kanunu maksadı te
mine kâfi olsaydı tabiidir ki, biz bu kaydi 
koymaz ve huzuru âlinize de arzetmezdik. Bar, 
meyhane, birleşme evleri gibi yerlerin eşyaları 
bir takım öyle adamların ellerindedir ki, ka
zanç vergisinden kaçırmak için türlü türlü çare
lere müracaat ederler. Binaenaleyh Hazinenin 
alacağını teminata raptetmek için hususî şekilde 
kaydolunmuştur. İcra kanunu ile esasen tea
ruz teşkil eder. Çünkü hususî kanundur. O ka
nun maksadı temin etseydi zaten bunu getir
mezdik. Bu bir zarurettir. Yüksek Heyetini
zin takdir ve tasvibine arzediyoruz. Nasıl ka
rar verirseniz o yolda harekete mecburuz. 

NÂZIM B. (Tokat) — Efendim, bu gibi eş
ya, kiralanan bir ev veya dükkânın ev sahibinin 
veya dükkân sahibinin kira bedeli için en mü
him teminattır. İcra kanunu son şeklini almaz
dan evvel, borçlar kanunu bunu temin etmiş
tir. Ana kanun, borçlar kanunu, gayrimen-
kullerin kira bedellerinin teminatı olmak üzere 
içindeki eşyayı tanımış ve hakkı hapis dahi ver
miştir. Daha şümullü olarak böyle bir umumî 
ana kanun dururken, bu kanunla onun hüküm
lerini bozmak, gayet fena bir şeydir (Doğru 
sesleri). Mazbata muharriri Beyin kanunu hu
susî ve kanunu umumî olarak söyledikleri bura
da varit değildir. Umumî kanunun hükümleri 
daima bakidir. Yalnız kanunu hususî, kanunu 
umuminin hükmünü takyit eder. Vergi veya 
diğer meselelerde şu kanunun tatbiki lâzımdır 
denir. O halde mülk sahiplerinin hakkı ne ola
caktır? Bendeniz, Salâhattin Beyefendiden da
ha ileri giderek, bu maddenin tayyını teklif 
edecektim. Fakat böyle mutabık kıldık. Hiç 
olmazsa mal sahiplerinin alacaklarından fazlası 
:çin kalacak olan emvalin, vergi karşılığı tutul
ması lâzımdır (Doğru sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Aarkadaşlar, malûmu âliniz, eğer ahkâmı umu
miye temini maksada kâfi olsaydı ahkâmı husu
siye vazına lüzum görülmezdir. Vergi ye sai-
reye ait pek çok kanunlarda ahkâmı hususiye, 
ahkâmı umumiyeyi takyit eder. İşte bu sebeple 
borçlar kanunundan veyahut icra kanunundan 
burada bahsetmeğe lüzum yoktur. 

NÂZIM B. (Tokat) — Yaaa.. (Gülüşmeler). 
İHSAN B. (Devamla) — Bu, kazanç vergisi-

dir. Acaba kazanç vergisini o borçlar kanunu
nun söylediği gibi mal sahibine karşı bir temi
nat mı tutalım, yoksa Devletin alacağı bir ver
giyi ondan daha evvel mi gözetelim. İşte mev-
zubahs olan budur. 

Bendenizin arzettiğim, bir çok kanunlarla 
Devletin alacağını daima tercih etmişizdir. Her 
halde terciha lâyıktır ve tercih etmek daha iyi
dir. Biz de şu maksada mebni, kazanç vergisini 
eşhasın alacağına tercihan, bu kaydi koyduk. 
Maksat budur. 
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REFÎK B. (Konya) — Efendim, borçlar ka

nunundaki umumî hükümleri, Devlet borcunun 
mümtaz olması mülâhazasile, şu gösterilen bina
larda takyit etmek istiyorsunuz öyle mi? 

BÜTÇE E. M. M. ÎHSAN B. (Bayazıt) — 
Evet maksat budur. Şunu da arzedeyim ki belki 
binlerce kanun, ahkâmı umumiyeyi takyit etmiş
tir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) - Meselâ, 
hangileri...? 

ÎHSAN B. (Devamla) — Bu kanunlar bu 
giin tatbik edilmektedir. Maamafih meseleyi He
yeti muhteremenin takdirine terkediyoruz. 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Efendim, ka
zanç vergilerinin hangi yerlere ait olduğunu 
maddede tasrih etmek, filân, filân, filân yerlerde 
demekle meselenin mahiyeti değişmez. Bu yer
ler akardır. Akarlar da tabiî bina vergisi veriyor. 
Bina vergisi vermek için o akardan istifade edil
mesi lâzımgelir. Her hangi bir mıntakada zabı
taca teayyün etmiş - Açık konuşalım - birleşme 
evi vardır. Tabiî bunun sahibi vardır, bina ver
gisi veriyor, akar olarak vergi veriyor. Umum 
bina sahipleri için kanun şöyle bir kayit kabul 
etmiştir ki, içinde bulunan eşyanın başkasına ai
diyeti mucir, yani kiralayan tarafından bilin
medikçe o eşya üzerinde hakkı hapis vardır. Bu 
hakkı istimal etmek için eşyanın kaçırıldığını 
mucir işitir veya görürse hâkimden karar al
mağa vakit yoksa polisten, nahiye müdüründen 
yardım ister ve eşyanın kaçırılmasına müma
naat eder. Bu, eshabı emlâki muhafaza etmek 
için bir hükümdür. Bunda da Devlete verigi ve
rilecektir. Şimdi bu yerler kazanç vergisi ve
recek diye, içindeki eşyaya, kazanç vergisi için 
bu şekilde umumî hükümlerden aykırı bir im
tiyaz hakkı vermekte hiç bir isabet yoktur. Bu 
itibarla bu teklifimiz, kanunun umumî hükümle
rinin mahfuz olduğu, ikinci fıkra olarak mad
deye yazılır. Ondan artarsa, mal sahibinin bir 
alacağı yoksa, yine Hükümet teminat alsın. Fa
kat bu umumî hükümlerin feda edilmesi muva
fık değildir. (Doğru sesleri). 

(Kocaeli mebusu Salâhattin Beyin takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Nazarı dikkate alanlar . . . Alma
yanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Son fıkra olarak ilâvesini encümen kabul edi
yor. 

SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — Arada sonra 
bir ikinci fıkra daha geliyor. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Birinci fıkranın sonuna «mahfuz kal-

SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — Efendim, Mus
tafa Şeref Beyefendinin buyurdukları gibi «şar-
tile» diye ayni fıkranın içerisine girmesi daha 
muvafıktır ve maksadı temin eder. 

REİS — Encümen de kabul ediyor. 
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Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye ve

kili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars 

vilây etile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyet eri
nin bazı parçalarında muhacir ve sığıntıların yer
leştirilmesi ve yerli çiftçilerin topraklandırılma
sı Jıaklındaki kanunun 3 üncü maddesine dair 
2/118 numaralı kanun teklifi ve îskân kanunu 
muvakkat encümeni mazbatası [1]. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2502 numaralı kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 2502 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu yerler halkından olup ta meskenleri yan
mış olan ve başka meskeni bulunmayanların, 25 
mart 1931 tarihinde işgalleri altında bulunan 
meskenlerinin iskânı adî derecesi, kendilerine pa
rasız temlik olunur. Üst tarafı borçlandırılır. 

(İzahat isteriz sesleri) 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — E-

fendim, geçenlerde kabul edilen iskân kanunun
da, harikzedelere ait bir madde vardı. Tavzih 
için encümene gitmişti. Yalnız vilâyatı selâseye 
ait harikzedeler için istisnaî bir hüküm konmuş
tu. Bunun umumileştirilmesi hakkında encüme
ne gitmişti. Tabiî bunu derhatır buyurursunuz. 
Fakat buraya geldiği zaman her halde matbaa 
hatası olmak üzere bir parçası unutulmuş. Mad
dede, şu vilâyet halkından olup ta şu tarihte iş
gal edilmiş olan binalar diyor. Harikzede sözü 
kalkmıştır. Bu madde, o fıkraların tavazzuhun
dan ibarettir. Yoksa yeni bir hüküm değildir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[1] 295 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

9 -- 41 
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 

ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Reye konan kanunların neticesini aarzediyo-

rum: 
Vilâyet hususî idarelerine borçlan ve 1934 

senesi bütçelerei hakkındaki kanuna (173) zat 
rey vermiştir, kanun (173) reyle kabul edilmiş
tir. 

İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından ya
pılacak istikraz hakkındaki kanuna (167) zat 
rey vermiştir. Kanun (167) reyle kabul edilmiş
tir. 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 

arasında aktolunan mukavelenamenin yeniden 
altı ay temdidine dair kanuna (162) zat rey ver
miştir. Kanun (162) reyle kabul edilmiştir. 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 
ait emlâk hakkındaki itilâfnamede yazılı müd
detlerin altı ay daha uzatılmasına dair kanuna 
(160) zat rey vermiştir. Kanun (160) reyle ka
bul edilmiştir. 

Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere 
bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkındaki kanuna 
(170) zat rey vermiştir. Kanun (170) reyle ka
bul edilmiştir. 

Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 üncü 
maddesi yerine kaim olan kanuan (168) zat rey 
vermiştir. Kanun (168) reyle kabul edilmiştir. 

Bu günkü müzakeremiz bitmiştir. Meclis ya
rın saat 14 te toplanacaktır. 

Kapanma saati: 19,50 

>^e^< 

V i l â y e t h u s u s i i d a r e l e r i b o r ç l a r ı vo, 1î): î / ı b ü t ç e l e r i h a k k ı n d a k i k a ı t ı ı u a 
v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 173 
Kabul edenler : 173 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye İştirak etmeyenler : 143 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Haydar B. 
Numan B. 
Kasılı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Abidin B. 
Fuat Şanin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 
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Edirne 

Hasan Hayri B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
J Tasan Talisin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îlisan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Ah Rana B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

izmir 
Kâmil B. 

Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
. Tn^tafa Rahmi B. 

işporta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan 1>. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
.'Cemaluttin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet ilamdı B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıoüğlu Hakk: B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Tike 
Akif B. 
Al iB. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemü B. 
Mahuıut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye İştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Aküsmaıızade İzzet B. 

Ali B. ( V . ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

A masya 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
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Artvin 

Memet Ali B. (î. Â.) 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neodp Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 

Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B, 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
ITamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Xars 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 

Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Srrn B. (Mezun) 

Koni/a 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Malı w ut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Mavisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tabir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfau Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Naki B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halü Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
l ' a ik B . 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

ürfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Yalıya Kemal B. 

Zonguldak 
Ceiâl Sahır B. 
Ragıp B. 
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İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafımlan yapılacak istikraz hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
/Lsım B. 

Aydın 
Abidin B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
îhsan B. 

Aza adedi : 31 7 
Reye iştirak edenler : 167 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 149 

Münhaller : l 

/ Kabul 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
tsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok RefİK B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Ismal Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

edenler J 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
AİİB. 
Ali Rana B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 

- 4 2 3 -
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Kütahya 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Malı mut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Süleyman Fikri B. 
Muğla 

Nuri B. 
Şükrü Kaya B 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Dan iş B. 

Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 

Memet Emin B 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
tsmail Hakkr B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Rasim Serattaroğlıı B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B, 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
îbrahim B, 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burd.ur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Talât B. 
Zİya B. 

Çorum 
Bekir Kara memet B. 
ismet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbckir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Gümüşan-e 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
îbrahim B. 

îstanbtd 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil E temB. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tcvfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 

4 2 4 -
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Mahmut Esat B. 
Osnıanzade Hamdi B 

Kars 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırr ıB. 

Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât IIasim B 

Manisa 
Hikmet B. (V. 
Kani 13 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Milat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi B. 
Yunus Nadi B 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Fmiıı B. 
Memet Haeıyunus B 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 

Necmettin Sadık B. 
Rahmi B 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
RaçrTp B. 

•«•» 

H u d u t l a z u h u r e d e n iht i la f lar ın tetkik v e h a l l i n e m ü t e a l l i k S o v y e t C u m h u 
r iye t l er i i tt ihadı a r a s ı n d a a k t o l ı ı n a n m u k a v e l e n a m e n i n y e n i d e n altı a y t emdid i 

h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
162 
162 

1 
0 

154 
1 

/ Kabul edenler J 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Eşref 1 
Muslih 
Şakir 1 

Dr. Ce 

Ankara 
B. 
ittin Abdullah B. 
3. 
Antalya 

mal B. 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 
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Aydın 
Abidin B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Velet B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kcmalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malrtya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Anmet ihsan B. 
Hamüi B. 

ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fnat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

- 4 2 6 -
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Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahha" 
Akosmanzade tzzet B. 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Rasdan Serataroğlu B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasdm Ferit B. 

/ Reye iştira 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Kinin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

etmeyenler J 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.: 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Di Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
HaUl HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
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Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Faik B„ 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzrm B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

T ü r k i y e d e T ü r k l e r e ve T ü r k i y e d e Sur iye l i l e r e ait e m l a k h a k k ı n d a k i itilafııa-
n ıede yazılı müdde t l e r i n <> ay d a h a u y a t ı l m a s m a da i r o lan k a n u n a ve r i l en 

r ey l e r in net icesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslininin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B . 
Memct Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Tahsin B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 160 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 156 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Oiresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

4 2 8 -



izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta l \ 
* 4 

Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 1 
Kemal Turcn B. İ 

Kars , 
Baha Tali B. F:' * 
Faik B. 

Kastamonu 
Refik B. 1 
Tahsin B. ; 
Velet B. ' 

Kayseri * 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B, ;f 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B„ * 
Ragrp B. • '• 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
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Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustsıfa Lûtfi B. 
Naim Haziım B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Nasit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş ^ 
Hasan Reşit B. V 
Kılıcoğlu Hakkı B. \ 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Anmut îhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Rardhisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Resai B. 

Trabzon 
Danis B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Ali B. ( V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
mfiz Bs 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 

Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
îhsan B. 
Übeydullah B 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
İsmail Hakkı B 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamomet B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
FaikB. 
Şakir B. 
Şeref B. 

- 4 2 9 -
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Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Oazİ Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdüllıak Hâmit B. 
AkçuraoğJu Yusuf B. 
Ahmet Hilmi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 

Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Halü B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
îrfan Ferit B. (1. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet VefikB. (Mezun) 

Galip B. 
Ordu 

Ali Canip B. 
Kize 

Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B . 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadrı Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B8 

Faik B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Behçet B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

«••» 



Veryi bakayasının tasfiyesine ve mükelleflere bazı kolaylıklar gösterilmesine 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Besni B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

ismail Hakkı B. 
Ankara 

Eşref B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
^nver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller 

: 317 
170 
170 

0 
0 

146 
1 

/Kabul edenler J 

ihsan B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Gazi AnUp 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümûşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyacttin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazini B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
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Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa LıVii B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osoan B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet Ihs?,n B. 
tsmaii B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 

Fuat B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zûhtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil Bs 

Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzrm B. 
Resai B. 

Trabzon 
Raif B. 
Süleyman S i m B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Mazbar B, 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher Bs 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismail Kemal B. 

ismet B. 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edime 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B, 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
ikbdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B; 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B, 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Ham^i B. 
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Saraçoğlu Şükrü B. (V."\ 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sim B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 

Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Vakur) Kadri B. 

Mardin 
îrfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil HuM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
AH Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

• « • » 

Arazi vergisi kanununun muvakkat X üncü maddesi yerine kaim olan kamın 
ver i l en r e y l e r i n net ices i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza i ıdedi : 317 
Reye iştirak edenler : 168 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhall er : l 

/ Kabul edenler J 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
EsatB. 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslininin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
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Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 

îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayrakta roğlu Halit B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Isr.iLİl Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
îbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
thsan Pş. 
Kâzını B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Ilakâri 
ibrahim B. 

îçel 
»Smin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
AliB. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamursnl 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

B 

Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzrm B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
fi m er Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Sülevman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
ismail Memet B 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzmı B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Pifat B. 
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/ .Reye.-iştirak etmeyenler- ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V . ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R, C.) 
Hasan Yakup B. 
Raisini Serataıroğlu B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
thsan B. 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B, 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Zıya Gevher B. 
' Çaııhu-ı • '•'•-' 

Mustafa Abdülhalik- B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Komal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
A Kim B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gûmüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akcuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâcttin Cemil B 

Ali Rana B." 
Dr. Refik Bv(V.) ' : ' 
Halil Eteni B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
OVY) • 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osm an zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
D.\ Fuat B. 

Kırşehir 
I ait fi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocceli 
İbrahim Süreyya B 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B, 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (I. Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
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Mustafa Vasfı B 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 

llalil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Drfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zu uyulduk 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 
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Sıra No 282 
Evkaf umum müdürlüğü 1927 senesi bütçe kanununun 5inci 
maddesi hükmünün değiştirilmesi hakkında 1/1083 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 17 -VI -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1747 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Evkaf umum müdürlüğünün 927 senesi bütçesinin beşinci maddesi hükmünün.değiştirilmesi 

hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince ll-VI-1934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim . 

Başvekil 
İsmet 

Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçesinin 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Umum müdürlüğün 927 bütçesinin 5 nci maddesile verilen salâhiyete istinaden azamî beş 
senede ve beş taksitte ödenmek üzere satılmış olan yerlerin bir kısmının müşterileri buhran dola-
yisile borçlarını ödemeyerek bunların tecilini istemelerine ve bu mallar Evkaf namına ipotek 
edilmiş olmalarına rağmen müzayedeye çıkarıldıkları takdirde borcu ödeyecek bir para ile sa
tılmaları şüpheli olmakla beraber ekserisinde müşteriler bir hayli masraf ihtiyarile esaslı tadil
ler ve tamirler yapmış ve borçlarının mühim bir kısmını ödemiş olmaları hasebile bu mallar 
ucuz bahalı satılarak matlubumuzun, istifası cihetinin tercihi vatandaşlar hesabına pek de mu
vafık görülememesine mebni hem matlubumuzun istifasını ve bununla istihdaf edilen menfaati 
az ve çok temin etmek, hemde borçlulara bir kolaylık gösterilmiş olmak için vadesi hulul 
etmiş ve edecek borçların ihtiyarî olmak üzere on sene kadar bir müddet için tecili muvafık 
olacağı mütalea edilerek merbut kanun lâyihası arz ve teklif edilmiştir. Tecil esasına gitmek
sizin borcunu verenler ve vermek isteyenler olduğu ve olacağı gibi borcun miktarına göre 
azbirteci! ile ödemeyi tercih edenler de bulunacağı nazarı dikkate alınarak gerek tecil esasının, 
gerek müddetinin alâkadarların taleplerine bırakılması muvafık görülmüş ve birinci madde o 
suretle kaleme alınmıştır. 

Satılan yerler her hangi bir vakfın irat getiren yerlerinden olup satılmalarındaki sebep te 
umum müdürlüğün 926 bütçesinin 6 ncı maddesi mucibince daha faideli akar alınmak veya 
tenmiye edilmekten ibaret bulunduğuna göre tecil edilecek borca ödeneceği güne kadar bir faiz 
yürütülmesindeki zaruret nazarı dikkate alınmış, fakat bunun asgarî bir hadde olması da kanun 
ile istihdaf edilen gayeye uygun olacağı mülâhaza ohınarak % 5 esası kabul ve bununla bera
ber kanunun neşrine kadar işlemiş, fakat henüz istifa olunmamış faiz ve komusyonların da nazarı 
itibara alınmaması arzedilmiştir. Ayni zamanda ilâve edilecek faizin tekmil borcun tecil müd
deti için tamamı üzerinden hesap ve ahzedilmeyerek taksitler ödendikçe faiz de o nisbette ine
ceğinden emsaline göre çok müsaadeleri olacaktır. 
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Bu kanun ile arzedilen tecilin daha ziyade taksitleri küçültmek ve uzun bir z-ımanda tahsil 

etmek olduğuna göre bunu daha açık ifade etmiş olmak için maddeye fıkra ilâve olunmuştur. 
İpotekli borçlar hakkındaki 2280 numaralı kanun hükümlerile mukayese edi ince bu esas

ların ne kadar borçlular lehine olduğu tezahür eder. 
Alâkadarların borçlarını ya doğrudan doğruya veya bu kanun hükümleri dairesinde tecil 

ettirerek tayin edilecek zamanlarda ödemeleri için bir müeyyide olmak üzere ikinci madde arz 
ve teklif edilmiştir. 

Üçüncü madde mevcut vaziyeti teyit ve takviye eder. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 186 
Esas No. 1/1083 

1 - fil - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğü 1927 senesi bütçe ka
nununun hükmü yürümekte olan beşinci madde
sinin değiştirilmesine dair Başvekâletin 17 hazi
ran 1934 tarih ve 6/1747 numaralı tezkeresile Bü
yük Millet Meclisine takdim olunup encümenimi
ze havale buyurulan kanun lâyihası Evkaf umum 
müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Lâyihaya bağlı esbabı ınucibeye ve Uınmmî 
müdür Bey tarafından verilen izahata göre umum 
müdürlüğün 1927 bütçesinin beşinci maddesile 
verilen salâhiyete istinaden bedelleri azamî beş 
senede taksitlerle istifa edilmek üzere satılmış olan 
bazı yerlerin bedellerinin istifasında maruz kalı
nan müşkülâtı bir dereceye kadar tahfif maksa-
dile yapılan bu teklif esas itibarile muvafık gö
rüldükten sonra maddelerin müzakeresine geçil
miş ve birinci maddenin takdire bağlı görünen 
birinci fıkrası; fıkranın bu şekilde teklifine saik 
olan sebebe göre tadil olunarak kabul olunmuştur. 

Maddenin (A) fıkrasındaki faizin'kaldırılma
sı, miktarının indirilmesi mahiyetinin değiştiril
mesi hakkında serdedilen muhtelif mütalealar üze
rinde cereyan eden müzakerede bu alacaklar umum 
müdürlüğün 1926 bütçesinin altıncı ve 1927 büt
çesinin beşinci maddelerile verilen salâhiyetlere 
müsteniden satılmış yerlerin bedellerinden müte
vellit olup bu yerlerde vakıfların icarei vahideli 
akar lan yani irat memba! arı olduğu ve alınacak 
bedeller bütçeye irat kayit ve sarf ve istihlâk edi-
iemeyip ya işlettirilerek alınacak faiz veya akar 
alınarak bunun temin edeceği kira ile muhassas 
bulundukları hayrat ile umuru hayriyenin ifa edi

leceği ve bu itibarla emvali milliye satışlarına kı
yas edilmeyeceği anlaşılmasına mtbni faizsiz te
cilleri mümkün görülemediği gibi Hükümetçe tek
lif edilen % 5 faiz de bu günkü mevzuatımıza na
zaran en az miktardan olmakla beraber şimdiye 
kadar tediyesi teahhür etmiş taksitler için henüz 
istifa edilmemiş olan faiz ve komusy onlar in da 
aranılmayacağına göre maddenin ;(A, B, C, D) 
fıkraları aynen kabul olunmuştur. 

İkinci maddenin hükümleri kanun ile istih
daf edilen gayeye pek t e uygun gör ülmey erek 
vakıfların hakkı da muhafaza edilıhek suretile ta
dil olunmuştur. 

Borçlular meyanmda borçlarını taksite bağ
lamadan defaten verecekler bulunabileceği ve bil
hassa az bir miktar borcu kalan kimselere göste
rilecek her hangi bir kolaylığın faydalı olacağı 
mülâhaza edilerek borcunu taksite! bağlamaksızın 
defaten verecekler için yüzde beş ^tenzilât yapıl
ması kararlaştırılmış ve bunun için de üçüncü 
madde ilâve olunmuş ve geri kalan; maddelerinin-
de bazı ibare tashihlerile kabulleri jıe karar veril
miştir. 

Tercihan ve müstacelen müzakere ıbuyurulmak 
üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzoluııur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Corum 

Mustafa 

Konya 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem 
Erzurum 

Asım 

Kırklareli 

M. M. 
Baya zıt 

îhsari 
İstanbul; 
tiadettvrû 

Manisa 
A. Muzaffer M. Nahit M. Turtiut M. Remzi 

Bursa 
Dr. Galip 

1 zııı i r 
Kâzım 

Sivas 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi büt
çesinin beşinci maddesi hükmünün değiştiril

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1927 Evkaf bütçe kanununun 
beşinci maddesine istinaden umum müdürlük
çe taksitle ödenmek üzere satılmış olan yerlerin 
bedellerinden bakiye paralar alâkadarların ta
leplerine göre aşağıdaki şartlar dairesinde on 
seneye ka;dar tecil olunabilir. 

A- Tecil edilecek paralara % 5 faiz yürü
tülür. 

B - Faiz tecil müddetine ve taksitlerin tedi
ye zamanlarına göre hesap edilir ve tecil edile
cek borca zammolunur. 

O - Yukarrki fıkralar dairesinde zammedile
cek faiz ile beraber borcun baliği tecil müdde
tine göre taksitlere taksim ve o suretle istifa 
olunur. 

D - Bu kanunun neşrine kadar işlemiş, fakat 
henüz alınmamış olan faiz ve komusyonlar ara
nılmaz. 

MADDE 2 — Bu kanundaki esaslar daire
sinde tecil edilmeyen veya tecil edilipte müdde
ti gelince verilmeyen tajksitler için bir ay mü
saade verilir, bu müddet zarfında da verilmez
se veya; borcun taalluk ettiği mal başkasına sa
tılırsa borcun heyeti umumisi muacceliyet kes-
beder ve ahkâmı umumiye dairesinde istifa olu
nur.. 

MADDE 3 — Borçların tamamen ödenme
sine kadar bu mallar birinci derece ve birinci 
numarada bu borçlar için Evkaf namma ipo
tekli kalır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihimden mu-

3 — 
i BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçe
sinin beşinci maddesi hükmünün değiştirilme

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1027 senesi Evkaf bütçe ka
nununun beşinci maddesine istinaden Umum 
müdürlükçe taksitle satılmış olan yerlerin be
dellerinden bakiye paralar borçluların muva-
fakatile aşağıdaki şartlar dairesinde on sene
ye kadar taksitlendirilir. Şu kadar ki iki yüz 
liraya kadar borcu olanların borçlan üç ve iki 
yüz bir liradan beş yüz liraya kadar borcu olan
ların borçlan beş seneden fazla taksitlendirile-
mez: 

A) Tecil edilecek paralara % 5 faiz yürü
tülür, 

B) Faiz, tecil müddetine ve taksitlerin tedi
ye zamanlanna göre hesap edilir ve tecil edile
cek paraya zammolunur, 

C) Yukardaki fıkralar dairesinde zammedi
lecek faiz ile beraber borcun baliği tecil müd
detine göre taksitlere taksim ve o suretle isti
fa olunur, 

D) Bu kanunun neşrine kadar işlemiş, fa
kat henüz alınmamış olan faiz ve komusyonlar 
alınmaz. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bu esaslar dairesinde borcunu taksite 
bağlamayanlara veyahut bu kanun mucibince 
borcu taksite bağlanmış olanlardan her hangi 
bir taksiti vaktinde vermeyenlere üç ay müd
detle bir ihbarname gönderilir; bu müddet zar
fında da verilmeyen taksitler tediye gününün 
hululünden itibaren aynca % 5 faiz yürütüle
rek icraen tahsil olunur. 

Borçlunun ipotek edilen gayrimenkulu sa
tabilmesi müşterinin bu kanundaki şartlan ka
bul etmesine ve Evkaf umum müdürlüğünün 
muvafakatinin alınmasına bağlıdır. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince tak
site bağlamryarak borcunu defaten vermek is-

I teyenlerden borcun kanunun neşrindeki bakiye
si üzerinden yüzde beş tenzil olunur. 

MADDE 4 — Borçların tamamen ödenmesine 
kadar bu mallar birinci derece ve sırada bu 
borçlar için Evkaf namına ipotekli kalır. 

I MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu-



teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

H. V. 

îk. V. 
M. Celâl 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. î. M. Y. 
Dr. Refik 

11-VI-1934 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 
G. î. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hjikümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 



Sıra No 285 
Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, Ankara şehri imar 
müdürlüğünce yapılacak istimlâk muameleleri hakkındaki 
takririnin ruznameye alınmasına dair 4/83 numaralı takriri 

ve Dahiliye encümeni mazbatası 

25-VI-1934 
Yüksek Reisliğe 

Belediye istimlâk kanununun İmar müdüriyetine de teşmili hakkındaki maddenin müzakeresi 
sırasında verdiğim tadilname kabul edilerek kanuna ilâvesi için lâyihayı son tetkik eden Adliye 
encümenine verilmiş ve Adliye encümenince de bu tadilname esas itibarile muvafık olmakla 
beraber imar kanununa zeyledilmesi daha uygun olacağı mûtaleasile istimlâk kanunundan tefrik 
edilmesi yolundaki mazbatasile ayrıca tedvini tensip edilmiştir. 

Umumî heyetin kabulüne iktiran eden bu maruzatımın daha uzun müddet sürüncemede 
kalmaması için müstacelen Dahiliye encümenince görüldükten sonra 2 temmuz 1934 pazartesi 
ruznamesine ithalini arz ve teklif eylerim. 

Gümüşane mebusu 
fi. Fehmi 

2 -VI -1934 
Yüksek Reisliğe 

Yirminci maddenin aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif eylerim. 
Gümüşane mebusu 

fi. Fehmi 

MADDE 21 — Bu kanun hükümleri Ankara imar müdürlüğünce yapılacak istimlâk muame
leleri hakkında dahi caridir. 

İmar müdürlüğü plân tatbikatı dolayısile yapacağı istimlâklerde ve plân tatbikatını temin 
eden kanun icaplarından olarak elinde kalacak arsa fazlalarını şuyulandırmaksızın alâkadarların 
da rizasile takdiri bedel ile mübadele ve ferağ edebilir. 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 74 
Esas No. 4/83 

3 - VII -1034 

Yüksek Reisliğe 

Belediye istimlâk kanununun müzakeresi sı
rasında mezkûr kanun hükümlerinin Ankara 
îmar müdürlüğünce yapılacak istimlâklere de 
şamil olması ve îmar müdürlüğünün plân tatbi-
bikatı dolayısile yapacağı istimlâklerde ve plân 
tatbikatını temin eden kanun icaplarından ola
rak elinde kalacak arsa fazlalarını şuyulândır-
maksızm alâkadarların da rizasile ve takdirî 
bedel ile mübadele ve ferağ edebilmesi hakkında 
Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından 
yapılan teklif Umumî Heyetçe nazarı itibare 
alınmış ve takrir Adliye encümenine havale bu-
yıırulmuş idi. 

Adliye 'encümeni bu bapta tanzim eylediği 
mazbatada yapılan teklifin müzakere olunmakta 
bulunan istimlâk kanünile münasebeti olmadığı
nı ve teklifin daha ziyade Ankara imar müdür
lüğü hakkındaki 1504, 1663 ve 2288 sayılı ka
nunlar 2290 sayılı belediye yapı ve yollar kanu
nuna taallûku bulunduğunu dermeyan etmiş ve 
bu noktadan ayrıca tetkik olunmasına karar ve
rildiğini ilâve eylemiştir. 

Hasan Fehnıi Bey tarafından 26 - VI -1934 
te Umumî heyete ' takdim olunan bir takrirle 
verdiği tadilnamenin Daahiliye encümenince 
müstacel en müzakeresi talep olunarak vaki ta
lep kabul buyurulmuş. olmakla Ankara îmar 
müdürü Beyin ve teklif sahibinin de bulunduğu 
28-VI-1934 deki toplantımızda okundu ve me

sele tetkik ve müzakere edildil 
Arsaları şuyulandırmak bir çok hallerde uzun 

muameleyi mucip olmakta ve pek küçük parça
lar için bile yapılan bu muamele yüzünden 
maslahat erbabının günlerce uğraşmak mecburi
yetinde kalmakta olduğu aıdasıldığnıdan gerek 
belediyelerin ve gerek îanar müdürlüğünün her 
hangi bir sebeple ellerinde kalmış arsa parçala
rını, alâkalıların rızası şartile ve bedel takdiri 
suretile, şuyulandırmaksızm satabilmeleri muva
fık görülmüştür. 

Belediyelerin de işbu salâhiyeti haiz olmala
rında fayda tasavvur edilmiş olduğundan tadil-
namede teklif edilen hüküm bunlara da teşmil 
olunmuştur. 

Tadilen tanzim kılınan maddenin Ulu Heye
tin isabetli görüşüne arzına ve m usta çelen müza
keresinin istirhamına karar verilmekle Yüksek 
Reisliğe arz ve takdim olunur. 

Dahiliye En. Reisi • M. M. Kâtip 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemü Şükrü 

Aza 
Adana 

Ali Münif 
Aza 

Antalya 
Ragıp 

Aza 
Malatya 

Vasıf 
Aza 

Trabzon 
Fotin 

Aza 
Afyon K. 

İzzet Ulvi 
Aza 

Bursa 
Emin Fikri 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Zonguldak 

Eiffat 
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DAHİLÎYE ENCÜ: 

17 haziran 1933 tarihli 
yollar kanununa bir 

\kanun 

MADDE 1 — 17 haziran 1933 tarih ve 2290 
sayılı belediye yapı ve yollar kanununa işbu 
madde ilâve edilmiştir: 

îmar plânınm tatbiki dolayısüe yapılacak is
timlaklerde elde kalacak arsa fazlalarüe plâna 
uymak için kapaman yolları ve meydanları ve 
ımevcut yollarm yeni plâna göre istikametleri
nin değiştirilmesi veya daraltılması yüzünden 
hâsü olan yerleri vilâyetlerde, belediyeler ve 
Ankarada imar müdürlüğü alâkalıların rızası 
şartile bitişik arsa ve binalarla şüyuliandırıla-
rak yola giden kısımlairla değiştirebilecekleri 
gibi takdir olunan ibedelle alâkalılara satabilir
ler. 

İcabında işbu yerleri 14 haziran 1933 tarih 
ve 2289 sayılı kanunun birinci maddesi muci
bince sair majhalle götürmek suretile de satma
ğa belediyeler ve İmar müdürlüğü salahiyetli
dir. j 

MENİNİN TADİLİ 

ve 2290 sayılı yapı ve 
madde ilâvesine dair 
teMifi 

Allâkalılaırm mübadele veya takdiri ile satışa 
razı olmadıkları takdirde bu yerler kanun tev
fikan şüyulandırılıalbilirler. İstimlâk esnasında 
veya ayni malî sene içinde bedeli takdirî ile 
satış; istimlâk için takdir olunan bedel üze
rimden yapılır. 

Kapanan yollarm metre murabbaınm bedeli; 
yolun iki tarafındaki yerlerin istimlâk bede
linin metre muralbbaı fiatinin vasatisi olarak 
tayin edilir. Satılacak yerler; istimlâk saha
sına bitişik adalarda değillerse şüyul&ndırmak-
sızm istimlâk kanununla göre takdir edilecek 
bedelle alâkalılara satılmaları caizdir. Alâkalı
lar muvafakaft etmezlerse şüyulandmlır. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra No 281 
İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından yapılacak istikraz 
hakkında 1/1088 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 21 -VI - 7954 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1785 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından yapılacak istikraz hakkında hazırlanan ve İcra Ve

killeri Heyetince 20/6/934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

4 Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

İsparta vilâyetinde yollar umumiyetle bozuk ve seyrüsefere bihakkın salih vaziyette değildir. 
Vilâyet hususî idaresi bütçesinden zaman zaman mühim tahsisat tefrik etmek suretile bu yollan 
tamir ve inşaya çalışmakta ise de yeniden ve esaslı bir şekilde yapılmasına bütçe vaziyeti dolayısile 
imkân bulunamamıştır. 

Çok verimli ve bereketli toprağı ve nüfus kalabalığı ile memleketimizin mühim bir noktasını 
teşkil eden vilâyetin hayat ve harekâtı iktisadiye ve askeriyesinde başlıca rol oynayacak olan yol
ların bozulmaz ve dönülmez bir program dahilinde ve esaslı bir surette inşası kararlaştırılmıştır. 

Yolların inşası için yüz bin liraya ihtiyaç vardır. Bu paranın defaten hususî idare bütçesinden 
teminine imkân görülmemektedir. 

Memleketimiz için hayatî bir ehemmiyeti haiz olan bu işlerin başarılması için İsparta vilâyeti 
hususî idaresinin Devlet vasıtasile tahsil olunan varidatı karşılık gösterilerek Hazinenin kefaleti 
temin olunarak yüz bin lâranm istikraz suretile tedariki muvafık görülmüş ve işbu kanun lâyihası 
bu noktadan ihzar olunmuştur. 
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Dahiliye enoiimeni mazbatası 

T. B. M. M. 
-Dahiliye encümeni 38-VI -1934 

Karar No. 71 
Esas No. 1/1088 

Yüksek Reisliğe 

İsparta vilâyeti hususî idaresi tarafından ya
pılacak istikraz hakkında hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 20 -VI-1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bildiren 
Başvekâletin 21 haziran 1934 tarih ve 6/1785 sa
yılı tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Dahiliye vekâleti mahallî idareler umum 
müdürü Beyin de bulunduğu toplantımızda 
okundu ve lâyiha tetkik olundu. 

Çok verimli ve kabili istismar toprağı yüzün
den iktisadî ve nüfus kalabalığı cihetinden de 
askerî ehemmiyeti haiz bulunan İsparta vilâyeti 
dahilindeki yollarm bu vilâyetin müstahik ol
duğu inMaşfı temin edecek halde bulunmadığı 
ve işbu yolların esaslı bir surette inşası için yüz 
bin liralık bir istikraz aktinin zarurî olduğu, es
babı mucibe lâyihasının mütaleasmdan ve veri
len izahattan anlaşılmış ve mezkûr vilâyet husu-

Isparta vilâyeti hususî idaresi tarafından 
yapılacak istikraza Maliye vekâletinin kefale
tine dair olup Başvekâletin 21 haziran 1934 
tarih ve 6/1785 numaralı tezkeresile gönderi
len kanun lâyihası Dahiliye encümeni mazba
tası ile birlikte encümenimize tevdi buyurul
muş olmakla müzakere ve tetkik olundu: 

Hükümetin esbabı mracibesinde dermeyan 
olunan sebepler dolayısile yol ve saire gibi ma
hallî ihtiyaçları temin için İsparta vilâyeti 
îdarei hususiyesince aktine zaruret görülen is
tikraza Maliye vekâletinin kefalet eylemesi en-
cümenimizce de muvafık görüldüğünden Dahili
ye encümeninin noktai nazarına iştirake karar 

sî varidatının istikraz olunacak meblâğın sıkın
tısızca itfasına mütehammil olduğuna kanaat 
getirilmiş olmakla aynen kabul olunan lâyiha
nın Ulu heyetin isabetli görüsüne sunulmasına 
ve müstacelen ve tercihan müzakeresinin istir
hamına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Da. En. Reisi M. M. Kâtip 

Tekirdağ 
Cemil 

Aza 
Çorum 
/. Kemal 

Âza 
Adana 

Ali Münif 
Aza 

Zonguldak 
Halü 

Çanakkale 
Şükrü 
Aza 

Giresun 
A. Münir 

Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Malatya 
VaMf 

Aza 
Ordu 

Ahmet îhsan 
Aza 

Trabzon 
Fatin 
Aza 

Zonguldak 
Rıfat 

verilmiş ve lâyiha teklif veçhile kabul olun
muştur. 

Tercihan ve müstacelen müzakere edilmek 
üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzo
lunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazrt 

M. Şeref Mükerrem îhsan 
Bursa Çorum Erzurum Erzurum 
Galip Musafa Âsim Aziz 

istanbul İzmir Konya Kırklareli 
Sadettin Kâzım A. Muzaffer M. Nahit 

Manisa Srvas 
Turgut Remzi 

er 

E 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28-VI -1934 
M. No. 182 

Esas No. 1/1088 
Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

İsparta vüâyeti hususî idaresi tarafvn&n yapı
lacak istikraz hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İsparta vilâyeti hususî idaresi 
tarafından vilâyet dahilinde yaptırılacak yol 
ve köprüler inşası için yüz <bin liraya kadar ak-
tolunacak istikraza, bu vilâyet hesabına Maliye 
vasıtasile tahsil olunan vergileri teminat tutmak 
şartüe Mâliye vekâleti kefalet etmeğe mezun
dur. 

İstikrazın senelik taksiti, hususî idarenin Ma
liye vasıtasile cibayet edilen varidatnun senelik 
tahsilatı miktarını tecavüz edemez. 

Her senenin tahsilatından Maliyece evvelemir
de bu istikrazın o seneye ait taksiti tevkif olu
narak bakiyesi hususî idareye teslim ve tesvi

ye olunur . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
teberdir. 

mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

20 - VI -1934 
Bş. V. Ad.V. M.M.V. Da.V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

H. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet 

Ik. V. S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 





Sıra NQ 296 
Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve 3 arkadaşının, vilâyetler 
Hususî idarelerinin borçları ve 1934 malî senesi bütçeleri 
hakkında 2/121 numaralı kanun teklifi ve Bütçe, Dahiliye ve 

Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 

B . M. M. Yüksek Reisliğine 

Vilâyetler hususi idarelerinin geçmiş senelerden yığılan bazı borçlarının kendilerinden aran
maması ve 933 malî senesi nihayetine kadar tahakkuk edipte ödeyemedikleri muallim, memur 
ve müstahdemler maaşlarile vilâyetler evinin bakıyei inşaatı için onlardan istenilen paranın 
Hazinece ödenmesi bu idarelerin malî vaziyetlerinin tanzimi ve 934 senesi içinde mahallî 
hizmetleri ifa edebilmeleri için zarurî bulunmaktadır. 

Bu hususu temin için bağlı teklifimizin kanuniyet kesbetmesini arz ve rica eyleriz. 
Tekirdağ Mebusu Burdur Mebusu Oümüşane Mebusu Trabzon Mebusu 

Cemil M. Şeref fi. Fehmi Ratf 

Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mürekkep muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 4 - VII -1934 

M. No. 189 
Esas No. 2/121 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet hususî idarelerinin borçları ve 1934 
malî senesi bütçeleri hakkında Tekirdağ ımebusu 
Ceımil ve arkadaşları Bey efendiler tarafından ya
pılan telklifi kanunî havalesi mucibince Bütçe, 
Dalhiliye ve Maliye encümenlerinden terekküp 
eden encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Son senelerde vilâyet hususî idarelerinin ek
serisinin malî vaziyetlerindeki muvazene bozul
muş, iki netice hâsıl olmuştur: 

1 - Maaş ve ücretlerin tamamen verilememesi, 
2 - Muhtelif kanunlarla vekâletlere ayrılmış 

hisselerin ödenememesi. 
Kanun teklifi, bu iki vaziyet için ayrı ayrı 

hükümleri ihtiva etmektedir. 
Birinci maddede 1933 senesinde verilemeyen 

maaşlar ve ücretler için Hazinece bir defaya 

mahsus olmak üzere 597 000 lira ödenmesi ve 
bunun vilâyetlere ait kazanç vergisi kesri mun
zamından nâzım hesaplardan kalan miktar ile 
mahsup edildikten sonra artanının 1935 senesi 
bütçesine masraf kaycli teklif edilmiştir. Encü
menimiz maddeyi aynen kaibul etmiştir. 

ikinci maddede şimdiye kadar vilâyetlerin 
yardımile yapılmakta olan vilâyetler evi inşaa
tının Hazinece deruhte edilmesi ve bono ihracı 
teklif olunmuştur. Encümenimiz inşaatın Hazi
nece deruhte edilmesi kaydile iktifa etmiş ve 
maddeye bu miktarın tediye edileceği seneler 
bütçelerine tahsisat konularak mahsup edilmesi 
hükmünü ilâve eylemiştir. 

Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin dördüncü maddesinde Nafıa vekâ-



letine vilâyetlerce 1934 malî senesi bütçelerinde 
% 15 yerine maktuan 800 000 lira verilmesi ve 
eski (borçların tamamen terkini teklif edilmiştir. 
Bu miktar Nafıa vekâletince yapılan teahhüt-
lere tekabül ettiğinden vilâyetlerce 800 000 li
radan hissellerine düşen miktarlarının mutlaka 
ver ilm esimdeki zaruret encümence derpiş edilmiş 
ve bunu teyidin maddeye, bir fıkra ilâve edil
miştir. 

Mmtaka sanat mekteplerile yatı mektepleri
ne ait borçların tediye ve terkin edilecek mik
tarları havi beşinci ve altıncı maddeler aynen 
kabul edilmiştir. Ancak verilecek miktarların 
vilâyetlere bu hisselerden olan borçları nispetin
de tevziinin maddelerde tasrihi faydalı görül
müş ve bu cihetler tavzih edilmiştir. 1, 8, 9 ve 
10 uncu maddeler aynen kalbul olunmuştur. 

Tercihan ve müstacelen müzakere edilmek 
üzere Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzo-

TEKİRDAG MEBUSU CEMÎL BEY VE 
3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Vilâyet hususî idarelerinin borçlan ve 1934 malî 
senesi bütçeleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hususî idarelerin 1933 senesi 
nihayetine kadar ödeyemedikleri maaş ve ücret
lerden 597 000 liraya kadarı aşağıdaki şekilde 
Hazinece tesviye 'olunur: 

A - 1933 senesi nihayetine kadar umumî büt
çeye dahil memur ve müstahdemlerin maaş ve 
ücretlerinden merkezce hesabı katilerin netice
sine göre maaş ve ücretlerinden merkezce he
sabı katilerin neticesine göre tevzi edilmek üzere 
tevkif olunup nâzım hesaplarda kayitli bulunan 
paralar ait olduğu mahallere bakılmaksızın mez
kûr hesaplara masraf kaydi suretile; 

B - (A) fıkrası mucibince tediye edilecek 
kısımdan kalanı 1935 umumî bütçesinde idarei 
hususiyelere muavenet namı altında açılacak bir 
fasıldan mahsup olunmak üzere Hazinece şim
diden bankalardan temin olunacak kredi ile. 

Bu madde hükmüne tevfikan Hazinece yapı
lacak tediyat; 1934 senesi nihayetine kadar zim
metlerinde tebeyyün edipte isimleri ve borçları
nın miktarları Dahiliye vekâletince tasdikli cet-

2 _ 
lunur. 
Muhtelit En. Reisi M. M. 

Burdur İsparta Amasya 
M. Şeref Kemal Turan Esat 

Antalya Aydın Balıkesir Diyarbekir 
Rasıh Adnan Enver Zülfü 

Çanakkale Çorum Çorum 
Şükrü Mustafa 1. Kemal 

Erzurum Erzurum İsparta 
Asım Aziz Mükerrem 

İstanbul Giresun Gümüşane İzmir 
Sadettin A. Münir H. Fehmi Kâmil 
îzmir Kayseri Kütahya Manisa 
Kâzım A. Hilmi Memet M. Turgut 

Muş Sivas Urfa Zonguldak 
Hasan Reşit M. Remzi Behçet Rifat 

Zonguldak Balıkesir 
Halil Pertev 

j BÜTÇE, DAHİLİYE VE MALÎYE ENCÜMEN
LERİNDEN MÜREKKEP MUHTELİT ENCÜ-

I MENİN TADİLİ 

Vilâyetler hususî idarelerinin borçları ve 1934 
malî senesi bütçeleri hakkında kanun 

MADDE 1 — İdarelerin 1933 malî senesi so
nuna kadar ödeyemedikleri maaş ve ücretler ye
kûnu olan 597 000 lira aşağıdaki şekilde Hazi-

| nece tesviye olunur: 
I A - 1933 malî senesi sonuna kadar umumî 

bütçeye dahil memur ve müstahdemlerin maaş 
ve ücretlerinden kesilip merkezce hesabı katileri 
neticesine göre tevzi edilmek üzere alıkonulan 

I ve nâzım hesaplarda kayitli bulunan paralar ait 
olduğu mahallere bakılmaksızın mezkûr hesap-

| lara masraf kaydi suretile; 
I B - (A) fıkrası mucibince tediye edilecek kı-
I sımdan kalanı, 1935 umumî bütçesinde (Husu-
I sî idarelere yardım) namı altında açdacak bir 

fasıldan mahsup olunmak üzere! Hazinece temin 
ı olunacak kredi ile. 

Bu madde hükmüne göre Hazinece yapılacak 
tediyeler, 1934 mayıs sonuna kadar zimmetle
rinde tebeyyün edipte isimleri ve borçlarmm 
miktarları Dahiliye vekâletince tasdikli cetvelde 

I gösterilen vilâyetlere yardım şejklinde verilir. 



velde gösterilen vilâyetlere muavenet şeklinde 
verilir. 

MADDE 2 — Ankarada inşa edilmekte olan 
vilâyetler evinin taahhüt bedelinin karşılığı bu
lunamayan azamî 334 000 liralık kısmı müte
ahhitle bilitilâf Hazinece bir sene vadeli bono
larla ödenir. Bu bonolar tediye edileceği sene 
bütçelerine konulacak tahsisattan mahsup olu
nur. 

MADDE 3 — % 10 muallim mektepleri in
şaatına muavenet hissesi olarak vilâyet hususî 
idarelerinin Maarif vekâletine ödeyecekleri pa
radan 100 000 lirası mezkûr hisseden olan borç
lan nisbetinde vilâyetlere tevzi olunur ve Hü
kümetçe bu vilâyetlerin 1934 bütçelerinin mas
raf kısımlarına ilâve edilir. 

Bu hisselerden 2098 numaralı kanun muci
bince ödemeleri lâzım gelen borç bakiyelerinin 
bu 100 000 liradan maadası vilâyetlerden alın
maz. 

MADDE 4 — 1934 senesi yol parasında vi-
lâyetlerce Nafıa vekâleti emrine verilecek me-
baliğ 800 000 liradır. Bu miktar 1934 bütçeleri 
naktî yol parası muhammenatı üzerine Hükü
metçe vilâyetlere taksim ve bütçelerinin masraf 
kısımlarındaki miktarlar o suretle tesbit olunur. 

Şose ve köprüler kanununun 22 nci ve bu ka
nunu tadil eden 1882 nuaralı kanunun ikinci 
maddesine göre yol parasmdan tahakkuk eden 
% 50 ve % 15 Nafıa vekâleti hisselerinden 1933 
malî senesi sonuna kadar vilâyetlerin zimmetin
de kalan alacaklar vilâyetlerden istenmez. 

MADDE 5 — Mıntaka sanat mekteplerinin 
vüâyletlerden 1933 malî senesi sonuna kadar ala
cakları olan 422 580 liradan bu mekteplerin ge
çen senelere ait ve evrakı müsbiteye müstenit 
olarak tahakkuk eden 126 701 liralık borçların
dan geri kalan kısmı hususî idarelerden is
tenmez. 

3 _ 

MADDE 2 — Ankarada yapılmakta olan vi
lâyetler evinin taahhüt bedelinden karşılığı bu
lunmayan 334 000 liralık kısmı Hazinece deruh-
de edilir. Bu miktar tediye edileceği seneler 
bütçelerine konulacak tahsisattan mahsup olu
nur. 

MADDE 3 — % 10 muallim mektepleri in
şaatına muavenet hissesi olarak vilâyet hususî 
idarelerinin Maarif vekâletine ödeyecekleri pa
radan 100 000 lirası mezkûr hisseden olan borç
ları nisbetinde vilâyetlere tevzi olunur ve Hü
kümetçe bu vilâyetlerin 1934 bütçelerinin masraf 
kısımlarına ilâve edilir. 

Bu hisselerden 2098 numaralı kanun muci
bince ödemeleri lâzım gelen borç bakiyelerinin 
bu 100 000 liradan maadası vilâyetlerden alın
maz. 

MADDE 4 — 1934 senesi yol parasından vilâ-
yetlerce Nafıa vekâleti emrine verilecek para 
800 000 liradır. Bu miktar 1934 bütçeleri nak
tî yol parası muhammenatı ile mütenasip olarak 
Hükümetçe vilâyetlere taksim ve bu bütçelerin 
masraf kısımlarındaki miktarlar o suretle tes
bit olunur. 

Şose ve köprüler kanununun 22 nci ve bu ka
nunu tadil eden 1882 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine göre yol parasmdan tahakkuk eden 
% 50 ve % 15 Nafıa vekâleti hisselerinden 1933 
malî senesi sonuna kadar vilâyetlerin zimmetle
rinde kalan alacaklar vilâyetlerden istenmez. 

Vilâyetler 800 000 liradan birinci fıkra mu
cibince ayrılan hisselerini, her ayın yol parası 
tahsilatından Nafıa vekâletine ait miktar nisbe
tinde olmak üzere nihayet ertesi ayın on beşi
ne kadar mezkrû vekâlet emrine vermek suretile 
ödenir. Bu miktarı miadmda vermeyen ita âmir-
lerile muhasiplerden maaşları nisbetinde veril
meyen miktarın % 10 u kadar para cezası alınır. 

MADDE 5 — Mıntaka sanat mekeplerinin 
vilâyetlerden 1933 malî senesi sonuna kadar ala
cakları olan 422 580 liradan bu mekteplerin ge
çen senelere ait ve evrakı müsbiteye müstenit 
olarak tahakkuk eden 126 701 liralık borçların
dan geri kalanı hususî idarelerden istenmez. 
126 701 lira, mezkûr hisseden borçlu vilâyetlere 



MADDE 6 — Mmtaka yatı mekteplerinin vi
lâyetlerden 1933 malî senesi sonuna kadar ala
cakları olan 116 908 liradan bu mekteplerin ge
çen senelere ait ve evrakı müsbiteye müstenit 
olarak tahakkuk eden 39 619 liralık borçların
dan geri kalanı hususî idarelerden istenmez. 

MADDE 7 — Naktî karşılığı olmaksızın 1934 
veya âti seneler tahsilatından ödenmek üzere 
yapılagelmekte olan devri tahsisat usulü ilga 
edilmiştir. 

Ancak bunlardan bu kanunun neşrine kadar 
mukaveleye bağlanmış olupta 1934 veya mütea
kip seneler içinde istimal edilebilecek olanları 
bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 8 — Hususî idare muhasebe müdür
lerinin tayini Dahiliye vekiline aittir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

borçlan nisbetinde tevzi ve Hükümetçe bu vi
lâyetlerin 1934 bütçeleri masraf kısırıma üâve 
olunur. 

MADDE 6 — Mmtaka yatı mekteplerinin 
vilâyetlerden 1933 malî senesi sonuna kadar ala
cakları olan 116 908 liradan bu mekteplerin ge
çen senelere ait ve evrakı müsbiteye müstenit 
olarak tahakkuk eden 39 619 liralık borçların
dan geri kalanı hususî idarelerden istenmez. 
39 619 lira mezkûr hisselerden borçlu vilâyet
lere borçlan nisbetinde tevzi ve Hükümetçe bu 
vilâyetlerin 1934 bütçeleri masraf kısmnıa ilâve 
olunur. 

MADDE 7 — Naktî karşılığı olmaksızın 1934 
veya âti seneler tahsilatından ödenmek üzere ya
pılagelmekte olan devri tahsisat usulü ilga edil
miştir. Ancak bunlardan bu kanunun neşrine ka
dar mukaveleye bağlanmış olupta 1934 veya mü
teakip55 seneler içinde istimal edilebilecek olanla
rı bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 8 — Hususî idare muhasebe müdür
lerinin tayinleri Dahiliye vekiline aittir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

. . . . > - . > © < •*^« • •* 



Sıra No 294 
Maarif vekâletine bağlı mektep ve müesseselerde kullanı
lacak yabancı Devlet tebaasından muallim, mütehassıs ve 

ustalar hakkında 1/1097 numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif encümeni mazbatası 

r.c. 
Başvekâlet 3-VJ7-1934 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6//941 

B. M. M. Yüksek Eeisliğine 

Maarif vekâletine bağlı mektep ve müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaasından 
muallim, mütehassıs ve ustalarla mukavele aktine salâhiyet verilmesi hakkında Maarif Vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince i-VII-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kannn lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Maarif vekâleti mektep ve müesseselerinin bir kısmındaki ihtisas hizmetlerinde veya kifayetli 

unsuru henüz yetişmemiş talim ve tedris vazifelerinde veya meslek mekteplerinin teknik işle
rinde yabancı Devletler tebaasından muallim, mütehassıs ve ustalar kullanmak mecburiyetinde
dir. Bu maksadın yerine getirilmesi için de her malî yılın bütçesile Büyük Mîllet Meclisi 
ihtiyacı karşılayacak tahsisatı kabul etmektedir. Yalnız bu kabîl yabancı muallim, mütehassıs 
ve ustalarla yapılacak mukavelenamelerin hükümlerinin bir malî yılın hududunu aşmasının 
muhasebatı umumiye kanununun hükümlerine uygun bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak yaban
cı bir muallimle bir ders senesi içinde mukavelename aktedilmiş olsa bile ders yılının eylülün
den başlayarak ağustos sonunda bitmesine, malî yılın ise hazirandan başlayarak mayıs sonun
da bitmesine göre bu mukavelename hükmünün bir malî yılı aşması zarurî bulunmaktadır. 

Bu vaziyete göre kısa bir zaman için bir kimsenin kendi yurdundaki işini gücünü bırakarak 
hizmetimize gelmesi güç olacağı gibi daha yüksek ücretler istemelerine de yol açacağından 
yabancılarla hükmü üç veya beş seneye kadar sürecek mukavelenameler yapabilmek üzere 
Maarif Vekâletine salâhiyet verilmesi lüzumlu görülmüş ve bunun için bu kanun lâyihası 
teklif olunmuştur. 



Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 12 
Esas No. 1/1097 

4-VII-1934 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekâletine bağlı mektep ve müessese
lerde kullanılacak yabancı devletler tebaasından 
muallim, mütehassıs ve ustalarla mukavele aktine 
salâhiyet verilmesi lıaikkmda olup Başvekâletin 
3 - VrII - 1934 tarilüi ve 6/1941 sayılı tezkeresile 
Yükseli: Meclise gönderilen kanun lâyihası encü
menimizde tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında gösteri
len sebepler encümenimizce de varit görülmüş ol

makla kanun lâyihası olduğu gibi kabul edilmiş 
ve terciıhan ve müstacelen müzakere edilmesi riea-
sile Yüksek Meclisin tasvibine sunulmuştur. 

Mf. E. Reisi 
Erzurum 

Nafi At uf 
Aza 

Ordu 
Hamdı 

M. M. 
N. Konya 

Naim Hazim 
Aza 
Muş 

K. 0. Hakkı 

Aza 
Mersin 

Ferit Celâl 
Aza 

Şebin KaraJhisar 
Sadri Maksudi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif vekâletine bağlı mektep ve müesseselerde 
kullanılacak yabancı Devlet tebaasından muallim, 

mütehassıs ve ustalar hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Maarif vekâletine bağ
lı mektep ve müesseselerde kullanılan veya kul
lanılacak olan yabancı Devlet tebaasından mu
allim, mütehassis ve ustalarla hükmü üç seneye 
kadar sürecek mukaveleler aktine Maarif vekili 
salâhiyettardır. 

Zaruret halinde bu müddet İcra Vekilleri 
Heyeti kararile beş seneye çıkarılabilir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hükmü neş
ri tarihinden başlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu yürütmeye 
Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

1 - VII -1934 

Bş. V. 
İsmet 

H. V. 

Ik. V. 
M. Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

M i V. 
Hikmet 

G. İ. V. 
AU Bana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 



Sıra No 283 
Adliye teşkilât ve kadrolannda ve bunlarla alâkalı kanun
larda bazı değişiklikler yapılması hakkında I 1059 numaralı 
kanun lâyihasile Yozgat mebusu merhum Hamdi Beyin, ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 315 ve 316 ncı maddele
rinin tadili hakkında 2/7 numaralı kanun teklifi ve ceza mu
hakemeleri usulü kanununun 45 inci maddesinin 3 üncü 

fıkrasının tefsiri hakkında 3/364 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

Adliye teşkilât ve kadrolannda ve bunlarla alâkalı kanunlarda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında 1/1054 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 27-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1527 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adliye teşkilât ve kadrolarında ve bunlarla alâkalı kanunlarda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-V-934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
v İsmet 

Adliye teşkilât ve kadrolarında ve bunlarla alâkalı kanunlarda bazı tadiller yapılmasına 
dair kanun lâyihası esbabı nmcibesi 

Birinci ve ikinci maddelerin sebebi: Hâkimler kanunu lâyihasında hâkimlik meslekine intisap ede
cek olanların mücerret hukuk fakültesinin birinden çıkmış, olması kâfi görülmeyip mahkemeler nez-
dinde ikişer sene filen zabıt kâtipliği ve bir sene de hâkim muavinliği yapmağa mecburiyetleri kabul 
olunmuştur. O lâyihanın meriyeti ile beraber tatbik sahasma çıkabilmesini temin için hâkimler kad
rosunda ona müsait olacak bir hale getirmek vücübu tabiidir. 

İşte bu iki madde hâkimler kanunu lâyihasının kanuniyeti iktisap ile meriyet zamanının hulu
lünde tatbik kabiliyetini temin için Adliye kadrosuna ilâvesi zarurî olan stajiyerlerle muavinlerin 
ilâvesini temin için konulmuştur. 

Üçüncü maddenin sebebi: 
Yine hâkimler kanununun esbabı mucibesinde tafsilen bildirilen sebep ve ihtiyaçlardan 

dolayı Adliye teşkilâtı kadrosuna altı müşavirle beş müşavir yardımcıdan mürekkep bir ilmî heye
tin ilâvesi lâzımgelmiştir. 

Ana kanunlarımızın esas ve ̂ hükümlerini asıl ve anenşelerinden tetebbu kudretini haiz ehil ve 
raütebassijs kim&elerden teşekkül edecek olan bu heyetin Adliye eühazı dahilinde göreceği hiz-



^ 2 — 
metler yalnız hâkimlik meslekinin feyiz ve inkişafını hazırlamakla kalmayacak, niahkemeleri alâ
kalandıran bütün kanunlar arasında ahenk ve tenazuru temin sadedinde yapılmasıj lâznngelen şey
lere saik olmak ve bu bapta mütalealar beyan eylemek suretile bütün Devlet jîihazınr fayda
landırmış olacaktır. 

Dördüncü madde sebebi: 
Maaşatm tevhit ve teadülü kanunu hükmünce yüksek mektep mezunları hakkıjnda bir derece

den diğerine terfi için konulan asgarî had iki senedir, bu kayit genç uzuvların meslek dahilinde 
terakki ve tefeyyüzile hâkimlik meslekinde istihdaf edilen inkişaf ve tekâmülün husulüne saik 
olacağından hâkimler kanunundaki dereceler de hizmet müddeti teadül kanununa tevfik olun
muştur. i 

Beşinci madde sebebi: 
Meslekte bakası caiz olmamasından dolayı meslekten çıkarılmasına kanun mucibince karar 

verilmiş olan bir memurun bir taraftan meslekte bakasındaki mahzur ve tehlike resmî bir 
karar ile tesbit olunup dururken öbür taraftan itiraz merciince hakkında verilecek kararın 
verilmesine kadar iş başında kalmasına müsamaha etmek cemaatin hak ve menfaatlerile telif 
olumamajyacak mahzurlara yol açacağından hâkimler kanununun 22 nci maddesi sıon fıkrası ile 
bu maddeye zeylolunan 2024 numaralı kanunun meslek selâmet ve emniyetine halel vermeye
cek hale konulması muktazi görülmüştür. 

Altıncı madde sebebi: 
Hakkında tahkikat yapılan bir kâtip veya birinci mertebe memurları smıfma dahil bir me

murun vazifesinde devamı mahzurlu görülmesi halinde tahkik memuru tarafından işten el 
çektirilmemesi tahkikatı tesirsiz bırakmaktan başka telâfisi kabil olmayan mahzurlara da mey
dan vereceğinden buna mahal kalmamak üzere Adliye müfettişlerince memurin kanuna gelin
ceye kadar senelerce müddet zaten tatbik olunmuş olan bu salâhiyetin iadeten teffizinde mas
lahat görülmüş ve yedinci madde bu sebeple kaleme alınmıştır. 

Yedinci madde sebebi: 
Kazada vekâlet caiz olamayacağından 367 numaralı kanuna binaen diğer kaza vazifeleri 

için kendilerine salâhiyet verilen hâkimlere sair memurlar gibi vekâlet maaşı verilemeyeceği 
ve ancak kaza salâhiyetile ahar mahalle gönderildiği takdirde kendilerine harcırah kararna

mesine tevfikan harcırah ve ikamet yevmiyesi verilmesi Divanı muhasebat kararları üzerine 
Yüksek Meclisçe tekarrür etmiş bulunduğu cihetle bulundukları mahallerde 981 numaralı ka
nunun ikinci maddesi hükmünce (biri diğerinin vazifesini görmekle mükellef bulunmayan 
hâkimlere kaza salâhiyeti verilerek gördürülen vazifeler mukabilinde sair memurlardan farklı ola
rak hiç bir şey verilemediği gibi salâhiyeti kazaiye ile başka mahallere gönderilejn ve ekseriyeti 
teşkil edenlere verilen harcırah ve yevmiyeler de fazla yekûnlara 'baliğ olarak Adl&ye vekâleti har
cırah faslma pek ağır bir yük tahmil eylemekte olduğundan her iki mahzur ve müşkülü bertaraf 
etmek üzere bu madde kaleme alınmıştır. 

318 inci madde hükmünün 'kaldırılması sebebi: 
Ağır cezalı işlerde Temyiz mahkemesinin tetkikatını maznunun talebi üzerine v^ya dilerse resen 

duruşma suretile yapacağına dair olan 318 inci madde hükmü bu itlâkı ile Temyiz| ceza dairelerini 
akamete uğratan bir sebep olmuştur. Ağır ceza dairesinin yıllık varidesi 5 000 <jen aşağr düşme
mektedir. 6 000 ne çıkan yıllar da olmuştur. 

Duruşma istenilen işler ise her yıl 400 le 500 arasındadır. | 
Şu halde kanunun mutlak surette bütün ağır. cezalı işler için bahşetmiş olduğu fcu imkândan an

cak on beşte bir nisbette mahkûm istifade ediyor demektir. j 
Halbuki günde 5, 6 dan fazla duruşma yapılamamakta olduğuna göre bir yıl içiindeki duraşmalı 

işleri görebilmek içn haftanın iki gününü bu işlere hasır ve tahsis etmek zarureti vardır. Senenin 
48 haftasından 8 ni tadiller doldurduğundan mütebaki 40 haftanın ceman 280 günümden en az 80 ni 
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duruşmalı işlere, 40 nı haftada bir toplanacak olan Ceza ümuim heyeti müzakeresine, <mıtnu içdi-
hat tevhidi müzakeresine ve haftada bir günden kırk gününü de muhakemeleri temyize ait memur
ların ağır cezalı işlerinin muhakemesine tahsis edince duruşmasız işleTİn mecmuu olan 4600 işin 
temyiz tetkikatına senede ancak 110 gün kalmış olur. Bu 4600 işi 110 günde okuyup çıkarabilmek 
için günde 42 iş çıkarmak lâzımgelir ki bu faaliyet derecesi Temyizin 55 yıllık hayatı içinde hiç bir 
devrede görülmemiştir. Buna imkân mülâhaza etmek Temyiz tetkikatını Temyiz tetkikatı olmak
tan çıkarmaktır ki bu da Temyizin hikmeti vücudu ile telif olunamaz. 

Kanunumuzun alındığı Almanyada hükmü bütün Almanyaya şamil umumî kanunlarla bütün 
Almanyayı alâkalandıran işlerin nihaî rüyet mercii olan Federal temyiz mahkemesinin umum dai
relerine senede gelen iş miktarı 4000 ni nadiren geçtiği halde Türkiye Cumhuriyeti Temyiz mah
kemesi umum varidesi 8000 nden aşağı düşmediği ve Almanya Federal temyizinin 72 hâkimine karşı 
de 60 temyiz hâkimimiz bulunduğu hesaba katılınca Almanya Federal temyiz mahkemesinde o mik
tar işin o miktar vesaitle istenildiği gibi görülebilmesindeki imkân kolaylıkla anlaşılabilir. Çünkü 
orada her Federal temyiz hâkimine senede 55 iş düştüğü halde Türk temyiz hâkimlerinden her birine 
senede 1333 iş düşmektedir. 

Halbuki temyizdeki işlerin çokluğunu esas tutup ta temyiz hâkimlerini iş miktarı nisbetinde 
arttırmağa da maddeten imkân yoktur. Almanya Temyiz mahkemesinin 72 hâkimini besleyen ve 
doğuran hâkimlik kadrosu 7 000 i geçtiği halde bizde asıl hâkimlik vazifesini yapan ve bu iti
barla Temyiz hâkimlerini de içinden çıkarabilecek olan esas hâkim kadrosu 1 000 i bile bulmaz. 

Şu halde netice şuraya müncer olur ki teşkilâtta ve o teşkilâtın vazifelerini tayinde Almanyaya ben-
zeyebilecek vaziyette değiliz. Almanyanın benzer teşkilâtına varılmış olan vazifelerin tamamını şim
diki teşkilâtımıza gördürmeği iltizam etmek aksi neticeler verir. Nitekim vermektedir. 

On beşte bir mahkûmun arzusu hâsıl olsun diye bire karşı on dört mahkûmun işi yıllarca sürün
cemede kalması adalet zihniyetine ve camianın selâmet ve menfaati endişelerine uygun düşmez. 

Binaenaleyh şu bahiste mülâhaza olunabilecek tek çare Temyizin vaziyetini Fransada olduğu ve 
bizde de 1878 den 1929 tarihine kadar devam ettiği surette tamamen bir tatbikat mercii haline iade 
ederek ceza duruşmalarını kaldırmaktır. 

Temyizin 1929 dan evvelki vaziyetine iadesinde hakikati halde mülâhaza olunabilecek bir mahzur 
yoktur. 51 sene müddet Temyiz münhasıran evrak üzerinde tetkikat yapmış ve bu halden ne bir şikâ
yet edilmiş, ne de adalet bakımından mülâhaza olunacak bir sarsmtı vukua gelmiştir. Temyiz mah
kemesine duruşma vazifesinin teffizi tahakkuk etmiş bir ihtiyaçtan değil, mücerret kanunumuzun 
mehazi olan Almanyada öyle olmasından ileri gelmiştir. 

Kaldı ki duruşması istenilen işlerde bunu isteyenlerin bu haklarını ekseriyetle ne yolda kullan
makta oldukları da üzerinde durulacak bir meseledir.. 

Duruşması yapılan 400 işin belki 300 ü Temyiz merkezindeki {avukatlardan birine gönderilen 
bir vekâletname üzerine ve ekseriya duruşma günü vekil olan avukatın okuduğu evraktan 
hâsıl edeceği intibaı öğleden sonra şifahen bildirmesi suretile cereyan etmektedir. Esasmı 
takip etmemiş ve hiç olmazsa dava üzerinde bir vekil sıfatile zarurî olarak tetkik, teemmül 
ve tevakkufa zaman ve imikân bulamamış ve hatta davanın taraflarını bile şahsen görmemiş olan 
bir avukatın o davada mücerret evrakı okumakla (hâsıl edeceği müdafaa ıkudret ve kabiliyetinin 
evrak içinde esasen mevcut (olan lâyihanın tazammun ve ifade eyleyeceği hakikate fazla bir 
şey ilâve edebilmesine ihtimal verilebilir mi? 

Bu hakikat dahi gösteriyor ki duruşmanın tatbik olunabildiği işlerde bile tatbik sureti mü
cerret şekle ( riayet edilmiş olmaktan ibaret kalmaktadır. 

îşte bu sebeplerden dolayı Adliye vekâleti ceza muhakemeleri usulü kanununun 318 inci mad-
desile konulan duruşma esasını ve ona teferru eden hükümleri kaldırmakta katı zaruret gör
düğünden bu lâyihanın 9 uncu maddesini hazırlamıştır. 

Onuncu madde esbabı mucibesi: 
Sulh mahkemelerinden hukuka outz liradan yukan üç yüz liraya kadar olacak davalarına 

dair verilen hükümlerle cezada bütün kabahatlere ve muayyen bir hadde kadar cürüm davala-
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rina dair verilen hükümlerin istinaf mahkemelerinde kabili istinaf olması ve o mahkemelerin bü 
işleri katı olarak karara bağlaması geçen sene hazırlanıp Büyük Millet Meclisine sevkolunmuş 
olan mahkemeler teşkilâtı kanun lâyihasında kabul olunarak o lâyihanın 41 ye 42 nci mad
deleri ona göre tesbit olunmuş idi. 

Bu iltizama saik olan sebep, Temyiz mahkemesinin kendisinden beklenen mühim hizmetle
ri görebilmesine imkân ve kabiliyet vermekten ibaret olmasına ve bu gaye esjasen Devletçe 
mültezem bir gaye olmakla beraber Adliye teşkilâtında istinaf mahkemelerinin (hal ve zaman 
muktazasile mütenasip surette ihyası de o teşkilât lâyihasına esas olan ihtiyaçlara müstenit 
olup istinaf mahkemelerinin teşkili halinde ise yukarıda yazılı işleri katı surette hal ve fasle-
debilmesi, hal ve maslahatın katı ucalarından bulunmasına göre bu miktar ve mahiyette işle
rin Temyiz mahkemesinden alınarak buna bedel üçer kişiden terekküp edecek olan istinaf mah
kemelerinde gördürülmesindeki lüzum ve zaruret hakikati halde Devletin bütün alâkalı mer
ciinde tahakkuk etmiş demektir. 

İstinaf mahkemelerinin teşkili, mahkemeler teşkilâtı lâyihasının sade kanun haline girmesi-
le değil, o lâyihanın da istihdaf ettiği şekil ve suret dairesinde teşkilâta memba ve menşe ola
cak cihaz ve vesaitin peyderpey temin edeceği kudret ve istitaatile hâsıl olacak işlerden olduğu 
nazara alınırsa bu teşkilin bütün memlekete şamil olarak tamim ve istimali zamana tevakkuf 
etmesindeki lüzum ve zaruret teslim olunur. 

Halbuki bu imkân ve istitaatın tam ve kâmil surette husulüne kadar Temyiz mahkemesini 
•bugünkü hal ve şatlar altında bırakmağı iltizam etmek o kudret ve istitaatın bile husulünü 
geri bıraktıracak en mühim bir sebebin devamına cevaz vermek olur. Temyiz mahkemesinin 
vazifesini hal ve maslahatın emir ve ilzam eylediği kudret ve selâmet dairesinde görmesi saye
sindedir ki Adliye vekâleti İstinaf mahkemesi teşkiline yarayacak kudret ve kifayet sahipleri
ni tefrik ve temyiz imkânını da bulabilecektir. İmdi Temyiz mahkemesine kendisinden bekle
nen mühim hizmetleri yapabilecek imkânı temin etmek ve bu sayede hâkimlik meslekinin inki
şaf ve kemaline hadim olacak esasların vekâletçe tatbik ve takibine de imkân sbulabilmek üze
re mahkemeler teşkilâtı kanun lâyihasının heyeti mecmuasile kanun haline gelmesini bekleme
den Temyiz mahkemesinde işlerin selâmet dairesinde yürüyebilmesini temine yarayacak bazı 
tedbirlerin şimdiden ittihazı çok zaruridir. 

Adliye vekâleti bu cümleden olmak üzere düşündüğü bazı tedbirleri ceza muhakemeleri usu
lü kanununun temyizi alâkalandıran bazı maddelerine tadil veya ilâve suretinde hazırlanıp ayrıca 
takdim ettiği/ bir lâyiha ile ıtesbit etmiş olduğu gibi teşkilâta taallûk eden bazı hususları da bu 
lâyihada derpiş eylemektedir. 

Bu cümleden olarak mrülâlha'za eylediği bir tedbirde Temyiz mahkemesinin sullh işlerini gör
mekle muvazzaf dairelerinde/ bu işlerin üçer kişi ile tetkik olıınafoilmesidir. 

Esasen istinaf mbahkemelerine bırakılması mukarrer bulunan bu işlerin o mahkemelerde de 
üçer kişiden terekküp edecek dairelerde görüleceği nazara alınınca yakın bir âtide Temyizden 
mertebece daha dun bir daire için tecviz olunacak bir salâhiyetin Temyiz heyeti için şimdiden 
kabul olunanıamasmda hikmet tasavvur olunamaz. 

Bu şeklin temin edeceği faide temyizin her dairesini bu işlerde muzaaf bir kuvvete malik kıl
mak olacaktır. Bu kabil işlerin hukuk ve cezada miktarı 19„ 20 bine baliğ olduğu nazara alınınca 
bu tedbirin temin edeceği faide vücuh ile tebarüz edeceğinden Adliye vekâleti hu noktada mas
lahatça ihmali/kabil olmayacak ıbir menfaat ve selâmet görmüş ve işbu lâyihanın 10 |wiıcu maddesini 
bu mülâhazalara binaen kaleme almıştır. 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adliye teşkilât ve kadrolarında ve bunlarla alâ
kalı kanunlarda bazı tadiller yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — Hâkimlik ve müddeiumumilik 
mesleklerine girecek hukuk fakülteleri mezun
larının mahkemeler nezdinde kâtip olarak iki 
sene müddetle muvazzaf staj görmeleri şarttır. 

Bu muvazzaf staj iverler Adliye vekâletince 
tayin olunur. 

MADDE 2 — Lüzum görülen yerlerde mün
ferit olarak kaza icra eden hâkimler nezdinde 
hâkimin gaybubetinde bütün işlerde ve hâkimin 
huzurunda izin vereceği hususlarda hükme me
zun olmak ve icabmda yazı işlerini de görmek 
üzere 30 lira maaşlı hâkim muavinleri tayin olu
nur. 

MADDE 3 — Adliyeyi alâkalandıran teşkilât 
ve kanunlara ait her türlü ıslâhat ve tadilât hak
kında mütalealar hazırlamak, hukukî tekâmül ve 
neşriyatı takip ve idare vazifelerini görmek üze
re Adliye vekâleti nezdinde müşavirlerden bir 
reis, dört aza ve bir umumî kâtip ile lüzumu ka
dar hâkimler smıfmdan alınacak yardımcılar
dan toplanan bir ilmî heyet bulunur. Bu heyete 
Adliye kadrosundan lüzumu kadar kâtip verilir. 

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 9 uncu 
maddesinde yazılı terfi müddeti hukuk mezun
ları hakkında asgarî iki senedir. 

MADDE 5 — Hâkimler kanununun 22 inci 
maddesinin son fıkrası ile bu maddeye zeyledilen 
2024 numaralı kanunun ikinci maddesi hüküm
lerince hâkimlikten çıkarılan hâkimlerle vazife
den affolunan müstantikler hakkındaki inzibat 
encümeni kararları derhal infaz olunur, ve bu 
kararlar itiraz vukuu ile kanunî merciince kal-
dırdsa dahi bu veçhile hâkimlikten çıkarılmış 
veya affedilmiş olan hâkim ve müstantikler bir 
daha hâkimlik ve müstantiklik sınıfında kulla
nılamaz. 

2024 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki ilk derece kaydi tayyedilmiş-
tir. 

MADDE 6 — Adliye vekâleti ve adliye mü
fettişleri tarafından görülecek lüzum üzerine 
kâtip smıfnuda bulunanlarla hapishane müdür 
ve memurlarına işten el çektirilerek yerlerine 

başkaları tayin olunur. 
Bu veçhile işten el çektirilenler tahkikat ve

ya muhakeme neticesinde haklarımda muamele 
tayinine mahal görülmediği veya meni muhake
me veya beraet karan aldıkları halde sabık me
muriyetlerine muadil memuriyetlere tayin olu
nabilirler. 

MADDE 7 — 367 numaralı kanuna binaen 
muvakkat kaza salahiyeti verilen hâkimlere bu 
salâhiyetle görecekleri vazife maaş ve emsali 
baliğinin beşte birinden yansma kadar tahsisat 
verilir ve bu tahsisatlar bütçenin kadro tasar
ruflarından tesviye olunur. 

Askerlik hizmetine alınanların yerine muvak
kat kaza salâhiyeti verilen hâkimlere de maaş 
kanununun 22 ve 24 üncü maddeleri mucibince 
askere gidenlere verilen mjaıaş ve emsali baliğin
den mütebaki kalan» kısmın üçte birinden dörtte 
üçüne kadar maaşlarına ilâveten tahsisat olarak 
verilir. 

1931 senesi umumî muvazene kanununun ha
len hükmü merî 19 uncu maddesinin 367 numa
ralı kanununa göre istihdam olunacak hâkimler 
hakkındaki hükmü mülgadır. 

MADDE 8 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun duruşma icrasına dair olan 318 inci 
maddesi ile mHteakip maddelerin duruşmaya 
taallûk eden hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 9 — Temyiz mahkemesi teşkilâtının 
tevsiine dair 1221 numaralı kanunun ikinci mad
desinde mürettep adetleri gösterilen temyiz 
dairelerinde sulh işleri üç kişi ile de görülebilir. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerinin tat
biki ve üçüncü maddede gösterilen ilmî heye
tin teşekkül sureti vazifelerini hudut ve şümulü 
ve ne suretle görüleceği hakkında Adliye veka
letince bir talimatname yapılır. 

MADDE 11 — Bu kanunun 5„ 6, 7, 8, 9 ve 10 
uncu maddeleri neşri tarihinden diğer hüküm
leri de 1 kânunuevvel 1934 tarihinden meri
dir. 

MADDE 12 — Bk kanunun icrasma Adliye 
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vıe Maliye vekilleri memurdur. 

26 - V -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
îk. V. 

M. Celâl 

Mal. V. 
Fuat 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

Mf. V. Na. V. 
Hikmet Ali 
G. I. V. Zr. V. 

Ali Bana Muhlis 

Yozgat mebusu marhum Hamdi Beyin, ceza usulü muhakemeleri kanununu!} 315 ve 
317 nci maddelerinin tadili hakkmda 2/7 numaralı kanun teklifi 

2 5 - V - 1931 
Yüksek Reisliğe 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 315 ve 317 nci maddelerinde temyiz lâyihası ve de
po parası hakkındaki kanunî hükümlere riayet edilmediği takdirde temyiz lâyihasının reddolu-
nacağı musarrahtır. Ekseriyeti teşkil eden köylerimizin yine ekseriyeti teşkil eden fakir ahalisi 
vekil tutamadığından temyiz şeraitini ikmal edememekte ve bu yüzden mağduriyetler hâsıl ol
maktadır. Tetkikatı temyiziye icra edildiği takdirde nakzedileceği muhakkak ve nakzından sonra; 
icra kılınacak muhakemede beraet edeceği muhtemel olan temyiz davalarında lâyihanın usulü 
dairesinde yazılıp imza edilmemesi, yahut depo parasının yatırılmasına müteallik kanunî hüküm
lere riayet olunmaması sebeplerinden dolayı temyiz istidası reddolunmakta ve temini, adalet: 
mümkün olamamaktadır. 

Usul kanunları adalete en salim yoldan vusulü temin maksadiie vaz ve tedvin edilmekte ol
masına göre usul ve merasimde görülen noksanın ikmal ettirilmesi bu maksadı daha ziyade 
temine hizmet edeceğinden ceza muhakemeleri usulü kanununun 315 ve 317 nçimaddeleriniru 
aşağıda yazıldığı gibi tadilini arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Hamdi 

KANUN TEKLİFİ 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 315 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 
Temyiz talebi kanunî müddetin geçmesinden sonra yapılmış ise hükmüne itiraz edilen mah

keme temyiz istidasını reddeder. Temyiz lâyihası 314 üncü maddenin 2 nci fıkrasında göste
rilen şekilde yapılmamış veyahut temyiz şartlarından olan para yatırılmamış olduğu görülürse 
noksanın bir hafta zarfında ikmali temyiz eden şahsa ihtar olunur. Bu müddet zarfında dahi 
ikmal etmezse kezalik hükmü veren mahkeme temyiz istidasını reddeder. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 317 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 
Temyiz mahkemesi temyiz istidasının müddetinden sonra verildiğini görürse reddeder. Tamyiz 

lâyihası veya depo parasının yatırılmasına müteallik kanunî hükümlere riayet edilmemiş olduğu 
anlaşılırsa muamelenin bir hafta zarfında ikmalini temyiz eden şahsa ihtar ettirir. Bu müddet 
zarfında dahi ikmal edilmezse temyiz istidası reddolunur. Temyiz istidası müddeti zarfında 
verilmiş ve lâyiha ve depo parası hakkında kanunî hükümlere riayet edilmiş veya bedel ihtar 
noksan ikmal olunmuş ise tetkikatı temyiziye yapılır. 
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Oeoa muhakemeleri usulü kamuıunun 45 inci maddesinin 3 ̂ c ü fıkraemın tefsiri hakkında 

3/369 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 7-XI-i 933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 613016 

B. M. M. Yüksek Beisliğine 

Ceza muhakemeleri kanununun 45 inci maddesinin 3 üçüncü fıkrasındaki müzekkerelerin 
ne suretle infaz edileceğinin tayini hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan 22-IV-933 tarih ve 
98237 sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Bu işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim, 

Başvekil 
ismet 

Jandarma umum kumandanlığı 98237 sayılı ve 22 nisan 933 tarihli tezkeresi suretidir. 
Başvekâlet Yüksek makamına 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında (Şahitler, mev-
kuflu veya müstacel hususlarda müzekkere ile de celp olunabilir) diye yazılıdır. Celbin bir da
vetnameden ibaret olduğu bu maddenin birinci fıkrasından, ceza usulüne müteallik tebligat iş
lerinin de mübaşirlere ait olduğu mezkûr kanunun hukuk muhakeme usulleri kanunu hükümle
rine matuf bulunan 35 inci maddesinden sarahatle anlaşılmaktadır. Ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 46 ncı maddesi dahi usulü dairesinde davet olunup ta gelmeyen şahitlerden bah
setmekle 45 inci maddesinin bütün fıkralarile birlikte şahitlerin davet usullerini gösteren bir 
madde olduğunu teyit etmekte ve davete icabet etmeyen şahidin ancak ihzar müzekkeresile zorla 
getirilebileceğini tasrih eylemektedir. Şahitlerin mevkuflu veya müstacel hususlarda celpleri 
için Adliye dairelerince çıkarılan ve tatbikatta ( müzekkerei mahsusa ) namile anılmakta olan 
müzekkerelerle şahit celbi keyfiyeti, buna müteallik olan yukarıdaki kanun fıkrasının sarih iba
resine ve usulün ruh ve metnine göre şahit davetinden ibaret bir keyfiyet olması itibarile mü-
başirlerce ifası lâzımgelen bir vazife olduğu ve cebir istimali suretile ifasına kanunî imkân bu
lunmayan bu vazifenin zabıtaya gördürülmesi halinde vazifeye sevkedilen kuvvetlerin davete 
icabet etmeyen şahitleri zorla getirmek suretile ve hilafı salâhiyet icraata girişmeleri veyahut 
Hükümet nüfuzunun kırılmasına tahammül göstererek neticesiz geriye dönmeleri şıklarından bi
rini ihtiyar etmelerinin kabulü zarurî bulunduğuna göre her iki şıkkın pek ağır olan hukukî 
netayici nazarı dikkate alınarak davete icabet etmeyen muhatapları hakkında ihzar müzekkeresi 
gibi bir müeyyidesi bulunmayan bu kabîl müzekkerelerle hilafı salâhiyet zabıtanın işgaline ma
hal verilmemesi tamimen vilâyetlere bildirilmiş ve idarenin maniî - icraî faaliyet sahalarında 
yegâne tedbir ve tenkil vasıtası olan zabıtanın gerek hareket kabiliyetini korumak ve gerek aslî 
vazifelerini ifa edebilmesi imkânı temin olunmak noktasından müzekkerei mahsuslarla iştigaline 
müsait vakti bulunmadığından bahisle bundan sonra müzekkerei mahsusların emri kanun daire
sinde mübaşirlere tevdii esbabının istikmal buyurulması da Adliye vekâleti celilesinden istir
ham edilmişti. 

Bir tarftan muhakemelerin süratle neticelendirilmesini ve diğer taraf;an maznun vatandaşların 
temadii mevkufiyetlerine meydan verîlmemsini temin düşüncelerile müşarünileyh vekâletçe 
müzekkerei mahsusanın ihzar hükmü kuvvetini haiz olduğu cevabı verilmesi üzerine meselenin 
hürriyetleri Teşkilâtı Esasiye kanunu ile müemmen olan şahit vatandaşların hukukuna ba taal
lûku olduğu ve cezada tefsir tahdidî olmakla beraber bilhassa vazife ve salâhiyet gibi nizamı hu-



kukiye tealluk eden meselelerin kanuniyet prensibine tâbi ve içtihatlara gayri mütehammil 
meselelerden bulunduğu, mutlak selâhiyetler dahi hukukan hüsnü istimal kaydile mukayyet 
iken elde edilen istatistiklere nazaran müstacel olan hususların takdire bırakılması keyfiyeti 
bile sui istimal edilerek bazı Adliye dairelerince müstacel olmayan işlerde de celpname yerine 
müzekkerei mahsusa çıkarılmakta olduğu Yekâletimizce ileri sürülmekte, tetkikat neticesine 
kadar celpleri lâzımgelen şahısların kanunla muayyen diğer usullere tevfikan celplerine teves
sül olunması iktiza ettiğine dair ahiren bazı müddeiumumiliklere cevap yazıldığı haber alın
mışsa da bu yazının dahi taşralarda başka, başka telâkkilere uğradığı ezcümle bazı müddeiu-
murniliklerce ceza muhakemeleri usulü kanununun hazırlık tahkikatına müteallik olan 154 ncü 
maddesi hükmü müzekkerei mahsuslara da teşmil edilerek zabıtaya, kanunun ruh ve maksa
dına aykırı emirler verildiği ve hatta bu gibi emirleri yapmayan zabıta âmir ve memurları 
haklarında kanunî takibat icrasına kıyam edildiği görüldüğünden artık mselenin katı bir neticei 
halle raptı lüzumu hasıl olmuştur. 

Gerek Büyük Millet Meclisinin ikinci intihap devresinin ikinci içtima senesine ait ( 22 ni
san 341) tarihli 109 uncu içtimaında şahitlerin müzekkere ile celpleri teklifi münasebetiie 
geçen müzakere safhası ve gerek bu günkü ceza muhkemeleri usulü kanununun ahkâmı sarihası 
karşısında adlî tebligattan madut olan bir işin zabıtaya ihalesi, mümkün görülmemekte ve zoru 
müstelzim ahval haricinde zabıtanın istihdamında da faide yerine mazarrat mülâhaza edilmekte 
ise de keyfiyetin bir defa da Büyük Millet Meclisince tetkikile bir karara bağlanması hususuna 
müsaade ve delâleti asıfaneleri maruzdur efendim. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 30 - Yi -193-1 

Karar No. 61 
Esas No. 1/1059, 2/7, 3/369 

Yüksek Reisliğe 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 45 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasındaki (müzekkere) 
tabirinin manasını tayin ve .tefsire dair Umum 
jandarma kumandanlığından yazılıp Başvekâle
tin 7-XI-1933 tarih ve 3016 saydı tezkeresile 
gönderilen evrak ve Yozgat meşbusu merhum 
Hamdİ Beyin bu kanunun 315 ve 317 inci mad
delerinin tadiline dair kanun teklifi ve (Adliye 
teşkilât ve kadrolarında ve bunlarla alâkalı ka
nunlarda bazı değişiklikler yapılmasına dair) 
olup Başvekâletin 27 -VI -1934 tarih ve 1527 
sayılı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası - hir-
birlerile olan alâka ve münaasebetleri itiharile -
birlişetirilerek Adliye, Dahiliye vekilleri, Jan
darma umum kumandanı ve Ceza işleri müdürü 
hazır olduğu halde encümenimizce muhtelif 
celselerde tetkik ve müzakere edildi. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 45 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında (Şahitler merimf-

lu veya müstacel hususlarda müzekkere ile de 
eelbolunabilir) diye yazrlı olmasına göre hu mü
zekkere tabirinin ihtiva ettiği hüküm şahitlerin 
adiyen mahkemelere davetleri midir, yoksa za

bıta marifeti]e mahkeme huzuruna ihzarları midi r t 
Bu cihet Adliye vekâletile Umum jandarma ku
mandanlığı arasında telâkki farklarını mucip 
olmuş ve bundan dolayı tatbikatta bu müzekke
relerin tebliğ ve infazları mübaşire veya jandar
maya ait olacağında tereddüt edildiği anlaşıl
mıştır. 

45 inci maddenin birinci fıkrasmda (Şahit
ler celpname ile davet olunur) denildiği halde 
üçüncü fıkrasında (Mevkuflu veya müstacel 
mevadda müzekkere ile de eelbolunabilir) de
nilmesine ve (davet olunur) ile (celbohmur) ta
birleri ayni mana ve mahiyette hükümleri ihti
va etmediği meydanda bulunmasına göre biri
nin şahide mahkemeden istenildiğini haber ver-
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mek, diğerinin ise şahidi mahkemeye getirmek 
hükmünü ihtiva ettiğine şüphe brrakmamakta-
d!ıp. Maddenin vabtile Adliye encümenince 
tanzim ve kabulünde istihdaf edilen maksada 
ve Umumî Heyette cereyan eden müzakereye 
nazaran da feu müzekkerelerin adiyen daveti 
mujfcazammm celpnamelerden farklı mahiyette 
olması neticesine varılmıştır. Cferçi evvelce 
celpname ile haber verilmeksizin ve kanunî 
davete icabet edip etmediği tahakkuk etmeksi
zin bir vatandaşın cebri ihzarı mutazammın 
bîr emrile getirilmesi muvafık olamayacağından 
bu fıkranın büsbütün kanundan çıkarılması 
hakkında bazı mütalea dermeyan edilmişse de 
bir taraftan muhakemelerin süratle neticelen-
dirilmesi ve mevkufiyetin temadisine mahal 
bîrakıilmaması hakkındaki kanun bükümlerinin 
yerine getirilmesi zaruretine, diğer taraftan mü
başirlik teşkilâtınca, memleketin vaziyet ve ih
tiyacına uygun bir bale getirilememiş olması ve 
nihayet içtimaî bir vazifenin ifasma davet olu
nan şahidin bazı müstesna mahiyeti haiz iş
lere münhasır olmak üzere bu şekil ve usulle 
malike, J ey e getirilmesinde adaleti rencide ede
cek bir hal görülememeğine mebni fıkranın çıka
rılması hakkındaki teklif ekseriyet bulamamış 
ve mevcut usulün idamesi zarurî görülmüştür. 
Ancak maddenin yazılış şekli bu usulün.tatbi
kine lüzumundan fazla bir saha açmakta ve bu 
geniş takdir salâhiyetinin tatbikatta bazı tenkit 
ve şikâyeti mucip şekiller anlaşılmakta olduğun
dan bu usulün yanlış ve icapsız kullanılmak ih
timalinden korunması ve zaruret olmadıkça 
bu yola gidilmemesini temin ve tatbikatta hâ
sıl olan tereddüdü izale maksadile madde ye
niden yazılmıştır. 

Yozgat mebusu merhum Hamdi Beyin kanun 
teklifine gelince: temyiz şartlarından olan para 
depo edilmemiş veya lâyiha kanunî müddet 
içinde verilmemiş olursa temyiz istidasının 
reddedileceğine dair olan 315 ve 317 nci mad
delerdeki hükümlerin değiştirilmesi ve ekseri
yeti köylü ve fakir olan vatandaşların bu suretle 
mağdur kalmamaları için teklif edilmekte ise 
de bu gibi fakir kimselerin kolaylıkla elde ede
cekleri vesikalarla harç ve resimden istisnala
rını halen mevcut kanun hükümleri temin eyle
miş olduğundan maddelerin bu esbabı mucibe 
ile tadiline mahal görülemediği gibi esasen 
ceza usulü muhakemeleri için vekâletçe esaslı 

bir tadil lâyihası ihzar ve tevdi edilmiş olduğun
dan eneümenimizce bu kanun teklifinin kabu
lüne muvafakat edilememiştir. 

(Adliye teşkilât, ve kadrolarmda ve bunlarla 
alâkalı kanunlarda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun) lâyihasının 1, 2, 4, 5 ve 6 nci mad
delerindeki hükümler eneümenimizce son günler
de müzakere ve kabul edilen hâkimler kanununa 
girmiş ve 7 inci maddedeki hüküm muvakkat ka
za salâhiyetile diğer yerlere gönderilen hâkimler 
ve adlî memurların maaş ve tahsisatı arına dair 
bir kanunla temin olunmuş ve ilmî bir heyet teş
kiline ait üçüncü madde eneümenimizce kabul 
edilmiş ise de aidiyeti cihetile Bütçe encümeninde 
malî noktai nazardan tayyedilmiş ve Heyeti umu-
miyenin o suretle tasvibine iktiran etmiş oldu
ğundan bu maddelerin müzakeresine lüzum gö-
rülmeyerek yalnız lâyihanın eeza muhakemeleri 
usulü kanununda mevcut olan temyizdeki duruş
ma usulünün kaldınlmasma dair 8 inci maddesi 
müzakere edilmiştir. 

Temyizdeki duruşma usulü bizde ceza muha
kemeleri usulü kanunile ihdas edilmiştir. Bundan 
evvel Temyiz mahkemesinin yarım asırlık haya
tında bu duruşma usulü mevcut değildi. Esas 
itibarile duruşma usulü en kutsî haklardan olan 
müdafaa hakkmrn temin ve istimali namma fay
dası inkâr edilemeyen bir yoldur. Bu itibarla 
ceza muhakemeleri usulü kanunu iktibas edildiği 
zaman Almanyadaki aslından bu usulü de almak
ta tereddüt olunmamış ve 1929 dan beri memle
ketimizde bu usul devam etmekte bulunmuştur. 
Encümenimiz nazariye itibarile müdafaa hakkı 
icabmdan görüldüğü ve faydasını esas itibarile ka
bul ettiği bu duruşma usulünün memleketimizdeki 
şu beş senelik tatbikat şeklini ve neticelerini 
tetkik ve hazır bulunan Adliye erkânı tarafından 
ihsaî malûmata müstenit verilen izahatı istima ey
ledikten sonra, yapılan münakaşa ve müzakere 
neticesinde, ceza işlerinde duruşma usulünün fay
dadan ziyade mahzur tevlit ettiği neticesine var
mıştır. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında etraflı 
bir surette izah edildiği veçhile Temyiz mahkeme
sinin ağır ceza dairesine gelen işin senelik yekû
nu 5 - 6 bindir. Bu miktardan duruşma isteni
lenleri 400 - 500 raddesindedir ki, umumî varide
ye nazaran duruşmalı varide % 7 oluyor. Gün
de ancak beş ve altıdan fazla duruşma yapılabil
mesine maddeten imkân olmadığına göre Temyiz 
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ağır ceza dairesinin senede 80 gününü duruşmaya 
hasretmek zarureti vardır. Buna kanunî 
tatil günleri ve dairenin kanunen kendisine 
mevdu işleri görmek için ayrılacak 
günler de ilâve edildiği takdirde ıbütün bir 
senelik müddetin duruşmasız işlere bıraktığı 
zaman senenin üçte birisini geçemiyor. Sene
de 5 - 6 bin varideden duruşmasız olan beş 
bine yakın işe bakmak için bu müddet asla ki
fayet etmemekte ve yevmiye 48 işe bakılmak 
zarureti hâsıl olmaktadır ki buna maddeten im
kân bulunmadığı meydandadır. Bu imkânsızlık 
yüzünden her sene 2 - 3 bin evrakın devrine 
zaruret hâsıl olmuş ve Temyiz ağır ceza daire
sinde dört senelik bir müddet zarfında 10000 
derdest iş toplanmıştır. Bu usulün idamesi de
vir miktarını her sene çoğalta çoğalta niha
yet altından kalkılmaz !bir hale getirmek ma
hiyetini almıştır. Senelerden beri mevkuf ve 
Temyizden adalet bekleyen kimseleri evrakı
nın tetkikine sıra gelecek diye yıllarca inti
zarda bırakmak, bahusus hapishanelerimizin 
bugünkü şeraiti altmda, cidden vicdan yakı
cı bir mesele teşkil ediyor. Evrakı temyize gi
den mahkûmlar arasında öylelerine tesadüf 
edilmiştir ki, daha ilk tetkikte bozulan karar 
üzerine beraeti muhakkak olduğu halde bu 
bozulma kararına kadar (hapisanede müddeti
ni bitirmiş ve binnetice bu temyiz tetkiki ame
lî bir faide vermemiş ve bir masumun beyhu
de hapisanede kalmasına mani olamayacak 
kadar vaktini geçirmiştir. 

% 7 adamm müdafaa hakkına faydalıdır 
diye yürütülen bu usul 93 vatandaşa taallûk 
eden tetkikatı uzun zamanlar geciktirmeye se
bep olmaktadır. Kanunumuzun mehazı olan 
Aknanyada bugün mevcut temyiz teşkilâtı ve 
kolaylık vesaiti bu usulü faydalı bir hale ge
tirmiş olsa bile bizde henüz bu teşkilât te
kemmül etmeksizin ayni yola girilmesi haddi 
zatinde faydalı olan bu usulü tatbikatta için
den çıkılmaz mahzurların müsebbibi yapmış
tır. Ayni zamanda duruşmanın bugünkü 
icra tarzı dahi faydalı bir halde sayılamaz. 
Memleketin geniş sahasından yer yer gelen iş
lerde duruşma isteyenlerin % 75 i mesafe, 

külfet ve masraf yüzünden bizzat veya işi ta
kip etmiş olan vekili marifetfle temyizde ken
disini temsil ettiremeyerek Ibju vaaifeyi mahke
me nezdindeki mahdut avukjatlara bırakmakta 
ve bunlar da ekseriya durulma günü evraka 
bir göz atarak kısa zamand^ toplayabildikleri 
notlarla müdafaayı yapmaktajdrrlar ki bu şekil
deki bir müdafaa zaten evr^k içinde mevcut 
olan lâyihanın tekerrüründen! başka ve duruş
madan beklenilen faideyi temin edecek şekilde 
bir şey olamamıştır. 

Binnetice adaletin tevziinde adelet göster
mekten ziyade âdeta bir müsavatsızlık ihdas 
eden ve doğurduğu müşkülât ve terakümlerle 
memleketin yüksek adalet makinesinin daha 
iyi işlemesine engel olan duruşma usulünün 
kaldırılmasına encümenimiz ekseriyetle karar 
vermiş ve bununla alâkalı maddeler yerine ye
niden tanzim olunan maddeler mazbataya ko
nulmuştur. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 

Ad. En. Rs. Bu M. M. Kâ. 
Çorum Konya Trabzon 
Münir Ş. Sim Baif 
Aza Aza Aza 

Antalya Antalya Manisa 
Haydar Numan Refik Ş. İnce 

Aza Aza Aza Aza 
Çanakkale Erzincan Kocaeli Tokat 

Osman Niyazi Abdülhak Ragtp Nâzvm, 
Aza 

Ağır ceza işlerinde duruşınanm kaldırılması 
reyine iştirak etmem, zaruret varsa kanunda 
bu esasm mahfuz tutularak; bu hükmün mu
ayyen bir müddet geri bırakılacağı mümkün 
olduğundan buna dair ekseriyetle verilen 

karara muhalifin 
Kocaeli 

SalâhatUn 
Aza Aza Aza 

Adaletin teminatı olan murafaanın 
kaldırılmasına muhalifiz 

Balıkesir Edirne Kayseri 
Vasfi İT. Hayri 8. Azmi 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad

delerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekle kon
muştur: 

Şahitler celpname ile davet olunurlar. Dave
te itaat etmeyenlerin kanunî akibetleri dahi celp
namede gösterilir. 

Acele olan mevkuflu işlerde mahkemeler celp
name tebliğ ettirmeksizin mahkemenin kurulduğu 
merkez haricinde bulunan şehitler için ihzar 
müzekkeresi verebilirler. Şukadar ki bu mü
zekkere ile ihzar edilenlere mahkemece celpna
me ile gelen şahitler hakkındaki muamele tatbik 
olunur. 

Celpname filî hizmette bulunan askerlere bu
lundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıtası 
ile tebliğ olunur. 

MADDE 2 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 318, 319, ve 324 üncü maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 3 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 326 mcı maddesi aşağıdaki şekle kon
muştur : 

Yerinden görülmek ve hükmedilmek 
üzere davanın gönderildiği mahkeme Temyizin 
bozma kararma uyabileceği gibi bu kararlara 
karşı mahkemelerin ısrar hakkı dahi vardır. 
Israr üzerine Temyiz umumî heyetinden verilen 
kararlara uymak mecburidir. 

Hüküm yalnız mahkûm tarafından veya onun 
lehine C. müddeiumumisi veya 291 inci maddede 
gösterilen kimseler tarafından temyiz edilmişse 
yeniden verilen hüküm evvelki hükümle tayin 
edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur , 





Sıra No 205 e ilâve 
Polisin vazife ve salâhiyetleri hakkında 1/278 numaralı 

kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

Adliye encümeni miabatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 60 
Esas No. i/278 

2-VII-1934 

Yüksek Reisliğe 

Polisin vazife ve salâhiyeti hakkında tanzim 
edilip Dahiliye encümenince tetkik ve bazı de
ğişikliklerle kabul edilen ve Umumî heyetin ruz~ 
namıesine alman kanun lâyihası sepkederı ıtalep 
üzerine Adliye encümenine havale buyuralma'k-
la Dahiliye .vekili ve Emniyet işleri umum mü
dürü Beyler hazır oldukları halele tetkik ve mü
zakere olundu. 

Şehirlerde asayiş ve amme nizamı ile umumî 
ahlâk ve adaibm muhafazasına ve yurtdaşlarnı 
kanunlarla tanınmış olan her türlü hak Âe hür
riyetlerini taarruzdan korumağa memur olan 
polisin vazife ve salâhiyetinin yeni kanunî mev
zuatımızla tecanüs temin edecek bir surette tes-
biti lüzumu müsellem bir hakikattir. Eski ve 
yeni bir takım .kanunlarda yazılı ve polise veril
miş müteferrik vazife ve salâhiyetlerin ifa ve 
isi imali sırasında bazı ihtilâtlar husule geldiği 
ve bundan vazifesini görmüş sayan polisler hak
kında kanunî takipler yapıldığı ve bu sebeple 
polisten beklenen işlerin yapılmasında cesaret
lerinin kırıldığı ve netice itibarile de ammenin 
hu mır ve istirahatİTiin istikmaüni istihdaf eden 
maksat ve gayelerin zâfa uğradığı bir çok tec
rübelerle anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu vaziyetler karşısında polisin vazife ve 
salâhiyetinin tayin ve İra esi hakkında bir kanun 
tanzimine olan ihtiyacı encümenimiz de takdir 
etmiş ve Hükümetin esbabı mucibe lâyihasile 
Dahiliye encümeninin mazbatasındaki mütalea-
lar.ı tasvip ederek bu lâyihayı esas itibarile ka
bul etmiştir. 

Encümenimiz yirmi yedi madde olarak tesbit 
ettiği bu lâyihayı aşağıda yazılı sebeplere göre 

«bazı maddelerde değişiklikler yaptığı gibi lü
zumlu gördüğü bazı hükümleri ifade eden yeni 
maddeler koymuş ve bazı maddeleri de tayyet-
mistir. 

Lâyihanın birinci maddesi polisin vazife ve 
salâhiyeti noktasından tarifini ifade etmektedir. 
Bu maddede encümen, Dahiliye vekili Beyin mu-
sip gördüğü teklifini kabul ile maddenin birinci 
fıkrasında vazifesini sayan hükümden sonra ikin
ci fıkrayı da polisin icabı halinde yardım isteyen
lerle yardıma muhtaç olanlar hakkında da mua
venette bulunmanın vazife arasında gösterilmesi
ni lüzumlu görerek maddeyi ona göre yeniden 
yazmıştır. 

Bu lâyihada polisin en mühim vazifesi, inti
zam ve inzibatı temin ile beraber kanım, nizamna
me ve Hükümet emirlerine uygun olmayan hare
ketlerin işlenmesine mâni olmak bulunduğuna göre 
umumî ve hususî hükümler mucibince ve ceza teh
didi altında icrası emir ve nehyedilmiş olan suç
ların meydana gelmemesi ve böyle bir hale hiç 
kimsenin cüret edememesini temin etmek polisten 
beklenen faydaların en üstünü olduğu muhakkak
tır. 

Polisin bahsedilen hususlarda göstereceği basi
ret ve itinalara ve kanunların hükümlerine rağ
men suç saydaeak her hangi bir fiil ika edil
miş olursa bu hal karşısındaki vazifesi de adlî 
makamatın emirleri ve adlî kanunların verdiği 
salâhiyetler dairesinde vazife görmeleri de lâzi-
meden olmakla idarî ve adlî namlarla ayrılabile
cek olan bu vazifeler ikinci maddede A ve B bent
lerinde tasrih kılınmıştır. 

İkinci maddeye, ilâve olunan bir fıkra ile po-



]isiıı salahiyetli âmirler tarafından verilecek em
ri derhal infaz etmeleri vazifelerinin ehemmiyet 
ve müstaceliyeti noktasından mültezem bulun
duğundan memurin kanununun 40 inci madde
sinde mevcut ve âmirin vereceği emre müteal
lik umumî hükümlerin polis vazifelerinde cari 
olmayacağı kaydolunmuştur. Şu kadar ki polis 
âmirlerinin vereceği bir emrin sarih ve fahiş bir 
surette kanunsuzluğu anlaşılabilir hususlardan 
olmaması pek tabiî olup maddeye ilâve edilen 
fıkra ile bu kabîl açık surette takdiri müm
kün olan kanunsuzluklardan dolayı mahza 
âmirden emir verilmiş diye teveccüh edebile
cek kanunî mesuliyetlerden polisin mutlak su
rette beri olacağı kastedilmemiştir. 

Hükümetin teklif ettiği esaslar dairesinde 
Dahiliye encümeninin tesbit ettiği üçüncü mad
deyi encümenimiz tayyetmiştir. Zira bir suç 
işlenmeden evvel polisin yapacağı vazife idarî 
olup bunun da (Siyasî) ve (tdarî) diye ikiye 
ayrılması nizamname ile tavzif edilebilecek 
hususlardan olduğu mülâhazasile böyle bir 
taksimi gösteren maddeye lüzum görülmemiştir. 

Belediye zabıtasının, polislere gördürülme
si bazı yerlerde tatbik edilmekte olmasına gö
re buna dair Hükümete salâhiyet veren bir hük
mün lâyihanın 3 üncü maddesine yazılı olduğu 
gibi konmasına encümen de taraftar olmuştur. 

Polisin vazifesi kanunla tayin edildiğine gö
re bunun haricinde hiç bir işte kullanılmaması 
meslekin haysiyeti ve nüfuzu emrinde çok ye
rinde bir hüküm olduğuna kail olan encümen 
Dahiliye vekili Beyin buna dair olan teklifini 
kabul ederek lâyihanın 4 üncü maddesi olarak 
yazmıştır. 

Beşinci madde parmak izleri ve fotoğrafile-
ri alınacak kimseleri beş bentte sayıp göster
mektedir. Hüviyeti tesbite ve mükerrirleri ta
yine faydası olan bu salâhiyet, asayiş ve in
tizam noktasından çok lüzumlu olduğu izahtan 
müstağnidir. * 

Lâyihanın 6 ncı maddesi filimlerin gösteril
mesi ve çekilmesi ve ıbunlarla sanaryolann tet
kik ve muayenesinin Maarif vekâletinin de tet
kik hakkı bulunduğundan alâkalı makamlarla 
birlikte bu işin görülceğinden bahis bulunmak
tadır. 

Birinci madde izinle açılacak yerleri say
makta olup izin salâhiyetinin en büyük mül
kiye âmirine verilmiş olduğu ve izinsiz açılan 

yerlerin polis tarafından 
kılınmaktadır. Umumî ahlâk 
allûku olan maddede yazılı 

kapatılacağı tasrih 
ve emniyete ta-

umuma mahsus 
istirahat ve eğlence yerlerinin polis tahkiki 
na ve netice itibarile izne bı ğlı olmasındaki 
menfaat musip bir mülâhazaca istinat etmek
tedir. 

Lâyihanın 8 inci maddesinÖe beş bentte sa
yılı olan ve her biri ahlâk, sıhhat ve emniyet 
ve asayişe zarar verebilecek olan yerlerin po
lis tarafından en büyük (mülkiye âmirinden ve
rilecek emirle kapatılması gösterilmektedir. 

Kapatmaya sebep olan hal, kanunî bir suç 
olduğu takdirde keyfiyetin Adliyeye bildiril
mesi ve mahkemeden hüküm çıkıncaya kadar 
bu yerlerin kapalı kalacağı ve sebep henüz suç 
mahiyetinde değilse kapatma müddetinin en 
çok üç ay devam edeceği maddede tasrih olun
muştur. 

9 uncu maddede altı bentte polis tarafın
dan alınabilecek her türlü silâh, alet ve ecza 
ve sair mevat ile umumî terbiyeye uymayan şar
kı ve hitabeleri muhtevi gramofon pilâklarının 
ve izinsiz gösterilen veya tutulan filimler ta
dat olunmaktadır. Bunların da suç mevzuu 
olanlarının Adliyeye verilmesi ve olmayanla
rın alınan şeyin mahiyetine göre imha veya is
timal edilmek üzere ait olduğu makamlara ve
rileceği maddede tasrih edilmiştir. 

Encümence lâyihaya konan 10 uncu mad
dede taşınması yasak olan kama, hançer ve 
saldırmanın yapılması ve satılması da yasak 
olduğu gösterilmiş ve ancak eski eserlerden 
olup antika sayılarak muhafaza edilen ve üst
te taşınmayan bu kabîl alâtın satışının konu
lan memnuiyet hükmünden istijsna edildiği mad
deye yazılan fıkra ile tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın 11 inci maddesnnde yazılı olan 
ve polis tarafından meni tasrih, kılınmış olan ha
reketler esasen suç teşkil etnjıekle beraber de
vamına mahal bırakmamak noktasından polis
çe hem idarî noktadan ve hem de faillerin adli
yeye verilmesi itibarile adlî cihetten vazife ta
yin eden bir hükümdür. 

îçki kullanılan yerlerde kadın çalıştırılabil
mesi en büyük mülkiye âmirinin iznine bağlı 
olmasından bahseden 12 inci mjaddede encümen
ce çalıştırılmalarına izin verilenlerin yaşlarının 
21 den aşağı olmaması istihdaf edilen maksadı 
temin noktasından lüzumlu görülerek kaydedil-
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diği gibi maddenin son fıkrasında (18) yaşın
dan aşağı küçüklerin maddede yazılı yerlere 
yanlarında veli vasileri olsa ıbile polisçe girme
leri menedilmesi hakkında bir hüküm ilâve edil
miştir. Şu kadar var ki bu memnuiyetin taıtlbi-
kında içki ile beraber içkiden gayri meşrubat 
bulunan bar ; kaf eşantan ve meyhanelerden maa
da yerlere girilmesinin meni muvafık olamaz. 

13 üncü madde serhoşlann yakalanmasına 
salâhiyet vermekte ve 14 üncü maddede de umu
mun istirahatini bozacak surette gürültü yap
manın yasak olduğuna dair bulunan maddeler 
Dahiliye encümeninin tasvibi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninin tertip ettiği 15 inci 
madde hükmü metinde yazdı olan maddelerde 
polis tarafından adliyeye bildirilecek hususlar 
tasrih edilmiş olduğundan fazla görülerek tay-
yedilmiştir. 

Lâyihanın 15 inci maddesi polisçe yapdan 
tahkikatta ifadeleri alınması lâznngelenleri ça
ğırmak ve lüzumlu şeyleri sormak salâhiyetini 
göstermekte olup encümenimizce bu hüküm 15 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Polisin silâh kullanmaya salahiyetli olduğu 
haller 16 noı maddenin 9 bentte tafsili! olaraik 
yazılmıştır. Her bentte silâh kullanmak için 
bundan başka çare kalmadığı kaydi tasrih edil
miştir. Bu maddenin müzakeresi sırasında eski 
kanunda mevcut olup silâh kullanırken öldür
mekten çekinilmesi hakkındaki kaydın madde
ye konulması beyan olunmuşsa da bu cihetin 
daha izahlı olarak yapılacak nizamnameye derci 
muvafîk olacağı mütaleasile mezkûr kaydin ilâ
vesine mahal görülememiştir. 

17 nci maddede polisin kanuna müstenit 
emirlerine itaatsizlik ve ittihaz ettiği tedbirlere 
riayetsizlik edenlerle vazife esnasında polise mu
kavemette bulunan veya vazifeden alıkoyan ve bu 
maksatlarla zor kullananların tutularak karakola 
götürülmeleri hakkındaki hükümler Dahiliye en
cümeninin tertip ettiği 18 inci maddedeki esaslar 
dairesinde kabul olunmuş ve yalnız maddede (C) 
bendi ile konulan hükmün maddeye göre konma
sına lüzum görülmediğinden tayyedilmiştir. 

18 inci madde, fevkalâde hallerde büyük tehlike
lerin önünü alacak bir tedbiri tazapımun etmek 
itibarile bu maksada göre izahlı olarak yazılmış
tır. 

Sokak ve umumî yerlerde intizamı temin ve sey

rüsefer talimatnamesine göre her türlü selâmeti 
bozacak hallere meydan vermemek üzere nakil va
sıtalarının haiz olmaları lâzımgelen şartlara uy
gun olmadığı takdirde işlemekten ve işletmekten 
men için polise salâhiyet veren 19 uncu madde 
encümenimizce tertip ve lâyihaya konmuştur. 

Polisin evlere girebilmesi hallerini gösteren 20 
inci madde tamamile amme menfaatini korumak 
maksadına müstenittir. 

Umumî ve hususî kanunlarda polise vazife ve
ren bir çok hükümler olduğundan bu kanunda ya
zılı vazife ve salâhiyetlerden başka bahsedilen ka
nunlar hükümlerinin devam edeceği tatbikatta 
tereddüde mahal vermemek üzere bu lâyihanın 
21 inci maddesinde Dahiliye encümeninin tasvibi 
veçhile aynen İcabul edilmiştir. 

Bir de gümrük ve inhisarlar mevaddı gibi ay
rıca zabıta teşkilâtı bulunan işlerde bu teşkilâta 
mensup memurların bulunmadığı yerlerde polisin 
inzibatî muamele yapabilecekleri 22 nci maddede 
yazılmıştır. Encümenin bu maddeyi lâyihaya 
koymaktaki maksadı hususî teşkilâtı bulunduğu 
ileri sürülerek misal olarak gösterilen işlerde ka
çakçılık gibi hale meydan vermemek ve buna te
sadüf edilirse kaçakçılarla kaçak mevaddı elde et
mek esbabına tevessül etmelerini temindir. 

Polis teşkilâtı olmayan yerlerde bu kanunda
ki salâhiyetlerin vilâyet ve kazalarda bulunan ve 
zabıta işlerile mükellef bulunan jandarma 
kumandanları tarafından ifa ve istimal edilme
si yolunda lâyihaya bir madde konmutur. 

Dahiliye vekilliğinin polis üzerindeki yük
sek murakabe hakkı ve teşkilâtın bu vekâlete 
bağlı bulunması itibarile bu kanunda yazılı 
olan ve en büyük mülkiye âmirlerinin salahi
yetli bulundukları hususları Dahiliye vekili
nin de kullanabilmesi tabiî ve lüzumlu bulun
makla bu maksadı ifade eden bir madde lâyiha
ya konmuştur. 

Lâyihanın 25 inci maddesinde bu kanunun 
tatbik suretini gösterir bir nizamname yapıl
ması yazılmış olup bu nizamnamenin ehemmi
yeti izahtan müstağni olduğundan kanunda ya
zdı esasların kolaylıkla tatbiki ve beklenen fa-
idelerin bu nizamname ile temin edileceği şüp
hesizdir. 

Sebepleri tafsilâtile izah edilen değişiklikler 
ve ilâvelerle hazırlanmış olan bu lâyihanın ter-
cihan ve müstacelen müzakere ve kabulünün 
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Umumî heyetin tasvibine arzına encümence 
ittifakla karar verilmiştir . 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salâhattin Rmf 

MADDE 1 — Polis asayişi, amme, şahıs, ta
sarruf emniyetini ve mesken masuniyetini ko
nur. Halkm< ırz, can ve malini muhafaza ve 
ammenin istirahatini temin eder. 

Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan ço
cuk, alil ve âcizlere muavenet eder. Kanun 
ve nizaftnnamelerinin kendisine verdiği vaızife-
leri yapar. 

MADDE 2 — Polisin umumî emniyete müte
allik inzibatî vazifeleri iki kısımdır: 

A) Kanunlara ve nizamnamelere ve Hükü
met emirlerine ve amme nizamıma uygun olma
yan hareketlerin işlenmesinden evvel bu ka
nun hükümleri dairesinde önünü almak, 

B) işlenmiş olan bir suç hakkında ceza mu
hakemeleri usulü kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı vazifeleri yapmak, polisin göreceği va
zifelerde salahiyetli âmirden verilecek emirlerde 
memurin kanununun 40 mcı maddesi hükmü ca
ri değildir. 

MADDE 3 — Belediye zabıtası işleri Hükü
metçe lüzum görülen yerlerde polise gördürülür. 

MADDE 4 — Polis hiç bir suretle vazifesin
den başka bir işte kulliajnılamaz . 

MADDE 5 — Polis aşağıda gösterilen kim
selerin parmak izlerini ve fotoğraf ilerini alma
ya salahiyetlidir: 

A) Polis veya jandarma tarafından Cumhu
riyet müddeiumumiliğine tahkikaıt evrajdle 
birlikte veya doğrudan doğruya gönderilip 
mezkûr makamca yapılan tahkikat neticesinde 
Türk ceza kanununa göre ağır hapis cezasını 
istilzam eden suçlarla ajaımenanj itimadı aley
hine işlenmiş suçların mazmunı ve mahkumları
nın, 

B) Yabancı memleketlerden Türkiyeye ka-
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Çanakkale Tokat Antalya 
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çanların memleket içinde bir yerden başka bir 
yere naklolfunanlann memleket dışma çıkarılan
ların, 

C) Hüviyetlerini ispat edemeyenlerin, 
D) Fuhuşla veya fuhuş yüzünden bulaşan 

hastalıklarla mücadele nizamname, ve talimat
nameleri hükümlerine göre kendilerine (Umu
mî ev sahibi), (Birleşme yeri sahibi), ve (Umumî 
kadim) adı verilenlerin ve itiyat sebebile veya 
menfaat kasdile kendilerini başkalarının zevki
ne terkedenlerin, fuhşa vasıtalığı itiyat eden
lerin, beyaz kadın ticareti ile meşgul olanların 
ve umumî kaidm patronlarının, 

E) Cumhuriyet müddeiumumilikleri ve adlî 
ve askerî mahkemelerce bir meselenin tetkik 
ve tahkiki için parmak izlerinin, fotograflarmm 
alınmasına lüzum gösterilen kimselerin. 

MADDE 6 — Hariçten gelen filimlerin gös
terilmesi ve dahilde yapılacak filimlerin çekil
mesi polisin iznine bağlıdır. Polis filimlerin 
ve senaryoların tetkik ve muayene işini alâkalı 
makamlarla birlikte ve nizamnamesine göre ya
par. 

MADDE 7 — Otel, gazino, kahve, bar, tiyat
ro, sinema, hamam ve plaj gibi umuma mahsus 
istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce po
lisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülki
ye âmirinin vereceği izne bağlıdır. 

îzin almamadan açılan bu gibi yerler polis ta
rafından kapatılır. 

MADDE 8 — Aşağıda yazılı: 
A) Kumar oynanan) umumî veya umuma açık 

yerleri, 
B) Uyuşturucu maddeler kullanılan yerleri, 
C) Mevcut hükümllere a y k m hareketleri gö

rülen umumî evler, birleşme yerleri ve tek başı
na fuhuş yapanların evlerini, 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ : 

Polis vazife ve salâhiyet kanunu lâyihası 



D) Ahlâka ve umumî terbiyeye uygun olma
yan veya Devletin emniyet ve siyasetine mazar
ratı dokunacak oyun oynatılan veya temsil ve
rilen yerleri; 

E) İzinsiz açılan içki yerlerini 
Polis/kati deliller elde ettiği takdirde o ye

rin en büyük mülkiye âmirinin emrile kapatabi
lir. 

Kapatmayı mucip sebepler1 suç teşkil ettiği 
takdirde tahkikat evrakı derhal Adliyeye verilir. 
Mahkemeden aksine bir karar verilinceye kadar 
bu kapatma devam eder. 

Kapatmayı icap ettirecek sebep mahkemeye 
verilecek hallerden değilse, kapatma en çok üç 
ay devam edebilir. 

4 MADDE 9 —Polis: 
A) Askere, zabitlere ve zabıta memurlarına, 

mahsus silâhlan, harp tüfeklerini ve namlusu 
15 santimetreden uzun olan tabancaları; 

B) İzinsiz taşman her model, çap ve büyük
lükte silâh ve tabancalarla, dinemit, bomba ve 
bunlara benzer yakıcı, öldürücü maddeleri ve 
zehirli gazlerle bunlara ait alet ve malzemeyi 
ve barut ve sair ateş alıcı eczayi ve yasak olan 
silâhlara ait fişekleri, 

0) Üstünde bulundurduğu saldırma ,kama, 
bıçak ve sustalı çakıları, amerikan yumrukları
nı, usturpa, matrakları, şişli bastonları ve buna 
benzer yaralayıcı âletleri, 

D) Ammenin emniyeti için tehlikeli bir va
sıta olarak kullanılması muhtemel her türlü eş
yayı» 

E) Serseri ve sabıkalılarda bulunan ve suç 
İşlemeğe yarayan her türlü vasıtaları (Zabıta 
şüphe üzerine bu kabil eşhasm üzerini arayabi
lir); 

P) Ahlâk ve umumî terbiyeye uygun olmayan 
şarkı veya sözleri yahut amme emniyetini bozu
cu hitabeleri muhtevi bulunan gramofon plâkla
rını ve izinsiz gösterilen veya elde edilen film
leri ve bu kabil sair basma yazı ve resimleri; 

alır. Bunlardan suç mevzuu olanları evraûrile 
Adliyeye ve diğerlerini ait olduğu makamlara 
verir. 

MADDE 10 — Taşınması memnu olan ka
ma, hançer ve saldırmanın yapılması ve satıl
ması da yasaktır. 

EsM eserlerden olupta kıymetli olanların sa
tışı bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 11 — Ağır ve hayaya ve içtimaî 
nizam ve ahlâka uygun olmayan harekette bu
lunanlarla bu yolda söz ve türitü *Öyieyenf ve 
çalgı çalanları, kadm ve gsenç erkeklere söz 
atanları, sarkratılık edenleri ve genç kimse
leri her türlü ahlâksızlığa teşvik eyleyenleri 
polis meneder. Suçlular hakâcmda tanzim olu
nacak evrak yirmi dört saat içinde Adliyeye 
verilir. 

MADDE 12 — Kız ve kadınların gazino, bar, 
ksfeşantan ve bunlara benzer içki kullanılan 
yerlerle banyo, hamam ve plajlarda çalışa
bilmeleri o yerin en büyük mülkiye âmirinin 
iznine bağlıdır. 

Yirmi bir yaşmdan küçük yaştaki kadm ve 
erkekler hiç bir suretle bu yerlerde çalıştırıla
mazlar. 

Bar, kafeşantan ve meyhanelere yanlarmda 
veli ve vasileri olsa bile 18 yaşmdan aşağı kü

çüklerin girmesini polis meneder. 

MADDE 13 — Polis halkın rahatmı boza
cak ve rezalet sayılacak surette sarhoş olanlarla 

sarhoşluk halinde başkalarına tecavüz edenleri 
ve mutlak surette ammenin istirahaıtini bozan
ları yakalar ve haklarında tanzim edeceği 
evrakile yirmi dört saat içinde Adliyeye verir. 

MADDE 14 — Dahiliye encümeninin 14 ün
cü maddesi aynen 

MADDE 15 — Dahiliye encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 16 — Polis, aşağıda yazılı hallerde 
silâh kullanmağa salahiyetlidir: 

4 ) Nefsini müdafaa, etmek, , 
B) Baş/kaamm ırz ve canma vukubulan ve 

başka suretle meni mümkün olmayan bir taar
ruzu savmak için, , 

G) Ağır cezayi müştekim bir suçtan maz
nun olarak yakalanıp nezaret altında bulunan 
veya her hangi bir suçtan mahkûm ve mevkuf 
olupta tutulması veya nakil ve şevki polise 
emir ve tevdi olunan şahısların kaçmaları veya 
bu maksatla polise taarruzları halinde yapıla
cak ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmaya ve 
taarruza mâni olmak için başka çare bulun-
mamışsa, 

D) Muhafazasına memur olduğu mevki veya 
elindeki silâha yahut kendisine verilmiş veya 



teslim edilmiş olan karakoİhâne ile şahıslara 
karşı vukubulacak taarruzu başka suretle defe 
imkân olmamışsa, 

E) Ağır cezayi müstelzim ve meşhut cü
rüm halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı 
olduğu yerin arandığı sırada o yerden şüpheli 
bir şahıs çıkarak kaçtığı ve dur emrine kulak 
asmadığı görülerek başka suretle ele geçiril
mesine imkân bulunmamışsa, 

F) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı 
maznun veya mahkûm olupta zabıtaca aran
makta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs 
edildiği sırada kaçar ve dur emrine de ku
lak asmayarak başka türlü ele geçirilmesi kabil 
olmazsa, 

J) Vazife esnasında polise tecavüze veya 
karşı koymağa elverişli aletlerin ve silâhların 
teslimi emredildiği halde emrin derhal yerine 
getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim 
edilmiş silâh ve aletleri zorla tekrar alınma
sına kalkışümışsa, 

H) Polisin vazifesini yapmasına yalnız ve
ya toplu olarak filî mukavemette bulunmuş ve
ya taarruzla mümanaat edilmişse, 

t) Devlet nüfus ve icraatına silâhlı olarak 
karşı gelinmişse. 

MADDE 17 — Polisin: 
A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre 

itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayet
sizlik edenler, 

B) Vazife yaparken polise mukavemette 
bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadile 
polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları 
takdirde hareketlerinde devam etmeleri melhuz 
bulunan şahıslar. 

Karakola götürülüp haklarında tanzim olu
nacak evrakla beraber yirmi dört saat içinde 
adliyeye verilirler. 

MADDE 18 — Fevkalâde hallerde ve Devle
tin emniyet ve selâmetini ve içtimaî nizamı teh
dit ve ihlâl kabiliyetini haiz vaziyetlerde bu hal 
ve vaziyetleri ihdas edeceklerinde veya deva
mına müessir olacaklarına şüphe edilenleri se
bep ortadan kalkıncaya kadar polis, nezaret al

tına alabilir ve umumî ve hususî nakil vasıtala
rına vazıyet edebilir* 

Bu hal ve vaziyetin ve devamının takdiri en 
büyük mülkiye âmirine aittir. 

MADDE 19 — Polis, sokak, miydan ve umû  
ma mahsus yerlerde intizamı temiıj, ve seyrüsefer 
talimatnamesindeki vasıflara uygun olmayan 
nakil vasıtalarını işlemekten ve bu vasıtaları 
serhoş olarak veya seyrüseferin iktizam ve selâ
metini bozacak surette idare edenleri çalışmak
tan meneder. 

MADDE 20 — Polis, aşağıda yazılı hallerde 
evlere girebilir: 

A) İstimdat veya yangın, su baskını ve bo
ğulma gibi büyük tehlikelerin ijaber verilmesu 
veya görülmesi halinde, 

B) Ağır cezayi müstelzim bir suçun işlenme
sine veya yapılmakta devam olunmasına mâni 
olmak için. 

MADDE 21 — Bu kanunda yazılı vazife ve 
salâhiyetlerin yapılması ve kullanılması için en 
büyük mülkiye âmirlerinin vereceği emirleri Da
hiliye vekili resen verebilir. 

MADDE 22 — Umumî ve hususî kanunlarla 
polise verilen ve bu kanunda yazalı bulunmayan 
vazife ve salâhiyetlerin hükümleri bakidir. 

MADDE 23 — Mahsus zabıta teşkilâtı olan 
işlerde bu teşkilâta mensup memur bulunmadığı 
yerlerde polis, bunlara ait inzıbaitî muameleleri 
yapmağa salahiyetlidir. 

MADDE 24 — Polis teşkilâtı olmayan yerler
de vilâyet ve kaza jandarma kumandanları bu 
kanunda yazdı vazifeleri yaparlar ve salâhiyetle
ri kullanırlar. 

MADDE 25 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

MADDE 26 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 27 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

. « • . . . 
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Polis vazife ve salâhiyetleri hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 
13 - III -1932 tarihli içtımamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
mazbâtasile birlikte takdim olunmuştur . 

Müktazasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
îsmet 

"Polis vazife ve salâhiyet kanunu esbabı mucibe lâyihası 

Zabıta teşkilât ve kavanin-î  intizam ve inzibatı ammenin temin ve istikrarına matuf olup memnu 
fiillerin ikamı daima men ve ikadan evvel de icap eden tedabiri mamayı ittihaz ve ifa vazife ve sa
lâhiyetini haizdir. 

Polisin eskisine nisbetle çok şümullü bir mahiyet alan ve artan vazifeleri karşısında muhtelif 
kanunî mevzuat ile tenakus etmiş olan salâhiyetinin iadesi, memleketin daima muhtaç olduğu huzur 
ve sükûnun ve asagrişin devamlı istikrarını temin noktainazarından çok lüzumludur. 

Vatandaşların hatlarma, hürriyetlerine ve memleketin um«ml eaâaiyetme karşı yapılan ve yapı
lacak elaehher tecavüz karpsmdar kahun hükümlerini harfiyen* icra ile mükellef buluna» inzibat kuv
vetlerine v & ^ n salâhiyetlerin, umumt bir şikâyetidâvet edecek mahiyette hiç bir suretle suiistimal 
edildiği ğörülmenöştir. 

îçtimaâf bünyemizi tahrip eden işset, kumar ve alehımum uyuşturucu mevat ile fuhuş ve ahlâk* 
adabı umumiyeyi muhil ahval ve neşriyata ve bu gibi tufeyli harekât, ve' müesseselere karşı Cüm' 
huciyet Hükümeti zaten esaslı bir mücadele halindedir. 

Vatandaşların ahlâkını istismar ederek menfi yollardan yürüyen kirli ruhlu eşhas ve müessese
lerin faaliyetine set çekmek, ammenin selâmet ve huzuru için elzem ve bu-da polise verilen ve ve* 
rileeek; olan' salâhiyetlerle mümkündür. 

Evvelce polise verilmiş d a n bazı kanunî salâhiyetlerin, yeni çıkan adlî kanunlarla tahdit veya 
refedtidiğinden bahisle, adK makamat ile zabıta arasında her an ve zaman ihtilâflar tahaddüs et
mekte ve devam eden bu noktai nazar ihtalâfındön binnetice «mniyeti amme müteessir olduğu gibi 
memnu efai müteşebbislerinin de cüretlerini artırmaktadır. 

Zabıta memurlarının, vazifelerini ifa ederken, salâhiyetlerini istimal hususunda mevcut kanunla
rın sraMelifve mütereddit hükümleri karşısında, arzedilen ihtilâflar yüzünden tereddüde düştükleri 
ve tedabiri mania ittihazında,-ve hâidîsatın karşılanmasında ve akabı vakada zâfa duçar oldukları ve 
bmnetİee asayişin ihlâline sebebiyet verecek vaziyetler ihdas ettikleri vekayi ile müsbet bir keyfi
yettir. 

Bunun için bu günkü Türkiye polisinin evvelce mevcut olan salâhiyetlerin iadesi ve lüzum ve ih-
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tiyaca göre yeni salâhiyetlerle teçhiz edilmesi memleketin yüksek menfaatleri icabındandır. 

Bu vazife ve salâhiyetlerin zabıta memurlarınca sarahaten ve vazıhan bilinmesi, tatbikatta tered
dütsüz icraat yapılmasını ve adlî vezaifin de ihtilafsız ve mütekâmil bir şekilde ifasını temin ede
cektir. Bu suretle polise ait vazife ve salâhiyetlerin bir araya telifi ile muayyen^ ve müsbet bir şe
kilde ve bir kanun halinde tedvini icap etmiş ve polisin vazife ve salâhiyetlerim umumiyet iti
bar ile gösteren işbu kanun lâyihası vücude getirilmiştir. 

Takdim kılınan bu kanun lâyihası, bilhassa vilâyetler idaresi türk ceza ve ceza muhakemeleri usu
lü kanunlarile zabıtanın vazife ve salâhiyetlerine temas eden diğer muhtelif kanunlar göz önünde bulun
durularak onların çizdiği esaslı hatlardan inhiraf edilmeksizin tanzim edilmiştir. 

Polisin umumî vazife ve salâhiyetlerine dair kanun maddelerinin esbabı mucibesi 

Madde 1 — Polis ve vazifesini tarif ve ifade eden bu madde, yeni kanunlarımızın ıstılahla
rına mutabık ve ayni zamanda vilâyetler idaresi kanununun valilerin inzibatî vazifesini tayin eden 
maddeye bazı ilâveler suretile polisin vazifesini sarahaten ifade etmektedir. 

Madde 2, 3 — Elyevm, meri bulunan polis nizamnamesi polise mevdu vezaifi taksimde mülga 
ceza ve usulü muhakematı cezaiye kanunlarını esoS ittihaz etmiş olduğu halde halen hükümleri ile amel 
edilmekte olan bu nizamnamenin ikinci maddesindeki taksim ve ifade, bu ceza kanunlarının yerine 
elyevm ikame edilmiş olan mevzuatı eezaiyemizin tarif, tasnif ve esasatma uygun bulunmadığı için, 
işbu kanunun 2, 3 üncü maddeleri, yeni ceza mevzuatımızın polise tahmil ettiği vazife ve salâhiye
tine ve ifade tarzına mutabık bir şekilde tertip ve tasnif edilmiştir. 

Madde 4 — Belediye kanunu, şehir zabıtasını belediyelere merbut hususî bir teşkilât suretinde 
göstermekte ise de, kanunun 109 uncu maddesi bu vazifenin Devletçe lüzum görülen beldelerde îcra 
Vekilleri Heyeti kararı Reisicumhurun tasdikile Devlet zabıtasına tevdi olunabileceğini tasrih et
miş olmasına binaen, bu maddenin vazına lüzum görülmüştür. 

Madde 5, 6 — Bu maddeler, vilâyetler idaresi ve Dahiliye merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanun ile polis teşkilât kanununun ve eeza muhakemeleri usulü kanununun ruh ve manasına 
tamamile mutabık olarak konmuştur. 

MADDE 7 — Bu madde ile polisin ötedenberi sarahaten tayin edilen ve fakat filen ve teamüîen 
mevcut olan vazife sahası tahdit ve tesbit edilmiştir. Yalnız memleketin her tarafında polis 
teşkilâtı mevcut olmadığından ve - bütçe mülâhazasile - bu teşkilâtın tamamen yapılması da zamana 
mütevakkıf bulunduğundan henüz polis teşkilâtı mevcut olmıyan şehir ve kasabalarda bu vazi
fenin halen olduğu gibi jandarma tarafından görülmesinin tasrihine lüzum hâsıl olmuştur. Sivil po
lise tevdi edilen vazifenin mahiyeti itibarile ve bütün medenî devletlerde olduğu gibi mıntaka kay
dından istisnası esas olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8 — Uzun müddetten beridir bütçe mülâhazasile miktarı tezyit edilemiyeh bu günkü vilâ
yet polis kadroları; vilâyetlerin ihtiyacına tevafuk etmiyecek bir haldedir. Bil vaziyet karşısın
da valilerin her hangi bir mülâhaza ile nizamnamenin tayin ve tahdit ettiği miktardan aşağı cüzî 
bir kuvvetle karakol açarak hem umumî sevk ve idarenin ahengini muhafaza etniek ve hem de esas 
kuvvetin zâfını mucip vaziyetler ihdasına meydan vermemek için vekâletten mezuniyet istihsali kay-
dinin vazına lüzum görülmüştür. Esasen gece ve gündüz faaliyette bulunacak bir polis karakol 
mevcudunun bu vazifeyi görecek miktarda olması da şarttır. Yalnız mıntakavî olmayıp mevziî va
zife mahalleri olan hudut kapılan, iskeleler ve mühim istasyonlara polis ikamesi valilerin dairei 
salâhiyetine terkedilmiştir. 

Madde 9 — Devletin umumî polis kadrosunun lüzum ve ihtiyaca göre tevzi ve polisin idarî ve 
inzibatî vahdetinin ve zaptı rap tının temini polis teşkilâtının garbın kabul ve tatbik ettiği yenilik
lerle teçhiz ve tenkisi, bu işlerin bir elden idaresine mütevakkıf bulunduğundan mercii itibarile Da
hiliye vekâletinde temerküz ettirilmiştir. ır.^-•«•-• 

Ancak şehir ve kasabalara mürettep polis kuvvetlerinin mıntakalara taksim ve; tefrikinde ahvali 
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inâhalliyeye vukuf itibariİe daha ziyade isabet göste reeekleri cihetİe bu salâhiyetlerin doğrudan doğ
ruya zabıta ve mülkiye emirlerine terkedilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 10 — Polis: Hükümetin satvet ve kudretini muhafaza ve kanunların hâkimiyet ve nüfu
zunu temin eden bir kuvvet olduğu halde, bazı âmirlerin polisi süflî işlerde istihdam edegeldikleri 
bir çok vaka ve hâdiselerle teeyyüt etmiş ve bu vaziyetler halk nazarında polisin şeref ve nüfuzunu 
nakisaya uğratmış olduğundan katî bir hüküm ifade eden bu maddenin vazına lüzum ve mecburi
yet görülmüştür. 

Madde 11 — Polis nizamnamesi de, polislerin mezun oldukları zamanlarda tesadüf ettikleri suç
lara karşı tarzı hareketleri hakkında sarih bir hüküm yoktur. 

işbu kanun lâyihasının polis ve vazifesini tarif eden birinci maddesindeki sarahate göre: polis, 
zaman ve mekân itibariİe her vakit ammenin intizamını muhil ahval karşısında harekete geçmiye mec
burdur. Hatta Türk ceza kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü bendile 527 nci maddesi, vatandaş
lardan her hangi birini bile, bu gibi intizam ve ammeye müessir ef aide tecavüze uğrıyanlar lehinde 
yardıma sevk ve icbar etmekte olduğuna nazaran, polisin mezun bulunduğu zamanlarda tesa
düf edeceği kanunsuz hareketlere müdahale etmesi lüzumu pek aşikârdır. 

Madde 12 — Şehir ve kasabalarda her mıntaka resmî polisin, mücavir polis mıntakasına her 
hangi bir işten dolayı takibat ve taharriyat icrası maksadile tecavüz etmesi, bir çok karışıklıkların 
ve idarî, inzibatî mahzurları mucip olmaktadır. Şu kadar var ki: ağır suçlarda, suçun mahiyet ve 
ehemmiyeti itibariİe müstemirren takibi amme inzibatı noktasından esas olması itibariİe istisnası zaru
rî görülmüş ve bu gibi suçlarda, mücavir mıntakaya geçen suçlunun bu mmtakalarda da takibine 
rnesağ verilmiştir. Ayni zamanda gerek yardım ve gerek birinci fıkrada arzedilen mahzurlara mey
dan vermemek maksadile keyfiyetten o mıntaka poUsinin en seri bir vasıta ile haberdar edilmesi sure-
tile de kayit altına alınmıştır. 

Madde 13 — Bu maddenin vazındaki sebep ve hikmeti izah edebilmek için; parmak izinin 
ve bundaki maksat ve gayenin ne olduğunun tavzihi lâzımgelir. Malûm olduğu üzere insanların el
lerinde ve bilhassa parmaklarının haricî son boğumlarının dahilî kısımlarında bir takım çizgiler 
mevcut olup bunlar rahmi maderde cenin halinde iken teşekkül ve vefattan sonra vücut tamamile 
tefessüh edinciye kadar uzuvları aynen muhafaza ederler. Bütün dünyada, polise malik olan her hükü
metin parmak izi teşkilâtı mevcuttur. Parmak izlerinin ahzi, iki gayeyi istihdaf eder. 

1 - Adlî teşhis, 
2 - Her hangi bir cürümde suçluyu tayin. 
1 - Adlî teşhis tabirinden maksat isim ve hüviyetlerini mütemadiyen değiştiren ve bilhassa amme

nin itimadı ve mal aleyhinde suç işleyen veya bu gibi suçlardan birile kuvvetle zan altında bulunan 
kimselerle hakikî hüviyetlerinin ve adlî sicillerinin tesbitinden ibarettir. Her hangi bir suçta, suçlunun 
tayini suç ika olunan mahallerde vesaiti mahsusa ile elde edilecek parmak izi intibaatının hususî usul
lerle tetkiki ve parmak izinin dosyalan veya bizzatmaznunun parmak izlerile mukayesesile hakikî 
mücrimi şüpheye mahal kalmıyacak surette tespit etmektir. 

Bunlardan başka hüviyetleri meçhul maktullerin ve naışlarm da parmaklarının izleri delâletile hüvi
yetleri meydana çıkarılır. Her hangi bir maznunun mücrimiyetine karar itasında itminan husulü ve 
tekerrür cürmün subutu için mahkemelerce bunların hayatı sabıkalarının bilinmesine lüzum ve ihtiyaç 
^ ardır. Bunan rağmen bir çok maznunlar hakikî hüviyetlerini ve sabıkalarını hâkim huzurunda inkâr 
(derler. Fakat bu inkârları, lâyetegayyer v<». katî bir vesika olan parmak izi kuyudatı tamamen red
deder. Parmak izi kuyudatının vusuk ve katiyeti, cumhuriyetin âdil hakimlerince takdir olunduğun
dan ceza davalarında buna mühim bir mevki verilmekte olduğu nazaraı şükranla görülmektedir. Bil
hassa takibat ve taharriyat hususunda bunun temin ettiği fevait ve muhassenat izahtan müstağni bu
lunmuştur. Bu madde , tertibi, ruhî, manası, şümulü ve hatta kelimelerinin istimali tarzı itibariİe 
beynelmilel bir mahiyeti haizdir. Bütün dünya polisinin kanunî mevzuatı tetkik olunursa bu mad
denin aynen mevcut olduğu görülür. Binaenaleyh beynelmilel zabıtai cinaiye komisyonunun daimî 
azası bulunan Cumhuriyet Hükümetimizin polis kanununda bu maddenin aynen mevcudiyeti lâzrm-
gelir. 
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Madde : 14 — Sinemalarda gösterilecek filimlelerin, gösterilmeden evvel polisin müsaade ve 

izinine tâbi olacağı hakkında işbu maddeye hüküm vazolunmuştur. Esnayı tetkik ve muayenede 
gösterilmesi muvafık görülmiyen filimler irae ettirilmiyecektir. Bu hususta on yedinci maddenin 
«F»fıkrasında kâfi izahat verilmiştir, 

Madde : 15,16 — îşbu maddede altı fıkrada eemedilcn ve alelûmum suçlaın mahalli ikaı olan mües
seselerin - katî deliler elde edildiği takdirde - şeddi için polise verilmek istenilen salâhiyetin mahiyeti 
şu noktalar üzerinde temerküz ettirilmiştir. Hâdisat ve istatistiklerle sabittir ki bilhassa[ l,2,3,üncü fık
ralarda gösterilen yerlerde irtikâp edilen suçlara karşı yapılan mücadele yalnız suç mürtekiplerile 
müessese sahiplerinin Türk ceza kanununda muayyen cezalarla tecziye edilmesini intaç etmekte ve fa
kat müesseselerin muzır faaliyetini hiç bir suretle tevkif edememektedir. 

Bu üç fıkradaki halin, ahlâkî, ailevî ve iktisadî ve sıhhî bünyeye müessir olan mazarratı hakkında 
fazla izahata esasen lüzum yoktur. Zira umumî efkâr her an bu afet ve haile ile meşgul ve mücadele 
halindedir. Binaenaleyh kumar oynanan umumî ve umuma açık ve uyuşturucu mevat kullanılmıya 
mahsus mahallerle kavanin ve nizamat ahkâmına muhalif açılmış fuhuş yerlerinin - katî delâil elde 
edildiği takdirde - kapatılmasının mücadele sahasında müsbet neticeler tevlit edeceğine kanaat umu
midir. 

Türk ceza kanunu umumî ahkâmına göre set keyfiyetinin bir meslekin veya sanatın tatilinden 
ibaret olduğundan dolayı ancak hükmü hâkim ile bunun kabili icra olacağı anlaşılmakta ise de ge
rek umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 1340 tarihli kanunda ve gerekse 1593 numaralı 
umumî hıfzıssıhha kanununun 259 uncu maddesinde set salâhiyetinin idarî makamata verildiği de 
görülmekte olduğuna göre istisnaî zaruretler karşısında da hususî ahkâm ile set salâhiyetinin idarî 
makamata da verilmesinde cevaz görülmektedir. 

A - Nitekim mevzuatı hazıradan evvel meri bulunan polis nizamnamesine müzeyyel mevat hakkın
da şubat 338 tarihli kanunu muvakkatin birinci maddesinde polise bu salâhiyet verilmiş ve buna ipti-
naen yapılan icraat, çok mahsus derecede kanunun istihdaf eylediği gayeyi temin etmekte idi. Gerçi 
Türk ceza kanununun 567 nci maddesi: kumar oynatan ve kumar oynamıya yer gösterenler hakkında 
ahkâmı cezaiye vazetmiş ise de kumar oynıyan umumî veya umuma açık yerler hakkında cezaî hükmü 
ancak cürmün tekerrürü halinde mevzubahs etmiştir. 

Esasen ceza kanunu umumî bir kanun olup ancak memnu fiiller mürtekiplerine verilecek cezalan 
tayin ve tesbit etmiştir. 

Memnu bir fiil ancak işlendikten sonra ceza kanunu mevzubahs olabilir. Zabita teşkilât ve 
kanunları ammenin intizam ve inzibatını temine matuf olup memnu fiillerin ikamı daima men ve 
ikadan evvel de icap eden mâni tedbirleri almak salâhiyetini bahşeder. Hatta bu gün mütemeddin 
Devletlerin bir çok kısmında polise nizamı içtimainin muhafazası zımnında muayyen ahvalde 
hürriyeti salip ceza ile malî ceza gibi cezalar vermek hususunda hakkı kaza dahi verilmiştir. Bu 
maddede talep edilen set salâhiyeti hakkı kaza ile alâkadar olmayıp ancak suçun vukuu ile suç
lunun tecziyesine kadar geçecek zaman arasında bu gibi yerlerde suçların tekrarına ve :devamına mey
dan ve imkân bırakmamak noktasından en müessir maniî bir tedbir mahiyetindedir. 

Polise verilmesine lüzum gösterilen bu salâhiyet ayni zamanda, umuru belediyeye .ait ahkâmı ce
zaiye hakkında 1340 tarihli kanunun 5 inci maddesinde "kavanin ve nizamat ve talimat ve mu-
karreratı belediyeye muhalefet edenler hakkında 3 - 15 gün icrayı sanattan menolunur.,, Tasrih 
edilen şekilde haddi zatinde meşru bir işle iştigal edipte sırf bu madde hükmüne muhalif hareke
tinden dolayı belediyeye verilen hakkı kaza mahiyetinde olmayıp sırf gayrimeşru ve kanunen 
ve ahlâkan memnu ve içtimaî bünyeyi muhrip ahvale karşı olup hududu mahkemenin kararma ka
dar imtidat eder . Bu itibarla bu fıkranın bu günkü Türkiye Cumhuriyetinin varmak istediği ga
yelere tamamen uygun bulunması ve kanunî mevzuat ile bariz tearuz göstermemesi bu salâhiyetin 
polise bahşında hiç bir mahzur arzetmez. 

Maddede set muamelesinin ancak mahallinin en büyük mülkiye memurunun tasdikile tamam 
olacağı kaydedilmiştir. Vilâyetin emniyet ve asayişinden ve içtimaî nizamın muhafazasından yegâne 
mesul bulunan en büyük mülkiye memurlarının bu set salâhiyetinde istimal edecekleri hakkı tak-
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dir bilhassa polisin, nüfuzunu hüsnü istimal etmesinin ve binnetiee vatandaşların iş hürriyetinin 
sebepsiz ihlâl edilmemesinin en büyük kâfil ve zamanıdır. 

B - Uyuşturucu mevat kullanmak için tahsis edilen yerlerin şeddine gelince; uyuşturucu me-
vaddın beşerî hayat üzerinde yaptığı tahribat Devletleri o derece fazla suretle alâkadar etmiştir ki 
son senelerde bununla mücadele için beynelmilel teşriki mesai esası dahi kabul edilmiş ve Cemiyeti 
Akvam bu bapta fazla alâka göstererek beynelmilel bir içtima dahi yapmağa muvaffak olmuş ve bu 
Devletler meyanında Hükümetimiz de mevki işgal etmiştir. 

Her Devletin ceza kanunlarında bu maddelerin ihzar ve tedarik ve nakil ve istimaline ve satışı
na karşı şiddetli cezaî müeyyedeler vazedilmiştir. Türk ceza kanununun 403-408 inci maddelerinde 
bu bapta ahkâm vardır. Şu kadar var ki polise verilmek istenilen salâhiyet, bu gibi mevaddın isti
mali için tahsis olunan mahallerin sedlino m ..tuftur. Fakat ceza kanunumuzda bu gibi mahallerin 
hükmen bile şeddine ait bir kayit yoktur. Ancak mevcut ahkâm, daha ziyade bu gibi mevaddın 
ihzar, tedarik, nakil ve istimal ve satışına aittir. Uyuşturucu mevaddın halen memleketimizde isti
mali bilhassa; polis nizamnamesine müzeyyel mevat hakkındaki kanunu muvakkatin 8 inci maddesi 
hükmünün uyuşturucu madde kullanılan mahallerin şeddi salâhiyetinin cari olduğu zamana nazaran 
bugün çok artmıştır. Suç istatistikleri bunu sarahaten göstermektedir. Polisin - katî deliller elde 
ettiği zaman - bu gibi maddelerin kullanılması için tahsis edilen yerleri derhal seddetmesi en mües
sir mâni tedbirlerden birisidir. Gene bu şeddin de icrası mahallin en büyük mülkiye memurunun 
tasdikile olup hududu da mahkeme kararının itasına kadardır. 

C - Gizli randevu mahallerile mevzu nizamat ve talimat ahkâmına muhalif hareketi görülen u-
mumlıanelerin şeddine gelince; insanlık hislerini tereddi ettiren ve içtimaî hayatta umulmaz rahneler 
açan fuhuş cemiyet aleyhinde irtikâp olunan ve cemiyet hayatını tehdit eden cinayetlerin en müthişi
dir. Ve fahişeler de bir cemiyet içindeki muzır unsurların en muzurlandır. 

Cemiyetin emniyet ve huzurunu selbeden caniler cemiyete zarar verirler. Fakat onların zararı 
bir veya bir kaç kişinin can veya malına münhasır kalır. Lâkin fahişelerin dağıttıkları zehir yüz
lerce, binlerce ahalinin hariminde facialara ve nesilden nesle geçen korkunç felâketlere sebebiyet ve
rir. Onun içindir ki bir çok içtimaiyatçılar fahişeleri muzır unsurların en muzuru telâkki etmişler
dir. Bunlara karşı alınacak tedbirler de mazarratları kadar şedit ve müessir olmalıdır. Bu içtimaî 
felâketi derpiş eden Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanu
nunun 128 inci maddesi de bu gibi mahaller hakkında Dahiliye ve Sıhhiye vekâletlerince müştere
ken bir nizamnamenin tanzim edileceğini tasrih etmektedir. Bu nizamname derdesti tanzimdir. 

Ancak vekâletin bu baptaki nokta i nazarı - esas itibarile - gerek gizli randevu mahallerinin ve 
gerek umumhanelerin nizamat ve talimat ahkâmına muhalif hareketleri görüldüğü takdirde derhal 
zabıtaca seddedilmesi noktasında - hâdisatın verdiği kanaatlara müsteniden - temerküz etmiştir. 

D - E - Ahlâk ve adabı umumiyeye mugayir oyun oynanan mahallerin ve ahlâk ve adaba muga
yir veya Devletin dahilî veya haricî emniyet ve siyasete müessir olup ta evvelce yapılan muayene 
neticesinde gösterilmesi menolunan filimelri gösteren sinemaların şeddine gelince; Türk ceza kanu
nunun 8 inci babının birinci faslının 426 ncı maddelerinde umumî ahlâk ve adaba muhalif efalin 
mürtekipleri hakkında kanunî vazifesini ifa edecekse de işbu mahallerin açık kalması, suçun tekerrür 
ve tevalisini mucip olacağı cihetle hem suçlu hakkında adlî takibat icrası ve hem de suç ika edilen 
mahal hakkında idarî tedbirin derhal ittihazı çok lüzumlu görülmektedir. 

F - Ruhsatsız açılan meyhanelerin şeddini' gelince: İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkın
da 1926 tarihli kanunda müskiratın sureti furuhtuna dair olan faslında, müskirat satanları ruhsat 
almağa mecbur etmiştir. Ancak bu ruhsat müskirat idaresinden verilmekte olup zabıtanın da tahki
katından geçeceğine dair bir hüküm yoktur. Fakat her yerde açılacak meyhaneler mıntakası İTeyeti 
Vekile kararile tesbit edildiğinden evvel em;]'dt. müteşebbisin meyhane açacağı yerin işbu kararname 
ahkâmına mutabık olup olmadığının tetkiki ve ayni zamanda meyhanelerin bilhassa suç kaynağı ol
ması ve meyhanecilerin de şahsiyetinin bu noktada müessir rol oynaması cihetile hüvviyet!» r n i n 
tahkiki intizamı amme ve idarî makamatın maniî tedbir ittihaz noktalarından başlıca vezaifindcn bi
rini teşkil eder. Bunun hilâfına açılmış olan bu gibi yerlerin şeddi de gayet tabiî görülür. Bu 



fıkra da bu esbaba iptinaen vazedilmiştir. 
Madde : 17 — Polisin bu maddedeki zabıt salâhiyetinin esasları Türk ceza kanunile ceza muha

kemeleri usulü kanunun 90 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 325 tarihli serseri: ve mazimneisu 
eşhas baklandaki kanunda mevcuttur. Ezcümle: 

A, B - Asker ve zabitlerle, zabıta memurlarına tahsis olunan silâhlarla harp tüfekleri ve namlosu 
15 santimetreden uzun tabancaları taşıyanlar, satanlar ve satılığa arzedenler hakkındaki türk ceza 
kanununun 264 üncü maddesinin ikinci fıkrasında cezaî müeyyede mevcut olduğuna göre bu gibi 
eslihayı taşıyanlar hakkında takibatı cezaiye için makamatı âliyenin icraî vazifesini gören zabıtaya 
maniî tedbir ve ayni zamanda kanunun infazı noktasından bu salâhiyetin verilmesi 254 üncü madde
nin hükmü iktizasındandır. Burada bu nokta sarahaten takyit edilmiştir. 

C - Ruhsat almaksızın dinamit, bomba ve buna mümasil yakıcı ve öldürücü aletle ve barut ve 
saire ateşli ecza ve memnu silâhlara ait fişeklerin zaptına gelince; yine türk ceza kanununun 264 
üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden A. B. fıkrasındaki mütalea aynen tekrar olunur. 

D - Memnu olmayıp ruhsatsız taşınan silâhlarla kama, saldırma, büyük pıçak ve emsali alâtı ca-
rihanın zaptına gelince: 

Kezalik türk ceza kanununun 549 uncu maddesine müsteniden A. B. fıkrasındaki mütalea tekrar 
olunur. 

E - Serseri ve sabıkalılardan şüphe edilenlerin üzerleri taharri olunarak bulunacak her nevi es-
liha ve alâtı carihayı ve suç ikama müsait her türlü vesaiti zapta gelince: 

İşbu fıkrada serdedilen serseri ve sabıkalılardan maksat 26 nisan 1325 tarihli serseri ve mazinneisu 
eşhas hakkı-Hdaki kanunun birinci ve onuncu m ddelerinde tarif edilen eşhastır. 

ika edilen suçların alelekser bu gibi eşhas tarafından işlendiği gerek zabıta ve gerek adlî istatis
tiklerle sabittir. 

Bu gibilerin üzerlerinde bulunacak yukarıda zikredilen alâtın müsaderesi zabıtanın intizamı 
ammenin muhafazası noktasından en müessir maniî bir tedbiridir. Ayni zamanda bu tecrübe key
fiyeti, kapalı veya iş görmeğe mahsus mahallerde icra edilecek değildir. Esasen üzerinde suç 
ikama müsait her türlü vesait bulunanlar derhal müddeiumumiliğe verilecektir. Serseri ve ma
zinneisu eşhasa şamil olan bu arma meselesi tehirinde mazarrat umulan hallere maksurdur. Ger
çi ceza muhakemeleri usulü kanununun 97 nci maddesinin ikinci fıkrası; ne gibi mahallerde taharri 
yapılabileceğini göstermekte ise de; bu, sükna ve iş görmeğe mahsus mahallerle kapalı yerlere 
münhasırdır. Halbuki serseri ve mazinneisu eşhas bu gibi mahallerde bulunmaz. Ekseriya yersiz 
ve yurtsuz olan bu kabil muzır eşhasın şüphe edi len her hangi bir yerde derhal taharrisi kastedil
miştir. 

F - Ahlâk ve adaba mugayir veya millî hissiyatı rencide eden veya Devletin dahilî ve haricî 
emniyetine ve siyasetine suitesir eden sinema filimlerinin zaptına gelince : 

17 nci maddenin E fıkrasında sinemalarda gösterilecek filimlerin muayeneye tâbi tutulacağı 
hakkında hüküm vazedilmiştir. Esnayi tetkik ve muayenede teşhir ve iraesi muvafık görülmiyen 
filimler gösterilmiyecektir. Bunun hilâfına gösterilen sinema filimlerinin iraesinde bir kast 
mevcut olduğuna şüphe yoktur. Bu gibilerin müsaderesi de, istihdaf edilen maksatlara tamamen 
mutabıktır. 

Matbuat kanununun ikinci maddesinin üçüncü fıkrası, sinemaları matbuat kanunu dairei şü
mulünden hariç bırakmıştır. Kanunen suç teşkil eden efal ile mücadele, polisin aslî vazifeleri cüm
lesinden olduğu için bu baptaki vazife sarahaten bu maddeye vazedilmiştir. Sinemalar ve film
ler hakkında şimdiye kadar cari olan usul, ihtiyacı tatmin etmediği filen sabit olduğundan bu 
hususta bu ahkâm dairesinde esaslı ve muvazzah bir talimatname tanzim edilecektir. 

Madde 18 — Bu maddede zikredilen efalin -son fıkra müstesna - her birine karşı, türk ceza 
kanununun ammenin nizamı aleyhine işlenen cürümler ve adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde
ki cürümler ve ahlâkı umumiyeye müteallik k a b a k l a r fasıllarında ceza müeyyedeleri mevcut oldu
ğuna göre bu fiillerin cümlesi suçtur. Polis; mfiniave adlî vazifesi itibarile bu suçlarm vukuunun me
nine ve takibine esasen salâhiyettar olduğnıdan bu bapta fazla mütalea ve esbabı mucibe s^dine 
lüzum görülmemiştir. 



_ 7 — 
Yalnız bu maddenin son fıkrasını teşkil ed^n icraat için sırf çocuklara mahsus olmak üzere umumî 

hıfzıssıhha kanununun işçiler hıfzıssıhhasr fakının 176 ncı maddesinde mutlak hüküm variır . Bina
enaleyh 18 yaşından aşağı çocukların Yun.-ıycsme matuf olan bu hükmün infazı polisin asi': vakfesi 
yanındadır. 

Bu madde zikredilen yerlerde alelûmum kız ve kadınların istihdamının meni hususuna gelince: 
Bunda istihdaf edilen gaye; birinci hamlede aile haklarının muhafazasıdır. Ayni zamanda umumî 
ve bilhassa, işe kullanılan yerlerde erkek ve kadının bir arada bulunması neticesi içtimaî terbiye ve 
adap noktasından henüz kemalini bulmıyan eşhasın - nefsanî ihtirasatı tahrik dolayısile - ağır suçlar 
ikamı intaç eden vaziyetler ihdas etmekte oldukları bir çok vaka ve hâdiselerle tahakkuk etmiştir. 

Hatta bu zaruret sevkile hem intizamı ammenin ve hem de hukuku ailenin muhafazası için bu gibi 
mahallerde kızların ve kadınların istihdamı idare ten menolunmuştur. Şayanı şükrandır ki ; bu 
tedbirin isabeti bu gibi hâdisatın ademi vukuu ile teeyyüt eylemiştir. 

Madde : 19 — îşbu maddede polise tahmil edilen vazifeler Türk ceza kanununun 571, 572, 573 
üncü maddelerindeki suçlan irtikâp edenlere karşıdır. 

Esasen polis, eeza muhakemeleri usulü kanununun 154 üncü maddesi mucibince adlî vezaiften ma-
kamatı adliyenin muavini sıfatile vazife gördüğüne göre, işbu suçların faillerile meşgul olmak ve 
haklarında kanunî takibat için nmktazi muameleyi ifa etmekle mtlkelleftir. Bu itibarla bu maddede 
polise verilen salâhiyet zaten mevzuat dahilindedir. Şu kadar var ki işbu vazifelerin ifa ve tahki
kat evrakını adlî makamata tekemmül etmiş bir vaziyette tevdi edilebilmesi için nagehzuhur ahvalde 
nazarı dikkate alınarak 24 saatlik bir zamana ihtiyaç olduğu tecrübelerle sabit bir keyfiyettir. 

Madde : 20 — 15, 17, 18 inci maddeler ahkâmının infazı ve kezalik adlî makamata mütekâmil ve ad
lî icraatı teshil edecek bir vaziyette evrakı tahkiki yelerin tevzi edilebilmesini teminen yine tecrübe
lere müsteniden 24 saatlik bir zamanın polise salâhiyet olarak verilmesinde zaruret vardır. 

Polis, adlî makamatın muavini sıfatile tahkikat icra edeceğine göre berayi tahkikat ifadesine mü
racaat lâzımgelen kimseleri celp ve isticvap etmek salâhiyetini zımnen haizdir. 

Bu hal idarî ve adlî makamat arasında ihtilâflara sebebiyet verdiği görülmekte olduğundan ve 
esasen polis nizamnamesine müzeyyel mevat hakkındaki 5 şubat 1338 tarihli kanunu muvakkatin dör
düncü maddesi de sarahaten tahkikat icrası zımnında ifadesine müracaat lâzımgelen eşhasın polis 
tarafından vukubulaeak davete icabet etmeleri mecburî olduğunu ve etmiyenler hakkında da 
ceza tertip edilmek üzere mahkemeye tevdi edileceğini zikretmekte olduğuna göre bu madde ile po
lise yeni bir salâhiyet verilmesi istihdaf edilmiş olmayıp ancak zımnen mevcut olan bu salâhiyetin 
yukarıda arzedilen ihtilâflara meydan kalmamak üzere sarih bir hükümle tesbitine matuftur. 

Madde : 21 — Halkın huzur ve emniyetini ihlâl edici unsurlarla gece ve gündüz mücadele eden 
polisin, Hükümetin eline tevdi eylediği silâhı istimaldeki hukuk ve salâhiyeti kanunî kayitlerle 
bağlı olmak lâzımgeleceğinden, ne gibi hallerde ve ne gibi zaruret ve mecburiyet karşısında si
lâh istimali çaresine baş vurulmak icap edeceği elyevm hükmü meri olup yeni Türk ceza kanunu
nun bu husustaki mevzuatına « umumyiet i t iba r i e » aykırı bulunmıyan « polis nizamanmesine 
müzeyyel mevat hakkındaki 5 şubat 1338 tarihli kanunu muvakkat » ahkâmile tayin edilmiş ol
duğundan kanun bu hükümleri, bazı tabirat ve ifade tarzları, yeni adlî kanunlarımıza göre 
değiştirilmek ve ruh ve manasına dokunulmamak suretile işbu kanuna naklolunmuştur. 

Bu madde hükmü, Türk ceza kanununun 49 uncu maddesile de teyit edilmiştir. 
Bilhassa kanunların hükümlerini veya salâhiyettar mercilerden verilip infaza vazifeten zarurî 

olan bir emri icra suretile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemiyeceği hakkındaki 49 uncu 
maddedeki ahkâm tetkik edilirse, polise bu madde ile verilen salâhiyetin, ceza kanunundaki sa
rahati teyitten ibaret olduğu anlaşılır. 

Bu maddede beyan olunan fiillerden birini yine bu maddede - gösterilen mecburiyetlerle - ya
panlara ceza verilmiyeceği tasrih edilmiş ve bu suretle can ve ırza vukubulaeak taarruzları def 
için icabında silâh istimaline her ferdi mezun kılmıştır. 

Bu suretle polis; işbu maddede tesbit edildiği veçhile altı halde silâh kullanabilecektir. 
Madde 23 — îşbu maddede zikredilen ahval; türk ceza kanununun 526 ncı maddesinde ceza te-
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yidi altına alınmıştır. Ancak polisin bu ahkâm dahilinde verdiği emirlerine itaat etmiyenler hak
kında kanunî takibat yapılmak üzere adlî makamata tevdii polisin vazifelerinden biridir. 

Şu kadar ki, maznunların 24 saat zarfında ait olduğu makama tevdii hakkındaki kaydin esbabı 
mucibesi, işbu kanunun 19, 20 inci maddelerinde arzedilen esbabı mucibenin aynidir . 

Madde: 24 — Mevcut ve müteferrik kanunlarla polise tevdi ve tahmil edilen vazife ve salâhiyetle
rin heyeti umumiyesini bir arada cem ve telif etmek kanun tedvininden ziyade bir polis düsturu 
vüeude getirmek demek olur. îşbu kanunda yalnız en esaslı mevcut ve yeni vazifeler ve salâhiyetler 
üzerinde tevakkuf edilmiştir. Buna binaen eski kanunî hükümlerin yine baki olduğunu tasrih için 
işbu madde vazolunmuştur. 

Madde: 25 — Kanunların hükümlerini anlayışta ve tatbika seviye itibarile farklar husule gelmek
te olduğu tecrübelerle sabit olmasına binaen anlayış ve tatbikatta yanlışlıklara meydan bırakmamak 
için hükümlerin vazih bir surette ifade edilmelerine zaruret vardır . İşbu lüzum ve ihtiyaea ipti-
naen işbu madde vazedilmiştir. 

Madde; 26, 27 — îşbu maddeler hakkında esbabı mucibe aı*zma lüzum görülmemiştir. 

Dahiliye encümeni mabatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 61 
Esas No. 1/278 

5-VI-1934 

Yüksek 

Polis vazife ve salâhiyetleri hakkında Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 13 - III -1932 tarihli içtimaında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bil
diren Başvekâletin 19 mart 1932 tarih ve 6/646 
sayılı tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Emniyet işleri umum müdürü beyin de 
bulunduğu toplantılarımızda okundu ve lâyiha 
tetkik olundu. 

Devletin emniyetini, efradın hürriyet ve şa
hıs ve mesken masuniyetini muhafaza ve temin ile 
mükellef olan polisin vazife ve salâhiyetini sa
rih bir surette tayin etmek lüzumu aşikârdır. 

Polisin teşkilât, vazife ve salâhiyetlerini tes-
bit eden polis nizamnamesi bu günkü ihtiyaçlara 
kifayet etmediği gibi bilâhare neşrolunan bazı 
kanunlar da bu nizamname ve ona müzeyyel me-
vat hükümlerini ilga eylediklerinden halen po
lisin vazife ve salâhiyetini vazıh an tayin etmek 
mümkün olmamakta ve ekseriya polisle adlî ma
kamlar arasında ihtilâflar çıkmaktadır. 1932 
senesinde neşrolunan (2040) sayılı kanunla po
lis teşkilâtı salim bir yola konulmuş ve bu hu
sustaki boşluk doldurulmuş idi. 

Polisin vazife ve salâhiyetlerini tahdit ve 

Reisliğe 

tesbit için bu defa Yüksek Meclise sunulan iş
bu kanun lâyihası esas itibarile tasvibe şayan 
görülmüştür. 

Polise tevdi olunan ağır ve külfetli ve çok 
mesuliyetli vazifelerin ifası için kendisine ol
dukça vüsatli salâhiyetler verilmesi zarurî bu
lunmaktadır. 

Bu düşünce ile tadilen tanzim kılınan lâyi
hanın Ulu Heyetin isabetli görüşüne sunulması
na karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Da. En. Reisi 

Tekirdağ 
Cemil 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 
Aza 
Muş 

Hasan Reşit 
Aza 

Adana 
Ali Münif 

Aza 

R. V. 
Mezundu 

Aza 
Antalya 
Rasıh 

Aza 
Amasya 
İsmail 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit 

M. M. 
r Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Giresun 
A. Münir 

Aza 
Kütahya 
Memet 

Aza 
Malatya 
Muttalip 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 
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HÜKÜMETİ» TEKLİFİ 

Polisin umumî vazife ve salâhiyetlennB ektir-ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti polisi; ka
nunlar ve nizamların uhdesine tev.di eylediği in
zibatî vazifeleri, ve bunlara müstenit Hükümet 
emirlerini ifaya mecbur, umumî emniyet ve asa
yişin ve şahsî masuniyetin, ve tasarrufa müteallik 
emniyetin teminine memur kuvvettir. 

MADDE 2 — Polisin umumî emniyete müteal
lik inzibatî vazifeleri iki kısımdır: 

1 - Kanunlara ve nizamnamelere muhalif hare
ketlerin vukuundan evvel önünü almak, 

2 - Kanunlara ve nizamlara muhalif hareketle
rin vukuundan sonra umumî ve hususî kanunî mev
zuatımıza tevfikan iktiza eden vazifeleri yapmak, 
suçları ve suçluları aramak ve işin tenviri için lâ-
zımgelen acele tedbirleri itihaz etmektir. 

MADDB 3i— Yakandaki, maddtain birinci frfc-
rasmda gösterilen vazifeler siyasî; ve idarî harala-
rile ikiye ayrılır : 

1 - Polisin siyasî vazifesi; Devletin ve Hükü
metin siyasetine ve dahilî emniyetine, ve her türlü 
tesvilât ve tahrikâta karşı; tefahhusat icrası ve 
mâni tedbirler itihazı, 

2 - idarî vazifesi, şahsî hürriyeti »haleldar et
memek şartile kanunlara ve nizamlara1 muhalif 
hareketlerin vukuuna mâni ve emniyet ve şahsî 
masuniyeti ve tasarruf hakkını muhafaza ve temine 
hadim tedbirler ittihazından ibarettir. 

MADDE 4 — Hükümetçe lüzum görülen belde
lerde belediye zabıtası vazifesi kanunlar ve nizam
lar dairesinde polise gördürülür. 

MADDE 5 — Polis Dahiliye vekâletine mer
buttur. Vekâlet, Emniyet işleri umum müdürlü
ğü vasıtasile memleketin bütün polisini idare eder. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Polisin vazifesi ve salâhiyeti kanunu lâyihası 
Polisin vazifesi 

MADDE 1 —- Polis j umumî emniyet ve asayi
şi muhafaza; şahıs ve mesken masuniyetini ve ta
sarrufa müteallik hakları temin ve kanun ve ni
zamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri ifa ile 
mükelleftir. 

İnzibatî vazifelerin taksimi 

MADDE 2 — Polisin umumî emniyete müte
allik inzibatî vazifeleri iki kısımdır: 

a) Kanunlara ve nizamnamelere ve Devlet 
emirlerine uygun olmayan hareketlerin işlenme
sinden evvel önünü almak (Polis; bu kısım vazi
fesini işbu kanun hükümleri dairesinde yapar ) ; 

b) Kanun ve nizamnamelere ve Devlet emir
lerine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden 
sonra adlî takibat yapmak (Polis; bu kısım va
zifesini umumî ve hususî kanunlara göre yapar). 

önleyici vazifenin taksimi 

MADDE 3 — ikinci maddenin (A) fıkrasında 
mezkûr polisin önleme vazifesi (siyasî) ve (idarî) 
olmak: üzere ikiye ayrılır : 

a) Siyasî vazife; Devletin siyaset ve umumî 
emniyetine tesir yapacak dahilî ve haricî her tür
lü siyasî tahrikler ve bozgunculuklara karşı uya
nık durmak ve önleyici tedbirler almak; 

ıb) idarî vazife; kanun ve nizamnamelere uy
gun olmayan (hareketlerin önüne geçecek ve şa
hıs ve mesken masuniyet ve emniyetinin ve tasar
ruf ıhaklarımn muhafazasına yarayacak tedbirler 
ittihaz eylemektir. 

Polisin belediyecilik vazifesi 

MADDE 4 — Hükümetçe lüzum görülen bel
delerde belediye zabıtası vazifesi polise gördürü
lür. 

Vazifenin hududu 

MADDE 5 — Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara dayanarak salahiyetli makamlar tarafın
dan verilmiş emirlerin mükellef tutmadığı hiç 
ıbir iş polisten istenemez ve polis hiç ıbir suretle 
esas vazifesinden baöka ıbir iste kullanılamaz. 
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MADDE 6 — Polis vilâyetlerde valinin, kaza
larda kaymakamın, nahiyelerde müdürün ve ad
liyeye müteallik işlerde Cumhuriyet müddeiumu
misinin emri altında vazife görür. 

MADDE 7 — Resmî polisin memuriyet mmta-
kaları şehir ve kasabalar belediyeleri hududu ile 

Parmak izi ve fotoğraf alma salâhiyeti 

Salahiyet: 
MADDE 6 — Polis; aşağıda gösterilen kim

selerin parmak izlerini ve fotoğraflarını almağa 
salahiyetlidir: 

a) Polis veya jandarma tarafından ımüddei 
umumiliğe tahkikat evrakile birlikte veya şahsen 
gönderilip mezkûr makamca yapılan taihıkikat ne
ticesinde türk ceza kanununa göre ağır cezayı is
tilzam eden suçlarla, ammenin itimadı aleyhine 
işlenmiş suçların mürtekilbi olduklarına kaviyyen 
kanaat getirilenlerin veya bu cezalarla mahkûm 
'bulunanların, 

ib) Eenefbi (memleketlerden Türkiyeye ka
çanlarla, mültecilerin ve memleket için bir 
yerden başka bir yere naklolunanlarla, memleket 
dışına çıkarılanların» ecnebi dilencilerin ve alelû-
mum serserilerin, 

c) Her ne sebeple olursa olsun zabıtaca yaka
lanıp hüviyetlerini, kanaat verici evrak veya ta
nınmış kimselerle ispat edemeyenlerin, 

d) Fuhuşla veya fuhuş yüzünden bulaşan has
talıklarla mücadele nizamname ve talimatnameleri 
hükümlerine göre kendilerine, (umumî ev sahibi), 
(birleşme yeri sahibi), (umumî kadın) adı verilen
lerin; ve itiyat sebebile yahut menfaat kastile 
kendilerini başkalarının zevkine terkeden erkek
lerin; muhabbet tellâllarının, beyaz kadın ticare-
tile meşgul olanların, umumî kadın patronlarının; 

e) Zalbıtaca şüpheli görülen kıptilerin, 
f) Müddeiumumilikler ve adlî ve askerî mah

kemelerce bir meselenin tetkik ve tahkiki için par
mak izlerinin ve fotoğraflarının alınmasına lüzum 
gösterilen kimselerin. 

Film ve senaryoların tetkiki salâhiyeti 

MADDE 7 — Filmler; gösterilmelerinden ev
vel polisin muayenesine ve umuma gösterilmeleri 

mahduttur. Ancak resmî polis teşkilâtı mevcut ol- için polisin iznine tabidirler. Ij^emleket dahilinde 
mıyan şehir ve kasabalarda bu vazife, polis teşki- çekilecek filmlerin senaryoları evvelce polisin 
lâtı yapılmaya kadar jandarmaya aittir. Sivil tetkikine arzolunacak ve müsaade olunduğu tak-
polis için mıntaka kaydi yoktur. 

MADDE 8 
sına lüzum 

- Yeniden polis teşkilâtı yapılma-
en şehir ve kasabalara Dahiliye 

d irde filmler çekilebileceklerdit*. 
îşbu tetkikatın şekil ve sureti bir nizamname 

ile tesbit olunur. 

Kapatma salâmyeti 

MADDE 8 — Polis; katı jdeliller elde ettiği 
takdirde aşağıda yazılı yerleri - muhakeme neti-
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vekâletinin müsaadesi istihsal olunmaksızın daimî 
polis ikame olunamaz. 

Hudut kapılan, iskeleler, istasyonlar bu ka
yıttan müstesnadır. j 

MADDE 9 — Polis teşkilâtının tanzim ve ten-
siki ve kadrolarının tesbiti Dahiliye vekâletine 
aittir. 

Şehir ve kasabalardaki mevcut polis kuvvetle
rinin mıntakalara tefriki mahallin en büyük zabıta 
âmirinin tensip ve teklifi ve mülkiye âmirinin tas
vibi ile olur. 

MADDE 10 — Kanun ve nizamların ve bunla-1 
ra müsteniden salâhiyettar makamlardan verilen 
emirlerin mükellef tutmadığı hiç bir iş polisten i 
istenemez ve polis hiç bir suretle esas vazifesi hari
cinde kullanılamaz. 

i— 
eesine kadar - kapatmaya salâhiyettardır t 

a) Kumar oynanan umumî ve umuma, açık 
yerler, 

b) Uyuşturucu maddelerin kullanılmasına tah
sis edilen mahalleri, 

c) Mevcut hükümlere aykırı hareketleri gö
rülen umumî evlerle birleşme yerlerini ve tek ba
şına fuhuş yapanların evlerini, 

d) Ahlâka ve umumî terbiyeye uymayan oyun 
oynatılan yerleri, 

e) Ahlâk ave umumî terbiyeye uygun olma-
| mâsmdan veya Devletin emniyet ve siyasetine 
| fena tesiri melhuz bulunmasından dolayı gösteril-
| meşine izin verilmeyen filmleri gösteren erinema-
| lan, 
| f) Ahlâka ve umumî terbiyeye uygun olma-
j yan yahut Devletin emniyet ve siyasetine smazar-
ratı dokunacak temsil verilen yerleri, 

G) izinsiz açılan içki yerlerini. 

MADDE 9 — Sekizinci madde hükümleri ma
hallin en büyük mülkîye âmirinin tasdikîle icra 
ve infaz olunur. 

I MADDE 10 — Polis; 
a) Askere, zabitlere, zabıta memurlarına mah-

j ÜUS-- silâıhlarla harp tüfeklerini, 
b) izinsiz taşınan her modelde, her çapta ve 

her büyüklükte her türlü silâh ve tabanealarla 
dinamit, bomba ve bunlara benzer yakıcı, öldürü
cü maddeleri ve zehirli gazlarla bunlara ait alet 
ve malzemeyi ve barut ve sair ateş alıcı eczayı 
ve yasak silâhlara ait fişekleri, 

c) Saldırma, kama, bıçak ve sustalı bıçakları, 
amerikan yumruklarını, şişli bastonları ve buna 
benzer yaralayıcı aletleri, 

d) Âmmenin emniyeti için tehlikeli bir vasıta 
olarak kullanılması muhtemel sair her nevi eşyayı, 

e) Şüphe üzerine üstleri aranan serseri ve sa
bıkalılarda bulunan ve suç islemeye yarayan her 
türlü vasıtaları, 

f) Ahlâk ve umumî terbiyeye uygun olmayan 
şarkı veya sözleri veya âmme emniyetini bozucu 
hitabeleri muhtevi bulunan gramofon plâklarını 

I ve izinsiz gösterilen veya elde edilen filmleri ve 

Zaptetme salâhiyeti 



. - 12 — 
bu kabil sair matbuaları, 

Zapta salahiyetlidir. 

MADDE 11 — Polis izinli olduğu veya memu
riyet mıntakası haricinde bulunduğu vakitlerde 
dahi kanunlara ve nizamlara muhalif her hangi bir 
harekete veya bir suça tesadüf ettiği halde müda
haleye ve kanunî vazifesini ifaya ve vazife ifası 
sırasında müşkülâta maruz kalan zabıta kuvvetle
rine pilâdavet iltihak ve yardıma mecburdur. 

MADDE 12 — Polis, ağır suçlarda suçlunun 
takip VP. yakalanması için mücavir polis mıntaka-
sında da icraata devam edebilirse de keyfiyetten 
en seri vasıta ile mahallî polis teşkilâtını haberdar 
etmeğe mecburdur. 

MADDE 13 — Polis, atide gösterilen kimsele
rin parmak izlerini zabıt ve fotoğrafilerini ahza 
salahiyetlidir: 

A - Polis veya jandarma tarafından müddeiu
mumiliğe mevcuden veya evrakı tahkikiyeleri gön
derilen ve müddeiumumilikçe resen yapılan tahki
katta türk ceza kanununa göre ağır cezayi müstel-
zim suçlarla mal ve ammenin itimadı aleyhine İş
lenmiş olan suçların mürtekibi olduklarına zarım 
galip veya ceza ile mahkûm olan suçluların, 

B - Memaliki ecnebiyeden Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahiline firar edenlerle mülteciler ve 
dahili memlekette bir yerden diğer bir yere veya 
memleket haricine tart ve tebit olunanlarla ecnebi 
seele ve alelûmum serserilerin, 

C - Her ne sebeple olursa olsun zabıtaca yakala
nıp hüviyetini evrakı müsbite ve şuhudu mutebere 
ile ispat edemiyenlerin, 

D - Emrazı zühreviye nizamname ve talimatna
mesi ahkâmına tevfikan kendisine umumhaneci, mü-
lâkathaneci veya fahişe denilen kadınların, itiya-
dî veya menfaat mukabili kendini aharın zevkine 
terkeden erkeklerin, muhabbet tellâllarının, beyaz 
kadın ticaretile meşgul olanların, fahişe hamileri
nin, 

E - Zabıtaca şüpheli görülen kıptilerin, 
F - Mehakim, müddeiumumilik, askerî mahke

melerce bir meselei cezaiyenin tetkik ve tahkiki için 
parmak izi ve fotoğraflarının alınması lüzum 
gösterilen kimselerin. 

MADDE 14 — Filimler gösterilmeden evvel po
lisin muayene ve iznine tâbidir. 

MADDE 11 —• Ar ve hayaya ve içtimaî nizam 
ve alâka uygun olmayan (hareketle bulunanlarla 
bu yolda söz ve türkü söyleyen vei çalanları, genç 
kız ve erkeklere söz atanları, sarktntılık edenleri, 
genç kimseleri her türlü ahlâksızlığa şevk ve teş
vik eyleyenleri meneder. 

MADDE 12 — Kız ve kadınların, gazino, bar, 
kafeşantan ve bunlara benzer içki kullanılan yer
lerle banyo ve hamam ve plajlarda çalışabilmeleri 
mahallin en büyük mülkiye âmirinin iznine bağ
lıdır. On sekiz yaşından küçük yaştaki kız ve 
erkekler hiç bir veçhile 'bu yerlerde çalıştırılamazlar. 

MADDE 13 — Polis ;• halkın rahatını bozacak 
ve rezalet sayılacak surette sarhoş olanlarla sar
hoşluk halinde başkalarına tecavüz edenleri ve 
alelıtlak umumun istirahatını bozanları yakalar 
ve haklarında tanzim edeceği evrakı 24 saat zar
fında adlî makama tevdi eder. 

MADDE 14 — Şehir ve kasabalarda gerek mes
ken içinde ve gerek dışında saait 24 ten sonra her 
ne suretle olursa olsun civar >halkmın rahat ve hu-
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MADDE 15 — Polis katî delâil elde ettiği tak
dirde zirdeki mahalleri şedde salâhiyettardır: 

A - Kumar oynanan umumî veya umuma açık 
yerleri, 

B - Uyuşturucu maddeleri kullanmak için tah
sis edilen yerler, 

C - Gizli randevu mahalleerile mevzu nizamat 
ve talimat ahkâmına muhalif hareketi görülen 
umuhaneler, 

D - Ahlâk ve adabı umumiyeye mugayir oyun 
oynanan mahaller, 

E - Ahlâk ve adaba mugayir veya Devletin da
hilî veya haricî emniyet ve siyasetine müessir olup 
ta evvelce yapılan muayene neticesinde gösterilme
si menolunan filimleri gösteren sinemalar, 

F - Ruhsatsız açılan meyhaneler. 

MADDE 16 — On beşinci madde ahkâmının ic
ra ve infazı mahallin en büyük mülkiye memuru
nun tasdiki le tamam olur. 

MADDE 17 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 90 inci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan 
polis, cumhuriyet müddeiumumilerinin muavini 
sıfatile aşağıda gösterilen esliha, alâtı cariha, ve 
ateşli eczaları ve filimleri zapta salâhiyettardır: 

A - Askere, zabitlere, zabıta memurlarına tah
sis olunan silâhlarla harp tüfeklerini, 

B - Namlusu 15 santimetreden uzun tabancaları, 
C - Ruhsat almaksızın dinamit, bomba ve buna 

mümasil yakıcı ve öldürücü alet, barut ve sair ateşli 
ecza ve memnu silâhlara ait fişekleri, 

D - Memnu olmayıp ruhsatsız taşman silâhlarla 
kama, saldırma, büyük biçak ve emsali alâtı eari-
hayı, 

E - Serseri ve sabıkalılardan şüphe edilenlerin 
üzerleri taharri olunarak bulunaeak her nevi esliha 
ve alâtı earihayı ve suç ikama müsait her türlü ve
saiti, 

F - Ahlâk ve adaba mugayir veya millî hissiya
tı rencide eden veya Devletin dahilî ve haricî em
niyetine ve siyasetine müessir olan sinema filmini. 

zurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe 
menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler ihakkında ce
za kanununun 546 noı maddesine göre takibat 
yapılır. 

Zabıtadan izin almarak yapılacak düğün ve 
müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır. 

MADDE 15 — Polis; 8, 10, 11 inci maddeler 
hükümlerini infaz etmekle beraber suçlular hak
kında tanzim edeceği evrakı 24 saat içinde adlî 
makamlara verir. 

MADDE 16 — Polis; Yaptığı tahkikat esna-
smda ifadelerine müracaat lâzımgelen kimseleri 
çağırır ve kendilerinden lüzumu olan şeyleri sorar. 

3-Silah kullanmaya mezuniyet 

MADDE 17 — Polis; aşağıda yazılı hallerde 
silâh kullanmaya mezundur: 

a) Nefsini müdafaa için, 
Ib) Aharin can ve ırzına vukuıbulan ve kaç

mak mümkün olmayan İbir taarruzun başka su
retle meni mümkün olmazsa, 

c) Ağır cezayı ımüstelzim ıbir suçtan maznun 
olarak yakalanıp nezaret altında bulunan veya 
ıbu suçtan maihkûm ve mevkuf olupta her hangi 
bir mahalle nakil ve şevki polise tevdi olunan 
şahısların muhafaza veya şevkleri esnasında fi
rarları veya firar maksadile polise taarruzları 
halinde vaki olan iıhtarata itaat edilmemesi ve 
firar ve taarruza mani olmak için silâh kullan
maktan ıbaşka çare bulunmaması, 

d) Muhafazasına memur olduğu mevkie veya 
elindeki silâha veyahut kendisine tevdi ve tes
lim edilen fcaralsolıhane ile şahıslara ıkarşı vuku-
bulacak taarruzu \baska suretle defe imkân olma
ması, 

e) Ağır cezayı ımüstelzim ve cürtoü meşhut 

file:///baska
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MADDE 18 — A - Polis, ar ve hayaya mugayir 
harekette bulunanlarla genç kız ve erkeklere söz 
atanları ve sarkıntılık edenleri ve genç kimseleri 
her nevi ahlâksızlığa ve işrete teşvik ve sevk eyli-
yenleri ve nizamı içtimaiye muhalif kanunen söy
lenmesi ve çalınması memnu bulunan şarkıları me-
neder. 

B - On sekiz yaşından aşağı çocuklarla alelû-
mum kız ve kadınların - iş mahalleri müstesna ol
mak üzere - kahve, gazino, bar, meyhane, ka-
feşantan ve emsali içki kullanılan umumî yerlerde 
istihdamları polisçe menolunabilir. 

MADDE 19 — Polis; halkın rahatını bozacak 
veya rezalet çıkartacak surette aşikâr bir halde 
sarhoş olanlarla sarhoşluk halinde başkasına teca
vüz ve umumun istirahatini selbedenleri ve sarhoş
luğu itiyat ve iptilâ derecesine vardıranları yaka
lar ve haklarında tanzim edeceği evrakı 24 saat 
zarfında ac}lî makamata tevdi eder. 

halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı olduğu 
yerin arandığı sırada o mahalden;şüpheli ıbir şah
sın çıkarak firar etmesi ve verilen (dur) emrine 
kulak asmaması, 

f) Ağır hapsf müstelzim bir suçtan dolayı maz
nun veya mahkûm olup ta zabıtaca aranmakta 
olan bir şahsın yakalanmağa teşebbüs olunduğu 
sırada firar etmesi ve (dur) emrine kulak asma
dığı görülerek başka suretle ele geçirilmesine im
kân bulunmaması, 

g) Vazife esnasında polise tecavüze veya karşı 
koymağa elverişli aletlerin ve silâhların teslimi 
emredildiği halde emrin derhal yerine getirilme
mesi veya teslim edilmiş silâh ve aletlerin zorla 
tekrar alınmasına teşebbüs olunması, 

h) Polisin vazifesini yapmasına münferiden 
veya toplu olarak filî mukavemette bulunulmasr 
veya taarruzla mümanaat edilmesi, 

i) Devlet nüfuz ve icraatına silâhlı olarak kar
şı gelinmesi, 

Zikrolunan işbu hallerde silâh kullanan me
mur aksi sabit olmadukça muaheze edilmez. 

Polise itaatsizlik ve mukavemet 

MADDE 18 — 
a) Polisin kanun ve usul dairesinde verdiği em

re itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayet
sizlik edenler karakola celp ve haklarında tanzim 
olunacak tahkikat evrakile birlikte yirmi dört sa
at içinde adlî makama tevdi olunurlar. 

:b) Vazife ifası sırasında polise mukavemette 
bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadile 
polise zorla karşı koyan ve nezaret altına alınma
dıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri 
melhuz bulunan şahıslar nezaret altına alınarak 
haklarında tanzim olunacak evrak ile beraber yir
mi dört saat içinde adliyeye verilirler. 

c) Polisin mâni bir tedbir olımak üzere yuka
rıdaki hallerde kullanacağı nezaret altına alma 
salâhiyeti; ceza muhakemeleri usulü kanununun 
tevkif ve yakalama hakkındaki hükümlerile mu
kayyet değildir. 

I MADDE 19 — Polis; Devletin emniyet ve se
lâmetini ve içtimaî nizamını tehdit ve ihlâl kabi
liyetini haiz fevkalâde hallerde bu jıalin devamı
na tesir yapabileceklerinden şüphe ettiği eşhası bu 
hal zail oluncaya kadar nezaret altına alabilir ve 
umumî ve hususî vasıtalara vazıyet edebilir. 

I Fevkalâde halin başlangıcı ve bitıjnesi mahallin 
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MADDE 20 — Polis; 15, 17, 18 inci maddeler 
ahkâmını infaz etmekle beraber suçlular hakkında 
tanzim edilecek evrakı azamî 24 saat zarfında adlî 
makamata tevdi eder. 

MADDE 21 — Polis; tahkikat icrası sırasında I 
ifadesine müracaat lâzımgelen kimseleri celp ve is
ticvap eder. 

MADDE 22 — Polis; atide gösterilen hallerde! 
silâh kullanmaya mezundur: 

1 - Müdafaai nefis için. 
2 - Aharın can ve ırzına vukubulan ve kaçın

mak mümkün olmıyan bir haksız taarruzun başka 
suretle define muktedir olamazsa, 

3 - Ağır cezayi müstelzim bir suçtan dolayı 
maznuıiıen derdest edilen ve nezaret altında bulu
nan veya mahkûm ve mevkuf olupta nakli polise 
tevdi olunan şahısların muhafaza veya şevki esna
sında firar veya firar için polise taarruz edipte 
tenbihat ve ihtarata itaat etmezse ve firar ve taar
ruza mâni olmak için silâh kullanmaktan başka 
çare bulunmazsa, 

4 - Muhafaza ettikleri mevkileri ve ellerindeki 
silâhları ve kendilerine tevdi ve teslim edilen kara-1 
kolhanelerle şahısları vukubulacak taarruza karşı 
başka suretle muhafaza ve müdafaaya muktedir ola
mazsa, 

5 - Oürmü meşhut nevinden olan ağır cezayi 
müstelzim suçlarda suçlunun saklı olduğu yer aran-
dığı sırada o mahalden şüpheli bir şahıs çıkarak 
firar eder ve dur emrine itaat etmezse, 

6 - Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı maz
nun veya mahkûm olupta zabıtaca taharri edil
mekte bulunan şahıs polisçe derdeste teşebbüs olun- j 
duğu sırada firar eder, ve dur emrine itaat etmez j 
ve başka bir tedbir ittihazile ele geçirilmesi müm-
kün bulunmazsa. 

Son bir vasıta olarak silâh istimal olunur ve 
mümkün mertebe öldürmekten içtinap olunur. 

en büyük mülkiye amirince takdir ve tayin olunur. 

MADDE 20 — Polis; aşağıdaki hallerde evle
re girebilir: 

a) Hayatı tehlikeye maruz bir şahsın istimdadı 
veya bir şahsın hayatının tehlikede olduğunun 
ihbarı, 

b) Ağır cezayı müstelzim bir suçun işlenmesi
ne ve yapılmakta devam olunmasına mâni olmak 
için, 

c) Ağır cezayı müstelzim bir suçun zahire çı
karılması hususunda derhal ifadesine müracaat 
edilmesi lâzımgelen ve yapılan davete kulak as
mayan kimseleri celp için bu hallerde polisin eve 
girme salâhiyeti, ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun aramaya ait hükümlerile bağlı değildir. 

MADDE 21 — Umumî ve hususî kanunlarla 
polise verilen ve bu kanunda zikrolunmayan vazi
fe ve salâhiyetler bakidir. 

MADDE 22 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılacaktır. 
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İşbu maddede zikrolunan suretlerde silâh istimal 
eden memur bu suretlerin aksi sabit olmadıkça 
muahaze edilemez. 

MADDE 23 — Polisin; kanun ve usul daire
sinde verdiği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği ted
birlere riayetsizlik edenler karakola 3elp ve hak
larında evrakı tahkikiye tanzim ve 24 saat zarfında 
adlî makamata tevdi olunur. 

MADDE 24 — Serseri ve mazinneisu eşhas 
hakkındaki 26 nisan 1325 tarihli kanunla işbu ka
nunda tasrih olunmayıp umumî ve hususî kanun
larla polisin uhdesine tevdi ve tahmil olunan vazife 
ve salâhiyetler kemakân bakidir. 

MADDE 25 — Bu kanunun sureti tatbikini 
gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

MADDE 26 — Bu kanun neşri tarihinden mu- MADDE 23 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. teberdir. 

MADDÎ] 27 —.Bu kanunun ierayi ahkâmına MADDE 24 — Bu kanun hükümlerini icra 
Dahiliye vekili memurdur. ya Dahiliye vekili memurdur. 

16 - I I I -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
îk. V. S. t M. V. G. t. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



Sıra No 284 
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri itti
hadı arasında hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında aktedilmiş olan mukavelenamenin 6 ay daha 
uzatılmasına dair protokolün tasdiki hakkında 1/983 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve Millî Müdafaa 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7-^ 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6ı 1139 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve hailine müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya
list Sovıyet Cumhuriyetleri ittihadı arasında 6 ağustos 928 tarihinde Ankarada aktolunan mu
kavelenamenin yeniden 6 ay uzatılması hakkındaki protokolün tasdikına dair Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29-IV-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist sovyet cumhuriyetleri ittihadı hükümetleri arasında 6 ağus-

io*. 1928 tarihinde Ankarada aktediiip iki memleket arasındaki hudut üzerinde zuhur eden ih
tilâfların tetkik ve hallerini muhtevi bulunan mukavelename ile merbutu olan protokolün meri
yeti 10 teşrinievvel 1932, 28 mart 1933 ve 29 teşrinisani 1933 tarihlerinde altışar aylık 
müddet için üç defa temdit edilmişti. 

Son temdit hükümleri 10 mart 1934 tarihinde bitmiş bulunmaktadır. Yeni bir mukavele
name akti için Sovyet Hükûmetile müzakerata girişilmiş isede iki taraf arasında mevcut bazı 
noktai nazar ihtilâfları dolayısile bunların hal ve tesviyeleri daha bir müddete mütevakkıf bu
lunmasına ve diğer taraftan yeni mukavelenin aktine kadar hudutta zuhur edebilecek hâdisele
rin halledilmeksizin bırakılması da gayri kabili tecviz görülmekte olmasına binaen bu hususun 
temini için yukarda bildirilen 6 ağustos 1928 tarihli mukavelename ve protokolün, 29 teşri
nisani 1933 tarihli temdit protokolünün inkızası tarihinden itibaren, yeniden altı ay temdidi 
için 12 nisan 1934 tarihinde bir protokol imza edilmiştir. 

İşbu protokol Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilmiş olan evvelki üç temdit proto
kolü ahkâmından başka ayrıca bir hükmü ihtiva eylememektedir. 
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Hajriciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 41 
Esas No. 1/983 

25 - VI - 1984 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Oümhuriyetleri ittihadı arasında An-
karada 6 ağustos 1928 tarihinde aıktolunan 
mukavelenin yeniden altı ay uzatılması hakkın
daki protokolün tasdikına dair Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
29 - IV - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ibirlik-
te encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin eslbabı mucibesindeki mütaleala-
rı varit gören encümenimiz kanun lâyihasını 

aynen tasvip etmiş ve havalesi mucibince Da
hiliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdimini kararlaştırmıştır. 

Ha. E. Reisi Na. Bu M. M. 
Diyar bekir 
Zeki Mesul 

Aza 
Trabzon 

11. Ncbizade. 
Aza 

İstanbul 
Salâh Cimcoz 

Diyarbekir Kâ. 
Zeki Mesut 

Aza Aza 
Elâziz Bolu 

Fazıl Ahmet Falih Rtfkı 
Aza 

Manisa 
Yakup Kadri 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 73 
Esas No. 1/983 

Yüksek Reisliğe 

2 -VII-1934 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasmda 
6 ağustos 1928 tarihinde Anıkarada akıtolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay uzatılması 
hakkındaki protokolün tasdikına dair Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 29- IV-1934 te Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
sile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâle
tin 7 -V-1934 tarih ve 6/1139 sayılı tezkeresi 
encümenimize de havale buyurulmuş olmakla 
Hariciye ve Dahiliye vekâletleri mümessilleri 
Beylerin de bulundukları 28 - VI -1934 teki top
lantımızda Hariciye encümeninin bu baptaki 
mazbatası ile beraber okundu ve lâyiha tetkik 
olundu. 

Bu hususta esaslı ve uzun müddetli bir mu
kavelename yapılıncaya kadar mevcut mukave
lename müddetinin altı ay daha uzatılması zaru
rî bulunmuş oknakla lâyihanın tasvibine ve ka
bulü hususunun Ulu Heyetin isabetli görüşüne 
arzına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye En. Reisi M. M. 
Tekirdağ Çanakkale 

Cemü Şükrü 

Aza Aza 
Ordu Çorum 

Ahmet thsan t. Kemal E 

Aza Aza Aza 
Trabzon Giresun 

izzet Ulvi Fotin A. Münir 

Kâtip 

Aza 
Bursa 
min Fikri 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 41 
Esas No. i/983 

2-VII-1934 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halline müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sos
yalist Sovyet Cümihuriyetleri İttihadı arasında 
6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada aktölunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay daha uzatıl
ması hakkındaki protokolün tasdikma dair Ha
riciye vekilliğince hazırlanan kanun lâyihası ve 
esibalbı mucibesile birlikte gönderildiğine dair 
olup Başvekâletin 6/1139 sayılı ve 7 - V -1934 
tarihli tezkeresi Hariciye ve Dahiliye encümen
lerince müzakere ve tetkik olunarak tanzim 
edilen mazfoatalarile beraber encümenimizce de 
okunarak müzakere ve tetkik olundu. 

Encümenimizce de Hükümetin esbabı mu-

cibesine iştirak edilerek kanun lâyiihasmm aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Heyeti umumaiyenin nazarı tasvibine arzo-
lunrir. 

M. M. E. Reisi 
Giresun 
İhsan 
Aza, 
Kars 

Muhittin 
Aza 
Tokat 

Hüsnü 

M. M. 
Diyarfoekir 

Kâzım 
Aza 
Kars 

Faik 
Aza 

Cebelibereket 
Naci 

Kâ. 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Aza 

Kırşehir 
L. Müfit 

HÜKÛ1METİN TEKLİFİ 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sov
yet Cumhuriyetleri İttihadı arasında Ankarada 6 
ağustos 1928 tarihinde aktölunan mukavelename
nin yeniden altı ay temdidi hakkındaki protoko

lün tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfla
rın tetkik ve halli usulü hakkmda Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetle
ri İttihadı arasmda 6 ağustos 1928 tarihinde 
Ankarada aktölunan mukavelename ile bu mu
kavelenameye merbut ayni tarihli protokolün 29 
teşrinisani 1933 tarihli temdit protokolünün in-
kızası tarihinden itibaren yeniden altı ay 
uzatılmasına mütedair 12 nisan 1934 tarihli pro
tokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî 
Müdafaa vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
tsrmt Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

Ik. V. S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

29-IV-
M. M. V. 
Zekâi 

Mi. V. 
Hikmet 
G. 1. V. 

Ali Rana 

1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 

Muhlis 



Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri, hudutta zu
hur eden iıhtilâiiann tetkik ve ıhalli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada imza 
edilmiş olan mukavelenamenin meriyet müddetini temdide karar vermişler ve bu maksatla 
murahhasları olmak üzere; 

Bir taraftan: 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekili ve İzmir mebusu Tevfik Rüştü Beyefendi Hazret
lerini, 

Diğer taraftan: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye Fevkalâde murahhas ve büyük elçisi 
Müsyü Jaeques Suritz Cenaplarını 

tayin etmişler ve müşarileyhler, usulüne ıhuvafrk ve muteber görülen salâhiyetnamrlerini yek
diğerine tebliğden sonra aşağrdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 
Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulüne dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sov

yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında, 6 ağustos 1928 tariıhinde Ankarada aktedilmiş 
olan mukavelename ve merbutu, ayni tarihli protokol, bu senetlerin temdidine müteallik ola
rak yine Ankarada 29 teşrinisani 1933 tarihinde imza edilmiş olan protokolün inkızasından 
itibaren yeniden altı ay temdit edilmiştir. 

Madde — 2 
İşbu protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti Âkitlerden >her biri tarafından diğer Âkit 

Ta ra fa tebli edilecekti r. 

Ankarada 12 nisan 1934 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Dr. T. Rüştü J. Suritz 



Sıra M» 297 
Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hak
kındaki itilâfnamedeki yazılı müddetlerin 6 ay uzatılmasına 

dair 1/1098 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 3- VII1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1949 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkındaki itilâfname de yazılı müd

detlerin altı ay daha uzatılmasına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etince l-VII-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte takdim olunmuştur. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Fransa ile aramızda 23 ilk teşrin 1932 tarihinde aktedilip 11-1-1933 tarihinde meriyet 

mevkiine girmiş olan Suriyedeki Türklere ait emlâk ile Türkiyedeki Suriyelilere ait emlâk hak
kındaki itilâfnamenin müddeti, her iki Âkit Tarafça yapılması lâzım gelen işlerin çokluğu hasebile 
Büyük Millet Meclisince 7-4-934 tarihinde kabul buyurulan 2402 numaralı kanunla 11-1-1934 
tarikinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır. 

İşbu itilâfname hükümlerine tevfikan Fransızlar tarafından Hariciye vekâletine tevdi olunup 
tetkiki yapılmak üzere ait oldukları vekâletlere gönderilen dosyalardan yüzü mütecaviz dosyanın 
tetkikatı bitirilerek henüz vilâyetlerce iade edilmediği gibi, tarafımızdan Fransızlara tevdi edilen 
Suriyedeki Türk emlâkine ait dosyaları' da, bir karara rapt edilip hükümetimize geri yollanmamıştır. 

Fransa sefareti bu kerre Hariciye vekâletine müracaatta bulunarak itilâfnamede derpiş 
edilen müddetlerin altışar ay daha temdidini teklif etmiştir. 

Emlâk itilâfnamesinin ( 9 ) uncu maddesinin derpiş eylediği komisyonun Türk ve Suryeli 
emlâk sahiplerinin emlâkleri hakkında iki taraf hükümetlerinin almış oldukları kararlara karşı 
yapacakları itirazlarını tetkik ve halletmesine müsait olgun bir vaziyet henüz tahassul etme
miş bulunması hasebile, bahis mevzuu itilâfname hükümlerinin altı ay daha temdidi zarurî ve 
menfaatimize uygun görülmektedir. 

Bu esbabı mucibe berveçhi ati tanzim olunan kanun metni takdim kılınmıştır. 
Muktazasının ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim, 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 44 
Esas No. 1/1098 

4 - F/Z -1934 

Yüksek Reisliğe 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 
ait emlâk hakkında Fransa ile aramızda aktedil-
miş olan itilâfnamede yazılı müddetin ikinci 
defa olarak altı ay daha nzatılmasma dair olan 
kanun lâyihası en<mmenimizce tetkik edildi: Hü
kümetin esbabı mucibede gösterdiği sebepler 
yerinde görülerek tercih an ve müstacelen müza
kere edilmek üzere Umumî Heyete arzına karar 
verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ha. En. Reisi N. 

Trabzon 
H. Nebizade 

Kâtip N. 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Aza 

Manisa 
Yakup Kadri 

M. M. N. 
İstanbul 

Salâh Cimcoz 
Aza Aza 
Bolu Bolu 

Falih Rtfkı Hasan Cemü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere ait 
emlâk hakkındaki itilâfnamede yazılı müddet

lerin altı ay daha uzatılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 
Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkmda Fran
sa Hükûmetile Ankarada 27 teşrini evvel 1932 
tarihinde akit ve imza edilerek 11 - I - 1933 ta
rihinde meriyet mevkiine girmiş olan itilâfna
mede derpiş edilip 2402 numaralı kanun muci
bince 11 - I - 1934 tarihinden itibaren altı ay 
uzatılmış olan müddetler 11 - VII -1934 tarihin
den itibaren telkrar altı ay müddetle temdit edil
miştir. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına, Dahiliye, 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

1 - VH - 1934 
Bş. V. 
îsmet 

H. V. 

Ik. V. 
M. Celâl 

A d V . 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. L M, V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. 1. V. 
AU Hana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V 
AU 

ZT.V. 
Muhlis 



Sıra NQ 266 ya ilâve 
Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere bazı kolaylıklar 
gösterilmesi hakkında 1/886 numaralı kanun lâyihası Bütçe, 

İktisat ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbataları 

Bütçe, İktisat ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 3 - VII -1934 
M. No. 187 

Esas No. 1/886 
Yüksek Reisliğe 

Vergi bakayasının tasfiyesine ve mükellef
lere bazı kolaylıklar gösterilmesine dair olup 
Umumî heyetin 28-VI-1934 tarihli inikadında 
Muhtelit encümenimize tevdi buyurulan kanun 
lâyihası Maliye vekili Fuat Beyin huzurile okun
du ve tetkik olundu: 

Hükümetçe teklif olunan lâyihanın: 
A : Bilûmum vergi ve resim ve iltizam be

dellerinden müterakim bakaya hakkında bir 
tasfiye icrası, 

B : 1340 senesinden sonra yeniden arazisi
nin tahriri yapılmış olan yerlerde vergilere 
matrah olan kıymetlerin bazı tadilâta tâbi tu
tulması, 

C : Vergi tahsilat işlerinde yeni müeyyede-
ler vücude getirilmesi hususlarından mürekkep 
olmak üzere üç unsuru ihtiva ettiği görülmüş
tür. 

Bu unsurlar arasmda maksat itibarile bir 
irtibat ve vahdetin vücudu kabul edilmekle be
raber mahiyetlerine göre arazi ve tahsili emval 
kanunlarını alâkadar eden hükümlerin bu ka
nunlara ilâve veya tezyil edilmesi ve tasfiyeye 
ait hükümlerin de ayır bir lâyiha olarak tanzimi 
hususundaki Maliye encümeninin noktai nazarı
na eneümenimizce de prensip itibarile iştirak edil
diğinden Maliye encümenince tanzim olunan 
lâyihaların mûzakeratnnıza esas tutulması ve 
diğer lâyihaların bu lâyiha ile karşılaştırılarak 
tetkikat icrası tensip edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yapılan müzakere ne
ticesinde : 

Bu lâyihalardan: 
I - Maliye encümeninin, bakayanın tasfiye

si hakkındaki lâyihası; 
Bu lâyiha üzerinde yapılan tetkikat netice

sinde lâyihada münderiç hükümler, 
A : Cumhuriyetin ilân edildiği 1339 malî 

senesi nihayetine kadar - Harp kazançları ver
gisi ile ukuttan mütevellit bulunan iltizam be
delleri hariç olmak üzere - bilûmum vergi ve 
rüsum bakayasının terkini suretile Ikatî bir tas
fiyeye tâbi tutulması, 

B : Harp senelerinde âcil ihtiyaçlar için ih
das edilmiş olan ve muvakkat mahiyette bulu
nan bazı vergi ve rüsum bakayasının senelerine 
bakılmayarak katî surette tasfiye edilmesi,, 

C : Diğer vergi ve rüsum bakayasının tasfi
yesini kolaylaştıracak v<e mükelleflere tediye im
kânları verecek bazı tahfifler yapılması, 

Olarak üç esasta hulâsa edilebilir. 
Enıeiimenimizce A ve B işaretlerile gösteri

len esaslar aynen kabul olunmuştur. C işare-
tile gösterilen tahfif hükümlerine gelince: lâyi
hada kabul edilen tahfif hükümleri, 

1 - Bina ve arazi vergileri bakayasının tak
sitlere bağlanarak sekiz ve on senede tahsili su-
retile mükelleflere tediye hususunda kolaylık 
gösterilmesi, 

2 - Vergiler ve cezalarından ve iltizam be-

*f 
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deUerinden borçlu olanların tayin edilen müd
detlerde vergilerinden bir kısmmı veya tamamı
nı tediye eyledikleri takdirde geri kalan borç
larının tenkini suretile bazı müsaadekârlîklar 
iraesi 

Olmaik üzere iki esasta toplanabilir. 
Yapılacak tahfiflerden (1) işaretile göste

rildiği veçhile en ziyade halk ve köylü ile alâ
kadar olan arazi ve bina vergileri bakayasının 
muayyen taksitlere raptile istifası fikrine en-
cümenimizee de iştirak edilmiştir. 

Ancak (2) işaretile gösterilen tahfiflerin su
reti umuıniyede pek yakın zamana 'kadar seneler 
bakayasına teşmili ve bilhassa son senelerde 
ihdas edilen vergiler de, bu vergilerin asıl
larını ve hattâ cezaî mahiyette bulunan misil 
ve teahhuır zamlarını ödemiş olan diğer mükel
leflerin ruhiyatı üzerine suitesirler vücude ge
tirtmek gibi mahzurları mucip olabileceği encü-
menimizce de kabul edildiğinden tahfif hüküm
lerinin tesbit inde vergiler iki grupa ayrılarak: 

Arazi, hayvanlar vergileri gibi halkı ve bil
hassa köylüyü alâkadar eden vergilerden icabına 
göre 1931 ve 1933 senesi nihayetlerine kadar ba
kayaya teşmili ve fakat son senelerde ihdas edil
miş bulunan kazanç, muamele, istihlâk vergileri 
gibi vergilerde dahi müruru zaman hükümleri
nin icapları da nazarı dikkate alınarak bu kısım 
vergiler için yalnız 1929 malî senesi sonuna kadar 
bakaya hakkında tahfif hükümlerinin tatbiki esas 
tutulmuş ve bu esaslar dairesinde maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Maliye encümeninin birinci ve ikinci maddele
ri bazı ibare tadilâtile kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde; encümenimizce kabul edilen 
prensiplere göre madde nihayetindeki 1932 malî 
senesi 1929 malî senesi suretinde tadil edilerek 
aynen, dördüncü madde ufak bir ibare tadilile 
ve beşinci madde dahi aynen kabul olunmuştur. 
Altıncı maddenin arazi vergisi bakayasına ait tah
fifler 1340 malî senesi başından 1932 malî sene
si sonuna kadar senelere ait arazi vergileri baka
yasına teşmil edilmektedir. Maliye encümenince, 
arazi vergisinin muvakkat üçüncü maddesi yerine 
konulmak üzere ayrıca tanzim edilen lâyihanın 
birinci maddesi olarak kabul ve tesbit edilen ve 
Hükümetin lâyihasında yedinci madde olarak 
gösterilen maddede 1340 malî senesinden sonra tah
rir görmüş olan yerlerdeki arazinin kıymetlerin
den 1934 malî senesinden itibaren % 40 tenzili ile 

geri kalan miktarının vergiye matrah ittihazı ve 
bu suretle 1340 tarihinden sonra] yapılan tahrir
lerle tayin edilen matrahlarda umımî bir tebed
dülat icrası kabul olunmaktadır. 

Arazi vergisi kanununun üçüncü muvakkat 
maddesinde tayin edilen iki sene müddet içinde 
arazi sahiplerinin umumî tahrirlerde konulan 
kıymetlere itiraz hakkı verilmiş ve bu müddet 
içinde bir kısım mükellefler de bu haklarını isti
mal ile itiraz etmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr muvakkat üçüncü maddeyi tadil en 
tanzim olunan maddede matrahtan yapılacak tenzi-
lâtın 1934 malî senesinden itibar edilmiş olduğu
na nazaran bu suretle yeniden tahrir görmüş olan 
yerlerde arazi vergisi bakayası hakkında yapıla
cak tahfiflerin bu kısım yerler mükellefleri için 
1934 malî senesine tekaddüm eden 1932 ve 1933 
seneleri vergileri bakayasına da teşmili ve bu 
itibarla altmcı maddede arazi vergileri için ka
bul olunan tahfiflerin yeniden tahrir görmüş 
olan yerlerde 1933 malî yılı sonuna kadar sene
ler bakayasına ve umumî tahrirleri yapılmamış 
olan yerlerde ise 1931 malî yılı i sonuna kadar se
neler bakayasına tatbikile bu iki kısım mükellef
lerin vaziyetleri arasmda mümkün mertebe bir 
teadül vücude getirilmesi encümenimizce muva
fık görülmüştür. 

Kezalik taksite bağlanan bakaya için de ara
zi vergilerinde yukarda zikredilen esaslara gö
re 1340 tarihinden sonra tahrir görmüş yerler 
için 1933 malî yılı. ve tahrir görmemiş yerlerde
ki arazi vergilerinde de 1931, malî yılı 'esas tu
tulmuştur. 

Bina vergileri için bu müddet 1929 malî yılı 
sonu olmak üzere kabul ve ıjnadde bu esaslar 
dairesinde tadilen tertip edilmiştir. 

Yedinci madde yerine Bijitçe encümenince 
tanzim olunan lâyihanın ikinci maddesinin (B) 
fıkrası ikame ve Maaliye enefümeninin (C) işa
retli fıkrası da tadilen maddece ilâve edilmiştir. 

Sekizinci maddenin (A) v|e (B) fıkralarında 
ve dokuzuncu maddedeki 193Ö yılları (1929) se
nesi olmak üzere tebdil edilerek 10, 11 ve 12 in
ci maddeler aynen kabul olunmuştur. 

13 ve 14 üncü maddeler hjükümleri ayni ma
hiyette görülerek bir maddeide bazı tadilât ile 
13 üncü madde olarak lâyihaya vazolunmuştur. 

Maliye encümeninin 15 inci maddesi 14 ün
cü ve 16 ile 17 nci maddeleri de 15 ve 16 ncı 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

• * 
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I I - 1833 numaralı arazi vergisi kanununun 

muvakkat üçüncü maddesi yerine kaim olan ka
nun lâyihası: 

Maliye encümenince tanzim olunan lâyihanın bi
rinci maddesi 

Maddede 1340 tarihinden sonra tahrir gör
müş olan yerlerde tahmin edilen kıymetlerden 
1934 malî yılından itibaren % 40 tenzilile gerisi
nin matrah ittihazı kabul olunmaktadır. Filha
kika bu madde ile evvelce yapılan tahrirde araziye 
biçilmiş olan kıymetlerin vaziyeti haziranın icap
larına uygun bir tarzda ve sureti umunıiyede 
bir tenzile tâbi tutulması encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. Ancak arazi vergisi kanu
nunun 3 üncü muvakkat maddesi ile tayin edi
len müddet içinde müracaat ederek arazi kıy
metlerinin kanunî yollarla tadillerini talep et
miş ve % 40 dan fazla tenzilât yaptırmış bulu
nan mükelleflerin de ayni hükme tâbi tutularak 
yaprian tenzilâtın % 40 a irca edilmesi kanunî 
yollarla iktisap ettikleri hakların geri alınması 
gibi îbir haksızlık vücude getireceği encümeni
mizce derpiş edilerek mezkûr % 40 tenzilâtın 
kanunî yollarla evvelce müracatta bulunarak 
tahrir kıymetlerinden % 40 dan fazla miktarda 
tadilât yaptırdmış ve kesbi katiyet etmiş olan 
arazi sahiplerinin hakkı mükteseplerinin mahfuz 
tutulması encümenimizce fikri adalete uygun 
görülmüş, madde bu kısmı .mükellefler lehine 
(bir kayit ilâ vesile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

I I I - 5 ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanu
nuna müzeyyel kanun lâyihası: 

Bu lâyihanın 1 ve 2 inci maddeleri Hükümet 
çe teklif edilen lâyihanın 14 ve 15 inci maddele-
rile mütenazırdır. 

Bu maddelerde vergilerini taksit zamanların 
da ödemeyen mükellefler vergilerinin % 10 zam
la tahsil edilmesi ve taksit zamanı gelmeden 
borçlarım ödeyen mükellefler vergilerinden % 
5 nisbetinde tenzilât icra olunmasını muhtevi bu
lunmaktadır. 

Her iki hükmün hedefi, mükelleflerin tahsil 
zamanları gelince vergilerini ödemek hususun
daki itinalarını arttırmak ve vergilerini kendi 
ellerile götürüp vermeğe alıştırmaktır. 

Bu hükümlerle bir taraftan borcunu vermek
te teahhur gösteren mükellef cezalandırılırken 

diğer taraftan vaktinden evvel borçlarını veren 
mükelleflerin de bir teşvik vasıtası olarak mü-
kâfatlandırılması cihetine gidilmektedir. 

Bu itibarla her iki hükme de ayni bir nis-
betin muhtelif şekillerdeki bir tezahürü de
mektir. Filhakika, kazanç ve muamele ve istih
lâk vergileri gibi hazı vergilerin hususî kanun
larında vergilerini miadında vermeyen mükellef
ler hakkında % 10 zam cezası kabul edilmiş ise 
de bu zam cezasının gerek mahiyetleri ve 
gerek mükelleflerinin vazıları itibarile mez
kûr vergilerden farklı bulunan bina ve bilhassa 
arazi vergilerine teşmiline faydadan ziyade 
mahzurlar vücude getireceği ve vaktinden ev
vel vergilerini verenlerin vergilerinden muay
yen bir nisbette tenzilât icrası da filiyatta 
matlup neticeyi veremeyeceği mütaleasında bu
lunan encümenimiz hedefleri müşterek bulu
nan her iki maddenin lâyihadan çıkarılması
nı münasip görmüştür. 

Lâyihanın üçüncü maddesi yerine mükellef 
hukuku lehine daha müsait kayitleri muhte
vi bulunmasuna mebni lâyihadaki Bütçe encü
meninin 10 uncu maddesi kabul edilmiş ve bi
rinci naadlde olarak lâyihaya konulmuştur. 

Dördüncü maddede yazılı müesseselerden 
(gazino, lokanta, pastahane) 1er çıkarılmış ve 
ufak ibir tadil ile lâyihada ikinci madde olarak 
gösterilmiştir. 

Beş ve altmcı madde! er dahi lâyihadaki 3 ve 
4 üncü maddeler olmak üzere aynen kabul edil
miştir. 

Hükümetçe teklif edilen lâyihada 17 nci 
madde olarak yazılı ıbulunan ve Maliye encüme
nince bir kısım vergiler için kanunlarında 
müruru zamana ait hüküm bulunmamasından 
dolayı bu hususta esaslı tetkikat yaplıarak 
umumî bir hüküm halinde muhasebei umumi
ye kanununa ayrıca bir madde tezyil edilmek 
üzere lâyihadan çıkarılmış bulunan madde de 
vergi kanunlarında yazılı tahsil müruru za
manlarına ait hükümlerin müddet geçmez
den evvel mükellef hakkmda alman haciz ve 
hapis kararlarının tatbika başlanılmış olma
sı müruru zamanı katedeceği gösterilmektedir. 
Filhakika tahsil müruru zamanlarının hululün
den evvel haciz ve hapis kararlarının tatbika 
başlanılması keyfiyetlerinin müruru zamanı kat
edeceği hususuna umumî esasat itibarile encü
menimizce de iştirak olunmaktadır. 
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Ancak, vergi kanunlarındaki talısil müruru 

zamanlarını hukuku şahsiye sahasındaki adi mü
ruru zamanlardan farklı olarak mütalea etmek ve 
kat ve tevkif sebeplerini ayırmak lâzımgelir. 

Hükümetin teklifi veçhile, haciz ve hapis ka
rarlarının müruru zamanı katedeceği sureti mut-
1 akada kabul edilirse müddetin bu mebdeden iti
baren tekrar başlaması ve tayin edilen müruru 
zaman müddetlerine göre beş ve on sene daha 
temdit edilmesi gibi bir netice husule gelir. 

Bu itibarla encümenimizce müruru zaman 
işinin ve ne gibi ahvalde kat ve tevkifin icap ede
ceği keyfiyetinin «daha esaslı bir tetkik mevzuu 
olduğu reyinde bulunulmuş ve bu hususta ayrıca 
bir kanun lâyihası teklif olunmak üzere madde
nin lâyihadan tayyedilmesi hususunda Maliye en
cümeninin mütaleasına iştirak edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde encümenimizce testi t 
edilen kanun lâyihaları tercih an ve müsta çelen 

MADDE 1 — Cumhuriyetin ilân edildiği 1339 
malî senesi sonuna kadar seneler için Devlete, 
hususî idarelerle belediyelere ait tahakkuk et
miş bilûmum vergi ve resim ve harçlar ve bun
ların munzam kesirleri ve misil ve teahhür 
zamları ve vergi tezkeresi esmanı bakayasının 
kayitleri terkin olunur. 

Ancak harp kazançları vergisile ihale aşa
rı ve sair iltizam bedelleri bakayası hakkında 
aşağıdaki maddelerde yazılı hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Tahakkuk seneleri ne olursa 
olsun, mülga vergilerden: 

A) 18 nisan 1338 tarih ve 223 numaralı ka
nun ile bu kanuna müzeyyel 22 nisan 1340 ta
rih ve 503 numaralı kanun hükmüne göre alı
nan mükellefiyeti nakliyei askeriye; 

B) 2 mayıs 1338 tarih ve 228 numaralı ve 20 
temmuz 1338 tarih ve 246 numaralı ve 15 nisan 
1339 tarih ve 331 numaralı ikinci avans ka
nunu hükümlerine göre alınan müecceliyeti as
keriye ; 

C) 21 temmuz 1337 tarih ve 139 numaralı ka
nun hükümlerine göre alman muafiyeti aske
riye; 

müzakeresi zımnında Umumî heyetin tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muhtelit E. R. M. M. Kâtip 

Burdur Bayazıt İstanbul Aydın 
M. Şeref İhsan Sadettin Adnan 
Bursa Bursa Bursa Bolu 

Dr. R. Ferit Rüştü Dr. Galip Şükrü 
Diyarbekir Eskişehir Elâziz Erzurum 

Zülfü Emin II. Tahsin Asım 
Erzurum istanbul İzmir izmir 

Aziz II. Vasıf M. Sadettin Kâmil 
izmir İsparta İsparta Konya 

Kâzım Mükerrem Kemal Turan A. Muzaffer 
Konya Cümüşane (lümüşane Kayseri 
Kâzım II. Kelimi Edip Servet A. Hilmi 
Kastamonu Ş . Karahisar Urfa 

Refik îsmail Behçet 
Manisa Srvas 

M. Turgut M. Remzi 

D) 17 şubat 1341 tarih ve 552 numaralı ka
nun mucibince alınan mahsulâtı arziye vergi
lerinden; % 

E) 8 şubat 1926 tarih ve 733 numaralı ka
nun mucibince alman maktu vergiden; 

F) 15 nisan 1338 tarih ve 216 numaralı ka
nuna merbut tarife mucibince kayık ve mavu-
nalardan alınan mülga şehriye rüsumundan; 

H) Mülga aşar nizamnamesine göre tahak
kuk eden emanet aşan ile, köy namına ihale 
edilipte köy tarafından ikinci bir mültezime dev
redilmeyen ihale aşarından köylü zimmetinde 
kalan aşar borçlarından; 

J) 30 teşrinievvel 1330 tarihli temettü ver
gisi kanunu muvakkatile bu kanuna müzey
yel 25 şubat 1330 ve 21 eylül 1336 tarih ve 24 
numaralı ve keızalik 28 şubat 1338 tarih ve 198 
numaralı 1338 senesi avanls kanunu ve 28 şubat 
1340 tarih ve 425 numaralı mart muvakkat büt
çe kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine 
göre tahakkuk ettirilmiş olan temettü vergisi 
ve munzam kesirlerile zam cezalarından; 

K) 3 nisan 1926 tarih ve 797 numaralı vera
set ve intikal vergisi kanununun 50 inci mad-
djesile vergiye tâbi olup 4 temmuz 1931 tarih ve 

MUHTELİT ENCÜMENİN TEKLİFİ 

Vergi bakayasının tasfiyesine dair kanun lâyihası 



1836 numaralı kanunun muaddel 50 inci madde-
sile vergiden muaf tutulan 1 haziran 1926 ta* 
rihinden evvelki intikal ve mevhuplara ait 
veraset ve intikal vergiâiııden nalen l>akaya gö
rüneni Devlet alacaklanum kayitleri terkin olu
nur. 

Bundan sonra mezkûr kanunlar mucibince 
tahakkuk yapılamaz. 

MADDE 3 — 1929 malî senei sonuna kadar: 
A) 14 kânunuevvel 133& tarihli kararname 

ve 25 teşrinievvel 1336 tarih ve 43 numaralı ka
s t a Ue 23 agusto* 1338 tarik ve 251 numaralı 
zej^i mucibince 23 nisan 1336 tarihinden son
ra tahakkuk ettirilmiş olan harp kazançları 
yergisi ile tmisü ve teahhür zamları bakayasın
dan; 

B) ihale aşan ile sair tekalif ve rüsuma 
ait bücümle iltizam bedelleri ve maarif ve me
nafi hisseleri ile (Devlet ormanları taahhüt be
l i l er i de dahil ve köyler namma ihale edilip 
ikinci mültezime devrediMıeyen aşartKjrçlanlra-
rig) faia ve taMp ma»r«flarındiatt borçhı bolu-
nanİArdan: s 

I - Bu verdilerin iltİKim bedellerinin yajinz 
misil ve teaihür aamUanndan veya- faİ2 veya ta-
Mp masraflarrndAtt borçlu bulramn^rm bu borç-
larr; 

II - Bu borçlarmdan vergi ve iltizam bedel
lerinin asıllarına ve kesri munaamlarma art̂ mik-
tarlann % 40 mı 1934 malî senesi içind* veya 
en az % 20 sini 1934 ve % 30 unu 1035 malî se
nesi içinde yahut tamamının % 60 nur 1935 ma-
lî senesi sonuna kadar nakten ödemiş olanların 
geri kalan borçlarile zam ceazlan faizleri ve 
varsa takip masrafları, terkin olunur* 

MADDB 4 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 nu
maralı ve 13 şubat 1926* târih vr 737 numarah 
kanunlar' ile 9 haziran 192$ tarih ve 924 numa
ralı ve 2& haziran 1927 tarih ve 1167 numarah 
mijzeyyelâtı mucibince tahakkuk ettirilmiş, elan 
umumî istihlak ve eğlence ve hususî istihlâk 
vergileri bakayasile zam oezalarmdan borçlu bu
lunanların: 

A) Mezkur kanunlara tevfikan tahakkuk et
miş plan borçlarından verginin aehna ait mik
tarın % 80 enini 1934 malî senesi sonuna kadar. 
nakten ödeyenlerin zam cezalarile birlikte geri 
kalan borçlara; 

B) Bu vergilerin aslma ait borçlarını 1935 

malî senesi sonuna kadar nakten ve tamamen 
ödemiş olanların zam cezalan; 

C) Bu vergileri» yalnız zam cezalarından 
borçlu olanlardan borçlarının % 20 sini 1934 
malî senesi sonuna kadar ödeyenlerin geri kalan 
borçlan veya % 30 zunu 1935 malî senesi sonu
na kadar nakten ödeyenlerin de kalan borçlan 
terkin olunur. 

MADDE 5 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 nu
marah kanunla bu kanuna müzeyyel 9 haziran 
1926 tarih ve 924 humaralr ve 25 haziran 1927 

. tarih ve 1167 numarah kanunlar hükümlerine 
tevfikan evvelce tarhedilrp henüz mereü tetldk 
dolayrsile ihtilâftı olan veya- olmayan umumî is-
tihlâk vergfei ile zam cezalan mükelleflerin bu 
kanundan istifade haklan mahfuz katmak üze
re tahsüi emval kanununa tevfikan tahsil olu
nur. 

Bu tarhiyata karsı mükellef, ancak vergi 
temyiz komisyontma ve Devlet şûrasraa itiraz 
edebiHr. 

BMen sulh mahkemeleri ve icra mercilerinde 
burunun evrak bn kanuna göre ait olduğu mer-
cU^-defrtdiHî\ 

Bu kanunun meriyetinden sonra yeniden tarh 
ve tahakkuk muamelesi yapılamaz. 

MADDE 6 — 1340 malî yılı başından itiba
ren tahrir görmemiş olan yerlerde 1931 malî yılı 
sonuna.kadar tahrir görmüş ve tahrir kıymetleri 
verdilerime matrah ittihaz edümiş bulunanı cü
zü tamlarda da 1933 malî senesi sonuna kadar 
seneler arazi vergilerile munmro kesirlerden 
borçlu olanların borçlan sekiş semede ve sekiş 
müsavi taksitte ve 1929 malî yılı sonuna ka
dar emlak ve > bin* vergilerile- muştam kesir
lerinden bor^u buluuaaiann borçları dört se
nede ve dört müsavi taksitte ve her sene tak
siti de ait olduğu vergi ile birlikte tahsil olu
nur. 

Şu kadar ki yuakrıki fıkra mucibince arazi 
ve binfr vergilerinden borçlu bulunanlardan; 

A) 1340 malî yılı basmtian itibaren tahrir 
görmeyen yerlerde 1931 ve tahrir görmüş bulu
nan yerlerde dahi 1033 malî yılı sonuna kadar 
arazi ver^üe kesri munlzamlanndaaı olan borç
larının % 30 un» 1934 malî yık içende veyahut 
% 50 sini 1935 malî yılı nihayetine kadar za
man zarfında ödeyenlerin geri kalan borçlan, 

B) 1929 matf yıh nihayetine kadar senelere 
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ait emlâk ve bina vergilerile kesri mıunzamlarm-
dan olan borçlarının % 60 mı 1934 malî senesi 
içinde veyahut % 75 ini 1935 malî senesi ni
hayetine kadar ödieyenlerin zam oezalarile bir- j 
likte geri kalanl borçları terkin olunur. 

MADDE 7 — 1340 - 1931 malî yıllarına ait 
sayım ve hayvanlar vergisile kesri munzamla
rından ve misil zamlarmdan borçlu olan mükel
leflerden; 

A) Hayvanlar vergisinin yalnız zam cezala
rından borçlan bulunanların bu borçları, 

B) Verginin aslı ile kesri munzamlarından ve 
zasm cezalarından borçlu bulunanlar verginin as-
lile kesri munzamlarından olan borçlarının % 70 
ini 1934 malî yılı içinde nakten verenlerin ver
gi borçlarının mütebaki % 30 u ile zam cezala
rınım tamamı, 

G) Bunlar dam kezalik verginin asılları ile 
munzam kesirlerine ait borçlarının % 85 ini ve 
bunlardjan yalnız verginin aslından ve kesri 
munzamlarından borçlu olanlardan bu borçla
rının % 75 ini 1935 malî yılı sonuna kadar öde
miş bulunanların geri kalan borçları terkin 
olunur. 

MADDE 8 — Yukanki maddeler hükümleri 
haricinde kalan vergi ve resimlerden: 

A) 1929 malî senesi nihayetine kadar olan 
müddete ait kazanç, muamele ve 1629 numa
ralı kanun mucibince alınan eğlence ve hususî 
istihlâk vergilerile zam cezalarından; 

B) 1924 - 1929 senelerine ait damga, oyun 
alâtı, oyun kâğıdı, sigara kâğıdı, kibrit, kav 
ve çakmak resimlerinden ve bu vergi ve re
simlerin tazminat mahiyetindeki zam ve pa
ra cezalarından borçlu bulunanlardan; 

C) Mükellefiyeti askeriyesini yapmak için 
silâh altına çağırılan esnan erbabının filen si
lâh altında bulunduğu müddete ait kazanç ver
gisile kesri munzamlarından 1933 malî senesi 
nihayetine kadar her hangi bir sebeple tahak
kuk ettirilmiş olan borçlarının (Terki sanat 
ve ticaret için evvelce beyanname verilmiş olsun 
olmasm) kayitleri terkin olunur: 

1 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını işbu 
kanunun meriyeti tarihine kadar tediye etmiş 
olupta yalnız zam ve para cezalarından borçlu 
bulunanların borçları; 

2 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını 1934 

malî senesi içinde tamamen ödeyenlerin zam ce
zalan; | 

3 - Bu vergi ve resimlerin asıllarının yansı
nı ve daha fazlasını 1934 malî i senesi içinde 
verenlerin misil ve teahhür zamlan ile para 
cezelarının tediyeleri nisbetindekj miktarları; 
terkin olunur. 

MADDE 9 — 1929 senesi nihayetine kadar 
tahakkuk ettirilmiş veraset ve intikal vergile
rinin teahhur ve misil cezalarından henüz tah
sil edilmeyen kısım terkin olunur. 

1929 senesine ait ne kadar tahakkuk et
tirilmiş veraset ve intikal vergisinden hulul 
eden taksitlerini henüz vermeyenlerin borçları 
1934 malî senesinden itibaren İM senede ve mü
savi taksitlerde tahsil olunur. Yukanda yazı
lı borçlarının % 75 ini 1934 senesi zarfında nak
ten tesviye edenlerin kayitleri tamamen öden
miş gibi kapatılır. 

MADDE 10 — Yukanda yazılı 3, 4, 6, 7, 8 ve 
9 uncu maddelerdeki müsaade ye terkin hü
kümlerinden istifade edebilmek için borçlular 
tarafından yapılacak tediyelerin, salahiyetli ida
rî icra mercileri tarafından verilen haciz ve ha
pis kararlarının tatbiki üzerine mahcuz malın 
paraya çevrilmesinden ve mahcuz alacağm tah
silinden ve hapis müddetinin hitamından evvel 
yapılmış olması şarttır. 

MADDE 11 — Arazi, bina, hayvanlar ve ka
zanç vergileri için 1929 malî senesi iptidasından 
evvelki senelerde aynea tahakkuk etmiş olan 
kesri munzamlar verginin asıllarile birleştiril
miştir. 

Bu vergiler bakayasından vuku bulacak tah
silattan da bilâvasıta vergilere munzam kesir
lerin tevhidi hakkındaki 1454 numaralı kanun
da yazık nisbetlere göre idarei (hususiye, bele
diye, maarif ve iane hisseleri teftik olunur. 

MADDE 12 — Gerek iltizam ve gerek kefa
let suretile ihale aşan ve sair Jltizam bedelle
rinden veya vergiden olan borçlarından dolayı 
emvali gayrimenkuleleri Hazine namına tefevvüz 
edilmiş bulunan borçların, bu kanunun meriyeti 
tarihinde henüz Hazine uhdesinde bulunan gay-
rimenkullerinin müzayedeye çtkanlarak katî 
ihalesi yapılıncaya kadar tefevvüze sebep olan 
iltizam bedelinden veya vergiden olan borçlan-
nm asıllan alâkadarlan tarafından nakten ve 
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Iıııııııı^ı tediye edilirse faiz ve saire aranmak
sızın ve ferağ harca kendilerine ait olmak üzere 
tediye yapan sahip veya kefil veya varisleri na
mına ferağları iade olunur. 

MADDE 13 — Hükümet tarafından mübadil, 
gayrimübadil, muhacir ve harikzede ve emsaline 
kanunları dairesinde teffiz edilmiş bulunan 
gayrimenkuller üzerine teffizden evvelki zaman 
içinde konulmuş olan hacizler kaldırılmıştır. 

Gayrimenkuller dolayısile Hazinenin birinci 

MADDE ı — 27 haziran 1931 tarih ve 
1833 numaralı arazi vergisi kanununun mu
vakkat 3 üncü maddesi yerine aşağıdaki mad
de konulmuştur: 

1340 senesile onu takip eden senelerde ara
zinin umumî tahriri yapılmış ve yeni rayiçlere 
göre kıymetleri biçilmiş olan cüzü tamlardaki 
arazinin 1934 malî senesinden itibaren tahrir 
kıymetlerinden °/0 40 ı indirilerek; bakiyesi 
kıymet olarak, defterlerine kayit ve vergilere 
matrah tutulur. 

Şukadarki 27 haziran 1931 tarih ve 1833 

fıkrada bahsolunan teffiz tarihine kadar olan 
bilûmum alacakları terkin olunur. 

MADDE 14 — Muhtelif kanunlarla Devlet 
alacaklarına mahsubu tecviz edilen Hazine tah
villeri hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

numaralı kanun mucibince kıymetlerin % 40 
dan fazla tadilât yapılmış ve kesbi katiyet 
etmiş olan arazi sahiplerinin hakları mahfuzdur. 

27 haziran 1931 tarih ve 1833 numaralı 
kanunun muvakkat 3 üncü maddesine tevfikan 
vaki tadilât talepleri ve kararları, 1934 malî 
senesinden itibaren hükümsüzdür. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

MUHTELİT ENCÜMENİN TEKLİFİ 
1833 numaralı arazi vergisi kanununun mu
vakkat 3 uncu maddesi yerine kaim olan ka

nun lâyihası 



MUHTELİT ENCÜMENİN TEKLİFİ 

5 ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

# 

MADDE i — Satılan gayrimenkullerin 
vergileri satıldıkları tarihteki vergi taksitleri-
de dahil olduğu halde fariğ kendi tasarrufu 
zamanındaki bakayasile birlikte ve ferağdan 
evvel vukuat ilmühaberlerinin tanzimi sırasın
da ferağını verenden tahsil olunur. 29 mayıs 
1929 tarih ve 1451 sayılı tapu harçları ka
nununun buna muhalif hükmü mülgadır. 

MADDE 2 — Birleşme evleri, bar, bire-
hane, meyhane, otel, pansiyon ye çalgılı yer
ler ve oyun ve dans yerleri içerilerinde bulunan 

eşya ve malzeme bu müesseselerin kazanç 
vergilerine karşı teminat hükmjindedir. 

Musaddak icar mukavelesinde gayrimenkul 
sahibinin demirbaşı olarak mulfcayyet eşya ve 
malzeme ile pansiyonkrdaki kiracıların otur
dukları kısımda kendilerine ait eşyası bu hü
kümden hariçtir. 

MADDE 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 



Sıra No 295 
Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin , Kars vilâyetile Bayazıt, 
Erzincan ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin topraklan
dırılması hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine dair 2/118 
numaralı kanun teklifi ve İskân kanunu muvakkat encümeni 

mazbatası 

23- VI-1934 
Yüksek Reisliğe 

2502 numaralı kanunun 3 üncü maddesi meskenleri yanan ve başka meskeni olmıyan 
kimseler hakkında hükmü haiz olması lâzımgelirken o yolda da teklif vukubulmuş iken her na
sılsa ( meskenleri yanan ve başka meskeni bulunmıyanlarm ) kelimeleri maddenin metninde 
noksan kalmış olduğundan bu maddenin (olup ) ta kelimesinden sonra ( meskenleri yanmış 
olan ve başka meskenleri bulunmayanların ) kelimelerinin ilâvesile maddenin aşağıdaki gibi 
değiştirilmesini teklif ve kabulünü rica ederim efendim. 

Kars mebusu 
Ömer Kâmil 

iskân kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
İskân kanunu muvak

kat encümeni 
Karar No. 8 4- VII -1934 

Esas No. 2/118 
Yüksek Reisliğe 

Kars mebusu Ömer Kâmil Bey tarafından 
vaki olan işbu tadil teklifi encümenimizde oku
nup konuşuldu: 

Teklif saıhibi tarafından dermeyan edilmiş 
olan esbabı mucibe varit görülmüş olduğundan 
2502 numaralı kanunun 3 üncü maddesi hakkın
daki tadil aynen kabul edilmiştir. Müstacelen 
ve tereilıan müzakeresi ricasile Yüksek Reisliğe 
arzolunur. 

İskân M. E. R. N. M. M. Kâtip 
Kütaihya Kütahya Zonguldak 
Memet Memet Ragıp 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Aza 
Trabzon 
Fatin 

Aza 
Bursa 

Dr. Refik 

Aza 
Kars 

Ömer Kâmil 

Aza 
Bursa 

Rüştü 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 



KARS MEBUSU ÖMER KÂMİL BEYİN 
TEKLİFİ 

2502 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 2502 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu yerler halkından olup ta meskenleri yan
mış olan ve başka meskeni bulunmayanlar, 25 
mart 1931 tarihinde işgalleri altında bulunan 
meskenlerinin iskânı adi derecesi kendilerine pa

rasız temlik olunur. Üst tarafi borçlandırılır. 
MADDE 2 — Bu kanun n0şri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Adliye vekilleri memurdur. 
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