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Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Azayı kiram muamelâtı 
1. — Mebuslardan bâzılarına izin ve

rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 
. 2 . — Eskişehir Mebusu Halil ibrahim 

Efendinin mezuniyetinden tecavüz ettir
diği müddetin bu seneki iznine mahsube
dilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendinin 
mezuniyetinden tecavüz ettirdiği müdde
tin bu seneki iznine mahsubedilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin me
zuniyetinden tecavüz ettirdiği müddetin 
bu seneki iznine mahsubedilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 

5. — Gümüşane Mebusu Ruşen Beye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

Sayfa 
2:3 

3 

3:4 

4:5 

19 3. — Lâyihalar 
1. — Müdafaa! Milliye Vekâletine 

6 446 00Q liralık avans itasına dair ka
nun lâyihası 19 

2 . - 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Ka
nununun ilgasına dair kanun lâyihası 

4. — Teklifler 
1. — Lâzistan Mebusu Necati Efendi 

ile arkadaşlarının, Trabzon Mebusu mer
hum Ali Şükrü Beyin zevcesiyle çocukla
rına nakdî yardım yapılmasına ve çocuk
larının leylî bir mektepte meccanen tahsil 
ettirilmelerine dair kanun teklifi (2/714) 

5. — Tezkereler 
1. — Seyrisefain idaresinin ıslahına, 

Gümrük Tarifesi Kanununun 14 ncü mad
desinin tadiline, 1338 senesinden itibaren 
beş sene müddet zarfında inşa edilecek 
meskenlerin Müsakkafat Vergisinden is
tisnasına dair kanun lâyihalarının müsta-
celen ve takdimen müzakere edilmelerine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti 
tezkeresi 

6. — Takrirler 
1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Bey

le, Aydın Mebusu Esad Efendinin ih-

Sayfa 

19 
3 

6:7 
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tiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki ka
nun tekliflerinin ruznameye alınarak müs-
taeelen intacedilmelerine dair müşterek 
takrirleri 

2. — Mardin Mebusu Esad Beyle rü
fekasmın, Çorum Mebusu Ferid Beyin 
Memurini mülkiyenin tekaüt Kanunu
nun tadili hakkındaki (Mebusların teka
üt ve maluliyetlerine dairdir.) kanun 
teklifinin müstaceldi müzakere edilmesi
ne dair takriri (2/619) 

9.4 
Sayfa 

7,19 7. — Mazbatalar 
1. — Men'i Müskirat Kanununa tev

fikan hapse mahkûm edilmiş olan Salih-
oğlu Ali'nin affına dair kanun lâyiha
sı ve Adliye Encümeni mazbatası 

2. —- Meleköy Telgraf Müdürü Re-
ceb Efendinin affına dair kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

3. — Kütahya'nın Altıntaş karyesin
den Alioğlu Mahmud'un bakıyei müdde
ti cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 11:12 

4. — Denizlili İbrahim Çavuş hakkın-

7:9 

9:10 
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Sayfa 

daki hükmün ref'ine dair kanun lâyiha
sı ve Adliye Encümeni mazbatası 12:13 

5. —• Müskirat imali maddesinden mah
kûm Geredeli Hasibe ile Dilber'in müca-
zatı mahkûmelerinin affına dair kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 13:15 

•6. — Başçavuş Muavini Çerkeş Mus
tafa hakkındaki hükmün ref'ine dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası 15:16 

7. — 12 nci Kolordu Hastanesi Hesap 
Memuru Ahmed Muhtar Efendinin affe
dilmesine dair arzuhali hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 16:19 

8. —• Konya Belediye Riyaseti inti-
habatı hakkında yedi zat imzasiyle verilen 
şikâyeti mutazammın istida ile Kozan Me
busu Dr. Mustafa Beyle rüfekasmın, Be
lediye rüesasmın intihabı hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair takriri hakkında Da
hiliye Encümeni mazbatası 19:23 

8. — İkinci defa reye konulan kanun 19 
1. — Şarki - Anadolu Demiryollarına 

dair kanun 19,23,24:25 
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B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakera; saat: 1,48 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
Kâtipler : Hüsnü Bey (Bitlis), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Reisisani Âli Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kırat ve tashihan kabul olundu. Kütahya Me
busu Haydar Beye hidenıati vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair, Kütahya Mebusu Ce

mil Beyle rüfekasmın ve Besim At alay Beyin 
teklifleri Lâyiha Encümenine, İstanbul işga
linde Muhtelit Mahkemede dâvavekilliği eden
lere badema mahkemelerde dâvavekâleti etti
rilmemesine ve Gazi Osman Paşa merhum 
ailesine maaş tahsisine dair Yozgad Me'bu* 
su Feyyaz Âli Beyin temenni takriri ile EIN 
zincan Mebusu tevfik Beyin Ümraniye hâ
disesinde şehidolan nahiyo müdürü Ha.lid 
Efendi ailesine maaş tahsisine dair temenni 
takriri Heyeti Vekile Riyasetine, Lâzistan 
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Mebusu Necati Efendinin Şer'iye Vekâleti 
bütçesine mütaal-lik takriri Muvazenei Ma
liye Encümenine havale edildi. Encümenler
den. mevrut mazbatalar ruznameye alındı. 
Şarki -• Anadolu Demiryolları projesi müza
kere edilerek heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere kâfi görüldükten sonra lâyihai ka-
nuniyenin birinci maddesi tadilen ve ikinci 
maddesi aynen kabul edildi. Heyeti umumiye-
sinin reye^vaz'ında nisabı ekseriyet hâsıl ola
madı. Erzurum Mebusu Durak, Van Mebusu 
Hakkı, Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süru-
ri beylerin bu baptaki takrirleri temenni 
mahiyetinde Heyeti Vekile Riyasetine tevdi 
kılındı. Celsenin bidayetinde tâyini esami ile 
reye konulmuş olan Tedrisatı iptidaiye Ver
gisi Kanununun 163 iştirakten 153 reyle ka
bul olunduğu ve Affı Umumi lâyihai kanuni-
yesi iledüyunatı sabıkanın takas muamelesi
ne dair levayihi kanuniyenin içtimai âti ruzna-
mesini teşkil eylediği bittebliğ pazartesi gü
nü toplanmak üzere İçtimaa nihayet verildi. 

İkinci ReisvekiU Kâtip 
Bitik 

Hüsnü 
Kâtip 
Van 
Hakkı 

BE IS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Yok, sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

Efendim, evrakı varideyi okuyorum. 

4. — TEKLİFLER 
1. — Lâzistan Mebusu Necati Efendinin, 

Trabzon Mebusu merhum Ali Şükrü Beyin zev-
cesiyle çocuklarına nakdî yardım yapılmasına 
ve çocuklarının leylî bir mektepte meccanen 
tahsil ettirilmelerine dair kanun teklifi (2/714) 

REtS — Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile 
rüfekasmııı, Ali Şükrü Beyin ailesine maaş 
tahsisi hakkında teklifi var; Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Ramazan yakla
şıyor. Heyeti Celilenin bunu tasvibedeceğinc 
herkes kaanidir. Lâyiha Encümeninin de tet
kiki tasvipten ibarettir. Bunun için bunun 
doğrudan doğruya Muvazenei Maliye Encüme
nine havalesini teklif ediyorum. (Çok muvafık, 
sesleri) 
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i RElS — Efendim, bu bir teklifi kanunidir. 

Bunun Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımgelir. 
I OSMAN B. (Lâzistan) — Buna dair emsal 

olduğunu arz ediyorum. 
RElS — Efendim, bu teklifi kanuninin Lâ

yiha; Encümenine gitmeksizin Muvazenei Ma
liye • Encümenine gitmesini kabul edenler lût-

* fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Muva
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Mezuniyet hakkında Divan karar-
I lan var. Okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Mazereti sıhhiye ve hususiyelerine mebni me

zuniyet talebetmiş olan âtide isimleri muharrer 
zevata hizalarında gösterilen müddetlerle mezu
niyet itası Divanı Riyasetin 9 Nisan 1339 tarih
li alt:ncı Içtimaında tensibedilmiş olmakla He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

Kadri Bey (Siird) üç ay, Hüseyin Bey (Er-. 
zincan) üç ay, Ali Bey (Amasya) üç ay, Ha-
mid Bey (Ergani) üç ay, Necati Bey (Bursa) üç 
ay, Dr. Mazhar Bey (Aydın) üç ay, Tunalı Hilmi 

I Bey (Bolu) üç ay, Haydar Bey (Van) üç ay, 
Abdülgani Bey (Siverek) üç ay, Sadık Bey 
(Kırşehir) üç ay, Mustafa Bey (Karahisarı Şar
ki) üç ay, Ali Rıza Bey (Muş) üç ay. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazereti sıh

hiye ve hususiyelerine ve tabip raporlarına müs
teniden hizalarında gösterilen müddetlerle me
zun addi Divanı Riyasetin 4 Nisan 1339 tarihli 
beşinci Içtimaında tensibedilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi 
i Reisisanisi 

Ali Fuad 

I Nuri Bey (Bolu) üç ıay, Abdullah Efendi 
j (Bolu) üç ay, Haşim Bey (Çorum) üç ay, Ya-



sin Bey (Oltu) üç ay, Dr. Haydar Bey (Gene) 
üç ay, Mazhar Bey (İstanbul) iki ay, Bifat 
Bey (Tokad) üç ay, Nafiz Bey (Canik) yirmi 
gün, Resul Bey (Bitlis) temididen on beş gün 
(27 Mart 1339 dan itibaren), Dr. Suad Bey 
(Kastamonu) bir ay (7 Nisan 1339 dan itibaren), 
Yusuf Ziya Bey (Bitlis) üç ay, Şükrü Bey 
Canik) iki ay, Midhat Bey (Mardin) bir ay, 
Hakkı Bey (Van) üç ay, Müfid Efendi (Kır
şehir) üç ay, İbrahim Bey (Mardin) üç ay. 

REİS — Kadri Bey (Siird) in iki ay me
zuniyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Hüseyin Bey (Erzincan) in üç ay... Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Ali Bey (Amasya) mn üç ay... Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mahmud Bey (Ergani) nin üç ay... Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Necati Bey (Bursa) nm üç ay... Kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Dr. Mazhar Bey (Aylın) m üç ay mazereti 
sıhhiyesine binaen... Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Tuınalı Hilmi Bey (Bolu) nun üç ay.. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul edilmiş
tir efendim. 

Haydar Bey (Van) m üç ay.. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Abdülgani Bey (Siverök) in üç ay.. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sadık Bey (Kırşehir) in üç ay.. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mustafa Bey (Karahisarı Şarki) nün üç ay.. 
Kab|ul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Ali Rıza Bey (Muş) un üç ay.. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Nuri Bey (Bolu) nun üç ay.. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın'. Kabul edilmiştir. 

Abdullah Efendi (Bolu) nun üç ay.. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Haşim Bey (Çorum) un üç ay.. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Yasin Bey (Oltu) nun üç ay.. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Dr. Ali Haydar Bey (Gene) in üç ay.. KaJbul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, 

Mazhar Bey (İstanbul) un iki ay.. Kabul 
; edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş-
| tfir. 
î Rifat Bey (Tofead) m üç ay.. Kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efen-
, dim. 
I Nafiz Bey (Canik) in yirmi gün.. Kabul eden-
; 1er lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
| Resul Bey (Bitlis) in on beş gün.. Kabul 
| edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş

tir. 
Dr. Suad Bey (Kastamonu) nun bîr ay.. Ka-

| bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-
| mistir. 
I Yusuf Ziya Bey (Bitlis) in üç ay.. Ka-
| bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
j edilmiştir. 

Şükrü Bey (Canik) in iki ay.. Kabul eden-
; 1er lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş

tir. 
Midhat Bey (Mardin) in bir ay. Kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-
i mistir. 

Hakkı Bey (Van) m üç ay. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

| Müfid Efendi (Kırşehir) in üç ay.. Ka-
| bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 

edilmiştii'. 
İbrahim Bey (Mardin) in üç ay.. Kabul 

i edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-
i mistir. 

2. —• Eskişehir Mebusu Halil İbrahim Efen-
'• dinin mezuniyttinden tecavüz ettirdiği müdde

tin bu seneki iznine mahsubedtmeshu dair Dİ-
vant Riyaset karan 

Heyeti Ümumiyeye 
| Bir haftalık mezuniyetten avdetinde mase-
I reti sıhhiyesi hasebiyle tecavüz ettirdiği dört 

günün bu seneki mezuniyetine mahsubuna da-
I ir Eskişerir Mebusu Halil İbrahim Efendinin 

takriri Divanı Riyasetin 9 Nisan 1339 tarihli 
altıncı içtimamda tezekkür edilmiş ve muma-

; ileyhin tecavüz ettirdiği dört günün bu sene 
i zarfındaki mezuniyetine mahsubu tensibedil-

miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi-
' bine arz olunur efendim. 
| Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I Reisvekilj 
I Musa Kâzım 

• • • " " * 



İ : 21 9 .4. 
BEİS — Efendim reyi âlinize vaz 'ediyorum. I 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendinin mezuni- s 
yetinden tecavüz ettirdiği müddetin bu seneki N 

iznine mahsubedümesine dair Divanı Riyaset 
karan 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyeti 3 Şubat 1339 da hitam bulduğu 

halde ailevi rahatsızlığı hasebiyle Meclisi Âliye 
(33) gün tecavüzle 8 Mart 1339 da iltihak ede
bildiğinden müddeti mütecavizenin bu seneki 
mezuniyetine mahsubuna dair Aydın Mebusu 
Esad Efendinin takriri Divanı Riyasetin 9 Ni
san tarihli altıncı içtimaında tezekkür edilmiş 
ve mumaileyhin tecavüz ettirdiği otuz üç günün 
bu sene içtimaiyedeki mezuniyetine mahsubu 
tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili 

Musa Kâzım 

REÎS — Efendim, kararı reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Reis Bey bu 
gibi mahsuplara umumi bir karar vermek de 
beyhude yere buraya gelip bizi meşgul etmese... 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin mezuniye
tinden tecavüz ettirdiği müldetin bu seneki izni
ne mahsubedilmesine dair Divanı Riyaset ka
ran 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetinden avdetinde mazeretine mebni 

Meclisi Âliye on üç gün tecavüzle iltihak etti
ğinden mezkûr müddetin bu sene zarfındaki 
mezuniyetine mahsubuna dair Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin takriri Divanı Riyasetin 9 Nisan 
1339 tarihli altıncı içtimaında tezekkür olun
muş ve mumaileyhin tecavüz ettiği on üç günün 
bu senei içtimaiye zarfındaki mezuniyetine 
mahsubu tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumi
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili 

Musa Kâzım 
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REÎS — Efendim, kararı reyi âlinize vaz'-

ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

5. —r- Gümüşane Mebusu Ruşen Beye izin ve
rilmesine dair Divanı Riymet kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
Gümüşane Mebusu Ruşen Beyin mazeretine 

mebni üç ay müddetle mezun addi Divanı Riya
sette tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiye
nin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili 

Musa Kâzım 

REÎS — Efendim mezuniyeti kaibul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyle, Ay
dın Mebusu Esad Efendinin; ihtiyat zabitleri
nin terfihi hakkındaki kanun tekliflerinin ruz-
nameye alınarak müstacelen intacedilmelerine 
dair müşterek takrirleri 

REÎS — İhtiyat zâbitanımn terfihi hakkın
daki Kanunun müstacelen intacına dair Mersin 
Menusu Yusuf Ziya Beyle Aydın Mebusu Esad 
Efendinin takrirleri var. (Muvafık Sesleri) 
Mezkûr lâyihai kanuniye 'encümenlerce henüz 
intacedilmemiş, binaenaleyh encümenlerce der
hal intacedilerek Heyeti Aliyenize tevdi edil
sin. 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Zannederim 
ki bu encümen hali içtimada değildir. Encü
men içtimai arzu etmiyor. Binaenaleyh bu tek
lifin doğrudan doğruya Heyeti Umumiyeye cel
bini teklif ediyorum. Çünkü o encümen hali 
içtimada değildir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey 
üç ay geçmişse encümen tetkik etmeden Mec
lis alabilir. 

REÎS — Tetkik edelim. Üç ay geçmişse o 
zaman celbederiz. Şimdilik elimizde mevzuu 
müzakere olacaik bir esas yoktur. Bunu der
hal intaeetmek imkânının olup olmadığını en
cümenden soralım. Eğer üç ay geçmişse o va
kit ruznameye alırız. 
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Karahisan Şarki 
Ali Süruri 

Siverek Gene 
Abdülgani Fikri Faik 

Siird Sivas 
Necmeddin Ziyaeddin 

Bayezid 'Bitlis 

Saruhan 
Reşad 

Muş 
Mahmud Said 

Tokad 
Rifat 
Bitlis; 

Şevket 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
Yozgad 

Ahmed 
Siird 

Halil Hulki 
Siird 

Mehmed Salih 

Hüseyin Hüsnü Vehbi 
Gene Mardin 

Hamdi M. Midhat 
Bit ik Bitlis 
Arif Devriş 
Van Mardin 
Hakkı ibrahim 
Kırşehir Mardin 
Sadık Devriş 

REİS — Bir takrirdir. Reye vaz'etmek 
mecburiyetindeyiz, binaenaleyh reyinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerim kal
dırsın. (Anlamadık sesleri) Efendim anlaşıl
madı zannederim. 

t : 21 9 .4 . 
EMÎN B. (Ergani) — Reis Bey, otuz iki 

imza ile verdiğimiz celse'i hafiye takriri ne oldu? 
REÎS — Efendim müsaade 'buyurunuz, ev

rakı varideyi okuyoruz. 

2. — Mardin Mebusu Esad Beyle rüfekası-
nm, Çorum Mebusu Ferid Beyin Memurini mül
kiyenin tekaüt Kanununun tadili hakkındaki 
teklifinin müstaeelen müzakere edilmesine dair 
takriri (2/619) 

REÎS — Mebusana da tekaütlüğün teşmili
ne dair Kanunun ftıer şeye tercihan müzakeresi 
hakkında Mardin Mebusu Necib Bey ve rüfe-
kasmın takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Tekaüt ve mâzuliyet Kanununun tadili 

ne dair Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerinden geçen ve müstaeelen müzakere
si Kânunusanide takarrür eden lâyihai ka-
nuniyenin bugün her şeye tercihan müzake
resini Nizamnamenin bahşettiği salâhiyete bi
naen talep ve teklif eyleriz. 

8 Nisan 1339 

Elâziz Mardin Bitlis 
Feyzi Necib Resul 
Mardin Muş Menteşe 

Esad Ahmed Haindi Eclhem Fehmi 
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FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Reis Bey 

müsaade buyurun şimdi efendim bir Mahsup 
Kanunu var, birinci maddesi müzakere edil
miş, her şeye tercihan, bir de bunu kabul eder
sek öteki ne olacak? Bir defa başlanmış bir 
kanun var, bu, ondan sonra olsun. (Ondan son
ra sesleri) 

REÎS — Efendim takrirde her şeye takdi-
men müzakeresi reye vaz'edilsin diyor. Binaen
aleyh her şeye takdimen ve tercihan müzake
resini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ekseriyet vardır efendim; evrakı varideden 
sonra okunacak. 

ZAMÎR B. (Adana) — Meclis her vakit 
takdimen, tercihan diye karar veriyor. Ya
rın başka bir şeye yine karar verirse, her 
gün takdimen, verilen kararlar bütün ka
rarların üzerine geçecek midir? Yoksa sıra nu
marası ile mi müzakere edilecek. 

5. — TEZKERELER 

1. — Seyrisefain İdaresinin ıslâhına, Gümrük 
Tarifesi Kanununun 14 ncü maddesinin tadi
line, 1338 senesinden itibaren be§ sene müddet 
zarfında inşa edilecek meskenlerin. Müsak
kafat Vergisinden istisnasına dair kanun lâyi
halarının müstaeelen ve takdimen müzakere 
edilmelerine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
Riyaseti tezkeresi. 

REÎS — Efendim seyrisefain ve tarife ka-
nunlariyle yeniden inşa edilecelk mesakinin beş 
sene müddetle vergiden (istisnasına dair lâyiha
nın müstaeelen müzakeresine dair Muvaızenei 
Maliye Encümeni mazbatıası var. (Gürültüler) 
Efendim hiçbir şey müzakere etmek imkânı yok, 
Çok rica ederim sükût edelim. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Türkiye seyrisefain idaresi muamelâtının 

hüsnü suretle cereyanını ve müessesenin bir şir
keti ticariye gibi çalışmasını temin etmek üzere 
îcra Vekilleri Heyetinden gelerek lencümenimiz-
ce (bittetkik tadilen Meclfilsİ Âliye takdim olunıan 
lâyihai kanuniyenin ve Tarife Kanuniyle Güm
rük Kanununun on dördüncü maddesini muad-
dil lâyihai kanuniyelerin ve 1338 senesinden 
itibaren beş sene müddetle inşa edilecek mesaki
nin Müsalkkaf at Vergisinden istisnası hakkında
ki lâyihanın müstaeelen ve mevaddı saireye tak-

— 6 -



İ : 21 9 . 4 . 
dimen derhal müzakeresi için keyfiyetin Heyeti 
Oelileye arzı rica olunur efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Gazianteb ; 
Ali Cenani 

REÎS — Efendim Muvaızanei Maliye Encü
meninin tezkeresi okundu. Yeni inşa edilecek mes
kenlerden beş sene müddetle Müsakkafat Resmi 
alınmamasına ve Seyrisefain Kanuniyle Tarife 
Kanununun on dördüncü maddesinin tadiline dair 
levayihi kanuniyenin her şeye takdimen ve terci-

han müzakeresi talebediliyor. Her şeye takdimen 
müzakere edilecek mevad olarak kabul edilen 
üç dört madde vardır. Müzakeresine kısmen 
başlanmış kısmen de başlanmaik*üzere onlardan 
sonra müzakere edilmek üzere'bunları da reyi 
âlinize vaz 'ediyorum, yoksa birbiri üstüne karar 
verirsek hiçbir şey çıkaramayız. 

NECÎP B. (Mardin) — Çabuk bitiririz. 

REÎS — Her şeye takdimen müzakeresi ka-
rargir olan mesailden sonra müzakere edilmek 
üzere bunları da reyi âlînize vaz'ediyorum. (An
lamadık sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 

hapse mahkûm edilmiş olan Salihoğlu Ali'nin 
affına dair kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

* - • • 

REÎS — Efendim ibir hatayı adlî neticesin
de mahkûm edilen Boşnak Salihoğlu Ali'nin 
^mahkûmiyetinin ref'i ve iptaline dair Adliye 
^Encümeni mazbatası vardır. O okunacak : 

Ankara 

14 . 2 . 1339 
'T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesîne 

Men'i Müskirat Kanununa tevfikan on beş 
gün müddetle hapse mahlkûm edilen Düzce'nin 
Cedit mahallesinden Boşnak Salihoğlu Ali'nin 
mücazatı mahkûmesinin affı hakkında tanzim 
ve îcra Vekilleri Heyetinin 13 . 2 . 1339 tarihli 
içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe lâyihası sureti musaddakası ve 
evrakı mütetferria 'leffen takdim kılınmıştır. 
îfayı muktezasiyle aşarına müsaade buyurul- | 
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masını istirham eylerim efendim. 

îcra (Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Lâyihai kanuniye 
MADDE 1. — Yarım kıyye rakı nakleyleme-

sinden dolayı maznununaleyh olan ve mücıazatı 
nakdiye ve cisimaniye ile mahkûm edilmesine 
mesağı kanuni olmadığı halde Men'i Müskirat 
Kanununun üçüncü maddesine tevfikan takdir 
edilen üç mahtan hoşbeşsin tenzilât icrasiyle on 
beş gün müddetle hapse mahkûm edilen Düz
ce'nin Cedit mahallesinden Boşnak Salihoğlu 
Ali'nin müeezatı mahkûmesi effedilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye Vekili memurdur. 

13 . 2 . 1330 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekilli 
Hüseyin Rauf Fehmi 

Müdafaai Millile Vekili Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Hariciye V. V. Maliye Vekili 
Hüseyin Rauf Hasan Fehmi 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 
İsmail Safa Feyzi 

İktisat Vekâleti V. Sıhhat ve Muaveneti 
Feyzi İçtimaiye Vekâleti V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti V. 

Kâzım 

Heyeti Umumiyeye 
Yedinde yarım kıyye rakı tutulmasından do

layı Düzce Bidayet Hâkimliğince sığan sîni 
hasebiyle on beş gün hapis cezasına mahkûm 
edilmiş olan Düzce 'nün Cedit mahallesinden 
Boşnak Salihoğlu Ali'nin müoazatı mahkûmesi-
nin affına dair Heyeti Vetkileden vâridolan 
13 . 2 . 1339 tarihli lâyihai kanuniye ile merbut 
hüküm evrakıt ve esibabı mueîbe mazbatası mü
talâa olundu. 

Men'i Müskirat Kanununun ikinci madde
sinde müskirat ithal ve nakil ve füruht edenler
den müskiratın beher kıyyesi için elli lira ceza
yı nakdî ahzi musıarrah olup merhum Ali dahi 
müskirat naklinden dolayı mahkemeye sevk 
edilmiş bulunmasına nazaran merkumun dere-
cei tahakkuka vâsıl olan fiil ve hareketinin te-
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mas eylediği işbu mad'deye göre duçarı ceza olma
sı lâzımgelirken istimal edenlere aidolan üçüncü 
madde ile hapsen mahkûmiyetine karar verilme
si ve hini mahkûmiyetinde on beş yaşını ik
mal etmemesi hasebiyle ve beşinci maddeye gö
re müddeti hapsinin tâyininde zühul olunması 
gibi hatayı adliye binaen mezkûr mahkûmiyet 
kararlarını refi ve iptali encümenimizce de 

muvafık görülerek Heyeti Umumiyeye arzma 
müttefikan karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Saruhan Canik 
Tahir Refik Şevket Ahmed Nafiz 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim; bu me
sele pek acip ve garip bir meseledir. Bâzan He
yeti Vekile mütalâa serdiyle böyle mahkûm olan
ların affını iltizam ediyor. Bâzan onlarin arka
daşlarının arasında mahkûmiyetini iltizam eder. 
Esasen yapılan bu Men'i Müskirat Kanunu tu
haf bir meseledir. Gerçi ben ve âbaü ecdadım bu 
müskiratla alâkadar değildir. Kuran 'ı azi-
müşşan müskiratın istimalini bize menet-
miş iken bunlar gayrimüslümlerin yaptığı, 
getirdiği müskiratı 'da menettiler - Onlara da 
ceza verdiler, bu tuhaf bir meseledir. Şimdi bu
rayı anlamıyorum. Yalnız beyefendiler. Müski
rat mesailinden dolayı mütaaddit eşhas hapsane-
lerde sürünüyor. Kimisini effedersin, kimisinin 
beş parası yok, çırçıplak (Yatsın sesleri) Efen
dim yatsın ama bir kısmını affedersin, bir kıs
mini yatırırsın, bir kısmını da sagiri sın diye 
böyle cezasının ref 'ine gidersin.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İçer
ken bana mı danıştı? 

SALİH Ef. (Devamla) — Zatıâlileri kanu
nu yaparken ona mı danıştın? Millete mi danış
tın? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Dine 
da irstim. 

SALİH Ef. (Devamla.) — İsterseniz Ku
ran'ı azimüşşanm ahkâmını okuyayım. Ulema
yı islâm buradadır, öyle gayrimüslimlere de 
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menediniz, şöyle yapınız, bunu yapınız yok-

, tuj. 

I SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Gider 
i başka yerde içer... 

SALİH Ef. (Devamla) — Mesele o değil-
I dir, rica ederim. Müskirat mesaili hakkındaki 
I hükümleri tetkik ederken hepsini toplasın-

lar, bir araya getirsinler. Adliye Encümeni bu
na bir şekil, bir karar versin. Bunun istina
fı yok, temyizi yok, yok, yok, yok. Meclisi 
Âli de tasdik ederse bunun içinden çıkılmaz 
ve günâh olur. Binaenaleyh çok günâh olu
yor. Böyle parça parça işlerle Meclisi Âliyi 
işgal ettirmiyelim. 

REİS —• Ef&ndim mevzuu müzakere refi 
hükmü teklif edilen Ali hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatasıdır. Binaenaleyh sözler 
bu mazbataya aidolsun, Men'i Müskirat Ka
nununu müzakere etmiyoruz, rica ederim. Mü
zakere öyle bir vadiye girerse çok uzun sürer. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) r - Efendim Reis Beyefendinin Mec
lisi Âlinizi ikazı pek muhiktir. Ancak Salih 
Efendi arkadaşımız Heyeti Vekilenin böyle 
bâzı hususatta af, bâzı hususatta da tecziye ta-
lebetmesi yüzünden tenkidatta bulundular ve 
dediler ki; binnetice bu gibi men'i müskirat 
hilâfında hareket edenlerin evrakını bir ara
ya toplasmlar ve bize versinler, bakalım de
diler. ' Hükümetiniz, akaidi islâmiye ile amel 
eden heyetiniz Men'i Müskirat Kanununun 
ahkâmını tatbik ile de mükelleftir. Hür ve âli 
olan bu kürsüde her mebus aleyhinde ve le
hinde bir şey söyliyebilir. Fakat Hükümet 
yalnız bir şey yapabilir. Emirlerinizi tatbik 
eder, o itibarla Hükümet şöyle yapıyor, böy
le yapıyor demek caiz değildir. Hükümetin' 
bu gibi mütalâatını toptan olarak Adliye En
cümenine gödererek muhterem azalarını müş
külâttan kurtarmak arzusuna nakli kelâm 
edilirse 'Salih Efendi pek iyi bilirler. Her 
vak'a, her dâva aynı esbaptan tevellüdetmez. 
Her dâvanın muhtelif esbap ve sevaikı var
dır, onları aynı muameleye tâbi tutmak doğru 
olur mu, adalet olur mu? bittabi olmaz. Bu
nun için hepsini toptan sevk etmek imkânı 
yoktur. Bunun için mâruzâtta bulundum, ve 

I vaktinizi izaa ettim. 
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j tazammum eder. Beraeti icabeden ahkâm için 

refi hükme sebeb olmadığından tabiî Meclisi Âli-
I nize gelmiyor. Kabili izale olan mahkeme 

kararları Meclîsi Âlinize iarz ediliyor. Binaen
aleyh bu sualin kendiliğinden gayrivâridolduğu 
tezahür eder. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Earahisan Sahib) 
— Arkadaşlar! Meseleyi esasından halletmek 
için ruznamenin dördüncü maddesini teşkil eden 

I men'i müskirat hakkındaki maddei kanuniyeyi 
müzakere edecek olursak daha esaslı bir surette 
meseleyi halletmiş oluruz. Malûmuâliniz Men'i 
Müskirat Kanununda hatayı tamir için hiçbir 
tariki kanuni yoktur. Bu tatbikatta anlaşılmış
tır. 

Hükkâm bâzı hususatta zühulen sarahati ka
nuniye hilâfında hüküm vermektedir. Ona neza
retle mükellef olan müddeiiumumiler, bıu zaru-

I ret karşısında işi Meclisi Âliye bâdar sevk etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlar, bu, bir iki, üç, beş 
değil; bu yoldaki yolsuzluklar böyle bir tariktan 
geçirilecek olursa bu, çok müşkül olur. Meclisi 
Âlinin bununla meşgul olması hiç de doğru de
ğildir. Hükme halel gelmemek suretiyle bir tem
yiz tariki açacak olursak tbu gibi hataların önü
nü almış olacağız. Bu itibarla bundan evvel ruz-
namenin dördüncü maddesini teşkil eden «Men'i 
Müskirat Kanunu dolayısiyle verilen hükümler 
kabili temyizdir» şeklinde bir maddei kanuniye 
vardır. O maddeyi müzakere ederek kabul ede
lim. Mesele kendiliğinden bitmiş olur. Aynı za
manda (esaslı bir surette de işi halletmiş oluruz. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Tadilname yok, takrir de yok, mazbatayı re
yi alinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 
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REÎS — Efendim, Adliye Encümeni mazba

tasını reyi âlinize vaz'edeceğim. 
MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi

ga) — Efendim, malûmuâlileri mahakim nez-
dinde ifayı vazife eden müddeiumumiler kanu
nu hüsnü cereyanına nezaretle mükelleftir
ler. Mahkemei mahalliyede bu mesele hakkında 
cereyan eden muhakeme esnasında merkum Meh-
med Ali, rakının nâkili olmak üzere mahkemeye 
sevk edilmiş olduğu halde nakiller hakkında 
Men'i Müskirat Kanununun ikinci maddesinde 
doğrudan doğruya mücazatı nakdıyeye hükmo-
lunması muktazi olduğuna nazaran mahkeme, 
neticei muhakemede müskirat imal edenler hak
kındaki ahkâmı kanuniyeye tevfikan yani ka
nunun üçüncü maddesine göre hapsine karar 
vermiştir. İşte bu malh'kûmiye't kanunun sa
rahatine muhalif görüldüğünden tetkikat ne
ticesinde işbu hatayı adlînin ıslahı için Hükü
met, evrakı hükmiyeyi Adliye Encümenine gön
dermiştir. Mjalûmuâliniz Men'i Müskirat Kanu
nuna tevfikan mahakimi cezaiyeden sudur ede
cek hükümler hakkında derecatı kanuniye mes-
dûdolduğundan muhalefeti kanuniyesi mevcu-
dolduğu aşikâr olan bu hükmün ancak refi ve 
iptal suretiyle meydandan kaldırılmasından 
başka imkânı kanunisi olmadığı itibariyle işbu 
evrak Meclisi Âlinize arz ve takdmı edilmiştir. 
Şunu arz edeyim ki, tariki kanuninin mesdudol-
ması itibariyle mahakimden sudur eden bu 
gibi ahkâmın ıslahına imkânı kanuni buluna-
mamasından, Men'i Müskirat Kanununa tevfi
kan verilen ahkâmın itiraz ve temyizi olmak 
suretiyle ıslahı hakkında acilen çare bulunması 
maksadiyle Heyeti Aliyenize takdim edilmiş 
olan iki maddelik lâyihai kanuniye, müstaceli
yet karariyle ruznameye alınmıştır. Eğer bu 
lâyihai kanuniye Meclisi Âlinizde müzakere edi
lerek intacedilirse böyle Men'i Müskirat Kanu
niyle mahkûm olanların evrakının beyhude yere 
burada müzakeresine meydan kalmaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mazbata Muhar
riri Bey! Adliye Encümeninizin bu müskirat 
dâvası hakkındaki tetkikat ve tamikatım burada 
okuduk. Maalesef, Hazaratı kiramdan kimsenin 
mahkûmiyet evrakını okumadık. Bu nedir Y 
Yani ayyaş yalnız bir kaç fukara mıdır, zuafa 
ondır? 

HAMİD B. (Biga) — Efendim; malûmuâli
niz bir hüküm ya beraeti veyahut mahkûmiyeti 

2, — Meleköy Telg,raf Müdürü Receb Efen
dinin affına dair kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Efendim Konya'nın Meleköyü Tel
graf Müdürü sabıkı Receb Efendinin bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair Adliye Encü
meni mazbatası var, okuyoruz. 

18 . 2 .1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Elyevm Ankara Hapsaııesinde mevkuf bu-
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lunan Konya'nın MelekÖy Telgraf ve Pasta Mü
dürü sabıkı Reeeb Efendinin bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affı hakkında tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetinin 18. 2 .1339 tarihli içtimam-
da kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe lâyihası sureti musaddakası ve evrakı 
nıüteferria leffen takdim kılınmıştır. îfayı ik-
tizasiylc neticesinin işarına müsaade buyurul-
masım istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe sureti 
Vazifei memuriyetini suiistimal, 'maddesin

den dolayı sureti kafiyede beş sene hapse 'mah
kûm ve 18 Şubat 1337 tarihinden beri Ankara 
Hapsanesinde mahpus bulunan Konya'nın Mele-
köy Telgraf ve Posta Müdürü sabıkı Reeeb Efen
dinin gayrikabili tedavi illetle malûl olduğundan 
bahisle muayenei tıbbiyesinin icrası talebini ha
vi ita eylediği istidaname üzerine etıbba tarafın
dan badelmuajrene ite kılman raporda merku
mun müptela olduğu illetin gayrikabili teda
vi bir mahiyette olduğu beyan ve ifade ve 
ledelhavele mumaileyhin devamı mevkufiyeti 
hayatı için kati bir vahameti daî olacağı gibi 
İmpsane muhiti içinde de sirayeti maraz nok-
tai nazarından tehlikei daimeyi mucibolacağm-
dan bakıyei müddeti eezaiyesinin af fiyle tah
liyesinin muvafıkı fen ve mâdelet olacağı Tıb
bı Adlî Müessesesi Müdürüriyetinden barapor 
izbar kılınmış ve Meclisi idarei vilâyet maz
batası da bu zeminde bulunmuş olmakla gayri
kabili tedavi illetle maluliyeti tebeyyün eden 
mumaileyhin bakıyei müddeti eezaiyesinin af
fı için berveçhi zir üç maddelik lâyihai kanu
niye kaleme alınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Vazifei memuriyetini suiis
timal maddesinden dolayı sureti katiyede beş 
seneye mahkûm ve elyevm Ankara hapsane
sinde mahpus bulunan Konya'nın Meleköy 
Telgraf ve Posta Müdürü sabıkı Reeeb Efen
dinin maluliyeti daimesine binaen bakıyei müd
deti cezaiyesi affedilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrinden 
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MADDE 3. -~ îşjbu kanunun icrasına Adliye 

Vekili memurdur. 

İcra Vekilleri Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
/ Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

ye ve Muaveneti 
İçtimaiye V. V. 

Dr. Tevfik Rüştü 

18 . 2 .1339 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat V. V, 

Feyzi 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye V. V. 

Kâzım 

11339 7 . 4 
Heyeti Umumiyeye 

Vazifei memuriyetini suiistimal cürmünden 
sureti katiyede beş sene kürek cezasına mahkû-
men Ankara Hapsanesinde mahpus bulunan 
Konya'nın Meleköyü Posta ve Telgraf Müdürü 
sab;kı Reeeb Efendinin maluliyeti hasebiyle ba
kıyei müddeti eezaiyesinin affı hakkında He
yeti Vekileden mevrut 18 . 2 . 1339 tarihli lâ
yihai kanuniye encümenimizee mütalâa ve tet
kik olundu. 

Sinnen yetmiş yaşında olan mumaileyhin 
icra olunan muayenei tıbbiyesi neticesinde de-
recei saniyede verem iM-etine müptelâ ve şeraiti 
hazırai hayatiyesi dâhilinde marazı mezkûrun 
gayrikabili tedavi olduğu ve sirayeti marazın 
da muhitine müessir olacağı anlaşıldığından 
teklifi vâki muvafıkı nefsalemr görülerek He
yeti Umumiyeye arzına bilittifak karar verildi. 

adliye, Encümeni , 
Reisi 
Ganik 
Emin 
Kâtip 

İsparta 
Tahir 
Âza 

Saruhan 
Şefik Şevket 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 
Âza 

öanik 
Nafiz 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

REİS — Efendim; mazbatayı reyi âlinize 
vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 
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3. — Kütahya'nın Altmtaş karyesinden Ali

oğlu Mahmud'un bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

Lâyihai kanuniye 

R E l S — Efendimi, Kütahya'nın Altıntaş 
karyesinden Alioğlu Mahmud'un bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair , Adliye Encümeni 
mazbatası var, okunuyor. 

Ankara 
10 . 3. 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yozgad Hapsanesinde mahkûmen mahpus 

bulunan Kütahya'nın Altıntaş karyesinden 
Alioğlu Mahmud'un bakıyei müddeti cezaiye
sinin affı hakkında tanzim ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 8 . 3 . 1339 tarihli içtimaında kabul 
edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası sureti musaddakası ve evrakı müteferr 

ria leffen takdim kılınmıştır. ifayı iktizasiyle 
•neticesinin iş 'arma müsaade buyurulmasmı is
tirham eylerim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Bilûmum hapsanelerde gayrikabili tedavi 

illetle malûl ne kadar mahkûm bulunduğuna 
ve saireye dair Adliye Encümenince tanzim 
ve Heyeti Umumiyece tensip kılınıp Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin 19 
Haziran 1338 tarih ve 860/2513 numaralı tez-
kerei sâmiyeleriyle havale buyurulan mazbata 
mucibince tamimen icra kılınan tebligat üze
rine muayeneleri icra kılman Yozgad Hapsa- ! 
nesi mahpusîni nıeyanmda şakavet maddesin
den sureti kafiyede on beş sene küreğe mah
kûm ve 26 Şevval 1337 ve 24 Temmuz 1335 ta
rihinden beri mahpus bulunan Kütahya'nın 
Altıntaş karyesinden Alioğlu Mahmud'un gay
rikabili şifa illetle malûl bulunduğu Tıbbı J 
Adlî Müessesesi Müdüriyetinin tasdikine ik
tiran eden mahallî etıbbasının raporu müed-
dasmdan anlaşılmış ve meclisi idarei liva 
mazbatası da bu zeminde bulunmuş olduğun
dan merkumun maluliyeti daimesine binaen 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında ber-
veçhi zir üç maddelik lâyihai kanuniye kaleme 
alınmış tır. 

MADDE .1. — Şakavet maddesinden dolayı 
sureti katiyede on beş sene küreğe mahkûmen 
Yozgad Hapsanesinde mahpus bulunan Kü
tahya'nın Altıntaş, 'karyesinden Alioğlu Mah
mud'un maluliyeti daimesine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyesi .affedilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 

8 . 3 . 1338 

icra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Fehmi 

Müdafaai Milliye V. Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi ismet 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi ismail Safa 

Nafıa Vekili iktisat V. V. 
Feyzi Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

Heyeti Umumiyeye 
Şakavet fiilinden sureti katiyede on beş se

ne kürek cezasına mahkûmen Yozgad hapsane
sinde mahpus bulunan Kütahya'nın Altıntaş 
'karyesinden AMtoğlu Mahmud'un baikiyei müd
deti cezaiyesinin affını mübeyyin Heyeti Umu-
miyeden muhavvel 8 . 3 . 1338 tarihli lâyihai 
kanuniye encümenimizce mütalâa olundu. 

Merbut muayene raporları münderecatına 
nazaran verem illetiyle malûl olduğu ve hapsa-
nelerin şeraiti sıhhiye ve gıdaiyesiyle nâkabili 
şifa bulunduğu anlaşıldığından merkum Mah
mud'un teklif veçhile bakıyei müddetinin affı 
muvafık görülmekle berayı tasvip Heyeti Umu
miyeye arzına müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

Kâtip 
İsparta 

Tahir 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 
Âza 

Saruhan 
Refik Şevket 
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Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

21 
Âza 
Canik 
Nafiz 

9.4 

RElS — Efendim, mazbatayı reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Denizlili İbrahim Çavuş hakkındaki 
hükmün ref'ine dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim; Denizlili Osmanoğlu İb
rahim'in mahkûmiyetine dair Fırka Divanı 
Harbimden muta hükmün ref'i hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası var, okunuyor efen
dim. 

Ankara 
10 . 3 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
Denizlili Ekmekçi Osmanoğlu 1310 tevel-

lütlü İbrahim Çavuş haikfkında iki buçuk mah 
prangabentlikle ref'i rütbeye dair Divanı Harpçe 
ittihaz edilen hükmün ref'ine dair lâyihai ka
nuniye ile Müdafaai Milliye Vekâletinin esbabı 
muci'beyi havi 19 . 2 . 1339 tarih ve Umuru 
Mahakim Müdüriyeti 306 numaralı tezkeresi ve 
divanı harbin 19 Ağustos 1338 tarih ve 95 nu
maralı hüküm sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulm asını istirham eyle
rim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Suret 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
On dördüncü fırkanın alay 26, Tb. 2, Bl. 5 

efradından Denizlili 310 tevellütlü Ekmekçi 
Osmanoğlu ibrahim Çavuşun harekâtı ahirede 
ve bilhassa On dördüncü fırkanın Kaplangı 
sırtlarında yaptığı muharebede gösterdiği hi-
dematı fevkalâdesinden ve o zamandan beri il-
tiyam bulmıyan cerihası dahi işbu mesaii 
fedakâranisini teyidettiğinden dolayı . merku
mun müddeti mezuniyetini tecavüz ettirmek 
maddesinden dolayı Om Dördüncü Fırka Divanı 
Harbince bilmuhakeme sâdır olup Âltıncj Kol
ordu Kumandanlığmca bittasdik iktisabı ka
tiyet eylemiş olan ve iki buçuk mah prangabent-

1339 0 : 1 
ligiyle rütbesinin ref'ine dair bulunan 19 Ağus
tos 1338 tarih ve 95 numaralı hükmün affı hu
susu fırka ve kolordu kumandanlıklarının işarı
na atfen Garp Cephesi Kumandanlığının 8 . 1 . 
1339 tarih ve 12/114 numaralı tahriratiyle telk-
lif ve istirham edilmekte bulunmulş ve teklifi 
vaki varit ve beca görülmüş olduğundan bu bapta 
tanzim kılınmış olan lâyihai kanuniye sureti lef
fen takdimi pişigâhı Riyasetpenahileri kılınmış
tır. Merkum ibrahim Çavuşun hidematı mesbu-
kai fedakârisine mukabil henüz infaz edilmemiş 
olan hükmü mâruzun ref i hususuna delâleti 
celilei Riyasetpenahilerinin bidiriğ buyurulma-
sı müsterhamdır. 19 . 2 . 1339 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Tecavüzü müddet maddesinden 
mahkûmunaleyh bulunan Fırka 14, Alay 26, Tb. 
2, Bl. 5 efradından Denizlili Ekmekçi Osmanoğ
lu 1310 tevellütlü ibrahim Çavuşun ikibuçuk 
mah prangabentliğiyle rütbesinin ref'ine dair 
Fıkra 14 Efrat Divanı Harbinden ittihaz olunan 
19 Ağustos 1338 tarih ve 95 numaralı karar ref'-
edilmiştir. 

MADDE 2. — Işbû kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekâleti memurdur. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Veteili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıh. ve Mna. İç. V. V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 

8 . 3 . 1339 
Şer'iye Vekili 

Fehmi 
Adliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekili 

ismet 
Maarif Vekili 

ismail Safa 
iktisat Vekâleti V. 

Feyzi 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
Heyeti Umumiyeye 

Tecavüzü müddet maddesinden ikibuçuk 
mah prangabent ve ref'i rütbe cezasına mah
kûm Denizlili Osmanoğlu ibrahim'in mahkûmi
yetine fırka divanı harbinden muta hükmün 
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ref'ine dair Heyeti Vekileden mevrut 8.3. 1339 
tarihli lâyihai kanuniye encümenimizce mütalâa 
olundu. 

Kıtasından verilen mezuniyet emrine mu
halif olarak yüz dört gün işbu müddetini te
cavüz ettirmiş olan merkum ibrahim'in harbi-
hâzırda mesbuk olan hidematı fedalkârisinıe bi
naen henüz infaz ve icra edilmemiş olan hükmü 
mezkûrun ref'i hakkında fırka ve kolurdu ku
mandanlarının -mütalâatma atfen teklif olunan 
lâyiha müeddası muvafıkı nefsülemr görülmüş 
olmakla berayı tasvip Heyeti Unıumiyeye ar
zına müttefikan karar verildi. 

A.dliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

Kâtip 
İsparta 

Tahir 
Âza 
Canik 

Ahmed Nafiz 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hami d 
Aza 

Saruhan 
Refik Şevket 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

REİS —• Efendim söz istiyeıı var mı? Maz
batayı reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

5. — Müskirat imali maddesinden mahkûm 
Geredeli Hasibe ile Dilber'in mücazatt mah-
kûmelerinin affına dair kanım lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim Gerede'nin Demirciler 
mahallesinden Fahri zevcesi Dilber ve Ali Mü-
lâzimoğ11! Mehmed zevcesi Hasibe haklarında 
Gerede Bidayet Mahkemesinden verilen hüküm
de hatayı adlî görüldüğünden nâşi mezbureta-
nın mücezatı mahkûmelerinin affına dair Ad
liye Encümeni mazbatası var, okunuyor. 

19 . 2 . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müskirat imali maddesinden maznununaley-
hima Gerede'nin Demirciler mahallesinden Ha
sibe ve Dilber'in mücazatı mahkûmelerinin 
affı hakkında tanzim ve İcra Vekilleri Heye
tinin 18 . 2 . 1339 tarihli içtimamda kabul edi
len lâyihai kanuniye esbabı mucibe lâyihası 
sureti musaddakası ve evrakı müteferria leffen 
takdim kılnımıştır. İfayı muktazasiyle netiçesi-

1339 C : 1 
nin işarına müsaade Duyurulmasını istirham 
eylerim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Müskirat imal ve füruht etmelerindfcn dola

yı ffiaznunaleyhima Gerede kasabasının Demirci
ler mahallesinden Efe Fahri zevcesi Dilber ve 
Ali Mülâzimoğlu müteveffa Mehmed'in zevcesi 
Hasibe'nin Gerede Bidayet mahkemesinde cere
yan eden muhakemesi netieesind/e mezburetamn 
cezayı nakdî ile mahkûmiyetlerine dair ita kılınıp 
Bolu istinaf Müddeiumumiliğinden irsal kı
lman 19 Teşrinisani 1Ö38 tarihli hükmü muh
tevi zabıtname ve evrakı mütaallikası müeddala-
rına nazaran vâki olan ihbar üzerine mezbureta
mn meskenlerinde icra kılınan taharriyatta bun
lardan Dilber'in hanesinde iki fıçı derununda 
vaz'ı ve tahammür için istihzar edilmiş olan ve 
büvezin doksan beş kıyye olduğu tahakkuk 
eden üzüm ezmesi ve Hasibe'nin hanesinde de 
bir fıçı içerisinde aynı surette hazırlanmış ve 
bilvezin yirm altı buçuk kıyye olduğu anlaşıl-
miş olan keza üzüm ezmesinin rakı imali için 
istihzar edildiğinden ve indettahmin sülüs nis
petinde rakı istihsal edileceğinden bahsile mik
tarı muhammene üzerinden indelhesap Hasiber-
nin yedi kıyye için üç yüz elli ve Dilber'in 
yirmi yedi kıyye için bin üç yüz elli lira cezayı 
nakdî ile mahkûmiyetlerine dair 18 Teşrinisani 
1338 tarihindle vicahen hüküm ita kılındığı ve 
ferdası 19 Teşrinisani 1338 tarihinde mevaddı 
'mütahamımere ralkı istıühsalâtanın nispeti (muham
mene üzerine ıtâyin miktarında isabet olmadığı 
bizzat vâki olan meşhudattan ve tahkikattan an
laşıldığından binnettice mezburetandan Hasibe'ye 
ait kısmından bir kıyye yüz dirhem, Dilber'e 
ait kısmından da altı kıyye rakı bittenzil ve 
cezayı nakdî de o nispete kasredilerek Hasibe'-
nin altmış iki buçuk ve Dilber'in dahi üç yüz 
lira cezayı nakdî ile mahkûmiyetlerine tashihan 
diğer bir karar ittihaz olunduğu görülmüş ve 
1 Teşrinisani '1Ö38 tarihli tabip raporunda mez
kûr fıçılar içerisindeki üzüm ezmesinin rakı ve 
anevaddı kütil'iye veya şıra ile sirke yapmak için 
tahammüre bırakıldığım tâyin etmek fennen 
mümkün olmadığı musarrah olmasına nazaran 
mevaddı mezkû.venin mücerret rakı imali mak-
sadiyle hazırlanmış olduğu anlaşılmamakla be-
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raber ınıevaiddı mütdhaımmerenlin mücerret rakı 
amali ımaksadiyle istihzar edildiğd ıınütelhakikuk ve 
müteayyen olsa bile imal keyfiyetinin kuvveden 
fiile çıkmıyarak teşebbüs derecesinde kalmış 
olduğu ve Men'i Müskirat Kanununa göre 
rakı. imali cünha derecesinde bir curam adde
dilmekte olup bir cünha icrasına teşebbüs ancak 
kaftunun sarahati olan yerlerde müştekimi ceza 
olabileceğü ve kanunu ımezbur onüteişebîhisler 
hakkında bir kayıt ve sarahati ihtiva eyleme-
diği cihetle mezburetan Hasibe ve Dilber'in 
üzüm talhanımürüne inhisar eden ef al saibiteleni 
kanunen cürüm teşkil etmediği halde mezbueta-
aıın veçhi meşru üzere mevadjdı mütehaımmereyi 
istihzar etmelerinin doğrudan doğruya rakı imali 
malhdy etinde olduğu aihap ve telâkikisiyle Men'i 
Müskirat Kanununun maddei mahsusasma tev
fikan mahkûmiyetlerine karar verilmesi ve 
hükkâmm ilmi zatilerini medarı hüküm ittihaz 
(edemiyecıekleri ve intihacen verdikleri hüküm
leri her hang'i bir sebep ve hâdise ile tashih 
ve tadile kanunen salâhiyettar olmadıkları pek 
aşikâr iken 18 Teşrinisani 1338 tarihli mahkû
miyet kararının ferdayı ittihazmda tmevaddı 
mezkûrenin miktarı hakikisi hakkında- ilim 
ve malûmatının lühufeuııdan bahisle karan sa
bıkı tadilen ve tashihan diğer bir karar ita edil
mesi suretiyle pek fahiş bir hatayı adlî ihtiyar 
edilmiş ve Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 
muta kararların ise mahiyeti katiyeleri itiba
riyle turkıı kanuniyeye bilmüracau ıslah imkânı 
kanunisi halen mevcut bulunmamış olmasına ve 
ther ne kadar bedaheti feannniyeye karşı kararı 
mezkûru ittihaz eden bidayet hâkiminin eli iş
ten çektirilerek tahtı muhakemeye almnrş ise 
ide kararı vâki ile vukua (getirildiğini tezahür olan 
hatayı adlînin tevlidettiği mağduriyetin ancak 
mahkûmlar hakkında affı hususi istihsal sure
tiyle telâfisi mümkün olabileceğine binaen mez-
buretanm müzacatı mahkûmelerinin affı hakkın
da üç maddelik lâyihai kanuniye kaleme alın
mıştır. 

13 Şubat 1339 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Müskirat imali maddesin
den dolayı Gerede'nin Demirciler mahallesinden 
Efe Fahri zevcesi Dilber ve Ali Mülâzimoğlıı 
müteveffa Mchmed'in zevcesi Hasibe 'nin ef'ali 
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cürmü kanuni teşkil etmediği halde Men'i Müs
kirat Kanununa tevfikan . bunlardan Dilber'in 
üç yüz ve Hasibe'nin altmış ikibuçuk lira ceza
yı nakdî ahziyle mücazatlarına karar verilmek 
suretiyle hatayı adlî vukua getirilmiş olmasına 
binaen mezburetan Dilber ve Hasibe'nin mü-
cazatı mahkûmeleri affedilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdh\ 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Adliye Vekili memurdur. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Fehmi 
Müdafaa! Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rıfat 
Dahiliye Vekili Hariciye V. V. 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
•Maliye Vekili Maarif.Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 

Nafıa Vekili İktisat V. V. 
Feyzi Feyzi 

Sıhhat ve İçtimai Erkânı Harbiyei 
Muavenet V. V. Umumiye V. V. 

Dr. Tcvfik Rüşdü Kâzım 

Heyeti Umumiyeye 
Rakı imal etmelerinden dolayı üç yüz alt

mış iki buçuk lira cezayı nakdiye mahkûm 
edilmiş olan Gerede'nin Demirciler mahalle
sinden Fahri zevcesi Dilber ve Ali Mülâzim-
oğlu Mehmed zevcesi Hasibe haklarında Ge
rede Bidayet Mahkemesinden verilen hüküm
de hatayı adlî görüldüğünden naşi mezbure-
tanın mücazatı mahkûmelerinin affına dair He
yeti Vekileden vâridolan 18 . 2 . 1339 tarihli 
lâ3dhai kanuniye ve merbut evrakı hükmiye 
mütalâa ve tetkik olundu. 

İndettaharri mezburetanın hanelerinde ısla
tılmış ve tahammül' derecesine gelmiş fıçı de-
rununda elde edilen üzüm ezmesinden rakı 
istihsal edilmek üzere vazı ve ihzar edikli-
diğine dair vakayii maddiye hilâfına olarak 
tabiatı eşyadan istidlali ahkâm olunarak ımez-
burelerden Hasibe'nin yüç yüz elli lira ve Dil
ber'in bin üç. yüz elli lira cezayı nakdiye mah
kûmiyetlerine ittihaz olunan kararın tefhi
minden bir gün sonra teşkili tarafeyn edil
meksizin yine aynı mahkeme tarafından he
sapta yanlışlık olduğundan bahsile hatayı sa-
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bıkı tashih zıınmmJa ikinci defa olarak Ha-
sibe'ye ait cezayı nakdînin altmış iki buçuk 
liraya ve Dilber hakkındaki cezayı nakdînin 
üç yüz elli liraya tenziline dair verilen ve 
yekdiğerine mütenakız. görülen ve haddizatında 
maddi bir cürme istinadetmiyen cezaya mez
kûrların tazamjmun ettiği hükmün ref'i ve ip
tali suretiyle münderecatı lâyihanın tasviben 
Heyeti Umumiyeye arzına müttefikan karar 
verildi. 
Adliye Encümeni. Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 

İsparta Saruhan 
Tahir Refik Şevket 
Âza Âza 

Niğde Canik 
Mustafa Hilmi • Nafiz 

REÎS — Efendim, söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri) Mazbatayı reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

6± — Başçavuş Muavini Çerkez Mustafa hak
kındaki hükmün re fine dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatamı 

REÎS — Efendim, Başçavuş Muavini Çerkez 
Receboğlu Mustafa hakkındaki hükmün ref'ine 
dair Adliye Encümeni mazbatası var, okunuyor. 

Ankara 
19 . 2 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci Fırka Divanı Harbince rütbesinin 

ref 'iyle bir buçuk sene kalebentliğine karar ve
rilen Başçavuş Muavini Çerkeşli Receboğlu Mus
tafa'nın muharebedeki fevkalâde yararlığından 
dolayı hakkındaki hükmün ref'i zımmında tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 28 . 2 . 1339 ta
rihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye 
ile Müdafaai Milliye Vekâletinin bu hususta 
esbabı mucibeyi hâvi 1:1 . 2 . 1339 tarih ve 
Umuru Mahanim Müdüriyeti 5837 numaralı 
tezkeresi sureti musaddakası ve evrakı müte-
ferria leffen takdim kılınmıştır. İfayı muktaza-
siyle neticesinin iş'arma müsaade buyurulma-
şını istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

1339 C : 1 
Esbabı mucibe lâyihası 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
Kıtasından firar ederek ve jandarmalarla 

müsademe neticesinde mecruhan derdest edil
diği iddiasiyle maznunaleyh bulunan Fırka ly 

Alay 3, Tahur 2, Bl. 7 den . Başçavuş Muavini 
Receboğlu 1314 tevellütlü Mustafa'nın Birinci 
Fırka Divanı Harbince icra kılman muhakemesi 
neticesinde merkumun fiili mezkûrden bir bu
çuk sene kalebentliğe mahkûmiyetine ve rüt
besinin ref'ine dair ittihaz olunan karar İkinci 
Ordu Kumandanlığınca bittasdik berayı takip 
Dördüncü Kolordu Ahzi Asker Heyeti Riyase
tine tahtelhıfz şevki emredildiği esnada hare
kâtı taarruziyenin başlaması dolayısiyle şevkine 
imkân bulunmıyan merkumun cereyan eden 
taarruzi muharebatta ve 3 Eylül 1338 tarihinde 
İnönü'nde Nâzımbey tepesinin bir an evvel su
kutunun âmili olduğu ve 12 Eylül 1338 de mey
dan 'muharebesinde maiyetine verilen beş ne
ferle düşman içerisine girerek mensûbolduğu 
taburun düşmanı ihata hareketini teshil ettiği 
aletderecat mafevk kumandanlarının beyanat 
ve hüsnü şahadetleri inzımamiyle anlaşılmakla 
merkumun şu suretle emsaline faik bir surette ve 
fevkalâde yararlık göstermesine mükâfaten mah
kûmiyeti vakıasının affı ile rütbesinin iadesi Bi
rinci Ordu Kumandanlığının 2 . 12 . 1338 tarih 
ve Ş. 3 2874/33038 numaralı tahriratiyle ta-
lebedilmiş ve işarı vâki şiarı takdire ve made-
lete muafık görülmüş olmakla merkum hakkın
daki hükmün ref'i suretiyle müeazatı mah-
kûmesinin affı hususuna müsaadei celilele-
rinin şayan buyurulması zımmında bu baptaki 
evrak leffen takdim kılınmıştır efendim. 

11 . 2 . 1339 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Firar ve jandarmalarla müsa
deme maddesinden maznununaleyh olup Birinci 
Fıkra Divanı Harbince rütbesinin ref'iyle bir bu
çuk sene kalebentliğine karar verilen Fılkra 
1, Alay 3, Tb.2, B1.7 den Başçavuş Muavini Çer-
ke»şli Receboğlu 1314 tevellütlü Mustafa'nın mu-
haresbedeki fevkalâde yararlığından dolayı hak
kındaki hüküm ref'edilmiştir, 
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MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Müda-

faai Milliye Vekili memurdur. 
18 . 2 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti V. 
Ali Fethi Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti V. 

Feyzi Feytzi 
Sıh. ve Mua. İç. V. V. Erkânı Harbiyei 

Dr. Tevfik Rüşdü Umumiye V. V. 
Kâzım 

Heyeti Umumiyeye 
Vazifesinden firarla jandarmalarla müsade

mede bulunmak eürmünden bir buçuk sene ka
lebentlik cezasına mahkûm Başçavuş Muavini 
Çerkez Receboğlu Mustafa hakkındaki hükmün 
ref'ine mütedair Heyeti Vekileden vâridolan 
18 . 2 . 1339 tarihli lâyihai kanuniye mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Merkum Mustafa hakkında sudur eden hük
mün tasdikiyle tenfizkıden evvel harekâtı taar-
ruziyenin başlaması üzerine İnönü ve meydan 
muharebatmda fevkalâde yararlık gösterdiğine 
dair lâyihaya merbut esbabı mucibe mazbatasın
da dermeyan edilen mütalâat ve malûmatı aske
riyeye göre merkumun mahkûmiyeti emrinde 
sudur eden hükmün ref'ine mütaallik teklif, mu- i 
vafıkı madalet görüldüğünden berayı tasvip j 
Heyeti Umumiyeye arzına bilittifak karar veril- | 
di. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 
İsparta Saruhan 
Tahir Refik Şevket 
Âza Âza 

Niğde Canik 
Mustafa Hilmi Ahmed Nafiz 

R^İS — Efendtm Söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri), 
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Mazbatayı reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

7. — 12 nci Kolordu Hastanesi Hesap Me
muru Ahmed Muhtar Efendinin affedilmesine 
dair arzuhali hakkında Adliye Encümeni mazba
tası 

REİS — Efendim! Düşman karşısında vazife
sinden firar etmek eürmünden dolayı Grup 12 
Divanı Harbi tarafından silki askeriden tard 
ve üç sene kalebentlik cezasına mahkûm edilmiş 
olan Onikinci Kolordu Hastanesi Hesap Memu
ra Ahmed Muhtar Efendinin affı hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası var, okunacaktır, efen
dim. 

Heyeti Umumiyeye 
Düşman karşısında vazifesinden firar etmek 

eürmünden dolayı Grup 12 Divanı Harbi tara
fından iSİılki askeriden tard ve üç sene kalebent
lik icrasına mahkûm edilmiş olan Onikinci Kolor
du Hastanesi Hesap Memuru Ahmed Muhtar 
Efendinin affı hakkında Heyeti ümumiyeden mu-
havvel evrak, encümenimizce mütalâa olundu. 

Mumaileyh hakkında divanı harpçe cereyan 
'eden muhakeme neticesinde vazifesini terk ile 
Konya'ya savuştuğuna ve binaenaleyh düşman 
karşısında bulunan seferber ordunun hastane
sindeki vazifesinden firar eylediğine dair he
yeti hâkimece tahassül eden kanaate müsteni
den verilmiş olan hükmü mezkûrun hatayı adlî 
ile muallel olduğu yolunda serd edilen itirazat 
ve dermeyan edilen mütalâat hukuku takdiri-
yeye nazaran gayrivârit görülmüş olduğundan 
af talebinin reddi icabettiğinin Heyeti Umu
miyeye arzına müttefikan karar verildi. 

1 Adliye Encümeni Reisi 
| Canik 
j Tahir 

Kâtip 
i İsparta 
j Emin 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

REİS — Söz istiyen 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Refik Şevket 
Âza 

Saruhan 
Hamid 

Âza 
Canik 

Ahmed Nafiz 

var mı efendim? 
NEŞET B. (Kângırı) — Mazbata Muharriri 

izahat versin efendim. 
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HAMJÎD B. (Biga) —- Efendim, Hesap Me

muru Ahmed Muhtar Efendi hakkında divanı 
harpçe cereyan eden muhakeme neticesinde; 
kend-sinin mensubolduğu seferber kıta hasta
nesindeki vazifesini terk ederek firar ettiğin
den dolayı üç sene müddetle kalebentliğe mah
kûmiyetine ve silki askerîden tardına karar 
verilmiş ve badelmahkûmiye mumaileyh tara
fından verilen istidada; kendisinin düşman kar
şısından kaçmış olmamasından dolayı, divanı 
harp tarafından hakkında verilen bu hükmün 
ref'i suretiyle mazharı affolmasmı talebeyle-
miş ve Müdafaai Milliye Vekâleti Muhtereme-
sinden işbu istidaya raptedilen mütalâada da 
düşman karşısından firar etmek fiilinin ma
hiyeti hukukiye ve askeriyesi beynelmehakim 
muhtelifünfih ve mucibi tefsir bir mahiyette 
olduğundan henüz sureti katiyede mahiyeti 
kanuniyesi taayyün etmemiş olan işbu düşman 
karşısından firar cürmünden mahkûm Muhtar 
Efendinin affını talebetmektedir. Encüme
niniz icra ettiği tetk^kat neticesinde, mütehas
sisini askeriyeden müteşekkil olan divanı harp 
heyetinin; işbu fiilin düşman karşısından f±rar 
mahiyetinde olduğundan bahsile hukuku tak-
diriyeye müsteniden vermiş olduğu hükmün 
ref'iyle mumaileyhin cezasının affına kanaat-
bahşı vicdan olacak derecede esbabı makbulei ka
nuniye görememiştir ve bu meselede düşman kar
şısından firar cürmü evrakını tetkik etmiş olan 
mahkemenin karannı muvafık görerek mazba
tayı Heyeti Aliyenize takdim etmiştir. Binaen
aleyh mazbatanın aynen kabulünü teklif edi
yorum. 

RÎFAT B. (Tokad) — Divanı Temyizi As
kerîye gitmemiştir bu evrak. 

HAMÎD B. (Devamla) — Efendim; bu zat 
Sivrihisar'da bulunuyormuş harfo esnasında has
tanedeki vazifesini terk ile firar etmiş ve bun
dan dolayı divanı harbe sevk olunarak neticei 
muhakemede düşman karşısından firar cürmü 
hakkında mahkemece kanaati kâmile hâsıl ol
muş ve onun üzerine hüküm verilmiştir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim, Müdafaai 
Milliye Vekâletinin cephenin ne taraf olduğu ve 
bu hâdisenin cepheden firar olup olmadığı hak
kındaki mahiyeti hukukiyeyi takdir edememiş ol
duğu zatıâlinizin ifadenizden anlaşılıyor. Zatıâli-
lerinin istinadettiği nokta ise, divanı harb he
yetidir. Bu hususta şüphesiz ihtisas sahibi bu-

.1339 C : 1 
lunması dolayısiyle, onların vermiş olduğu hü
kümlerin doğru olduğuna kanaat buyurulması-
dır. Müdafaai Milliye Vekâleti, firar edilen ma
hal, eephe mi yoksa gerisi mi? bunu takdirden 
âciz olduğu halde acaba divanı harb heyetini 
teşkil eden zâbitan ne dereceye kadar noktai 
nazarını müdafaa edebilecek? 

HAMÎD B. (Biga) — Malûmuâliniz askerî... 
NEŞET B. (Devamla) — Müsaade buyurun 

ikinci bir mesele, divanı harlbler alelûsul, bu 
gibi mesailde bir heyet (teşkiliyle firar tmahalli-
nin cephe olup olmadığını tetkika mecburdur. 

I Bu ciheti yapmış mıdır? 
I HAMÎD B. (Devamla) — Encümeniniz tet-

kikatmı evrak üzerinde icra etmiştir. 
Otuz küsur seneden beri mevkii tatbikte bu

lunan Askerî Ceza Kanunnamesi ahkâmına tev
fikan düşman karsısınıda vazifei askeriyesini 
terk ile firar cürmünden dolayı kur§una dizil-

, miş eşihas dahi bulunmasına ve Müdafaai Mil-
I liye Vekâleti tarafından bir tezkerei mahsusa 

ile dermeyan edilen mütalâat, Imahkemenin hu
kuku takdiriyesini tadil edemiyeceğine 'binaen, 
encümenin kanaati veçjhile, akalbı firarında mu
maileyhin derdest edilerek sevk olunduğu di
vanı harb heyetinin kanaatince maznun ve mah
kûm Ahmed Muhtar Efen/dinin terki vazife et
tiği malhallin, düşman karşısında bir mahal ol
masına mebni ve hukuku takdiriyeyi ihlâl ede
cek sebep de görülemediğinden, divanı ıharH) he-
vetinden sudur etmiş <olan afhkâmdan bilaistis
na yalnız bu ımesele şayanı nazar görülerek red
di ittifakla kaibul edilmiştir. 

CAVÎD B. (Kars) — Bendeniz bu mesele-
" m Meclise gelmesinden bir imâna anlıyamadrm. 
idam hükmü değil ki, tasdik olunacak... Diva
nı hatfb bir 'karar vermiş, Tbu ıgilbi mukarrerat 
Divanı Temyizi Askerîde tetkik ve tasdik olu
nur. Meclisin bu mesele ile bir alâkası olmadı
kı kanaatindeyim. 

REÎS — Hüküm, derecatı kanuniye dâhilin
de kesbi katiyet etmiştir ve mesele af mahiye
tindedir, o suretle gelmiştir. 

FAÎK B. (Edirne) — Efendiler: Bu sahibi 
'"rtida Ahmed Muhtar Efendi mağdur ve maz-
^ m bir adamdır, hakkında vâki* olan is-
'"•udat, suitefeihhüm neticesidir. Kendisi firar 
-memiştir. Muhtacı atıfet bir mağdurdur. Onun 

'~:n nazarı dikkati âlinizi cellbederim. Adliye 
Encümeni arkadaşlarımız tabiî, evrak üzerine 
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tetkik etmişlerse de hakikati hal hu adam bun
dan ımünezzeh ve mağdurdur. Affını istirham 
ederim. 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Adliye Encü
meni Mazbata Muharriri Beyefendinin verdiği 
•izahattan şunu anladım ki, asıl alâkadar ve sa-
lâhiyettar olan makamat bunun cepheden firer 
edip etmediğinde mütereddittir ve onlar cephe
den firar etmediği kanaatinde bulundukların
dan dolayı af için evrakı buraya sevk ediyor
lar. Bendeniz fazla söz söylemiyeceğim. Yalnız 
'bizim ahkâmı huku'kiyemiz ve 'bilhassa ah
kâmı cezaiyemizde pek kıymetli olan bir hadi
si şerifi hatırlatacağım. «Udruül hudûde bişşü-
behat»... 

SALÎH Ef. (Erzuruım) — En ziyade dikka
te şayan bir nokta vardır. Malûmuâliniz düş
man karşısından firar eden ya bir taburun ku
mandanı yahut bir (müfrezenin kumandam olur, 
harb eder kaçar. (Kanundur, sesleri) Kanundur 
fakat Müdafaai Milliye Vekili esasen orayı 
harb cephesi, düşman karşısında bir mevzi ola
rak tanımıyor. Bir hastanenin hesap memuru 
olan bir efendi, ihtimal ki, hesabı için veya has
tanenin iaşe işi için ve saire için mevkiinden 
iki saat, beş ısaat ayrılır, diğer bir efendi onu 
jurnal eder. Biçare herife böyle ceza verirler. 
Müdafaai Milliye Vekili de bunun affı taraf
tarıdır. 

İCRA VEKÎLLERÎ HEYETİ REÎSÎ RAUF 
B. (Sivas) — Biz onun nasıl olduğunu biliriz. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Zatıâliniz burada 
başka işlerle meşgulsünüz, Müdafaai Milliye Ve
kili bunun affı taraftarıdır. Binaenaleyh mas
lahat da gösteriyor ki ya et veya erzaık almak 
için üç saat öteye giitti mi, firar 'etmiş diyorlar. 
Bu adam, tabur kumandanı değil, bir şey değil. 
Binaenaleyh bu gibi kimselerin insan yokluğun
da mahkûmiyetine gitmek günahtır, bunları 
serbest bırakınız. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz kı
saca söyliyeceğim. Cepheden firar keyfiyetinin 
gerek askerlikçe ve gerek hukuk ııoktai naza
rından halledilmemiş bir mesele bulunduğunu 
Mazbata Muharriri Bey müdafaa ediyorlar. Bi
naenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti de bu 
adamın affı cihetine gidilmesine dair beyanı 
mütalâa ediyor. Şu halde verilen hükmün takdi
ri de meşkûk; yani bu firar keyfiyetinin düş
man karşısından mı? yoksa başka bir taraftan 
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I mı olduğunun tâyin edilemediği söyleniyor. Şu 

hale göre mücriminin lehinde olan ahkâmı ka-
nuniyeye hinaen bu adamın affı lâzımgelir, ka
naatindeyim. 

RElS — Efendim; müzakerenin kifayetini 
I reyi âlilerinize vaz 'ediyorum. 

PURAK B. (Erzurum) — Efendim; bir tek 
kelime söylemekliğime müsaade buyurun. Mec
lisi Aliniz hâkim mevkiindedir. Kanun daima 
mücrimin lehine tefsir edilir. Çok rica ederim, 
mücrimi affediniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; 
af meselesi esbabı mucibei kanuniyeye müste-
nidolduğu takdirde şayanı kabuldür. (Müzake-

I re kâfi sesleri) Rica ederim, tenevvür ihtiyacın
dan vareste iseniz dinlemeyiniz. Burada af için 
bir sebep yoktur. Cepheden kaçtığına dair di
vanı harbin vermiş olduğu hükmün tashihi için 
muktazi zaman geçtikten ve hüküm kesbi kati
yet ettikten sonra, meslek sahibi olan hâkimin 
verdiği kararın hilâfına olarak, cephe tâbiri gi-

I bi, bu yoldaki itirazat hiçbir zaman affa medar 
olamaz. 

OSMAN B. (Kayseri) — Siz de daima af
fın aleyhindesiniz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Ka
nunu Cezamızda müdafaa, mukabele gibi öyle 

I meseleler var ki bunların takdiri ancak hâkim-
I lere aittir. Hâkimler tarafından cepheden fi-
I r a n takdir olunarak ona göre hüküm veri-
I len bir zatın hiçbir sebebi kanuni olmaksızın 

affına doğru gitmek, kesbi katiyet eden ah-
I kâmın infisahını kabul etmek demektir. Ben-
I deniz Adliye Encümeninin mazbatasının kabulü 
I taıaftarıyım. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Beyefendi 
1 Müdafaai Milliye Vekili, cephe değildir di

yor. Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresi 
vardır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) —'Rica 
1 ederim, Müdafaai Milliye Vekâletinin tezkeresi 
I de böyle değildir. Müdafaai Milliye Vekâleti-
J nin tezkeresinde deniliyor ki : Cephe denilen 
I hususatı tesbit eden bir maddei kanuniye yok

tur. Binaenaleyh maddei kanuniye veya ay
rıca bir tefsir olmadığına göre bunun takdiri 
hükkâma aittir. Vaziyete göre takdir etmek 
salâhiyeti hükkâma verilince hâkimlerin hak-

I kına müdahale etmek de doğru değildir. 
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RElS — Müzakerenin kifayetini reyi âlile

rine vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, Müdafaai Milliye Vekâletinin tez
keresinin okunmasını rica ederim. Vekâlet de 
tezkeresinde cephe değildir diyor. 

REİS — Efendim bir takrir var! 

Riyaseti Celileye 
Hesap Memuru Ahmed Muhtar Efendi hak

kında verilen hüküm ımuvazzah ve müfesser 
bir 'kanuna müsteniden verilmiş olmadığın
dan mahkûm olduğu müddetin affını ve me
muriyetinin' iadesini teklif eylerim. 

Lâzistan 
Necati 

REÎS — Bu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile takrir kabul ve 
mazbata reddedilmiştir. Yani Ahmed Muhtar 
Efendinin affı ve iadei memuriyeti kabul edil
miştir. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Müdafaai Milliye Vekâletine 6 446 000 
liralık avans itasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Efendim! Müdafaai Milliye Ve
kâleti için icra Vekilleri Riyaseti tarafından 
6 446 000 liralık bir Avans kanun lâyihası gel
miştir. Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanunu
nun ilgasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Bu lâyihayı Adliye Encümenine 
havale ediyoruz. * 

8. — ÎKÎNCt DEFA REYE KONULAN 
KANUN 

1. — Şarki - Anadolu demir yolarına dair 
Kanun 

REÎS — Efendim malûmuâlmiz, dün Çester 
Projesini tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'et
miştik. Fakat nisap hâsıl olmadığı için ikinci de
fa reyi âlinize vaz'etmek mecburiyetindeyim. Ten-
sibederseniz bunu yoklama seklinde yapalım. 
(Yoklama şeklinde olsun sesleri) 

[Riyaset değişmiştir. Reis : Reisi'sani Ali 
Fuad Paşa] 
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REÎS — İstihsali âra hitam bulmuştur. 

8. — Konya Belediye Riyaseti intihabatı hak
kında yedi zat imzasiyle verilen şikâyeti mutazam-
mın istida ile Kozan Mebusu Doktor Mustafa Bey
le rüfekasının Belediye rüesasının intihabı hak
kındaki Kanunun tefsirine dair takriri hakkında 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REÎS —- Efendim bir mazbata var, Konya Be
lediye Reisi intihabının tefsirine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası var : 

4 Nisan 1339 
Riyaseti Celileye 

Rüesayı belediyenin sureti intihabına dair 
Meclisi Âlinin 28 Teşrinievvel 1338 tarihli îçti-
mamda kabul olunan Kanunun ikinci maddesi 
birçok mahallerde kanun dairesinde tatbik edil
diği halde merbutan takdim kılman mazabıt suret
lerinin mütalâasından anlaşılacağı veçhile Dahili
ye Vekâleti Celilesince yanlış bir tefsir ve içtihat 
dolayısiyle 5 Şubat 1339 ve 3986 ve 25 Şubat 1339 
ve 99 numaralı iki kıta emirle keyfiyeti intihap 
maksadı kanuniden uzaklaştırılmıştır. Bu bapta 
mahallerinden vâki olan müracaat üzerine ledel-
hace işin tef siren halli için Tetkiki Muhakemat 
Encümenine tevdi kılınmıştır. Tefsirlerin alâka
dar oldukları encümenlere aidiyeti dolayısiyle 
Tetkik Encümeni vazife ve salâhiyet haricinde 
gördüğü işbu evrakı Dahiliyeye iade eylemiştir. 
Birçok mahaller kendi tefsir ve içtihatlarına gö
re birbirine zıt muamele yapmakta olduğundan 
ve işin uzaması da doğru olamıyaeağmdan . ve 
mazabıtta tafsil olduğundan rüesayı belediyenin 
her intihap senesinde yeniden intihabı bariz ye 
Hâkimiyeti Milliye esasatına ve ruhu kanuna mu
vafık idigünden keyfiyetin müstacelen tefsir ve 
halli zımmmda işbu takririmizin Dahiliye Encü
menine tevdiini talep ve teklif eyleriz. 

Kozan izmir Adana 
Mustafa Mahmud Esad Mehmed Hamdi 
Denizli Niğde Kângırı 
Yusuf Vehbi Tahir 

Karahisarı Şarki Karahisarı Şarki Urfa 
Mustafa Vasfi Ali Saib 
Biga Konya İsparta 

Hamdi Refik Mehmed Nâdir 
Maraş İsparta ; Sivas 
Hasib Remzi Ziyaeddin 

— 19 — 
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Kângın İsparta . Konya 
Tevfik Hüseyin Hüsnü Arif 

Kârigırı ' Bursa Ankara 
Said Necati Şemseddin 

Kırşehir Amasya Antalya 
&a!dık Ömer Lûtfi Tahsin 

Saruhan Canik Bursa 
Reşad Ahmed Nafiz Emin 

9.4 .1339 C : 1 
nun ikinci maddesinin ruhuna mutabık olaraik 
tebeddül eden nısıf azanın da iştirakiyle yeni
den reis intihabı lâzımgeleceği mütalâasında ise 
de tefsiri kanun Meclisi Âliye ait bulunduğun
dan iktizası Heyeti Celilenin reyi saihine arz 
olunur. 

Lâzistan 
Mehmed Necati 

Oltu 
Yasin 

Biga 
Hamid 

îzmit 
Sırrı 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Konya Belediye Riyaseti intihabının Da

hiliye Vekâletinden verilen emir üzerine ruh 
ve maksadı kanuna gayrimuvafık olarak icra 
edildiği Konya Belediye Heyetinden yedi zat 
imzasiyle Riyaseti Ceiileye verilen istidada ifa
de olunarak meselenin tefsiri talebolunmasına 
ve Kozan Mebusu Mustafa Beyle rüfekasınm 
takriri de aynı meal ve mânayı muhtevi bu
lunmasına binaen Heyeti Umumiyeden encü
menimize havale edilen istida ile takrir nv*. 
talâa ve tetkik olundu. Ahiren Meclisi Âliyece 
kabul edilen Belediye Kanununun birinci 
maddesinde; (Belediye heyetleri reislerini ken
di aralarından reyi hafi il ve ekseriyetle in-
tihabeyler. Müntahap reislerin hizmeti askeri
yeleri tecil olunur. Kanunun tarihi neşrinde 
reis bulunan zevat müstafi addedilerek he
yetçe yeniden intihabedilir.) ve ikinci madde
sinde de; (Belediye reisleri intihabı her iki 
senede bir tecdidolunur. Evvelki reisin tekrar 
intihabı caizdir) denilmesine nazaran Hâkimi
yeti Milliyeyi tesis gayesini istihdaf eden vâ-

zıı kanunun belediye riyasetinde nasp yerine 
intihap usulünü tervicettiği ve her iki senede 
bir tebeddül edecek nısıf âza yerine gelecek 
yeni âzanm reisi intihap hususundaki hakkı 
reyi istimal edebilmelerini temin zımmında iki 
senede bir tecdidedilen nısıf azaya tebaan ri
yaset intibabatını da iki senede tecdideylediği 

. ve bilhassa mevzuubahsolan ikinci maddei ka-
nuniyenin hikmeti vaz'ı her iki senede bir 
nısfı teceddüdeden heyete riyaset edecek za
tın bütün heyeti temsil edebilmesi için yeni 
heyet tarafından müntahabolunmasmı te
min eylemekten ibaret bulunduğu cihetle encü
meni |eizanemjz şaiifülarz Belediye Kanunu-

Dahiliye Encümeni 
Reisi 

Kâtip 
Mardin 

Mehmed Midhat 
Âza 

Âza 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

Mazbata Muharriri 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Âza 

Cebelibereket 
Faik 
Âza 

Adana 
Zekâi 

Âza Âza 
Antalya Van 

Ali Vefa Hakkı 

(Kabul kabul sesleri) 

SIDKI B. (Malatya) — Efendiler 30 Teş
rinievvel 1338 tarihinde tanzim olunan Ka
nım hakikaten Halk Hükümetine doğru atılmış 
mühim bii' hatvedir. O kanun üzerine evvelce 
de Konya'da mevcut bulunan reis, hakikaten kati 
nunun birinci maddesi mucibince sakıt oldu. 
Teşrinisani iptidasında Belediye Heyeti Umu-
miyesi, tanzim olunan yeni kanun mucibince, 
içlerinden Muhlis Beyi Reisliğe intihabettiler. 
(Hayır sesleri) bu reis o esnada mevcut on 
iki kişiden ibaret bulunan heyet tarafından 
reyi hafi ile intihabedilmiş ve bunu intihabe-
den âzanm, her bilisi hakkı kanunisini istimal 
eylemiş demektir. Binaenaleyh tarihi intihap
tan üç ay sonra (Değil sesleri) Belediye Kanu
nunun maddei mahsusasma tevfikan âzanm 
nısfı tebeddül etti. Şimdi yeni intihabolunan 
azalar istiyorlar ki üç ay evvelisi yeni kanun 
mucibince intihabolunan reisin riyasetini kabul 
iQtmiyerek içiımizden reisıiımizi yeniden intihap ede-
<lim. Evvelce lintîhabolunan relisi toajbul etmiiyeceğiz 
diyorlar. Bu suretle vâki olan itiraza hiçbir 
veçhile hakkı kanunileri yoktur. Çünkü üç ay 
evvel kanunun sarahatine tevfikan intihabolu
nan reis, yine reistir ve *bu reis, hakkı kanunisi 
olan iki seneyi ikmal edecek ve kanunun hük
mü de budur. (Gürültüler) 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Yine seni in-
tihabederler, korkma! 

20 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Paşa 

Hazretleri bendeniz söz almıştım. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendim, geçen sene 
Belediye Kanununa ilâve ettiğimiz ıkı madde 
vardır. Hatırı âlilennızdedir. Birinci madde 
belediye reislerinin reyi hafi ile azalar meya
nından ıniihabedileeeğiııe dairdi. Malûmuâliniz, 
evvelce belediye reislerini Hükümet rüessası 
azalar meyanından intıhabederdi. Bunu muha
lifi hâkimiyet gören Meclisi Âli, geçen sene 
tanzim ettiği maddei kanuniye ile kaldırdı. 
Yani belediye reislerinin azalar tarafından reyi 
.hafi ile ıntihabedılnıek hususunu takarrür et
tirdi ve ikinci madde; «Bu suretle intihabolu-
nan belediye reisleri iki senede bir değiştirilir» 
diyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bravo, böyledir. 
. ZEKÂÎ B. (Devamla) — Malûmuâlilendir 

kî, belediye âzalarının iki senede bir nısfı te
beddül eder. Dört sene için intihabolunurlar ve 
eski Belediye Kanunu mucibince o usul elyevm 
meriyülicradır. Geçen sene kabul ettiğimiz bu 
iki maddei kanuniyenin kabulünü mütaakıp 
ilânından sonra her tarafta, evvelce Hükümet 
tarafından mansubolunan belediye rüessası reis
likten sakıt oldular ve işbu kanun mucibince 
belediye azaları tarafından yeniden, reyi hafi 
ile intihabolunurlar. Konya'da da bu kanun 
mucibince belediye reisi, heyet tarafından yine 
intihabolunmuş, şimdi ikinci maddei kanuniye 
mucibince; «iki senede bir belediye âzası tec-
didolunur» deniyor. Bu noktadan dolayı yeni
den intihabolunan belediye reisi; benim müd
detim iki senedir diyor. Halbuki geçen sene 
bu kanun mucibince azalar tarafından ekseri
yetle intihabolunan bu belediye reisi, heyete 
riyaset etmekte iken bu sene heyetin nısfı,te-
ibeddül etmek lâzımgelmiş... Bunlar vazifelerini 
ikmal ettiklerinden dolayı tebeddül etmiştir. 
Kalan diğer nısıf âza, reis de dâhil olmak üzere, 
kur 'a çekmişler... MalûmuâliLeri, kur 'a çekmek 
usulü vardır. Kur'ada dolu çekenler, belediyede 
baki kalır. Boş çekenler ise yerine yeniden inti
hap icra olunur. Bu suretle reis de diğer nısıf 
âzanm kur 'a keşidesine iştirake mecbur olmuş 
ve dolu çekmiş. Belediyede kalmış... Diğer nısıf 
âza ise tebeddül etmiş. Şimdi nısıf âza yeniden 
heyete dâhil olmuş, dâhil olduktan sonra bu 
belediye reisi mevcut âzanm nısfının reyine 
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sahip, diğer yeni intihabolunan nısıf azanın 
reyine gayrisahip bulunuyor. 

• Ş.mdi ikinci maddei kanuniye - ki belediye 
reisleri iki senede bir tecdidolunur diyor - zâii-
nederim ki, bu kanunu vaz'eden Meclisi Âli, 
yani vâzıı kanunun bu maddei kanuniyeyi vaz'-
etmekten maksadı, belediye reisinin iki senede 
bir tecdidini kabul etmesi, belediye heyetini 
teşkil eden azanın iki senede bir kere teceddü
dünden dolayıdır. Yani nısıf âza teceddüdettikçe 
belediye reisi bu teceddtüdeden âzanm arasını 
da üzerinde eemedebilmek için, belediye reisi
ndi dahi bu noktai nazardan teceddüdü lâzımdır. 
v Doğru, sesleri) Binaenaleyh, bu sene âza
nm nısfı tebeddül etti. Belediye Reisi diyor ki: 
Ben geçen sene intihabedildim. Müddetim iki 
senedir. Bu sene heyete dâhil olan azaların reyle
rini ihraz etmeye hacet olmaksızın, ben onların ri
yasetini ifa edeyim ve iki senede bir teceddüd-
eden nısıf azaya nazaran belediye reisinin de 
iki senede bir teceddüdü lâzı mgelir. Halbuki 
bu sene azanın nısfı tebeddül etti. Onun için 
belediye reisinin de yeniden intihabı lâzımgelir 
ve bütün azanın arasını üzerindle cemetmesi lâ
zımgelir. Zira, tebeddül eden nısıf heyet, 
hakkı reye malik oldukları halde, bunları ken
di intihabetmedikleri bir reisin tahtı riyasetin
de ifayı vazifeye mecbur etmek doğru değildir 
ve bu, hukuk ve Hâkimiyeti Milliye ile kabili 
telif bir nokta olarak görülmemiştir. 

Dahiliye Encümeni, maksadı âlinizi böyle 
telâkki ederek ve ikinci maddenin maksadd vaz'-
ını böyle görerek, Dahiliye Vekâletince her 
nasılsa belediye reisinin mütalâasını tereihan 
vâki olan telâkkisini yanlış görmüş ve Meclisi 
Âlinin maksadım, yani ikinci maddenin hik
meti vaz'ını, bilhassa Hâkimiyeti Mil'liyeyi 
tecelli ettirmek için belediye reislerinin, behe
mehal reisleri bulunduğu heyetin bütün âzas'-
nın reyini üzerinde cemetmesi lâzımgeldiği ka
naatini hâsıl ettiğinden, belediye reisinin ye
niden intihabedilmesine karar vemiştir. Encü
menimizin mütalâası böyledir. Kanunu tefsir 
etmek, Heyeti Âliyeye aittir. (Müzakere kâ* 
fi, sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Konya Belediye Reisd kanunu ahîr muci
bince azalar meyanından intihabedilmiş... 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Ne olarak söy
lüyorsunuz? 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü

menin mazbata muharriri sıfatiyle söylüyorum. 
Konya Belediye Reisi, kanunu ahır mucibince 
intihabedilmiş ve o zaman on iki azadan 
yedisi tarafından rey verilmek suretiyle in
tihabedilmiş, yani ekseriyetle intihabolunmuş. 

SIDKI B. (Malatya) — Yeni kanun muci
bince hevestin ekseriyetiyle reis intihabedilmiş-
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bilâ-
hâra, azanın bermucibi kanun iki senede bir, 
nısfının tebeddülü iktiza etmesine mebni kur'a 
çekilmiş, çekildiği vakit reis dolu çekmiş. Şim
di belediye reisine rey veren âzanm bir kısmı 
hâli çekmiş, üçü kalmış, yeni heyet demiş ki, 
Sen evvelki intihaptan yedi rey aldın ve bit 
(liefa da kurada gerçi dolu çektin, fakat âzanm 
nısfı tebeddül etti, yeni gelen âza, senin reisli
ğini istemiyor. Evvelce aldığın yedi reyin dördü 
sakıt oldu. Şimdi sen üç rey ile kalıyorsun 
demişler. Şimdi yeni teşekkül eden şu heyet
ten yeni reis intihabedeceğiz demişler. Reis 
ısrar etmiş, mesele Dahiliye Vekâletine 
gelmiş, Dahiliye Vekâleti reisin noktai 
nazarını kabul etmiş, fakat Konya Belediyesi 
itiraz etmiş, diyor ki; Bu bir tefsiri kanunidir. 
Dahiliye Vekâletinin hakkı itirazı yoktur. Şa
yet Vekâlet ısrar ederse Meclise şevki lâzımge^ 
lir demiş, Tetkik Heyetine gelmiş. Heyet diyor 
ki bunu tetkik etmek bizim salâhiyetimiz dâhi
linde değildir. Umuru dahüiyedendir. Evvel
emirde Dahiliye Encümeninin mütalâası alınarak 
Meclise şevki lâzımgelir diyor. Dahiliye Encüme-

) ni bunu mevzuu müzakere ediyor. Esasen evvel
ki •'_ intihabatta riyaset malûmuâliniz âza 
arasından o mahallin mülkiye âmiri ta
rafından intibaıbedildiğinden hâkimiyeti mil
liye esasını kuran kanunu ahir «tabiî 
âza v:.mey anından intihabolunur» diyor. Âzanm 
nısfı yeni gelmiş, evvelce yedi rey ile iııtihıab-
olunan bu reise rey verenlerden dördü kur 'a ile 
harice çıkmış, kaldı riyasette üç rey. Binaen
aleyh reisin hiç olmazsa, heyetin ekseriyetinin 
itimadını taşıması şarttır. Buna itiraz etmişler
dir, Hâkimiyetin millete tevdiini esas ittihaz 
ederek encümen bu noktai nazardan Konya He
yetinin itirazını varit görerek reisin tekrar 
intihab olunmasına karar vermiştir. (Doğru 
sesleri) . • • ' 

RAGIB B. (Kütahya) Şimdi yeniden Kon-
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I ya Belediye Reisini intihabeder de üç ay sonra 

yine bu müntahipleri onun aleyhine çevirirlerse 
ne olacaktır? (Hayır, hayır varit değil sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yine 
kanunu ahir mucibince iki sene reis, riyaset ya
pacağım diyor. Halbuki onlar misal gösteriyorlar 
ki; ezcümle Büyük Millet Meclisi Riyasetine bir 
zat bir sene için intihabolunup icrayı vazife eder
ken, senenin yedinci ayında inhilâl vukubulsa, 
yerine gelen reis, o tarihten itibaren bir sene 
riyasette devam edeceğim diyemez. Reisin, ri
yasete tekrar intihabını encümen muhik gör
müştür. (Encümenin kararı doğrudur, müzake
re kâfi sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müzake
re neden kâfi? Aleyhinde kimin sözünü dinle
diniz? Efendim haJkkı takdire malik olan Maka-

I mı Riyaset, bu kadar gürültüye sebebolan bir me
sele için, meselenin tenevvürü için her halde 
üç, beş arkadaşı, hiçolmazsa bir kişiyi aleyhinde 

I söyletmesi lâzımdır. Eğer hak tecelli edecek ise 
velev bir kişinin olsun aleyhte söylemesi lâzım
dır. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; takrirler var. bir de bu takrirler 
içinde tâyini esami ile reye vıaz'ı hakkında on 

I beş imzalı takrir var. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
I Belediye heyetleri, reislerini kendi araların

dan reyi hafi ile intihabeyler mealindeki 30 
Teşrinievvel 1338 tarihli Heyeti Celilenizce ka
bul edilmiş olan Kanun sarih ve muvazzah ol
duğu halde hasbelicap tefsiri hakkında Konya 
Melbusu Kâzım Hüsnü ve rüfekası beylerin Ma
kamı Riyasete tevdi eyledikleri takrir üzerine 
Dahiliye Encümeninden ittihaz olunan kararın 
tâyini esamiyle reye vaz'edilmesini teklif eyle
riz. 

Malatya Mebusu Edirne Oanik 
Sıdkı Faik Hamdi 

Muş Kayseri Ergani 
Osman Kadri Sabit Mahmud 
Gene Oltu Dersim 
Hamdi Rüstem Mustafa 

Dersim Lâzistan 
I Hasan Hayri Mehmed Necati 

Van Trabzon Kırşehir 
I Tevfik Oelâleddin Sadık 
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Karesi 

Abdülgafur 

Müzakere 
mazbatasının 

Denizli 
Hasan 

Riyaseti Oelileye 
kâfidir. Dahiliye 

Erzurum 
İsmail 

Encümeninin 
reye konmasını teklif ederim. 

Maraş 
Tahsin 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir .Daflıiliye Encümeni maz

batasının reye vaz'ını ve kabulünü teklif eylerim. 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

REÎS •— Efendim bu baptaki Dâhiliye En
cümeni mazbatasını onbeş imzalı takrir muci-
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bince tâyini esamiyle reyinize vaz'edeceğim. 
Lütfen reylerinizi izhar buyurunuz.. 
Mazbatayi kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kııuııızı rey verecektir. 

Efendim Şarki - Anadolu demiryolları hak
kındaki kanunun reye vaz'ında araya iştirak 
eden zevat (206) dır. Şunu da arz edeyim ki 
istihsali âra hitam 'bulduktan sonra altı kişi da
ha rey vermiştir. Fakat onları dâShil etmemiş
tim. Binaenaleyh (11) ret ve (10) müstenki
fe karşı (185) rey ile kanun kabul edilmiştir. 
(Allah muvaffak etsin sadaları) 

Berayı teneffüs on dakika Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse; Saat:3,30 

mm* 

(ikinci ve üçüncü celseler hafidir) 

D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat: 5,49 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
Kâtipler: Atıf Bey (Kayseri) Hakkı Bey (Van) 

RElS — Cellseyi açıyorum. 

Efendim; Çarşamba günü içtima etmek üze
re Celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat:5,50 
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Şarki - Anadolu demiryolları hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Vehbi B. (Niğde), Hacı ÎJ-
yas Sami Ef. (Muş), Ali Vefa B. (Antalya 
Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Mustafa Fehımi E: 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 
Belediye rüesasınm sureti intihabına dâir 

Kanunu muaddil Heyeti Vekilinden mevrut lâ-
yihai kanuniye 

Mülkiye Baytar Melktebinden asker olarak 
mezun baytarlara yüz ellişer lira itası hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

16 Marttan mukaddem Istanbulca mevkii 
meriyete vaz'olunan kavanin mucibince hide-
matı vataniye tertibinden maaş alanlar tahsisat
ları hakkında Heyeti Vekileden mevrut tezkere 

Canik Mebusu Nafiz Beyin, Ilgın kazasından 
bâzı eşhasın Hükümetten olan matlubatı hakkın
da Maliye Vekâletinden temenni takriri 

Canik Mebusu Nafiz Beyin, Bahriye men-
subininden olup Müdafaai Milliye emrine geç
miş olan zavatm terfileri hususunda Müdafaai 
Milliye Vekâletinden temenni takriri 

Hariciye Vekili îsmet Paşa Hazretlerine 
Rauf Beyefendinin vekâlet eyliyeeeğine dair 
teskere 

Şer'iye Vekilinden istizahı havi İsparta Me
busu Hüseyin Hüsnü Efendi ve altmış bir refi
kinin istizah takriri 

Hiyaneti Vataniye Kanunun birinci madde
sinin tadili hakkında teklifin müstacelen mü
zakeresine dair Mardin Mebusu Necib Beyin 
takriri 

Mazbatalar 

Avşar nahiyesinin Yaka karyesi Heyeti îh-
tiyariyesinden Hacı Hasan ve rüfekası hakkın
daki evrakın Adliye Vekâletinden celbine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Elcezire istiklâl Mahkemesi Müddeiiumumi-
liğinden mevrut telgrafta tefsiri talebedilen 
maddeye dair Adliye Encümeni mazbatası 

Altın kaçakçılığından hapse mahkûm Erzu
rumlu Haşim ve Mustafa Eşref efendiler hak
kındaki evrakın Adliye Vekâletinden celbine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Merhum Hasan Fehmi Paşa zevcesi tarafın
dan verilen istidanın evvelemirde Şer'iye ve Ad
liye Encümenlerince tetkiki zımmında İstida 
Encümeni mazbatası 
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Trabzon tüccaramndan Çulhazade Kadri im

zalı istida hakkında encümence bir karar ittiha
zına mahal olmayıp Heyeti Umumiye de tetkik 
ve müzakeresine dair İstida Encümeni mazba
tası 

Kastamonu Encümeni Vilâyet âzasından Tev-
fik Efendi haklkındaki evraka bir mercii tetkik 
tâyini lüzumuna dair Memurin Muhakemat En
cümeni mazbatası 
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Müzakere edilecek mevad 

Tekaüt ve mâzulîn Kanununu muadil lâyi-
hai kanuniye 

Affı umumi hakkındaki teklifler 
Düyunatı sabıkanın takas muamelesine dair 

kanun 
Hariçten ithal edilecek benzin ve saire hak 

kındaki kanun 


