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yoklama yapıyoruz. Bâzı arkadaşlar salona çı
kıyor da ondan, yoksa ekseriyet vardır-. (Var 
ekseriyet sesleri) 

Tereddüde mahal kalmadı. Ekseriyet ol
duğu anlaşılıyor. Binaenaleyh zaptı sabık oku
nacak. 

1. — Zabıt hulâsaları 
A) ZAPTI SABIK HULÂSASI 

(Birinci Celse) 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikad zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Meclis Heyeti 
tahririyesine itası kabul edilen ikramiyenin Mec
listeki diğer memurin ve müstahdemine de teş
miline dair Lâziztan Mebusu Osman Beyin tek
lifi kabul edildi. Meclisin tarihi küşadmdan 
Sakarya Muharebesi hitanıma kadar Mecliste 
ifayı hizmet etmiş olan heyeti tahririyeye İs
tiklâl MakMyası itasına dair Karahisarı Sahib 
Mebusu Ömer Lûtfi Beyle kırk beş refikinin 
takriri Divanı Riyasete havale edildi. İstiklâl 
mahkemeleri heyetlerinin vazifelerinin ' hangi 
tarihten muteber olacağma dair Adliye Encü-

*meni mazbatası kıraat ve aynen kabul edildi. 
Şer'iye Vekiliyie Hariciye ve Sıhhiye Vekâleti 
Vekilleri için rey toplandı. Nafıa Vekâleti büt
çesinde ki, Turku Umumiye tahsisatını bir 
seneliğinin sarfına mezuniyet itasına dair Avans 
Kanununa bir madde ilâve edildi. Ankara 
Mebusluğundan istifa etmiş olan Hacı Atıf 
Efendinin senelik tahsisatının tamamen itası 
hakkındlaki Divan kararı ret ve İçel Mebusu 
Naim Efendi ile Gtimüşane Mebusu Mustafa Bey 
hakkındaki Divan kararları kabul edildi. Avans 
Kanunu ikinci defa ve Evkaf Avans Kanunu 
birinci defa tâyini esamiyle reye konularak bi
rincisi (152) reyle kabul edildi'. Ve Evikaf 
Avans Kanununda nisap hâsıl olamadı. Masu
niyeti şahsiye Kanununun tefsirine dair Adliye 
Encümeni mazbatası müzakere ve aynen kabul 
edildi. Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci 
maddesinin tadiline dair Mardin Mebusu Necib 
Beyle rüfekasının teklifi kanunisinin takdimen 
müzakeresi hakkındaki telklif Karahisarı Sahib 
Mebusu Mehmed Şükrü Beyle rüfekasının tak
riri mucibince tâyini esamiyle reye vaz 'olundu. . 

Şer'iye Vekâletine (154) reyle Konya Me
busu Kâzım Efendi Hazretlerinin, Hariciyi 
Vekâleti Vekilliğine (176) reyle İcra Vekilleri 
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Heyeti Reisi Rauf Beyefendinin, ve Sıhhiye 
Vekâleti Vekilliğine (168) reyle Menteşe Me
busu Dr. Tevfik RüşM Beyefendinin intihabe-
diidikleri tebliğ olundu. Ahar mahallere nak
ledilen eşhasın duyunu ve ;matluıbatı metrûkesi 
hakkındaki Kanunla Emvali Metruke Kanunu
nu muaddel lâyihai kanuniye bil müzakere bi
rinci maiddesi tadilen ve mevaddı sairesi aynen 
ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Hiyaneti Vataniye Kanununun talkdimen mü
zakeresi hakkındaki arada nisap hâsıl olmadığı 
Makamı Riyasetten tebliğ edilmesi üzerine aynı 
celsede tekrar reye vaz'edilmesine dair Edir
ne Mebusu Şeref Beyle rüfekasının takriri do-
layısiyle müzakere cereyan ederek teneffüs için 
Celse It/atil edildi. 

(İkinci Celse) 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat Hiyaneti Vataniye Kanunu 
münasebetiyle Erzurum Mebusu Salih Efendi 
ve rüfekası tarafından usul hakkında verilmiş 
olan takririn müzakeresini mütaakıp teklifin 
takdimen müzakeresi ikinci defa reye vaz'olu
narak kabul edildi. Ve bu suretle Hiyaneti Va
taniye Kanununun birinci maddesinin tadiline 
dair olan teklifi kanuninin müzakeresine geçi
lerek , heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 
kâfi göründükten sonra maddelere geçildi. Bi
rinci madde tadilen, ikinci ve üçüncü maddeler 
aynen kabul olundu. Ve heyeti umumiyesi de 
ekseriyetle kabul edildi. Hiyaneti Vataniye Ka
nunun sekizinci maddesinin tadili hakkındaki 
lâyihai kanuniye dahi bilmüxakere aynen kabul 
edildi. Hiyaneti vataniyeden mahkûm Maliye 
Müfettişi hakkındaki evrak okunarak müzakere
den sonra Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Kayseri Bitlis 

Atıf Hüsnü 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? 

HÂŞİM B. (Çorum)— Paşam! Bendeniz söz 
istiyorum. Efendim dünkü gün Emvali metruke 
Kanununun tadiline dair Kanunun birinci mad
desi hakkında beyanatta bulunmuştum. Orada 
malûmu devletleri icareteynli müsakkafatı vak
fiyeden olan emvali menkulenin doğrudan doğ
ruya hukukan Hazinei Maliyeye râci olması la- • 
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zımgeldiğini arz etmiştim. Ancak eşhası hük-
mıiyeden mıaidudolan yani Hiütktüımıetti önıeltlbuıaısına 
ihanetten dolayı terki d'iyar ederek memaliki ec-
nebiyeye yani Rumların Yunanistan'a muhace
ret etmelerinden dolayı terk ettikleri kilise, 
mektepler ki -bunlar aıncak emakini diniyeden, 
müessesatı diniyeden maduttur, tabiî mübade-
lei eşhas vukuunda Yunanistan'dan memleketi
mize gelecek islamların orada terk edeceği me-
kâtip, cevami ve mesacit elbette Yunanlılar ta
rafından buradan gidecek olan Rumlara verile
cektir ve onlar kiliseye tahvil edeceklerdir. Biz 
burada onların İtendi ikiliıselıerlinfi camii ive mes
cit olarak istimal edeceğiz. İşte bu iemakini di
niye ve müessesatı diniye diye arz ettiğim em
vali gayrimenkule, eşhası hükmiye Kanununa 
tebaan doğrudan doğruya Evkaf Velkâleti tara
fından idare olunur iddiasında bulunmuştum ve 
bu hususta Makamı Riyasete bir takrir de tak
dim etmiştim. O maddeden evvel takririn reye 
vaz'ı lâzımgelirken her nasılsa ihtimal derhatır 
buyurulmadı. Bu bir; zapta geçsin! Bir de Hâ
kimiyeti Milliye Gazetesinde emakimi emiriye-
nin doğrudan doğruya Hazinei Evkafa aidiye
tini iddia etmişim gibi muharrir beyler tara-
fmdan bir §ey yazılmış, rica ederim, tashih et-
sinler-

REÎS — Efendim zaptı sabıka taallûku yok
tur. Zaptı aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Paşa Hazretleri 
bâzı maruzatta bulunacağım. 

REÎS — Sonra söylersiniz. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Seferberlikte vaziyed edilecek Emakin 
ve mebani hakkındaki Kanunun tadiline dair ka
nun lâyihası 

REÎS — Seferberlikte vazdyed edilecek Ema-
kin ve Mebani hakkındaki Kanunun tadiline 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var, Kavanini Maliye Encümenine, 

2. — Mekâtibi askeriye talebesiyle zabit nam
zetlerine verilecek zamaime dair kanun lâyihası 

RI|IS — Mekâtibi askeriye talebesiyle zabit 
namzetlerine verilecek zamaim haikkıında lâyihai 
kanuniye var, Muvazenei Maliyeye gönderiyo
ruz. 
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3. — TEZKERELER 

1. — Askeri Ceza, Kanununun 34 ncü madde
sinin tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti 
tezkeresi 

REÎS — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü 
maddesinin tefsirine dadr Müdafaali Milliye Ve
kâleti tezkeresini Adliye Encümenine veriyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Ey
tam ve Eramil maaşatı cüzdanlarının süratle ik
maline dair temenni takriri 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
Eytam ve Eramil maaşatı cüzdanlarının sürat
le ikmaline dair temenni takririni Heyeti Vekile 
Riyasetine tevdi ediyoruz, efendim. 

5. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN KANUN 

1. — Evkaf Vekâleti için Avans itasına dair 
Kanun 

, REÎS — Dün malûmuâliniz Evkaf Avans 
Kanunu reye konmuştu. Birinci defa nısabol-
madığmdan ikinci defa reye konacaktı, reyleri
nizi ihzar buyurunuz. ? 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Reis Bey, bir şey 
arz edeceğim. 

REÎS — Ruznameye geçmedik. 
ŞEVKET B. (Devamla) — Mühim bir mese

ledir; Hazinei millette ait bir meseledir söyliye-
ceğim. 

* 
6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Balya 
Müftü sabıkı Ahmed (Ömer) Efendiyle Belediye 
Kâtibi Nazif Efendi hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Müsaade ediniz, rey toplanırken 
diğer taraftan da bâzı mazbatalar var, onları 
da okuyalım. Dün malûmuâliniz, ekseriyet ol
madığından Balya müftü vekili Ahmed ve 
tahrirat kâtibi sabıkı Nafiz efendilerin ref'i 
hükümlerine dair Adliye Encümeni mazbatası 
vardı ve müzakere edilmişti. Bu bapta söz is-
tiyen var mı ? 

200 
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ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 

Bu'hususta Meclisi Âlinin hakkı tetkiki akşam 
kabul olunan maddei kanuniye ile mürtefi ol
muştur. Binaenaleyh evrakın Mahkemei Tem
yizin Ceza Dairesine irsali lâzımgelir. 

VEHBÎ B. (Karan) — Edendim; kanun 
tarihi neşrinden muteberdir. Henüz neşredil
meden bu mazbata burada okunmuştur. Bina
enaleyh başlanılmış iş ikmal olunur. Kanun 
henüz neşredilmemiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —- Efen
dim; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinin neşri kavanin hususunda ittihaz ettiği 
usul ve teamül katiyen muvafık değildir. Çün
kü kavanin ve nizamatm usulü neşir ve ilânı 
hakkındaki Kanun mucibince her kanunun 
Ceridei Resmiye ile ilânı lâzımdır. Ceridei 
Resmiye ile dlân olunmadığına göre ttealmül ola
rak biz ceraidi mahalliyeyi kabul etmekle mü
kellefiz. Hattâ bâzı yerlerde ceride olmazsa 
vekili aidinin tebliğini tarihi neşir diye kabul 
ediyoruz. Bu (muamele noksandır ve hilafı kanun
dur. ondan dolayıdır ki neşrin nereye masruf ola
cağını takdir etmek şimdi verilecek karara 
merbuttur. Dün biz bir kanun kabul etmişken 
ve şimdiye kadar tetkiki ile mükellef olduğu
muz vazaifin bundan sonra bize aidolmadığmı 
kararlaştırmışken tekrar kalkıp kendi karar 
ve kanunumuz hilâfına meseleyi hal ve intac-
etmek hilafı kanundur. Kanunları neşretmek 
meselesine gelince; Ceridei Resmiye olmadığı
na göre bu hususta ceraidi gayriresmiye ne de
recelere kadar âmil olur bilmem. 

RASÎM B. (Elâziz) — Ceraidi mahalliyele-
re bile kanunlar Hükümet tarafından verilmiş 
değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Rasim 
Bey biraderimize şunu hatırlatayım ki maatte
essüf söyledikleri şey dıe yapıllmıyör, Mıalhaâİî ce-
raide veridiğinü göınmedim buraida, yani Anikiara'da 
vilâyetin hiçbir gün «Yenigün» veya «Hâki
miyet» gazetelerine bir kanun verip neşretti
ğini görmedim. Yani kanunların neşri husu
sundaki muamelât şimdiye kadar usulünde ol
mamıştır. Bu bir noksandır. Hattâ bizim bü
tün kavaninimizi iptal edecek mahiyettedir. 
Ondan dolayıdır ki dün verdiğimiz karar hi
lâfına kendimizden nez'etmiş olduğumuz bir 
hakkı tekrar istimal edemeyiz ve bendeniz bu-
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nun tekrar müzakere edilemiyeceği kanaatin
deyim. «•* ' 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim; mevzuu-
bahısolan mesele ilmi hukukta bir meıbhasi 
mahsus teşkil eden, bir fcan&nun ne vakit me-

1 riyülicra olacağı maddesidir. Malûmuâlileri-
dir ki her kanunun zirinde maddei ınaıhısusa 
olarak ne vakit mer'i olacağı zikredilir. O ba
histe der ki şayet ne vakit meriyülicra olacağı 
zikredilmemişse, sarahat yoksa kanunlar neşri 
tarihinden altmış bir gün sonra mer'i olur. Hal
buki Büyük Millet Meclisinin teamülü veçhile 
çıkan kanunların zirinden tarihi neşri veyahut 
meriyülicra olacağı tarih zikredilmektedir. Dün
kü, çıkan kanunda da tarih zikredilmemiş ve ta
rihi neşrinden itibaren mer'idir denmiştir. Neşir 
meselesine gelince, Hükümetin evvelce resmî ga
zeteleri vardı. İstanbul'da Takvimi Vekai ve vi
lâyetlerde birçok resmî gazetelerle neşrediliyor
du. Bu gazeteler birçok yerlerde bugün vesait 
olmamasından neşredilmiyor. Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti de resmî ceride neşredemiyor. Bir 
gazete çıkıyordu, o da vesaitsizlikten dolayı bu
gün çıkamıyor. Fakat kavanin, mahallinde çı
kan yani Hükümeti merkeziyede intişar eden 
gazetelerle neşredilir veyahut kanunun saraha
tine göre tarihi neşrinden muteberdir dendiyse 
bütün vilâyet gazetelerinde de neşredilir. Şa
yet gazete yoksa ilân edilir. Hükümet kapılarına 
talik edilir ve indelicap münadi ile ilân edilir 
veya vesaiti muhtelife ile neşredilir ve o tarih
ten itibaren o kanun mer'i olur. Dünkü kanun 
henüz neşredilmemiştir. Bugün gazetelerle neş
redilmiş olsa bile bugün muteber değildir. Hük
mü yarından itibaren başlar. Sarahati kanuniye 
vardır. Binaenaleyh şu mazbatayı henüz kanun 
mevkii meriyete geçmediğinden dolayı derhal 
müzakere etmek lâzımdır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Yarından itibaren 
başlıyacağım nereden çıkardınız? 

NAFİZ B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim! Sarahati kanuniye vardır. Kitap ce
bimde olsaydı gösterirdim. Maatteessüf yoktur. 
Bu mazbata mevkuflu bir mazbatadır. Bu maz
batayı bugün müzakere etmezseniz Mahkemeyi 
Temyize gider. Orası da arz ettiğim esbabı ka-
nııniyeyi izah eder. Birkaç ay, belki daha fazla 
müddet bu adamın mağduriyetine sebebiyet ve
rilmiş olur. Ahkâmı kanuniye böyledir. Müzake-
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re edilmek lâzımdır. Müzakeresine devam ede
lim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mendim Adliye En
cümeninizde intaeedilmiş birtakım mesail var. 
Bendeniz Nafiz Beyin mütalâalarına iştirak edi
yorum. Tekrar e#ecek değilim. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Meclisin malû
matı vardır. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Meclisin malûmatı 
olmak kâfi değildir. Kanunun tatbiki lâzımdı?. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Kanunu Mec
lis yaptı ve duydu. Kâfidir. 

VEHBÎ B. (Devamla)* — Birçok mevkuflar 
vardır ve bu adamlar elyevm bigayrihakkin yat
maktadırlar. Esasen bu mazbata kanun nesredil-
diği zaman değil, kanun mevzuubahsediidiği 
sırada buna başlanmıştır. 

Meclis bu meseleyi intacedecektir. Bu mese
lede ieabederse bendeniz izahat vereceğim. Bu 
adamlar bigayrihakkin yatmaktadır ve yazık
tır. Yunanlılar tarafından hakaret görmüştür. 
Bizim Hükümetimiz zamanında da mevkuf kal
ması günâhtır. Yunanlılar sakalını yolmuştur, 
biz de mahkûmiyeti idame etmiyelim. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bu me
selenin müzakeresine bendeniz lüzum görmüyo
rum. Mesele gayet basittir. Büyük Millet Mec
lisi her hangi bir kararı verir veya bir kanun 
çıkarırsa onun akabinde, onun hilâfında bir ha
rekette bulunabilir mi? Doğru değildir. Madem
ki Büyük Millet Meclisi dünkü gün kararını 
vermiştir, bu kararın hilâfında (burada bir ka
rar da IbulUnamaız. 'Sizin söyledikleriniz, karan 
yapan Meclise ait değildir, halkın bundan ha
berdar olmasına aittir. Mevkuf bir adam var
sa, onun çıkması l'âzımlgeliyorsa bunun için ay
rıca bir karar verirsiniz. Yoksa 'mesele mevzuu-
bahis değildi^. Kararınız hilâfında böyle bir 
şey yapılamaz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim bu 
ımesele dün müzakere edildi. întaç da olundu. 
Yalnız ımesele reye konmak noktasında kaldı. 
Bugün reye vaz'ediliyor. Böyle Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilmiş, intacolunimuş bir 
meselenin bugün reye vaz'ı zıannediyorum ki, 
dün kabul olunan kanuna muhalif bir hail teş
kil etmez. Refik Şevket Beyefendi kav&ninin 
sureti neşir ve ilânı hakkında usulden bahset
tiler. Efendiler kavaninin halkça muta olabil-
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mesi için her halde kavaıninin sureti neşir ve 
ilânını »gösteren usul dairesinde yapılması ile 
fcaibil olur. Ceraidi gayriresmiıye, Hükümetin 
kendilerine tebligatı olmaksızın sırf muhabir
leri ta rafından zaptedilen bir suretle kavanini 
neşir ve ilân etmiş olursa bu kavaninin neşir 
ve ilânı hakkındaki usule tevafuk edemez. Ce
raidi gayri resmiyede değil, yalnız kavanin, hat
tâ Büyük Millet Meclisi müzakeraltının bile çok 
yanlışlıklara uğratıldığı görülüyor. Bugün eli-
'mizde bir ceride! resmiye yoktur. Biır vasıtai 
resmiye yoktur diye sırf bu yokluğa istinaden 
bir nazariye verdiyle ceraidi hususiyenin neşir 
ve üânını resmî addetmek zannederim ki, doğ
ru değildir. 

NAFİZ B. (Canik) — Resmen 'Hükümet ta
rafından ilân edilecek. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Ben öyle 
zannediyorum ki, dün kabul edilen bu kamunu 
Divanı Riyaset henüz Hükümete tebliğ etme
miştir. , 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Divam Ri
yasetten soruyorum, tebliğ edilmiş midir? 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Nitekim 
emsali ikesiresini biliyoruz ve hattâ belki teb
yiz de edilmemiştir. Tebyiz ve tebliğimi dahi 
farz etsek bile bugün usulü meriye dairesinde 
neşir ve ilân edilmemiş olduğundan dolayı dün 
intacedilmemiş olan bu evrakı bugün ihmal 
edebiliriz ve bu, kanuna muhalif bir hareket ol
maz. Bu kendi dairei intihalbiyemize taallûk 
eder bir hak olmaktan ziyade, usul noktai na
zarından ben böyle düşünüyorum. Vehbi Bey
efendinin buyurduğu gibi meydanda cidden 
mağdur olmuş muhterem bir adam vardır. Eğer 
bu da nazarı itibara alınırsa bu kararın ittiha
zında bu da aynca müekkid bir sebebolur. Bi
naenaleyh her hangi bir noktadan tetkik edilir
se e dikin, şimdi; behemahai intacı lâzımdır ve 
bu karar kanuna muhalif bir hareket teşkil et
mez. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler var. 

REFİK B. (Konya) — Yalnız bir kaydı arz 
edeyim: Kanunda tarihi kabulünden kaydı 
yoktur. Tarihi neşrinden muteberdir, kaydı var
dır. Binaenaleyh biz bu mazbatalan bugün mü
zakere edebiliriz. Tarihi kabulünden demiyor ki. 
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NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Arkadaş

lar, dün Hiyaneti Vataniye Kanunundan müte
vellit ceraim erbabının, evrakının Malıkemei 
Temyize, gönderilmesine dair bir kanun çık
mıştır. Bu kanunun çıktığı dakikada akabinde 
diğer bir mesele de gelmiş, Meclisin malı olmuş
tur. Durak Beye cevap vermek istiyorum. Bu
rak Bey diyor ki, «Mademki Meclisin haberi 
vardır, neşrolunsun, olunmasın im mazbatanın 
intacı doğru değildir» rica ederim, niçin dün 
Meclis bunu düşünmedi de müzakeresine baş
ladı? Müzakereyi itmam edecekti. Fakat Mec
liste. ekseriyet olmadığından yarım (bırakıp t a t i 
etti. Hakikaten Mecliste müzakereyi idare 
edecek ekseriyet yoksa ondan evvel çıkan ka
nun da, yani Hıyaneti vataniye mücrimininin 
evrakının Mahkemei Temyize havale olunma
sına dair olan kanunda da ekseriyet yok. Onun 
da keenleonyekün olınası lâzımdır. Buı nokbai 
nazarı dikkate alalım ve mademki dün müzakere 
edilmiştir; bugün intacedelim. Bunda hiç tered
düt yoktur, müzakere edilebilir. 

REFlK B. (Konya) — Yalnız bu değil, di
ğer mazbata da, müzakere edilebilir'. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum, kifayeti müzakereyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Paşa Divanı 
Riyaset bu kararı tebliğ etmiş midir"? Onu so
ruyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu husus
taki müzakere kâfi değildir. Yani Meclis bunu 
tetkik eder; mi, etmez mi? münakaşasının müza
keresi kâfidir. 

REİS — Akşıam mazbatanın müzakeresinin 
kifayetini reyi âlinize vaz'ederken vakit geç 
olduğundan ve ekseriyet îde olmadığından reye 
vaz'edememiştim. Binaenaleyh dün müzakere
nin kifayeti esası kabul edilmişti. Bu müzakere 
usul hakkında cereyan etmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Rey ve
recek arkadaşları tenvire medar olmak üzere 
eğer müzakerenin aleyhinde söylemek lâzımge-. 
liyorsa... (Geçti sadaları), 

REİS — Takrirler var efendim, okuyoruz. 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, Ad iye Encümenince inta-
cedilen meselenin reye vaz'ini teklif eyleriz. 

16 Nisan 1339 
Karesi Karesi 

Mehmed Vehbi Abdülgafur 
Karesi Karesi 
İbrahim Hasan Basri 

Riyaseti Celileye 
Kanun henüz resmen neşredilmemiştir .Ka

nunen mercii tetkik olan Meclisçe zaten müza
keresine başlanmış olduğundan intacını teklif 
ederim: 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Dün akşam müzakere edi

lip de reye vaz'edilemiyen mazbatanın reye 
vaz'im teklif eyleriz. 

16 Nisan 1339 
Bayezid 

Atıf 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Ve'hbi 
Beyle rüfekası encümence tanzim edilen maz-

'''batanın doğrudan doğruya reye vaz'mı teklif 
ediyorlar. Sonra Nafiz Bey diyor ki «Kanun 
henüz neşredilmemiştir. Kanunen merci tetkik 
olan Meclisçe müzâkeresine (başlanmış 'olduğun
dan intacını teklif ederim» diyor. Bayezid Me
busu Atıf Bey o da aynen Vehbi Bey gibii tek
lif ediyor. 

ALİ SURURİ Ef. (Karalhisarı Şarki) — Ev
velemirde Meclisin tetkik edip esdemiyeceğini 
reye koyun. Bendeniz diyorum 'ki kanun neşre-
dilmemiştıir. Şii Ihalde Meclisin haikkı tetkiki 
bugün için ibâ'kidir. Bendeniz münteşir zanniy-
le 'bunun aleyhinde 'söylemiştim.. 

REİS — Efendim, müsaade nuyurun arz 
edeyim. Dün Hiyaneti Vataniye Kanununun ta
diline dair 'kamil ettiğimiz kanunun Diyanı Ri
yasetçe Hükümete te'bliğ e r id iğ i bence malûm 
değil. (Te'bliğ edilmemiş »adaları) 

Şimdi Nafiz Beyin takririni reye •koyuyo
rum; Yalnız Nafiz Beyefendi (İntaç) dan mak
sadınız nedir? Doğrudan doğruya encümen 
mazbatasının reye konulmtası mıdır, yoksa ımü-
zaker,e açılması mıdır?. 
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,, NAFİZ B. (Ganik) — Meclisi âlice dün mü

zakeresi kâfi görülmüşse bittabii benlim takri
rim bunun aksini ifade edemez.. Binaenaleyh 
Makamı Riyaset Nizamname! Dahilî mucibince 
kifayetti reye 'koymaya mecburdur. 

BEİS — Dün söz alan arkadaşlar Ikalmaımış-
tır. Müzakerenin 'kifayetlini reye koyacaktım. 
Fakat valkilt geç olduğundan ve ekseriyet de 
kalmadığından reye koymıamıştım. Bugün tek
rar usûl hakkında söz (söylendi ve keyfiyeti mü-; 
•zakere 'kabul edildi. Binaenaleyb eğer intaçtan" 
maksadınız mazbata ise Adliye Encümeni maz
batasını aynen reyi âlinize vaz'ediyorum; Adli
ye Encümeni mazbatasını aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ne ka
bul edildi? 

FEYYAZ ÂLİ" B. (Yozgad) — Dünkü gün 
müzakere olunan mazJbata ka'bul olundu. 

DURAK B. (Erzurum) •—Bu kanunun hilâ
fında bir 'karardır. 

2. — Fi'li §enî cürmünden dolayı müebbet 
kürek cezasına mahkûm Adanalı Jandarma Hüs-
nüoğlu Veli'nin evrakı hükmiy esinin gönderildi
ğine dair Adliye Encümeni mazbatası ve hükmün 
refi hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim! Adanalı Jandarma, Veli 
hakkındaki flıükmün ref'ine dair Adliye ^Encü
meni mazbatası var. Okuyacağız. 

Heyyeti Umumiyeye 
Konya istiklâl Mahkemesi tarafından 3 Te,ş-; 

niniısanıi 1337 taralhMi ilâm ille f i l i şeni cürmürı-
den müebbet kürek cezasına, ımalhkûm edilerek 
Konya Hapsanesine nakledilmiş olan Adanalı 
Hüsnü Efendioğlu Jandamna Veli'nin mağdu
riyet iddiasiyle isti'tafıına dair Meclisi Âliye 
'bi't'taıkdim Adliye Eneümeniiıne tev^di büyurul-
muş olan evrakı hükmiye ile teferruatı eneü-
menimizce mütalâa ve tetkik olumdu. 

Fıkrai hükmiyede, Veli 'nin maiyeti efra
dından asker Hüseyin 'in zevcesi Mümüneyi Te-
mük karyesinden kendi atının terkisine bindi
rerek köyüme götürüp mıezbureyi müddai Hü
seyin 'in pederine teslim etmiyerek hâli bulu
nan hanesinde üç gün alakoyduğu anlaşılmış 
olmakla mesele de cebir ve tazyik bulunmayıp 
Mümüne'nin rızası munzam bulunmasının es
babı muhaffıfeden adtliyle İstiklâl mahkemeleri 
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hakkında ki Kanunun bahşettiği salâhiyete bi

naen müebbeden küreğe mahkûmiyetine karar 
verildiği nümayan olmaktadır. Gerçi meselenin 
asker m^hârimi'nden birine taıllûku var ise de 
mahkeme heyetinin cereyanı muhakemeden lıâ-
yjl ettikleri kanaatle cürmü mezkûrun rizai bir 
şekilde vukuu kabul edildiği halde efali sabit> 
nin ancak o cürüm için mevzuu ahkâmı ceza
iye ite tahkimi onuktaziiı iken binnihaye âdilen 
ve kanunen cünha derecesini tecavüz etmiyen' 
fiili mezkûrdan dolayı müebbet kürek cezası 
gibi ağır bir hüküm verilmesi mugayiri kanun 
bulunmuş olduğundan hükmü mezkûrun ref'iy-
le alelusul mahkemei nizamiyece bittakip in-
tacolunmak üzere evrakın Adliye Vekâletine 
iadesi zımnımda Heyeti Umumiyeye arz ve takdi
mine mülttefilkan karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi 
Canik 
Emin 
Kâtip 

İsparta 
Tahir 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Ham id 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

İçel 
Haydar Lûtfi 

SALİH E'f. ('Erzurum) Bir fi'li şeni me
selesinden kMayı Konya İstiklâl Mahkemesi ta
rafından müebbet kürek cezasının verilmesine 
hayret ettim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Cebir 
ise kanun idam ediyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim; mü
talâamı arz edeyim. Fakat Adliye Encümenin 
de cürmü rızaya tahmil ederek üç ay ile kapat
mak istemesi cihetimle gelince, bu da gayet 'gü
nahtır. 

OSMAN B. (Kayseri) — Birrıza birrıza. 

SALİH Ef. (Devamla) — Birrıza meselesine 
gelince; bunun mânası. nedir? Beyefendiler; 
bir jandarmanın buhranlı bir zamanda Konya 
gibi tedlibat icra edilmiş bir memlekette kadın 
götürmesi ne demektir? Rica ederim; (Konya 
değil, sedaları) müsaade buyurun; nereden gö
türürse götürsün, bir jandarma, bir memur, 
bir askerin ailesini birrıza dahi olsa, rızası ol
maz, tehdideder. Başka şeyler isnadederek gö
türür. Böyle bir fuhşiyat yapar ve böyle bir 
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şeyin içerisinde cebir de yardır. Hiç olmazsa 
bunu üç sene ile mahkûm etmek lâzımdır. (Ev
rakı tetkik ettik, sadaları) evrakta bunu, vic
dan da bunu 'emreder. Fakat bunu üç ay tec
ziye edip de bir adamın namusunu lekeleyip 
ortaya atmak gayet günahtır. 

SÂMÎ B. (içel) — Siz evrakı tetkik etme
diniz, evrakı tetkik etmeden mütalâa serd et
mek ld£ günâhtır. . 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAK-
RİRÎ HAMÎD B. (Biga) — E f e n d i m ; mesele 
Salih Efendi biraderimizin hikâye buyurdukları 
ve telâkki ettikleri mahiyette değildir, mesele 
ve cereyanı hal şu şekildedir : Jandarma Veli 
isminde bir şahıs karakol efradından birinin 
karısının, yani Hüseyin namında birisinin 
Mümine i^m'indeki kanisimin kaıçiirııldi/ğMua. dair 
kendisine vukubulan ihbar üzerine maiyetine 
Şükrü isminde bir jandarmayı alarak mezbu-
reyi takip ve taharri ederek elde etmiş ve o 
esnada zevcinin karakolda bulunmamasından 
dolayı mezbureyi muhafaza etmek için kendi 
hanesine götürerek efradı ailesi nezdinde üç 
gün bıraktıktan sonra bilâhara zevcinin vü-
i'udu ile kendisine teslim etmiştir. Bunun üze
rine merkum Hüseyin tarafından mahkemei 
adliyeye bilmüracaa esnayı muhakemede mez-
bure, Velinin kendisini berayı muhafaza gö
türdüğünü ve katiyen ırzına ve namusuna te-
tacavüz etmediğini söylemiş ise de 'kadının 
bu ifadesini mahkeme birrıza fiilî şeni suretin
de telâkki ederek bu cihfeti esbabı muhaffi-
feden görerek Veli'yi müebbet kürek cezasiyle 
mahkûm etmiştir. Adliye Encümeniniz buna 
dair* sarahati kanuniye olmasına nazaran en-
cümıeni miazibataisıınııın mef adı rızaen fi ' lı ' şeni 
mürtekipleri hakkındaki takibatı kanuniye 
neyi istilzam ediyorsa bu cihet hakkında ale
lusul m ah akimi, nizamiyece tahkikat icrası 
'hakkında Veli'nin müebbet kürek cezasınaın affiy-
le evrakına alelusul mıalhkemeye tevdi etmekten 
İbarettir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Mesele tavazzuh 
etmiştir. Müzakereye hacet yoktur. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri) Adanalı/ jandarma Veli hakkindaki 
Adliye Encümeni mazbatasını aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HAMÎD B. (Biga) — Paşa Hazretleri mü-
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J saade buyurur musunuz? 

REÎS — Neye dair? 
HAMÎD B. (Devamla) — Encümenin bir 

ricası vardır efendim. Efendiler; malûmu ih
sanınız demincek de -mevz.uubahsokhığu üzere 
dünkü kabul edilen kanun mucibince bade
ma muhakemattan sudur edecek evrakın Tem
yiz Mahkemesinde tetkiki, lâzım gelmektedir. 
Adliye Encümeninde düne kadar elli kadar 
evrakı hükmiye vardır. Bu kanun 'mucibince 
artık Adliye Encümeniniz ve Meclisi Âliniz bu 
evrakı tetkik etmek salâhiyetinden vareste kal
mıştır. Ancak bu evrakın idare t en mi, yahut 
encümenden mi Mahkemei Temyize verileceği
ne dair bir karar verilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh Heyeti Celilenizin karariyle meselenin 

I. tenevvür etmesi lâzımgeliyor. 
REFİK B. (Konya) — Karara, lüzum yok

tur. Divanı Riyaset gönderir. 
HAMÎD B. (Devamla) — Maksat bunu an

lamaktı]'. 
HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Bendeniz 

Hamid Beyin mütalâalarına karşı bir şey de-
miyeceğim. Ancak dünkü kabul ettiğimiz ka
nunla ve bu vaziyeti hukukiye dolayısiyle 
bence ihmali lâzım gelmiy eri bir meselenin her 
halde intacedilmesi lâzımdır ve bunu ehem-

, miyetine binaen arz ediyorum; eğer uoktai 
nazarım da isabetsizlik varsa Heyeti Gerileniz 
tashilı eder. Yoksa ortada ' mesele yoktur. Ma-
lCımuâliniz, dünkü gün. Hıyaneti Vataniye Ka
nununun bâzı fıkraları tadil edildi. Eski maddei 
kanuniyede Hıyaneti vataniye cürmünün teşek
külü için mutlaka kanunda bulunan şeraitin ta
mamen mevcudolması lâzım idi. Mademlki orada 
mevcut bulunan şeraitin bir iMsi Meclisi Âlini
zin ittihaz ettiği kararı dün teyideden kanunla 
tayyedil mistir, bu itibarla evvelki maddei kami
li iye mucibince itham ve neticede mahkûm edil
miş veya cürüm isnadedilmiş eşhas varsa bâzı 
eeraim bu kanunla vukubulduğuna binaen cü
rüm de kalmamıştır. »Cürüm kalmayınca bunla
rın da bitmesi lâzımdır. Bunun nazarı dikkate 
alınması icabeder. Fevkalâde ehemmiyetlidir. 
Heyeti Celile bu dairede Adliye Vekâletine emli
mi verecektir, yoksa kanun mu çıkaracaktır, ne 
yapacaksa, bunu yapmak lâzımdır. Arz etmek 
istediğim nokta budur. 

• REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu'gibi 
I mesaili, hukukiye bizatihi halledilmiş mesailden-
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dir. Ayrı bir mesele bunun yerine kaim olursa, î 
bir madde halinde getirilirse evvelkinin vaziye
ti hukukiyesi ne olur? Tabiî bunu devairi aidesi 
elbette tetkik edecek ve bunu Mahkemei Temyiz 
görecektir. Kanuna lüzum yoktur. î lk defa vâki 
olan bir maddedir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Hiyaneti Vataniye 
Kanunu mucibince hıyaneti vataniyeden dolayı 
mahkûm olanların şeyini bu Meclisi Âli görüyor. 
Bu itibarla bunları takdir edecek gerçi burası
dır, Mahkemei Temyiz değildir. Refik Şevket 
Beyin buyurdukları doğru idi. Bu kanun muci
bince hiyaneti vataniye mücrimlerinin son mer
cii bu Meclis olduğuna ve dün kabul olunan 
Hiyaneti Vataniyenin tadili Kanunu da henüz 
neşredilmemiş olması dolayısiyle bunıtn bugün 

- halledilmesi lâzımdır. Ve Hakkı Hami Bey bi
raderimizin buyurdukları veçhile eski mahkûm 
olanlar bu kanun mucibince mücrim değildir, 
tahliyeleri lâzımdır. -

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) - - Bendeniz şunu 
ilâveten arz etmek isterim ki : Erbab'ı hukuk 
bunu nazarı itibara alacaktır. Fakat Hiyaneti 
Vataniye Kanunu ile iştigal eden Meclisi Âli 
olduğu için şüphesiz bu 'bapta Meclisi Âli tara
fından bir karar verilmesi lâzımdır. Müddeii-
umumiler bir şey yapamaz. Sonra şunu da He
yeti Aliyenize hatırlatmak: isterim ki her hangi 
bir kanun tabiatiyle maikabline şâmil olamaz. 
Yalnız, mücrimlerin lehinde bâzı ahkâmı ihtiva 
ediyorsa elbette onların da affı cihetine gidil
mesi ahkâm ve kavanin ve kavaidi mevzua ica-
batıındandır. Bendeniz diyorum ki bu kanun 

j çıktıktan sonra evvelki madde ile mahkûm edil
miş olanlara isnadedilen cürüm kalmamıştır. 
Cürüm kalmayınca tabiatiyle hükmün de kal
mamış olması ve bu itibarla onların da tahliyesi 
lâzım gelir. (Neyi müzakere ediyoruz sesleri) 

REÎS — Adliye Encümeninin teklifi vardır. I 
ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) — Mev

zu yok efendim neyi müzakere ediyoruz ? 
NAFlZ B. (Canik) — ftf endim haddizatın

da mevzu yok, Hamid Beyin bir suali üzerine 
Hakkı Hami Bey ortaya bir meselei hukukiye ' 
atmışlardır. Hamicİ Beyin ortaya attıkları me- I 
sele gayet basittir. Encümen bir derkenar ile I 
Makamı Riyasete gönderir. Riyaset de mercii I 
ıkanuniyesine sevk eder. I 

İkinci cihete gelince; malûmuâliniz düne ka- I 
dar Hiyaneti Vataniye Kanununun ahkâmı cari | 
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idi. Dün saat alafranga sekize kadar veyaihııt 
yediye kadar kamunun ahkâmına dâhil olan her 
Jıangi bir cürüm icra, edilmiş ise bugün muha
kemesi olur. Çünkü saat sekize kadar cürüm
dür veyahut dün sekize, kadar değil, kanun he
nüz neşrelimemiştir, bugün neşredilmişse bu
gün neşrine kadar bir hiyaneti vataniye cünmû 
vâki olursa bugün ve bundan beş aya kadar, 
yahut sekiz aya kadar intacedilmek üzere mah
keme, muhakemesini icra eder. Kanunun neş
rinden sonra böyle bir cürüm irtikabedilmiş ise 
bu, cürümden madudolamaz ve maiıkeme de bu
na Yakamaz. Binaenaleyih bir meselei kanuniye 
yoktur. 

REİS — Efendim hakikaten bir mevzu yok
tur. Adliye Encümenimden bir teklif varsa onu 
mevkii 'müzakereye koyayım. Binaenaleyh ruz-
nanıeye geçiyoruz. 

3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya için celbolunavak su borularının Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası (2/618) 

REİS — Konya'ya iane ile eelbedil'efcek su 
borularının Gümrük Resminden istişnasınıa dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. 
.Müzakeresini teklif ediyorlar. Müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir »efendim. 

Riyaseti Oelileye 
Esbalbı Mucibe : 
Konya ahalisinin temini ihtiyacı zımnında 

iane ile üç saat mesafeden celp ve isale edil
mekte' olan su için Belçika'dan sipariş edilen 
ve Dersaadet'te Basiret Hanımda Emil Kanta-
ran vasıtasiyle teslim ve tesellüm -muamelesinin 
icrası meşrut ibuiunan üç yüz ton borunun Güim-
rük Resminden muafiyeti lâzımdır. Çünkü celp 
ve i&ale ameliyesinin ifası için ımuktazî meıbali-
ğin ianei ahali ile teminine çalışılmakta oldu
ğu faalde henüz kamilen elde edilememiş ve bâ
zı erbabı hamiyetten yapılan istikraz suretiyle 
şimdilik ancak boruların bedeli temin olunabil
miştir. (Sıhhati ûmuımiyeye taallûk eden şu hu
sustan dolayı berveçhMr mevaddin Meclisi Âli
ce imüstacelen kabulünü teklif ederim. 

MADDE 1. — Konya'da Çayırbağı Su Ko
misyonu tarafımdan iamei ahali ile Mukbil Pı-
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narı nam mahalden celp ve isale edilecek mâi-
leziz için Belçika'dan getirilmekte olan üç yüz 
ton boru Gümrük Resminden istina edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili mıemurdur. 

MADDE 3. —' İş bu kanun tarihi neşrinden 
meriyülierıadır. 

8 Mart 1339 
Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

Muvazeneli Maliye Encümeni M'azbatası 
Muvazene Encümenince de ımuvafık görül

müştür, Kabulü zımmmda Heyeti Umumiyeye 
takdim olunur. 
Muvazene! Maliye Encümeni 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Oenani Mazhar Müfid 

Kâtip Âza Âza 
Yozgad Kayseri Konya 

Feyyaz Âli Osman Kâzım 
Âza 

Yozgad 
Bahrî 

REİS — Bu bapta söz istiyer/var mı? (Ha
yır sesleri) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Konyalıların bu 
gayretine ve Kâzım Hüsnü Beyin düşüncesine 
çok teşekkür ederiz. İnsanların sıhhati, nezafeti 
ve tahareti, içecekleri suyun tathiri için böyle 
bir kanun hakikaten çok muvafıktır. Yalnız şu
rasını rica ve istirham ediyorum ki, Jıer hangi 
bir liva ve kazada biz toprak künklerle suyu
muzu getiriyoruz. Bunlar birçok pis mevaddı 
cezbediyorlar. Bu sıhhati umumiyeye dokunuyor. 
Böyle her hangi bir memleket su borusu geti
rirse hepsi de Gümrük Resminden istisna edil
sin. Fakat bunu umuma bir kanun şeklinde ka
bul edelim. Her hangi bir memleket, bir ikaza bir 
nahiye, bir 'köy memleketine böyle su borusu ge
tirirse bundan Resmi Gümrük alınmasın. Çünkü 
sıhhate taallûk ediyor. 

REFİK B. (Konya) — Efendim; .uzun söyH-
yeeek değilim. Kanunun esbabı ımucilhesi gayet 
vazıhtır. Salih Efendi larkadaşıımı/za ve bu (teklif 

tamim olunduğu takdirde bunu kabul edecek bütün 
arkadaşlara bütün millet namına teşekkür ede
rim. Zatem va'zifeımizdlİT. Büyük bir aş de değil-
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dir. Bunu ıtamim edeniz, Konya da istifade eder, 
diğer yerler de. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendeniz ide aynı şeyi 
ısöyliyeceğim. Biz de iane toplıyarak kadınların 
şunun bumun parası ile 'Memleketimize su borusu 
ıgetirmelk istiyoruz. Fakat Gümrük Resminden 
dolayı yapamıyoruz. Bunun Gümrük Resmimden 
muafiyetinin te'mimirii teklif ederim. 

VEHıBÎ B. (Karesi) — Efendim.; bendenizde 
Meclisıi Âlinin en büyük himmeti bu olacaktır. 
Memleketin her taraflında bu işe başlanmıştır. 
Biz de başladık, otuz bin lira sarf edeceğiz. Hü
kümetin bu parayı sarf etmesi lâzımıgeldrtoen bu
nu halk yapıyor. Sıhhati umumiye namına bu
nun tamimini bendeniz de teklif ediyorum. (Ka
bul sesleri) 

HASAN TAHSİN iB. (Antalya) — Antalya'
da da böyle bir teşebbüs vardır. 

REİS :— Bfendiim; 'Ziaten bir anaddei kanuni
ye halindedir. Encümen kabul etmiştir zannede
nim bir tadilnamie vardır. 

REFÎK ŞEVKET B. OSarühan) — Efen-
ıdiım; ittifak ettiğimiz bir nokta var ki : ıSu boru-
lariyle memleketin hayati umuımiyesMn sıkı bir 
münasebeti vardır. Yalnız söylenildiği ıgilbi bu 
Konya'ya mahsus ölımıasın, bütün memlekete teş
mil olunsun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Emrazı câriye tahsi
satından bir parça tenzil edeceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
mesele şudur. İthal olunacak bilûmum «su boru
ları... 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Hayır be
lediyeler marnıma... 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efen
dim; memleketimizde en çok sularla iştigal eden 
ve alâkadar olan vakıflardır. Binaenaleyh bele
diye namına veyahut vakıf nıamına veyahut er
babı hayrattan birisine... 

ALÎ CENANİ B. (Gaıziianteb) —Su boruları 
başka şeylerde de müstameldir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Efen
dim; müsaade buyurursanız meselenin bir şekM 
kanunide ve ımatlubede tesbiti için evvelâ umu
miyetle su 'boruları esasını kabul edelim ve o 
şekilde tesbit için Ikanutnu Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderelim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Belediyeler tarafın
dan getirtilecek su boruları Resimden müstes-
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nadir denilirse mesele halledi'lmiş olur. Bunun 
içine Evkafı da girer, hepsi >girer. 

NÜSRAT Ef. (Erzurum)— Hayır efendim. 
İstanbul'da şirket vardır, o (da cerbeder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim böyle Varidatı Umumiye üzerine icra
yı tesir edecek olan bir kanun ^alelfefvr kabul 
edilemez. Konya sipariş ettiği su borularının 
Gümrük Resminden muafiyetini teklif ediyor. 
Bu teklifin tesiri mafüsii muayyendir, kabul olu
nabilir. Diğer bu 'kabilden i'şe başlatmış beledi
yeler vardır. Belediyeler tarafından yapılacak: 
tesisat için bu kabul olunabilir. Fakat •-«Su bo-

* ruları Gümrük Resminden muaftır demek» bu 
olamaz. Efendiler, mukaveleye müstenit imti
yazlı bu kadar şirketler vardır. Terkos ve saire 
ve saire... Bunu mutlak 'olarak 'kabul ettiğimiz 
vakit onlar da buna viâlhil olur. Böyle şey ola
maz. Bunların tesiri malîsini ihe'sabetmek lâzım
dır. (Belediye ve Evkaf sadaları) Müsaade bu
yurun efendim, memleketlerin getireceği su 
boruları - ki menıafii umuimiyeye aittir - ka
bul edilebilir. Bu şartla ımalddeyi kabul edebili
riz. Bunun tesiri malîsi mıalh'dudolur. Fakat böy
le «Alelumûm su boruları Gümrükten muaftır» 
-denilemez. 

DURAK B. (Erzurum) — E'vikaf ve beledi
yenin getirteceği su boruları... 

HACI BEKİR .Ef. (Konya) — Anadolu'da 
su hakkında şirket yoktur. 

REİS — Efendim! Müzakeremin kifayeti 
hakkında taJkrir var. , 

Riyaseti Celileye 

Madde 1. — Belediyeler namına celbedile-
cek su 'boruları.Gümrük Resminden muaftır. 

Konya 
Reifik 

(Belediye ve Evkaf 'sesleri) 
REİS — Efendim; müsaiade buyurursanız 

evvelâ müzakerenin kifayetini reyi âlilerine 
vaz 'edeyim. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kal'dırsun. Müzakere 'kâfi görül'dü. 
Eğer müsaade ederseniz madde hemen şimdi 
encümende tesbit 'olunsun. (Pekâlâ sesleri) Ka
bul ediyor musunuz? Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

NAFİZ B. (Oanik) — Şimdi efendim! 
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| REİS — Evet şimdi. 

Garp Cephesi Tahkimat 'Taburu Kumandan
lığından mütekaid Binbaşı İzzet Efendi hak-
'kındaki İstida Encümeni 'mazbatasını ruzname-
ye alıyoruz. 

Mülâzım Alımed Hamdi Efendi hakkında İs
tida Encümeni mazbatası vardır, ruzoameye 
alıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lütfen 
o Alımed Hamdi Efendi hakkındaki İstida En
cümeni 'mazbatası okunsun. Çünkü bir kararla 
çıkması lâzımgelir. 

REİS — Efendim Süleyman 'Sırrı Bey Mü
lazım Ahmet Efendi hakkındaki İstifa Encü
meni. mazbatasının 'okunimasını teklif ediyor. 
Müsaade ederseniz bu iki mazbatanın ikisi de 
okunsun. Okunmasını 'kabul edenler lütfen el 

! kaldırsın. Okunması kabul edildi efendim. 

/. — Garp Cephesi Tahkimat Taburu Ku
mandanlığından mütekaid Binbaşı İzzet Efen
di hakkında istida Encümeni mazbatası 

İstida Encümeni mazbatası 

Mütekait Garp Cephesi Tahkimat Tabur 
Kumandanı Binbaşı İzzet imzasiyle verilip 
Encümene tevdi buyurulan arzuhalde kendi
sinin Harbi Umumi esnasında ve bilhassa Hare-

I kâtı Milliye bidayetinden beri orduda birçok 
fedakârlıkları sebk ettiği halde ligarazin teka
üde sevk edildiğinden naşi telâfii mağduriyeti 
istirham edilmiş ve indessual Müdafaai Mil
liye Vekâletince müstedinin tekaütlüğü Askerî 
tekaüd Kajıunnamesinin ikinci maddesine tev-

I fikan icra kılındığı bildirilmiş olup celp ve 
I tetkik olunan müstedinin sicilleri müstedinin 

tekaüde, şevkini icabeder bâzı esbaptan bahis 
I olduğu görülmüş ise de müstedi muamelei va

kıanın gayrikanuni olduğuna Meclisi Âlice 
I bilmüzakere kanaat hâsıl olacağını ifade et

miş ve keyfiyetin Meclisi Âliye arzı takarrür 
etmiş olmakla Heyeti Umumiyeye takdim olu
nur. 

15 .4 . 1339 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum İsparta 
I Mustafa Durak İbrahim 

I Kâtip Âza Âza 
1 -T- Mahmud Halil 
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NUSRAT Ef. (Erzurum) — Müdafaai Mil

liye Vekili burada yoktur bu müzakere edile
mez. (Burada sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim îstida Encümeninin vazifesi, kanunu tat
bik ile mükellef olan zevatın kanunen ifayı 
vazife edip etmediklerini tetkik etmektir. Te
kaüt Kanununa tatbik edilerek bir muamele 
cereyan etmiş. Esasen bir maddei münferide 
ile ordu ve kolordu kumandanları bile mezi
yeti askeriyelerini nakıs gördükleri adamları 
hali seferberide tekaüde sevk edebilirler. İs
tihdamı kabul edilmiyen bir askerin şayet mu
amelesi bu şekilde cereyan etmişse bunun te
kaüde şevkinde muhalefeti kanuniye yoktur. 
Onun için bendenizce bu hususta Encümenin 
Heyeti Umumiyeye bir kararla gelmesi lâzım--
gelir ki Heyeti Celile bir karar versin, hilafı 
kanun olduğu noktasını göstermek lâzımdır. 
Yani bu mazbatada hilafı kanun olan nokta 
gösterilmemiştir. Yani îstida Encümeni mu
halifi kanun bir şey oldjığunu beyan etme
miştir. 

ÎSTİDA ENCÜMENİ REİSİ DURAK B. 
(Erzurum) — Efendim bendeniz İstida Encü
meni namına söylüyorum, her ne vakit İsti
da Encümeninden bir evrak gelirse daima 
Refik Şevket Beyefendi çıkar ve îstida Encü
meninden bahseder, aleyhinde idarei kelâm 
eder. Geçen gün de kendisine demiştim ki : 
Refik Şevket Beyefendi îstida Encümeninin 
vazifesini öğrenmemiş, öğrensin.. Salâhiyetini 
öğrenmemiş, öğrensin.. Nizamnamesini öğren
memiş, öğrensin. Çok rica ederim bir kere Ni
zamnameyi okusun, ondan sonra' çıksın. 

Bu meseleye gelince bu meselede İstida En
cümeni vazifesini ifa etmiştir. İstida Encü
meni biliyor ki kanunen muamele cereyan et
miş fakat o zat bir kere de Büyük Millet Mec
lisinden ricada bulunmuş. İstida Encümeni 
de bunun hakkında bir 'mütalâa yürütmiyerefc 
yalnız evrakı Heyeti Umumiyeye sevk etmiş-
İİT. O adamın ricasını Meclise arz etmiştir, 
başka bir şey yapmamıştır. Müdafaai Milliye 
Vekâletine havale ederiz olur gider. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim Durak Bey Kendi kendini îzam edecek 
söz söylemiştir. İstida Encümeni hilafı kanun 
bir şey cereyan etmişse ona göre bir mazbata 
yapar, .Heyeti Umumiyeye sevk eder. Yoksa 
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her hangi bir ricayı is'af için evrak buraya 
gelmem. 

DURAK B. (Erzurum) — Gelir, emsali 
çoktur. Yüzlerce emsali vardır. Meclisi Âli 
her şeye hâkimdir. İstediğini yapar. 

REFİK .ŞEVKET B. (Saruhan) — Rica 
ederim. Her hangi bir -mazbata esbabı muci-
besiyle buraya sevk olunur. Hilafı kanun bir 
muamele olmadığını kendileri de itiraf ettik
lerine göre Meclisin iştigal edeceği bir mesele 
yoktur. 

REİS — Müsaade buyurursanız efendim İs
tida Encümeninin bu mazbatasını aynen Mü
dafaai Milliye Encümenine gönderelim. (Mu
vafık sadaları) Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevdiini.. , 

SALİH Ef. (Erzurum) —• Encümene, encü
mene. 

REİS — Evet efendim, Müdafaai Milliye 
Encümenine tevdiini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — İhtiyat Mülâzimi Sungurlulu Ahmet 
Hamdi Efendi hakkında îstida Encümeni maz
batası, 

REİS — Mülâzim Ahmet Efendi hakkın
daki mazbatayı okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Sungurlu kazasının Yorgala karyesinden 

ve ihtiyat zâbitanınd'an Mülâzim Ahmed Ham
di Efendinin cephede 'kumanda ettiği bölükten 
firar eden iki askerin garezkârane vâki olan 
ifade ve beyanatı üzerine mumaileyhin firari 
addiyle Çorum Kalem Riyasetinin emriyle Sun
gurlu Ahzi Asker Şube Riyasetince muma
ileyhin ailesi otuz gün bilâsebep hapsedildiği 
ve ajilei ımumaileyhanm gaybubetinden bilsti-
fade karyesinde emval ve eşyasının yağma ve 
hanesinin tahribedilerek ailesinin elyevm me'va 
ve meskensiz şunun bunun nezdinde ikamet 
etmekte olduğunun anlaşıldığına ve bu babda 
Sungurlu Kaymakamlığınca icra kılman tah
kikat evrakının raptan takdim edildiğine ve 
bidayeti harbden beri cephede vazifei vata-
niyesmi ifa ve yedd yerinden cerihedar olduğu 
halde elyevm hastahanede tedavi •edilmekte 
bulunan mumaileyh Ahmet Efendinin zararı
nın telâfi ve mütecasiri mumaileyhin Çorum 
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Kalem Reisi ile Sungurlu Şube Reisi ve müf
reze kumandanı haklarında takibatı kanuniye 
icrası temenniyatiyle Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Bey tarafından Riyaseti Celileye 
takdim kılınıp Heyeti Umumiye karariyle en
cümenimize tevdi buyurulan 26 Şubat 1339 ta
rihli takrir ve merbutatı serapa mütalâa ve 
tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Vazifei mukaddesei vataniyesini ifa ve bu 
uğurda mütaaddit yerlerinden eerihadar olmak 
suretiyle de ibrazı şehamet eden ve Meclisi Âli
nin mazharı takdiri olan bir vatan evlâdının 
jandarma dairesinin bu babtaki tahkikatına 
rağmen iki firarinin saikai garazla vâki olan 
ifade ve beyanatını serrişte ittihaz ederek aile
sinin günlerce hapis ve tevkifine ve bu yüzden 
de bilcümle mamelekinin mahvu ifnasına 
sebebiyet veren mumaileyhim kalem ve şube 
reisleriyim müfreze kumandanları haklarında 
seriaıı takibatı kanuniye icrasiyle beraber mel
ce ve me'vasız kaldığı anlaşılan mumaileyh Ah-
med Efendi ailesinin şimdilik Sungurlu merke
zinde emvali* metrûkeden bir haneye iskânları 
suretiyle mehmaemken temin ve telâfi! mağdu
riyetleri esbabının istikmali zımnında Müda-
faai Milliye ve Mialiye Vekâletlerine emir ve 
havale buyurulması zımnında Riyaseti Celileye 
takdimi tezekkür kılındı. 

istida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum . İsparta 

Mustafa Durak ibrahim 
Kâtip Âza Âza 

• • Mahmud 
Âza Âza Âza 

Derviş Halil Kângırı 
Behçet 

RElS — Efendim, mazbatayı aynen reyi âli
lerine vaz'ediyorum. 

VEHBİ E l (Konya) — Müsaade buyuru
nuz... Efendim; bu gibi ahvallâ yüad ve lâyüh-
sâdır. Şimdi bu mazbatayı Müdafaai Milliyeye 
veya diğer bir yere havale edeceğiz. Fakat yal
nız havale ile mi kalacak? Failleri hakkında ne 
yapılacak? Bunun hakkında bir şey yoktur. 
Yalnız havaleden birşıey çıkmıyacak, evrak şu
rada, burada kalıp gidecek. (Tasviben saâaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendi, ' 
bu muamelenin evveli Meclisi Âlice malûmdur. 
istida Encümeni muvazzah mazbata yapmış-
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tır. tstida Encümeni mütecasirlerin şiddetle tec
ziyesine ve me'vasız kalan bu zatın ailesine 
başını sokacak bir hane verilmesine lüzum gös
termiştir. istida Encümeninin mütalâası ga
yet doğrudur. Bu zabit çok mağdurdur. Şimdi 
cepheye gidecek. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler! Belki 
bu evrak iyice hatırınızda kalmamıştır. Binaen
aleyh arz edeyim : iki asker bu zabite iftira et
mişler, cepheden kaçmış demişler. Halbuki zabit 
cephede ifayı vazife ediyor, sekiz on yerinden 
yara alıyor. Şube Reisi, bilmem kim, bunun 
âmirine geliyor, ailesini nefyediyorlar. Eşya
sını yağma ediyorlar netice itibariyle anlaşılı
yor ki, zabit cephei harbde ifayı vazife ediyor, 
yedi sekiz yerinden yara alıyor. İşte bu; o za
bittir. Her halde buna ne kadar şey ederseniz 
o kadar iyi olur. 

REÎS — Efendim, istida Encümeninin maz
batasını tasviben kabul edenler lütfen ellerini 
kaDdırsım, tasviben kabul edilmiştir. 

REİS •— Efendim su boraları hakkında encü
menin tadilen tanzim ettiği lâyihai Ikanunıiyeyi 
oıkuyoruz. 

İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî 
boruların Gümrük Resminden muafiyeti hak

kında Kanun 

MADDE 1. — ıŞeihıir ve kıasaiba i ve (köylerde 
lihtiyacatı uımuimüyeye mahsus sular için ihariiçten 
celbolunacak ıinadıenî borular ö%nrülk Resminden 
mâfudur. 

imtiyazlı şirketler işbu ınafüiiyetten istifade 
edemezler. 

RE IS — Birinci madde Ihakkıınlda söz istiyen 
var mı? > 

SALtH Ef. (Erzurum) — İhtiyacatı umumi
ye için birtakım cemiyetler var. 

RE IS — Söz istiyor ımusunuz? (Hayır hayır 
«adaları) O halde birindi ım'addeyi aynen kabul 
edenler lütfen ellerini baldırsın. Kabul «dilmiş-
tir. 

MADDE 2. — Işjbu kanun töriıhi neşrinden 
itibaren oneriyuLicradır. 

RE IS — İkinci (maddeyi aynen feafbul iedenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

•• MAPDE 3. — Işjbu kanunun icrasınla Maliye 
Vekili memurdur. 
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RElS — Üçüncü maddeyi kabul ^edenler lüt

fen ellerini- kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kamunun heyeti umumiyesini reyi 
%ariiyle reyinize vaz'ediyorum. Kaibul edenler lüt
fen 'ellerini kaldırsın. Kabul tediimiiştir. 

HASAN SIDDIK B. (Van) - Mezuniyet 
hakkında, bir takrir var. Lütfen okuyunuz. 

6. -— Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin; 
Vilâyetti müstahlâsa ve İstanbul'da emvali gay
rimenkule muamelâtına munJıasır olmak üzere 
tecili düyun yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/654) ile merhun ve vefaen mefruğ amval hak
kında tecli düyun muamelesine dair kanun lâyi
hası ile Kavanini Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları 

\REÎS — Efendim İstanbul da emvali merhu
menin satılmaması hakkımda teklifi kanuni var. 
Onun müzakeresine başlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti GeMlesine 
Esbabı tmuıcibe 

Kurtarılan vilâyetlerde emlâk buhranı var
dır. Kemlik ımıüzayakai iktisadiye mevcuttur. Bi
naenaleyh (buralardaki merhum emlâkin icra-ma
rifetiyle - tediyeyi deynödilmöiııesıimden dolayı -
furuhtian ashabı emlâki ziyadesiyle mıutaızamr 
etmektedir. 

Dersaadet ve Bilâdı selâsede ise, ıhdlhassıa 
1918 Mütarekesinden heri, miakasıdı siyasiye tah
tında Müslüman 'emlâkinin gayrimüslimler yedi
me geçmesi için ecnebi ve hususiyle Yıınan erbabı 
sermayesimee ve ibamfcalarımea fevkalâde sarfı me
sai edilerek 'milyonlarca lira kıymetinde Türk ve 
•Müslüman emlâki gayrimüslim ellere 'geçmiştir. 
Memleketi muslihane nüfuz iile; iakçe ile raptet- j 
mıek -demefk olan bu hal elyevm dalhi maatteessüf ı 
devam etımıekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idaresine ve hâkiittıiyetiine kavuşam 'bu cüz'ü va
tanda Türk ve Müslüman emlâki her gün fu-
ruht edilerek akçeleri gayrimüslimlerin kesele
rine Hükümeti Adliye yediyle teslim kılın
maktadır. Müslümanların halen fevkalâde mü-
zayekada bulunmalarının bir neticei müesbife-
si olan şu elim iflâsı iktisadinin önünü al
mak için emlâki merhuneye münhasır bir te- I 
çili düyun Kanunu vaz'ma lüzum ve zaruret I 
vardır. Berveçhi âti teklifi âcizanemin Türk I 
ye Müslümanların bir iktisadi yaralarının te- | 
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I davisine medar olmak üzere müstaceliyetle ka

bulünü teklif ederim. 

MADDE 1. — Kurtarılan vilâyetlerle is
tanbul ve Bilâdı Selâsede bey'i bilvefa ve saire 

[ tarikiyle işbu kanunun neşri tarihine kadar 
' terhin edilmiş olan emvali gayrimenkulenin 

tediyei deynedilmemesinden dolayı furuhtian 
hakkındaki muamelâtı icraiye 1340 senei ma
liyesi gayesine kadar tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — Faizi nizamiden fahiş faizle 
akdedilmiş istikrazlarda fazla faiz miktarı re-
sülmalden mahsup ve tenzil edilir. 

MADDE 3. — Bu kanunun neşrinden sonra 
yapılacak muamelâtı terhiniye tecile tâbi de
ğildir. 

MADDE 4. — işbu kanun neşrinden itiba
ren mer'idir, ve icrasına Maliye ve Adliye Ve
killeri memurdur. 

Burdur Mebusu 
Soysallıoğlu ismail Subhi 

3 .1 .1339 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Celilesine 
Merhun ve vefaen mefruğ veya teminat 

olarak irae kılınıp müddeti muayyenesi uun-
kazi olmasına binaen bilnıüzayede füruht edil
mesi lâzırngelen emvali gayrimenkule hakkında 
tanzim ve icra Vekilleri Heyetinin 1.2.1339 
tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibe lâyihası sureti mımd-
dakası lef fen takdim kılınmıştır. 

ifayı muktazasiyle neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasmı istirham eylerim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe 
Ahvali hâzıra dolayısiyle emvali gayrimen

kule kıymetlerinde pek mühim bir tenezzül 
vukua geldiğinden vefaen bey' ve ferağ veya 
teminat olarak irae edilmiş olup müddeti mu-
ayyenesinin hitamı üzerine defterhane idare
lerince müzayedeye bırakılan emvali merhune 
kıymeti muhammenesinden pek dun bir bedelle 
ihale edilegelmekte ve ekserisi memurin ve mü
tekaidin ve eytam ve fukarai ahaliden ibaret 
olan medyunlardan pek çoğunun gayrimütena-
sip bedelle mülkleri ellerinden çıktıktan baş-
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ka bedeli müzayedenin deynlerine ademikifa-
yeti neticesi olarak diğer emval ve eşyalarının 
dahi dayinleri tarafından haciz ve füruht etti
rilmesine teşebbüs olunarak bu suretle birçok 
ailelerin perişan ve sefalete duçar olduğu mü
racaatı mütevaliyeden anlaşılmakta ve bu cihet 
istanbul Vilâyeti Meclisi idaresince müttehaz 
karara atfen Dahiliye Vekâleti Celilesinden 
dahi bildirilmektedir. Hali tabiî avdet ile em
vali gayrimenkule kıymetleri haddi lâyıkmı 
buluncaya kadar bu bapta tedabiri lâzime it
tihaz ve tatbiki zaruri görülmüş ve buna bi
naen işbu lâyihai kanuniye tertip kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vefaen bey've ferağ veya te
minat suretiyle emvali gajaümenkuleleri mer-
hun olup müddeti muayyenesi hitam bulduğu 
halde tesviyei deynedemiyen medyunların maa-
faiz hâsıl olacak mecmu» deyinlerinin yüzde 
yirmi beşini birinci üç ay nihayetinde ve yüz
de otuz beşini ikinci üç ay nihayetinde ve yüz
de kırkma üçüncü ay nihayetinde tediye etmek 
üzere emvali merhunelerinin müzayedesi üç yüz 
otuz dokuz senesi Teşrinisanisinin otuzuncu gü
nüne kadar tehir olunur. / 

MADDE 2. — Müddeti hulul eden tekasit-
ten her hangi birisi tediye edilmediği takdir
de emvali merhunenin lâzımüttediye olan meb
lâğa kâfi miktarı kabili taksim ise ifrazen de
ğilse şayian bilmüzayede ihale olunur. Şu ka
dar ki, müzayedeye bırakılan mahalli mez
kûrun bedeli müzayedesi kıymeti hakikıyesinin 
sülüsanını buluncaya kadar faiz işlemet üze
re müzayede muamelesi temdidolunur. 

MADDE 3. —• Kabili taksim olan merhuna-
tın bilâifraz müzayede edilmesi medyunun ve 
tamamı Idieynin husulü muacceliyetine intizar 
olunması da dâyinin rızasına mütevakkıftır. 

MADDE* 4. — işbu kanun hükmünden mat-
lubaty emîriye ile Ziraat Bankası ve Evkaf ve 
Eytam idareleri matlubatı müstesnadır. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

icra Vekilleri Heyeti 
Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Fehmi 
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Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Dr. Tevfik Rüşdii 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekil i 
ismail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiyci 
Umumiye Vekâleti 

Vekili 
Kâzım 

Ankara 

13 . 2 . 1339 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
istanbul vilâyetiyje sair vilâyatı müstahlâ-

saıdia bey-i-bilvef a' ve sair suretle terhin edilmiş 
olan emvali gayrimenkulelerin tediyei deynedii-
mesinden dolayı füruhtları hakkındaki muame
lâtı icraiyenin 1340 senei maliyesi gayesine ka
dar tecili hakkındaki Burdur Mebusu ismail 
Subhi Beyin teklifi kanunisi encümenimize 
ciheti taallûku olmayıp hukuki bir mesele oldu
ğundan Adliye Encümenine tevdi buyrulmak 
üzere Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Kâtip 

Mardin 
Necib 

A z a AZcb 

Adliye Encümeni mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Vefaen mefruğ veya teminat olarak emvali 
gayrimenkuleleri merhun olup da vâdesi hulul 
ettiği halde tediyei deynedemiyen medyunların 
emvali mahcuze ve merhunelerinin bir nispeti 
muayyene dairesinde tediyei deynedilmek üzere 
haciz ve füruhtunıun 1338 senesi nihayetine ka
dar tehir ve teciline dair icra Vekilleri Heye
tinden mevrut 1 . 2 . 1339 tarihli lâyihai ikanu-
niye ve Burdur Mebusu ismail Subhi Beyin tek
lifi kanunisi encümenİmizce mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Levayihi mezkûrenin müsnedünileyhi olan 
esbabı mucib elerde filhal emvali gayrimenlkule 
kıymetlerinde tenezzülü külli vukua (geldiğin-
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den vefaen ferağ olunmuş veya teminat olarak 
irae edilmiş olan emvali gayrimenkule sahiple
rinin tediyei deynedememesinden ve vâdenin 
dahi hitamından dolayı Defteri HaJkani idare
lerince veya icra deVairince müzayedeye çıkarı
lan emvali merhunenin kıymeti halkikiyesinden 
dun paha ile ihale edilmekte olmasından ve ek
serisi memur ve mütekait ve eytam gibi fuka
rayı ahaliden mtireikkebolan medyunlardan bir
çoğunun gayrimütenasip bedellerle mülkleri el
lerinden çıktıktan başka bedeli müzayedenin 
tenalkusu kıymetiyle deyne vefa etmemesinden 
medyunların sair emvaline dahi müracaat olu
narak bu suretle mıedyunlarm zararı külliye 
duçar olmasından bir nevi tecili deyin mahiye
tinde olmak ve asli deyin tekasıtı muayyene ile 
tediye edilmek üzere emvali mıerhunenin bir 
vâdei mahdude ile tecili müzayedesine lüzum 
gösterilmektedir. Teklifi vâikım menışei «lyevm 
içinde bulunduğumuz vaziyeti siyasiyenin neta-
yici zaruriyesinden olan buhranı iktisadi olma
sına ve her biri bir zarureti şahsiye veya ikti-
sadiyenin neticei tâbiiyesi olarak bir suretle 
mülkünü vefaen ferağ veya teminat irae etmiş 
ve tesrviyei deyin ve taahhüde kudretyabolama-
mış müstahlas mahallerdeki ashabı emlâkin şe
raiti hâzıra dâhilinde tesviyei deyne icbaren 
hululü vâdeden dolayı emlâki merhume ve mah-
cuzelerinin füruhtuna kıyam olunması serveti 
umumiyenin mahıv ve ziyamı ve ashabı düyu
nun zararı külliye duçar olmasını intacedeceği 
gibi birçok emlâkin mahiyeti gayrimalûm muh
tekir ve sermayedaramn eyadii gayrimuhikkasma 
geçmesine badi olacağından bu kabîl emlâk do-
layısiyle taahhüdedilen düyunu vâdelerinin hu
lulünden ve henüz vâdesi hulul etmemiş olan-
larm da hululü vâdeden bilitibıar bir sene müd
detle temdidi encümenimizce de muvafık görül
müş olmakla Hükümetçe dermeyan edilen tek
lifi kanuninin tadilen Heyeti Umumiyeye arzına 
müttefikan karar verildi. 

10 . 4 . 1339 

Vefaen bey' ve ferağ- veya teminat suretiyle em
vali gayrimenkuleleri merhun olup tediyei deyn-
edemiyen medyunların emlâk ve düyunu hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Memaliki müstahlaasada ve
faen bey' ve ferağ veya teminat suretiyle em-
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| • vali gayrimenkuleleri merhun olup hitam bul-
I muş ve bulacak olan müddeti muayyenesinde 

tediyei deynedilemiyen medyunların emvali 
merhunelerinin müzayede ve füruhtu hululü 
ecelden itibaren bir sene müddetle tecil olun
muştur. 

MADDE 2. — İşbu tecilden dolayı medyun 
faizi nizamiyi itaya mecburdur. 

MADDE 3. — işbu kanun hükmünden mat-
lubatı emîriye ile Ziraat Bankası ve Evkaf ve 
Eytam idareleri matlubatı müstesnadır. 

MA.DDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — işbu 'kanunun icrasına Adliye 
ve Mjaliye vekileri memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Musarriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
Bulunamamıştır Niğde Karahisarı Şarki 

İsparta Mustafa Hilmi Ali Süruri 

RElS — Kanunun heyeti umumiyesi, hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) Kâ
nunun heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi 
kâfi görüp, maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir 
efendim. 

Vefaen bey' ve ferağ veya teminat suretyile 
emvali gayrimenkuleleri merhun olup tedi
yei düyun edemiyen medyunların emlâk ve 

düyunu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Memaliki müstahlasada vefa
en bey' ve ferağ veya teminat suretiyle emvali 
gayrimenkuleleri merhun olup hitam bulmuş 
ve bulacak olan müddeti muayyenesinde tediyei 
deyn edemiyen medyunların emvali merhuneleri
nin müzayede ve füruhtu hululü eceMen iti
baren bir sene müddetle tecil olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isti
yen var mı? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — İstan
bul kaydı yok burada. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, bu kanun ile düşman is
tilâsına uğramış ve hamdolısun istihlâsı müyes
ser olmuş memalikteki halkın ahvali âdiyede 

I tatbiki için ısdar ediljen kanunlar yüzünden mu-
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> tazarrır olmamasını temin etmek istiyoruz. j 

Halbuki İstanbul şehri daha vahîm ve daha I 
uzun bir işgale mâruz kalmıştır. Yoksuzluk 
içinde, Anadolu ile irtibatı kesilmiş. Haricin 
muavenetine muhtaç bir halde kalmış ve bilhas
sa Türk ve Müslüman olanları ecdadından inti
kal eden nesi varsa terhine mecbur olmuş, ki
fafınefs edebilmek ve Türklüğe hâs haysiyetini 
muhafaza edebilmek için. Bugün vakti merhumu J 
geldi diye bin liralık malları elli liraya satıh- I 
yor ve asırların birktirdiği serveti milliye bu 
yüzden heder oluyor, aileler mahvoluyor. Onun I 
için bendeniz teklif ediyorum. Buna İstanbul I 
şehrimizi de ithal edelim. (Kabul sadaları) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, bu kanu
nun ne gibi lüzum ve zaruret' şevkiyle tedvin 
edildiğini encümen nazarı dikkate almıştır. Es- I 
babı mucibede İstanbul ve bilâdı müstahlasa I 
kaydı sarahaten mezkûrdur. Fakat tesbit ve I 
tedvin olunan birinci maddede İstanbul'da I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine in
tikal etmiş bilâdi müstahlasadan madudoldu-
ğunctan dolayı ayrıca bunu İstanbul diye zik- I 
retmeye lüzum görmiyerek vilâyatı müstahlasa I 
tarifi ve tâbiri altında İstanbul'u da kasdetmiş- I 
tir. Aynı zamanda kanunun istinadettiği esbabı I 
mucibede bu kanunun İstanbul ve bilâdi müstah- I 
lasaya ait ve raci olduğu arz ve izah edilmiştir. 
Binaenaleyh bu kanun gerelk İstanbul'da, gerek I 
memaliki müstahlasada siyyanen tatbik oluna- I 
çaktır. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Dün çıkan Emvali 
metruke Kanununda sarahaten zikredilmiştir. I 
Bu kanunda zikrinde mahzur var mıdır? I 

HAMİD B. (Biga) — Biz bir mahzur görme
yiz. Fakat bilâdi müstahlasa tâbiri ifadesindeki 
mâna dâhilinde İstanbul da dâhildir. I 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Müsaade buyuruluyor mu? Memali- I 
ki müstahlasa meyanında İstanbul da dâhildir. I 
Mazbatada muharrerdir buyurdunuz. Bu doğru I 
değildir beyefendi! Kanaati âcizanemce (İstanbul I 
ve bilâdi müstahlasa) diye zikretmek daha doğ
rudur. Vaziyeti umumiye itibariyle, vaziyeti I 
coğrafiye itibariyle bunu tasrih etmek lâzım-
gelir 

HAMİD B. (Biga) — Mademki daha vârah 
olması arzu ediliyor, encümen muvafakat eder, I 
Tasrih olunsun. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Beyefen

di lâyihanın esbabı mucibesinde İstanbul kelime
sinin musarrah olduğunu beyan buyuruyorlar, 
mademki Adliye Encümeninin fikir ve mütalâa
sı İstanbul'un da dâhil olduğu merkezindedir. 
O halde metni kanunda da sarahaten zikredil
mesi lâzımgelir. 

HAMİD B. (Biga) —• Encümen muvafakat 
ediyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) —- Hamid 
Bey kanunun İstanbul'a da şâmil olduğunu zik
rediyor. Halbuki İcra Vekilleri Reisi Beyefen
dinin buyurdukları gibi İstanbul elyevm mema
liki müstahlasadan değildir. Esbabı malûmdur. 
Binaenaleyh bendeniz bu birinci maddenin evve
line İstanbul kelimesinin de ithal edilmesini tek
lif ediyorum ve teklifimi takdim ettim. Bu tek
lif reyi âlinize vaz 'olunur. Mesele olur, biter. 

ALI SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Pa
şam! Tekrar müzakereyi temdide mahal yolktur. 
Esasen encümen mazbatasında mezkûr ise de es
babı mucibe mazbatasını tamik ve tetkik mûtad-
olmadığından her halde metni kanunda tasrih 
edilmesi lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mesele yoktur. 
Yalnız beyefendiler bir şey vardır, mütaaddit 
emlâke mâlik bâzı insanların merhunatı vardır. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun arz edeceğim. 
Bâzı kimseler meskenini zarureti dolayısiyle 
terhin eder, para alır, zaruretini defeder. Fakat 
bâzan da mütaaddit emlâki bulunur. O mütaad
dit emlâkin, bin veyahut iki bin lira ile 
meydana atılmış olan bir insan bir par
çasını alır. Sonra şimdi böyle bir kanun çı
karsa dâyin de mutazarrır olur. Faiz vermekte 
medyun için mazarrattır. Medyun bundan müs-
tefid mi olacak? (Merhun meskeni ise o başka. 
Fakat sekiz on mağazasından ilki tanesini ter
hin etmiş, bunlar niçin satılmasın? Dayiinleri de 
gözetmek lâzımdır. Müteaddit emlâk sahibi 
olanların bundan istisnası lâzımdır. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim! Kanun umu
mi olmazsa tatbikatı birçok suiistimalâtı dâi 
olur. Bu kanunun ru'hu, bu 'kanunun esbabı 
vaz'ı ancak tediyei deyinden izharı ac'zeden 
medyunlara aittir. Yoksa alelıtlak emval ve 
emlâkini terhin etmiş 'olanlara şâmil değildir 
efendiler! Üç. yüz otuz üçte »efalhalfce dalmış ve 
üç dört evi olan bir adam bana evini teilhan et
miş. Şimdi bu adamın deynini siz tecil ederseniz 
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farz edelim, ne olacak! Üç dört hanesiyle mü-
taaddilt akaarı vardır. O hâlde ne olacaktır? Bir 
yerden para almış, (bir evini terhin etmiş, üç 
yüz otuzdan şimdiye kadar yedinden (matlup 
duruyor. Bunun gibi binlerce insanlar vardır. 
Ne yapacaksınız? Bu bir haktır. Bunu da dü
şünmek lâzımdır. 

AI4 SÜRURÎ Bf. (Karahisarı Sahih) — 
Efendim Salih Efendinin itirazı asla varit de
ğildir. Böyle istisna yapmaya da imkân yok
tur. Beyefendiler! Açıkçası hu kanunun sebebi 
vâz'ı, birtakım İslamların, Türklerin mialları-
nm Hıristiyanların ellerine ucuz baha ile geç
memesini temin etmektir. Binaenaleyh her han
gi 'bir Müslüman velevki mütaaddit emlâke 
malik olsun, tediyei düyuna muktedir olma
dığı halde sen mütaaddit emlâke maliksin diye 
onun emlâkinin dun fiyatla Hıristiyan eline 
geçmesine Meclisi Âli ve siyaset acaba kail ola
bilir mi? Salih Efendi yalnız şahsını düşünerek 
böyle muhakeme yürütüyor. Fakat esbabı mu
cibe daima eşhas üzerine değil, nedret üzerine 
değil, ekseriyet üzerine yürür. Böyle bir istis
na, Ibelki suiistimale de meydan 'açar. Onun için 
maddenin aynen kalburu, yalnız encümen maz
bata (muharriri beyin 'burada, bu kanunun neş
rinden eVvel tâyin iolun.au vâdesi hulul edip de 
henüz muamelei ferağıyesi icra edilmiyen em
vali gayrimenlkuleye şâmil olduğunu bu kürsü
de izah ettaıesi lâzımdır. Bâzı 'emlâk müzayede
ye verilmiş, gazetelerde okuyoruz. Fakat henüz 
ihale muamelesi yapılmamıştır. Binaenaleyh bu 
kanunun onlara dahi şâmil olması lâzımdır. Eğer 
onlara teşmil etmezseniz yine •maksat kısmen 
fevtedilmiş olur. Mazbata Muharriri Beyin ağ
zından bu kürsüde bu cihetin izahını temenni 
edüyorum. 

NEBÎL Ef (Karahisarı ıSahib) — Müzâkere 
ettiğimiz bu kanunun birinci maddesini ben 
noksan görüyorum. Acaba bir sene evvel müd
deti hitam bulmuş, henüz ferağ muamelesi bit
memiş olan emlâk hakkında bunun hükmü ca
ri anidir, değil midir? Mazhalta Muharriri bunu 
izah etsin! (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair mü
taaddit takrirler var. Daha beş arkadaşımız da 
söz işitiyor. Binaenaleyh birinci maddenin mü
zakeresinin kifayetini reyi âlinize va,z'edeceğim. 

NI3BÎL Ef. (Karahisarı Sahih) — Reis Boy 
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madde müphemdir. Mazbata Muharriri izahat 
versin! 

REİS — Maddenin müzakeresini kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüş
tür. Tadilnameler var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ıııı 

teklif ederim. 
İstanbul 
Numan 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfi 

olduğundan İstanbul tâbirinin maddei kanu-
niyeye ilâvesiyle maddenin reye konulmasını 
teklif eylerim. 

Bitlis 
Resul 

Birinci maddeye (memaliki müstahlasa) 
cümlesinden evvel (İstanbul) kelimesinin ilâ-

• vesini teklif eylerim. 
16 . 4 . 1339 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mazbata Muharriri Beyden temenni ettiğim 
nokta hakkında Meclis tenevvür etmemiştir. 
Şimdi derdesti müzayede olup da kanunun me
riyetine kadar muamelei ferağıyesi icra edil-
miyen bu kabil emvale dahi bu kanunun şâ
mil olup olmadığını izah buyursunlar. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAM İD B. (Biga) — Henüz muamelesi 
tamam olmamış ve müzayedede olan emlâki 
merhunenin bu kanuna muvafık olarak bir 
senelik muamelesinin ifası tecil olunmuştur. 

REİS — Efendim; birinci maddeye yalnız 
(İstanbul) kelimesinin ilâvesini iki arkada
şımız teklif ediyor. 

HAMİD B. (Biga) — Encümen de muva
fakat ediyor. 

REİS — Maddeye (İstanbul) kelimesinin 
ilâvesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Muaddel olarak maddeyi reyi âlinize vaz'-
edeceğim. 
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MADDE 1. — istanbul ve memaliki I 

müstahlasada yefaen bey' ve ferağ veya temi-
?ıat suretiyle emvali gayrimenkulleri merhum 
olup hitam bulmuş ve bulacak olan müddeti 
muayyenesinde tediyei deyn edemiyen medyun
ların emvali merhumelerinin müzayede ve fü-
ruhtu hululü ecelden itibaren bir sene müddet
le tecil olunmuştur. 

REÎS —• Maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. J 

MADDE 2. — işbu tecilden dolayı med
yun faizi nizamiyi itaya mecburdur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Bu 
madde hakkında tadilname de yok, aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanun hükmünden 
matlubatı emîriye ile Ziraat Bankası ve Evkaf 
ve Eytam idareleri matlubatı müstesnadır. • 

YAHYA GALİB B. ('Kırşehir) — Efendim; 
şimdi bir 'hukuku mümtaz© yoktur. Milletlin hep
sinin hakkı müsavidir. ıŞu ütibarla bu üçüncü 
maddenin tayyımı teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mıatlûlbatı lemMyeyi çı
karmalı. 

•ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim; Yahya Gralüb Beyefendi emvali emîri-
yenlin ve bir de Ziiraat Bankasının ve eytamın 
istisnası caiz olmadığımdan bahsettiler. Bu ka
nunun (neşrinden murat öyle zannediyorum ki, 
(medyunların emvali gayrimönjkuldıerimd âharm 
yedine gıeıçirmemıektir. Halbuki bunda bu maksat 
yoktur. Eytamın hukukunu da düşünelim. Bir 
adamım keyfi iiçim birçok eytamın hukukunu izaa 
edeceğiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Zayi olmaz iki, faiz var
dır. 

FERİD B. (Çorum) — Müsaade buyurursa
nız Adliye Vekili Beyefendinin sözlerine cevap 
verıeyim. Bu kanunun neşrinden maiksat meldyun 
olanların deyinlerimi iadeye kudretleri olmadığı 
iiçin ellerimdeki emlâk ve emvalin ucuz fiyatla 
çıkmaması ve yediâlbara intikal •etmemesi ımaksar 
Idma müstenittir. Zaten Ibu deymıi eda edemedik
leri içindir ki, Meclisi Âli onlara bu mühleti ve
riyor. (Eytamın hukuku aayîi oluyor.) (buyurdu
lar, olmaz. Çünkü o seme içinde 'nema lalacaktır. 
Zaten eytamım inamına alınan paraları tekrar i 
emvali eytama devrederek başkasından alacaktır. 
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Bu sene için aynı faizi diğer medyumdan alacak 
'eytamın hukukuna hiç taallûku yoktur. 

Saniyem bunlarım şimdi böyle satılması birçok 
emlâkin müzayedeye çıikması hasebiyle fiyatınım 
tenezzülünü istilzam 'ediyor. İstanbul'da 'bugün 
müzayedede biinıi mütecaviz emlâk vardır. Bir-
ıçoklarınm bedeli ihalesi ideyniıni Maya kâfi gel
miyor. Hem medyun emlâksiz Ikalıyor, hem emlâ
ki ıgidiyoir ve emlâki de yirmi de dört kıymetinde 
satılıyor. Binaenaleyh banideniz de Yahya Galib 
Beyin fikrine iştirakle ibu maddenin tayyını tek-
'lif ediyonum. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim bendeniz lanlâtaımadıım zannediyorum. 
M'alûmuıâlinliz İstanbul Eytam Sandığında mev
cut para Anadolu Eytam sandıklarımdan eelbedil-
miş, bugün İstanbul Eytam .Sandığımda iükıi milyon 
liraya yakın para vardır ve şuna buına ikraz edil-
ımiştdr. Anadolu'da eytam dilenmektedir. Hattâ 
Mardim'de Amerikan. ımıisyonerleri (geçenlerde üç 
çocuğu hiımayelerine almış ve beslemektedirler. 
HaDbulki bunların babalar undan da birçok para
lar kalmıştır. Bumu nazarı dikkatimize arz ediyo
rum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim şim
diye kadar en çok itiraza hedef teşkil eden mües-
ısesattan biri Eytam Sandığı ve diğeri .de Ziraat 
Bankası bandıklarıdır. Bunlardan zaman zaman 
Maliye para almış, sandıklarım sermayelerini 
azaltmış. Bugün Eytam sandıkları ile Ziraat 
bankaları cidden acınacak haldedir. Eğer Ziraat 
bankalarımı ve Eytam sandıklarını bu maddeden 
tayyedecek olursanız diğer bir tmalhzur daha var
dır. 

ıMemallilki mıüstahlâsada tagayyüibeden eşhasa 
ait birçok emlâk ve emvali ıgayriimemikule Ziraat 
ve Eytam sandıklarına merhumdur. Eğer sureti 
mutlakada bir tecil kabul edecek olursanız Zi
raat Bankasının ve Eytam samdıklarının amema-
liki imüstahlasada birçok matlulbatı heder olup 
gidecektir. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Faizini 
alıyor a canım! 

FERİD B. (Çorum) — Faizimi alıyor bira
der. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Faizimi ala
cak kimse yoktur. Emvali gayrimenkuleleri Zi
raat Bankasında merhundur. Bunlar hakkında 
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bir 'kayıt ve sarahat yapılmazsa büyük tehlike I 
vardır. I 

FERÎD B. (Çorum) — Onlar için dün yap- I 
tığımız kanun var. I 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Biz, Müslü
manların 'emlâki mıerhunelerinî ellerinden çı-
karmıyalım derken bu kanundan şu maddeyi 
tayyettiğimiz surette tabiatiyle birçok emvali 
gayrimıeıriku'leyi bizıım . elimizden çıkarmış ola
cağız. iSonra, bir -arkadaşımızın burada buyur
duğu gilbi bugün efendiler, Ziraat bankaları, 
Eytam sandıkları 'haıkükaiben acınacak bir vazi
yettedir. Biz bunları istisna ettikten sonra yi- I 
ne îstanfbul halkına büyük bir hizmet 'etmiş ola
biliriz. Binaenaleyh maddenin tayyı doğru değil
dir. Siyaseten ve iıktisaden mahzur da vardır. Her 
halde maddenin ipkası lâzımıgelir. Bendeniz ip
kasını teklif ediyorum. I 

ABDULLAH Ef (izmit) — Arkadaşlar ben
deniz bu ikinci maddede bir tuhaflık hissedi
yorum. Hükümet nam ve hesabına biz diyoruz I 
k i ; - yani Türkiye Büyük Millet Meclisi - ey dâ-
yinler! 'Siz alacağınızı almayınız! Gelecek sene
ye kadar bekleyiniz! Biz sizin alacaklarınızı 
da, faizi de vereceğiz diyoruz, Bir taraftan böy
le diyoruz, bu hakkı da kabul ettirdik. Ziraat 
Bankasına borcu olanlar demek ne demek? Bu 
hayreti mucibolur mu, olmaz mı? Bu katiyen 
doğru değildir. Bu madde kalkmalıdır, Hükü
met nam ve 'hesabına söylüyorsak millete de 
-acımak 'lâzımdır. Bu madde, behemahal tayye-
dilmelidir. 

MAZHAR İtfÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim! Adliye Vekili Beyefendi hukuku eytama 
zarar vereceğinden .bahsetti. Bu maddenin ben- I 
deniz hukuku eytama zıya' vereceğine kanaat I 
hâsıl edemedim. Malûmuâiileriniz, eytama aid-
olan Eytam •sandıklarında bulunan nukut, za
ten isinni rüşde vâsıl olmadan kendisine veril
mez. O vakte kadar yapılacak muamele faize 
verilir. Orada... I 

HACI BEKÎR Ef. '(Karıya) — ispatı rüşdet-
ti ise ne yapacak? I 

MAZHAR MÜPlD B. (Hakkâri) — Onun 
eevalbını da zatıâliriiız verirsiniz. I 

HACI BEKİR Bf. '(Konya) — Öyle ya, ilel
ebet yetim 'duracak deyil ya? ispatı rüşdedecek. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — istimal 
olunan para tabiî taksim olunur, verilir. Beka- I 
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lâ ; zaten kanunda görüyoruz ki bîr sene: müd
detle tecil olunur. Fakat faizi affolunmuyor. 
Faizi yine alınıyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mazhar Bey! Bir şey 
soracağım. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Durun 
efendim bitireyim, ondan sonra Basri Bey 
'biraderimiz mühim Mr meseleye temas buyur
dular. Tagayyülheden eşhas. Bu, pek doğrudur. 
Fakat dün bunun hakkında !b;ir kanun kabul 
edilmiş ve tagayyübeden 'eşhas hakkında yapı
lacak muamele o kanunda vardır. 

, HASAN BASRÎ B. (Kareli) — Memaliki 
müstahlasada tegayyübeden eşhasa ait emvali 
gayrimenkule hakkında Ziraat Bankası, Nizam
namesi mucibince muamele ifa 'ediyor. Eğer bu 
maddeyi tayyedersek o vakit Ziraat 'bankaları 
muattal bir halde kalacaktır, birçok Rum ev
leri 'elimizden çıkacaktır. Rica 'ederim iyi dü
şünün. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkari) — Bu 
maddeyi tayyedip istisnai <bİr tnuamele yapa
cak olursak o 'başka... Rica ederim, Sururi Eden
di Hazretlerinin 'buyurdukları gibi 'açıkçası bu
dur efendiler, islâm 'emlâkinin gayrimüslimle
rin eline geçmemesidir pekâlâ! Bu kadar ter
hin edilmiş gayrimenkul emlâki Ziraat Bankası 
satacak olursa ve 'bilhassa Eytam sandıkları
nın, Ziraat Bankasının mevkii furuihta koyduk
ları bunca emlâke Rumlar müşteri çıkıyor. Bu 
maddeyi kaldırmadığınız \'takdirde Ibu kanuna 
lüzum kalmaz. IBulgün müzayedede bulunan bu 
gibi emlâk taımanfen bizim tasavvur ettiğimiz 
veçMle gayrimüslimler tarafından müzayedeye 
konuluyor. Şu halde hukuku 'eytama (biir zarar 
yoktur. Bendeniz göremiyorum. (Vardır ses
leri) Tagayyübeden eşhas lıa'kkında 'bir kanun 
kalbul edilmiiştar. Bu maddenıin tayyı lâzımge-
lir. Tayyetmediğiniz takdirde 'bu kanunun hiç
bir faydası yoktur. Çünkü satılmakta olan em
lâk yine gayrimüslimlerin 'eline geçecektir. Bi
naenaleyh Ihiçjbir fayda temin etmiş olacak de
ğildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Anadolu'
daki eytam sandıklarından istanbul Eytam 
Sandığı epeyce para almıştır. Ezcümle bizim 
'sandığımızdan bir milyon üç yüz yirmi 'bir'bin 
üç yüz otuz kuruş almış. 
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NEŞ'ET B. (İstanbul) — Çok iyi olmuş ki , 

düşman eline geçecekti, 'muhafaza etmiş. 
VEHBÎ B. (Karesi) - - M i l l î Müessesat on 

para zayi etmediler. Memleketimizde Hükümet 
sandıklarınca, olanları Hükümet (memurları Yu
nanlılara vermiştir. Millî Müesses atta Eytam 
Sandığı gfbii, millî banka gibi halkla idare olu
nan kısımlara on para zararı olmamış, ve ver
memişlerdir, reddetmişlerdir. Yalnız istanbul 
Eytam Sandığında 'bulunan Ibu on üç bin (kü
sur lirayı vermediği taktirde -tahsil edilme
diği taktirde - simii rüşde vâsıl olan yetimler 
bu paralarını nereden alacaktır? (Havadan ses
leri) Bu para orada kalırsa kendileri sermaye 
yapmak, geçinmek veyalhut nafakalarını teda
rik için parayı neneden alacaklardır? Eğer bu
nun (faresi temin edilmiş ise diyecek yok, mu
vafıktır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Faizi de
vam edecelktir. 

VEHBÎ ıB. (Karase) — Faiz değildir. Di
ğerlerinin parasından vermek mümkün mü! Bu
nu anlamak istiyorum. • 

ALÎ ÖENANÎ B. (Gazianteb) .— Efendim! 
Bu maddede anlaşılamıyan birkaç cihet var. Bi
rincisi : Ziraat Bankasının matlubatmdan bah
sediliyor. îstilâ gören mahaller ahalisine mu
avenet hakkında bir Kanun neşrolundu. 17 
Teşrinisani 1337 tarihinde o kanunla Ziraat 
Bankasının ahali zimmetinde bulunan matlu-
batı bilâfaiz iki sene müddetle tecil olunmuş
tur. Binaenaleyh Ziraat Bankasına aidolan 
kısım. Teşrinisaniden itibaren 3 - 4 aya mün
hasır bir şeydir. 

İstanbul'a gelince : İstanbul hakkında; Zi
raat Bankasına bu kayıttan hiçbir faide me
mul değil, çünkü İstanbul'da Ziraat Bankası 
muamele yapmaz. Ziraat Bankasının himaye
sinde olan Emniyet Sandığı ahaliye ikrazatta 
bulunur. Halbuki burada Emniyet Sandığın
dan katiyen bahsolunmamış. İstanbul hakkın
daki Ziraat Bankası kaydından bir faide mel
huz değildir. Bundan sonra iki cihet kalıyor, 
birisi eytam matlubatı, birisi de emvali emiri-
yeden olan matlubat. Bunlar hakkındaki kay
dın ref'i bendenizce mahzuru dâidir, bakası 
da mahzuru dâidir. Çünkü ref'i halinde gerek 
emvali emiriye ve gerek eytama borçlu olan
ların deyninin bir sene zarfında imha edilmesi 
birçok mahaziri dâidir. Maddenin ilgası ha- | 
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linde bu mahzur olduğu gibi, bizim bu kanun
dan beklediğimiz menafii de ref'ediyor, ted
vininden umduğumuz menafi de muhillolu-
yor, fevt oluyor. Bendenim diyorum k i ; gerek 
bu Emvali Emiriye ve gerek Eytam Sandığı 
Hükümetin tahtı nezaretindedir. Hükümet, bu 
kanunu tedvinden maksudolan menafii mu
hafaza edecek tedabiri idariye ile bu mesele
nin önüne geçebilir. Kanunen kastettiğimiz 
menafii hepimiz biliyoruz. Hükümet, bu mak
sadı temin etmek şartiyle maddenin mevcudi
yeti, meseleyi halletmiş oluyor, zannediyorum. 
Hükümet, o şartla, o tedabiri ittihaz etsin. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Maddei 
kanuniye varken tedabiri idariye olabilir mif 
Sarahati kanuniyeye karşı tedabiri idariye ola
bilir mi ? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Meclisi 
Âli bunu kabul ederse. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Meclisi 
Âli bunu kabul ederse tâbirine aklım ermiyor. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Yahut Ad
liye Encümeni buna karşı bir madde yapsın, 
Hükümet tedabiri idariye yapsın. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Mad
denin tayymm da, bakasmm da mahzurlu ol
duğunu Ali Bey beyan buyuruyorlar. Şu hal
de Ali Cenani Beyden rica ederiz, bir şekli 
musip teklif buyursunlar. 

REÎS — Efendim; müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul edil
miştir. Bu maddenin tayyı hakkında teklifler 
var, okuyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Eytam aleyhine 
hüküm verilemez. Kanun muteber değildir. 
(Eytam aleyhine hüküm yok sesleri) 

Riyaseti Celüeye 
Maddenin esbabı mucibei vaz'ıyesiyle üçün

cü madde arasında tezat vardır. Binaenaleyh 
üçüncü maddenin tayyını teklif ederim. 

Kırşehir 
Sadık 

Riyaseti Celüeye 
Müzakere kâfidir. 
Üçüncü maddenin tayyını teklif eyleriz. 

i üsküc'-ır 
| Neş'et 
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MEHMED B. (Biga) 
rinde vardır, okunsun. 

Bendenizin takri-

Kiyaseti Gelileye 
Üçüncü maıddede tadadolunan müstesnaiyata 

Vatan ve Millete hiyanetinden dolayı tagayyüp 
ve firar etmiş olanların merhunatmm da ilâve
sini teklif eylerim. 

Biga Mebusu 
Mehmed 

REİS — Efendim, Mehmed Beyin bu ta-
dilnamesini nazarı dikkate alanlar, lütfen el
lerini kaldırsın. Alınmadı efendim. 

O halde maddeyi aynen reyinize vaz'edece
ğim. (Üçüncü madde tekrar okundu) Kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 4. -
itibaren mer'idir. 

)U kanun tarihi neşrinden 

REÎS — Efendim, bu madde hakkında söz 
istiyen var ma? (Hayır, sesleri) tadilname de 
yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler, lütfen 
ellerini kalidiırsın. Kabul buyuruldu efendim. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Efenldjm, bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Aynen reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler, lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. Heyeti umu-
miyesini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kanu
nun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
ellerini kallırsın. Heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 
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Riyaseti Gelileye 

üçüncü maddenin tayyını teklif eyleriz. 
İstanbul Gazi Aymtep 
Numan Ali Genani 

(Hayır, sesleri) 

RElS — Efendim, takrirlerin hepsi de ay
nı mealde olduğu için reye koymuyorum. O hal
de yalnız Yahya Gajib Beyin tay takririni reyi 
âlinize koyuyorum. Bu maddenin tayyını kabul 
buyuranlar, lütfen ellerini kaldırsın. Tay ka
bul edilmedi efendim. Başka tadilname de yok
tur. Binaenaleyh maddeyi aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Maddeyi bir kere daha okuyalım. 
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7 BEYANAT 

HACI BEKİR Ef. (Konya) 
ister. (Hayır sadaları) 

Tâyini esami 

1 —• Gene Mebusu Hamdi Beyin bilâisiihkak 
harcırah aldığına dair Bayezid Mebusu Şevket 
Beyin beyanatı. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bana söz ver Re
is Bey. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hasib 
Beyin kanunu var. 

REİS — Oturun efendim; numara sırası ile 
müzakere ederiz. Ruznameye dâhil olmıyan me
seleyi akşam Meclis dağılırken beyan edersiniz. 
Usul de böyledir. Binaenaleyh bu hususta söz 
veremem. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Söz istiyorum. 
REİS — Ruznameye dair söz veremem. (Söy

le; söyle sesleri) (mühimdir söylesin sesleri) 
neyi soyuyor? Ruznameye dair söz vermiyorum. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Ruznameye dair 
bir şey diyeceğim. (Ruznamede ydk sesleri) 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Söy
lesin efendim, niçin söylemesin1? 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim; Meclis
in aleyhinde söyliyeceğim. (Olmaz sesleri) (Ak
şam sesleri) (Gürültüler) 

REİS — Ruznameden sonra söyle! 
MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Bı

rak söylesin (Gürültüler) (Söylesin sesleri) 

REİS — Efendim! Şevket Beyin sölemesini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. (Ka
bul sesleri) kabul Duyurulmuştur. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendiler intiha-
batm tecdidi birçolk ümitsizleri fena yola sevk 
ediyor. Bu Meclis namına olduğu için çirkindir. 
Aleni söyleyeceğim. Başka çare yok (Söyle söy
le, devam sesleri) bu hususta Divanı Riyaseti 
ikaz ettiğim halde iehemmiyet vermediler. 
vakaa Meclisi Âli nezihtir. Fakat bu nezaheti 
talkdir etmiyen bâzı bedmayeler Hazineden pa
ra çalmak için türlü türlü vesilelerle bugün bu 
gün.. (Celsei hafiye sesleri) (Celsei alaeniyede, 
devam senleri) Aleni söyleyeceğim. 

Mecburidir. Söylenmek efendim. 
' Zannedersem, memuriyeti mahsusa ile de 

bugün giden Gene Mebusu Hamdi - Bütün 
herkes bilirki ailesi yoktur - ailem vardır 
diye kasadan üç yüz lira almıştır, ayıp
tır, çirkindir, böyle şeyler.. Âdeta bu sirkati 
âdiyedir. Bir mebusa yakışmaz böyle. Efendiler! 
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Ahali meyanmda söylenen çirkin sözleri Ben ev
velce arz ettim. Meclisi Âliniz nezihtir efendiler! 
Böyle nezaheti takdir etmiyen bedmayeler alenen 
hırsızlığı irtikâbediyorlar. Nazarı dikkatinizi 
celbederinı. 

REÎS — Bedmaye kelimesini geri alınız. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Almıyorum (al 

sesleri) mademki mebustur , yapmasın böyle 
şeyleri. 

REÎS — Bu sözü geri alınız. 
ŞEVKET B. (Bayezid) v—'Almıyorum. 

REÎS — îhtâr ediyorum ; takbih ediyorum. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Hükümetin def

terinde. 
REÎS — Geri alacaksın. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Almıyacağım. (Al

dı sesleri) 
REÎS —• iki ihtar ediyorum, geri alınız! 

. ŞEVKET B. (Bayezid) — Sekiz ihtar ver
seniz geri almıyacağım. 

REÎS — Taikbih cezasını tatbik edeceğim. 
YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Söz ver 

Reis Bey! (Aldı^ aldı sesleri) 
NAFÎZ B. (Cariik) — Takbih hakkında söz 

istiyorum. Takbih edemezsiniz. (Aldı sesleri) 
(Reye sesleri) (Almadı sesleri) 

REÎS — Arkadaşımız haikkmda şimdi ken
dileri isnat mahiyetinde olan bir ihbarda bulun
dular. Divanı Riyaset bunu tahkik edecektir. 

SÂMÎ B. (îçel) — îsnadolduğunu ne biliyor
sun Reis Bey1? 

REÎS — Sabit oluncaya kadar ve sa
bit olsa bile hiç kimse hakkında kanu
ni muameleden başka bir şey yapılamaz. 
Onun cezasını kanun verecektir. Efendim! Şev
ket Beyin ihbarını maaliftihar Ikafaul ederiz. Di
van, bunu ciddiyetle takibeder, fakat Şevket 
Bey kendilerine hakarette bulundular. Kürsünün 
nezahatine binaen iki defa ihtar ettim. Kendile
ri sözlerini geri alması için, huzurunuzda birkaç 
defa ısrar ettim. Kabul etmediler. 

Geri alıyorlarsa, (Aldı sesleri) 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Aldı 
diye otuz adam şahitlik ediyor. 

REÎS — Efendim sarahat istiyorum. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Aldım. 
REÎS — Geri aldılar efendim. Divan naza

rı dikkate alacak, takibat yapacak. 
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HASAN SIDDIK B. (Van) — Böyle celsei 

alendye'de bir birimizin aleyhinde bulunmak 
doğru değildir. Bu böyle olmaz. (Gürültüler) 
(Ruznameye sesleri) 

7. — 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanununun 
ilgası hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Efendimi Sükna, Kanununun ilgası 
hakkındaki maddenin müzakeresine başlıyoruz. 

7 . 4 . 1339 
Türkiye Büyük Millet Memelisi 

Riyaseti Celilesine 
26 Cemazüyü'lahır 1336 ve 8 Nisan 1334 ta

rihli Sükna Kanununun ilgası hakkında 'tan
zim ve îcra Vekilleri Heyetinin 8 . 4 . 1339 
tarihli içtimamda kabul edilen 'kanuna ve Es-
balbı Mucibe lâyihaları sureti musaddafcası rap-
tan îsal kılınmıştır. îfayı muktazasiyle netice
sinin işarını istirham eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti 
Reisti 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe Lâyiha sureiti 
Harbi Umumi esnasında şeraiti iktisadiye-

den mütevellit mesken buhranına karşı ilcayı 
hal ile kabul ve neşredilmiş olan 26 Gemazü-
yülalhır lj336 ve 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Ka
nunu tanzimini icaibettiren ahvali (izaleye saii'h 
olmadığı şimdiye kadar tecarübİyle sabit olmuş ve 
elyevım nefsi İstanbul'da birçok gayrimeşigul 
mesaikine, berayı isticar, talip, zuhur etmemekte 
olduğu gibi Anadoluca devamı imeriyetine ih
tiyaç kalimamış olan kanunu mezkûrun ilgası 
muvafık görülmüştür. 

Sükna Kanununun ilgasını mutazammın Kanun 

MADDE 1. — 26 Geımazüyülalhır 1336 ve 8 
Nisan 1334 tarihli 'Sükna iiçin icar ve isticar 
olunan mahallerin icar bedelâtı ibaJkkında'ki Ka
nun mülgadır. 

MADDE 2. — tşbu kanun yevmi neşrinin 
ferdasından itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 7 . 4 . 1339 
îcra, Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi Vdhbi 
Hüseyin Rauf 
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Müdafaayı Milliye 
Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
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Adliye Vekili 

Ri'fat 

Hariciye Vekili 

Sihlhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahimud Esacl 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti 

Vekili 
Kâzıta 

Adliye Encümeni mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Sükna Kanununun ilgası hakkında icra Ve
killeri Heyetince tanzim olunup Heyeti Umu-
miyeden Adliye Encümenine havale buyrulmuş 
olan 7 . 4 . 13139 tarihli lâyihayı kanuniye, en
cümenimizin 10 . 4 . 1339 tarihli içtimamda mü
talâa ve tetkik olundu. 

Harbi Umumi esnasında şeraiti iktisadiye ve 
ihtiyacı umumiden münbais mesken buhranına 
karşı tedbiri mahsus olmak üzere mevzu 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanunu sebebi vaz 'mdaki ihti
yacatı mutlakayı temine kâfi olmadıktan başka ter
tibi tekâlif ile tazyik edilmiş olan esbabı emlâkin 
hukuku" tasarruf iyeleriyle müstecirlerin icardan 
mütevellit hakkı ikamet ve istimalleri hiçbir 
zaman tevzin olunamıyarak müşevveşiyeti dai-
menin devam ve cereyanına vesile olmakta bu
lunduğundan ve elyevm ihtiyacatı sabıka da 
mûndefi idigünden enciimenimizce daha nafi bir 
kanun teklifi derdest bulunmakla muvafıkı nef-
selemr görülen lâyihanın Heyeti Umumiyeye 
takdimine müttefikan karar verildi. 

26 Cemazüyülahır 1336 ve 8 Nisan 1334 tarihli 
Sükna Kanununun ilgasına dair Kanun 

MADDE 1. — Sükna için icar ve isticar olu
nan mahallerin icar bedelâtı hakkındaki 26 Ce
mazüyülahır 1338 ve 8 Nisan 1334 tarihli Kanun 
mülgadır. 

MADDE 2. —• İşbu kanun yevmi neşrinin 
ferdasından itibaren meriyülicnadır. 
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MADDE 3. — İşbu 

Vekili memurdur. 
Adliye Encümeni 

Reisi 
Canik 

Hini imzada buluna
mamıştır 

Kâtip 
İsparta 
Tahir 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

kanunun icrasına Adliye 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Ali Sururi 
Âzıa 

Saruhan 
Encümendeki Sükna Ka
nunun daha nafi şekilde 
tadilini mutazammm ol
mak itibariyle mevcut 
kanunun ilgasından ise 
o şekli muaddelin müza
keresi mutalâasmdayım. 

Refik Şevket 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu kanun hakkın
da Adliye Vekili izahat versin. 

REÎS — Sükûtu muhafaza ediniz efendim. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 

bu, 1334 tarihinde yapılan bir kanundur. Bu 
kanun yalnız İstanbul'da tatbik ediliyor, öyle 
bir kanun ki, arkaıd'aşlarımiiz bu Meclisi Âlide 
toplandıkları sırada o kanunu tatbik etmediler. 
Yeni bir kanun teklif ettiler. Bu kanun eslrabı 
emlâki hatta ufak bir meskeni olup da bir oda
sını kiraya verip iaşesini temin eden fukarayı 
perişan bir halle .koymuştur. O, meskenini yı
kıp enkazını satmağa mecbur olmuştur. 

Bu kanun mucibince müstecir hanenin vergi
sinin bir buçuik misli icar verir. Bu kanun bir 
müddet tatbik edilmiş,, sonra gelen hükümetler 
bunu tadil etmişler. Tadilât bir dereceye kadar 
nefes aldırabilmiş. Fakat yapılan tadilât 16 
Marttan sonraya aidolması itibariyle İstanbul 
bizim idaremize geçtiği günden itibaren o ka
nunlar keenlemyekûn addedilir edilmez Hükümet 
tutmuş, bu eski kanunu yine ileri sürmüş. Hal
buki İstanbul ıbize geçtikten sonra vergilere beş 
misli, altı misli zamaim icra edilmiştir. O ka
nunla binlerce felâkete mâruz kalanlar şimdi 
bir de fazla olarak az'afi muzaaf vergi vermek 
mecburiyetinde kalıyorlar. Merhametiniz Millet 
hakkında ânıdır. Binaenaleyh yalnız İstanbul'da 
tatbik edilen bu kanunun kaldırılması için He-
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yeti Vekile bir teklifte bulunmuş, bendeniz KMI 
evvel Heyeti Vekilenin bu suretle merhametkâ-
rane harekâtından dolayı teşlekkür ediyorum. 
Sonra Adliye Encümeni bunu nazarı itibara 
almıştır. Şimdi bir maddei kanuniye teklif ede
rek geliyor. İstanbul heyeti umumiyesiyle Mec
lisi Âlinize medyunu şükrandır. Bu belâyı da 
üzerinden kaldırmak suretiyle inayetinizi tek
rar etmenizi rica ediyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bundan sonra ne 
yapılacaktır? Ne tatbik edilecektir? 

YAHYA G-ALÎB B. (Devamla) — Sonra bir 
kanun yapılır. Fakat bu beliye yalnız İstanbul 
üzerindedir. O da kaldırılsın. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Adliye 
Vekili Beyefendi teklif sahibidir. Bu kanunu 
esbabı mucibe ile izah etsinler. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Pekâlâ izahat vereyim. Efendim şimdi mevkii 
meriyette bulunan malûmuâlileri 1334 senesinde 
yapılan Sükna Kanunudur, (işitmiyoruz sesle
ri) Size işittirecek kadar sesim olmazsa ne ya
payım? Efendim bu İkamın mucibince sükna 
için bedeli icar 1332 senesinin Martmdaki be
deli icarın bir buçuk mislidir. Bilfarz 1332 se
nesinin Nisanından, Harbi Umumide bir ev bir 
lira ise şimdi kanunen kirası bir bucuk liradır. 
Fazla verilmiyor. İstanbul'da elyevm tatbik 
edilen kanun budur ve İstanbul işgal zamanında 
bu kanunları mütaaddit defa tadil ettiği için 
herkes Sükna Kanununa istinaden bir ev bul
muş, oturuyor ve istifade için bu kanun muci
bince bedelini tediye etmektedir. Bundan muta
zarrır olan kâffei ashap akaar bittabi birçok 
şikâyetler dermeyan letmektedir. Biz gerek 
ciheti mülkiyeden, gerek ciheti adliyeden bir
çok tahkikat yaptık. Sualler yaptık, İstanbul'
da bugün Sükna Kanununa ihtiyaç kalmadığını 
anladık. İstanbul'da Sükna lüzumundan fazla, 
çoktur. Bu kanunun hiç lüzumu olmadığı anla
şılmıştır. İhtiyaç da 'kalmamış, binaenaleyh il
gası için bir maddei kanuniye teklif ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad)) — Efen
dim zannederim, bir kanunu mahsus vardı. Se
ferberlik devam ettiği müddetçe zâbitan aile
sinin isticarında bulunan hanelerden çıkarılma
sının men'i hakkında, bu kanunun ilgası dolayı-
siyle seferberlikte tahtı silâhta bulunan zâbitan 
ailelerini çıkarabilecekler mi ? Çıkmaya icbar et-
miyeçekler mi? 
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ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Sırrı Bey

efendinin buyurdukları tahliye meselesidir. Bi
zim mevzuubahsimiz süknanın bedeli icarıdır. 
Yani meseleyi ayırırlarsa onunla alâkası olma
dığını anlarlar. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim sözümü 
suale kalbediyorum. Bu maddei kanuniyenin il
gası muvafıktır. Fakat Ankara gibi külliyevm 
dolmakta olan bir yer için bedeli icar hakkında 
bir şey düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim bu 
bedeli icar hakkında hukuku tasarrufiye, Hükü
met kuvvetini kullanmak suretiyle ihlâl edile
mez. Biletraf düşünülerek tanzim edilecek bir 
teklif yapılır. Süknanın veyahut akaarm çoğal
tılması için esbap düşünülür. Nüfusun azaltıl
ması için esbap düşünülür. Yalnız biz şöyle her
kesin hukuku tasarrufiyesine hükümran olarak 
evini ışu kadar paraya vereceksin diye cebret
mek, zannederim hiçbir esasatı hukukıyeye mu
vafık değildir. (İhtikârı ne yapalım sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bilhassa Adliye Vekili Beyefendiden çok rica 
ediyorum, arz edeceğim hususat hakkında bizi 
tenvir etsinler. Tatbik edilmekte olan bir kanu
nun ilgası için söyledikleri esbap, ilga esbabı ola
maz. Bir kere bu kanun mucibince bin üç yüz otuz 
iki senesindeki icar bedelâtmın yüzde elli, altmışı
nın haksız olduğunu söylüyorlar. O halde hak
ka makrun olacak miktara irca edebiliriz. Eğer 
mucirlerin aleyhine ise mucirler ile müstecirler 
arasında yekdiğerinin haksızlığını mueibolma-
mak üzere ikinci bir şekil bulabiliriz. İkinci me
sele, ancak misal olarak İstanbul'u gösterdiler. 
Halbuki Sükna Kanunu umumi bir kanundur. 
Her yerde kabili tatbiktir. Memaliki müstahla-
sada yangın gören yerlerde ev buhranına bir 
çare olmak üzere bir Sükna Kanununa ihtiyaç 
var mıdır, yok mudur? Bunu söylemediler, yal
nız İstanbul'un ihtiyacatı, bir kanunun ilgası 
için esbabı hakikiye teşkil edemez. Üçüncü me
sele ; Süleyman S i m Bey tarafından sorulmuş
tur. Vekil Beyin ona mukabil verdiği cevap tah
liye meselesidir. Efendiler Sükna Kanununun 
müstecirlere bahşettiği en mühim mesele tahli
ye edilmemek meselesidir. Yani müstecir olan
ların ashabı emlâk elinde oyuncak olmamasını 
temindir. Binaenaleyh bu kanunun vaz'ı hengâ-
mmda ashabı emlâkin mücerret müstecirleri ız
rar maksadiyle mütemadiyen bedeli icarı tezyid-
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eylediklerini görerek her halde müsteeirlerin hu
kukunu mucirlerininki ile muvazene etmek şar-
tiyle tesis olunan bu kanun ilga edilirse mucir
lerin müstecirler aleyhine aynı suretle zulüm
leri vâki olacak mı olmıyacak mı? 

SABÎT B. (Kayseri) — Bu kanunun esnayı 
vaz'mda îsanbul'da büyük bir sükna buhranı 
vardı. Şimdi o zail olmuştur. 

EEFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Sonra 
çok calibi dikkattir ki, Adliye Vekili Beyefendi 
bu kanunun evvelce müzakeresine geçildiği za
man süknaya akaarm da ithal olunması için en
cümene havalesini teklif buyurmuştu. Sükna Ka
nununa ayrıca akaarm da ithali gibi muvazene
nin ihdası taraftarı olan Adliye Vekili aradan 
bir zaman geçtikten sonra ilgasını istiyor, öyle 
oluyor ki, fikir şuradadır. Sükna Kanununun 
vüeuduna ihtiyaç vardır. Fakat zamana muh
taçtır. Onun için iyisi yapılıncaya kadar bunu 
ilga edelim. Binaenaleyh Adliye Encümeni de 
bu noktai nazara iştirak etmiştir. Bendeniz bu 
noktai nazara iştirak ederek diyorum ki, Sükna 
Kanununu bugün ceffelkalem, reddetmek doğru 
delildir. Ancak mucirler ile müstecirler arasın
da mukabil hukuku temine matuf olmak üzere 
henüz buhranı umumii iktisadi ve emlâk mev-
cudolduğu böyle bir zamanda böyle bir kanun 
çıkararak eldekini kaybetmiş olmıyalım. 1332 
senesi icarının yüzde ellisi mucirler için haksız
lıktır. Bunu tashih etmek lâzımdır. Ondan dola
yıdır ki, altı seneden beri tatbik edilmekte olan 
kanunun ilgası için gösterilen sebep yalnız is
tanbul ise bir kanunun ilgasına bu sebebolamaz. 
Bendeniz bu suallere verilecek cevabı kâfi gör
düğüm takdirde ilgası lehinde bulunabilirim. 

ADLÎYE VEKİLÎ RİFAT B. — Efendim I 
Refik Şevket biraderimiz kendileri de Adliye 
Encümenindedir ve üç seneden beri mebustur
lar ve bilhassa bir sene de Adliye Vekâletini 
idare ettiler. Mademki mucirle müstecirler ara
sında bir tarzı tesviye düşünüyorlarmış, üç se
neden beri böyle bir teklifte bulunmadıklarına 
şaştım. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; 
bu teklif evvelce ihzar edilmiştir. Bugün ruzna-
meye girmiştir. Benimle muhakeme etmeyiniz. 
bu Meclisin malıdır. 

• ADLİYE VEKİtil RİFAT B. (Kayseri) — 
O zaman "niçin müzakeresini teklif .etmediniz? 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ettim. 
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ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. — Sonra ben 

en ziyade İstanbul'a bâr olmakta olduğunu söy
ledim. Yoksa bu kanun yalnız istanbul'a mün
hasırdır demedim. Malûmuâlileri memaliki müs-
tahsalada birçok yerler yanmıştır'. Hattâ biz bu
nun üzerine dört beş yüz nüfus getirip orada 
iskân etmek istiyoruz. Vaziyet böyledir. Sonra 
kanunun... 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Pekiyi 
Beyefendi! 

ADLİYE VEKÎLÎ RÎFAT B. — Rica ederim, 
siz söylerken ben sustum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey! 
Adliye Vekili hilafı hakikat söylüyor. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Adliye Ve
kili 'hilafı hakikat söz söylemez «beyefendi! 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İspat 
edeceğim Reis Bey! Söz istiyorum. 

ADLÎYE VEKİLİ RÎFAT B. — İspata ka
lırsa kolay... Sonra beyim, ruznameye alınırken 
akaardan bahsettiler, hakikaten pek doğru. İz
mir'de sırf akaarm muhafazası için Müstecirîn 
Müdafaa Cemiyeti teşekkül etmiş. İktisat kon
gresine müracaat etmiş. Bize de müracaat et
tiler. Akaarm bedeli icarı için Sükna Kanununa 
kayıt konsun diye. Tabiî ben Adliye Encümeni
ne bu ciheti de arz ettim. Fakat akaar üzerine 
bir bedel vaz'mı münasip görmediler. Ben de on
ların fikrine iştirak ettim. Bu suretle bir teklifi 
kanuni ile huzurunuza çıktım. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Çok bü
yük hayır yaptın. Şimdi Refik Şevket Beye lâ
yihalarını göstereceğim, niye yapmadılar tatbi
katını ? 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
İstanbul'da olsun, memleketin aksamı saire-
sinde olsun müsteeirlerle mucirler arasında bir 
mesele mevcuttur. Daima tarafeyn yekdiğerin-
den şikâyet eder. Hakikaten bir zaruret olma
sa herkesin hakkı tasarrufunu ihlâl edecek şe
kilde ahkâm vaz'ı muvafık değildir, bendeniz 
buna muhalifim ve serbest olmasını cidden ar
zu ederim. Fakat efendiler! Bu arzuyu is'af 
edecek bir vaziyette miyiz? Bugün ben de hâlâ 
bu vaziyete gelmediğimiz kanaatindeyim. Bu
gün hepimizin başındadır sükna meselesi. Bu-
<mn Heyeti Gerilenin içinde sükna meselesin
den şikâyet etmiyen belki üç beş kişiden baş
ka kimse bulunamaz, Ankara'da âni bir vaziyet 
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hâsıl olduğundan dolayı böyle bir vaziyet hâ
sıl olmuştur, diyoruz. Halbuki İstanbul'da bu
nun fevkinde müşkülât zuhur etmiştir. Efen
diler istanbul sekenesi kendisi bir eve malik 
iken birçok yangınlar * dolayısiyle zaten aha
linin meskenleri azalmıştır. Bunun üzerine 
mütarekeden sonra birçok muhacirler geldi. 
Dışardan birçok ecanip geldi. İstanbul'un 
nüfusunun bugün bir misline bir misil daha 
ilâve edilmiştir. Sükna buhranı bugün İstan
bul'da zail olmamıştır. (Olmuştur sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Farz et 
ki olmamıştır. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Bu buhran 
zail olmamıştır. Fakat eski Sükna Kanununun 
muvaffak olmadığına da kaaniim. 1332 sene
sinde yapılmış olan bir kanunun ahvali fev
kalâde dolayısiyle gerek emlâkin kıymetinin 
artması, gerek iaşe pahalılığının tesiri dolayı
siyle icar bedelinin o kanunda tâyin olunan mik
tarın da yüzde elliden pek fazla olmasını icab-
eder. Bu da doğrudur. Fakat yeni bir Sükna 
Kanunu yapıncaya kadar eskisini de ilga. tdip 
de vaziyeti işkâl etmek muvafık mıdır? Ben
deniz bunu muvafık görmüyorum. Eski Sükna 
Kanununun fena olduğuna kaani isek zaten 
Adliye Encümeninde hazırlanmış bir Sükna 
Kanunu var. Heyeti Umumiyeye gelmiştir, 
ruznameye alınsın. Müzakere edilsin. Eğer ye-
tiştirilemezse tehir ederiz. İki ay sonra ilk iç-
timada Sükna Kanununu daha mükemmel bir 
şekilde çıkarmak mümkündür. Fakat o vakte 
kadar eskisini ilga edip kaldırıp da halkın bü
tün muamelâtını hercünıercetmeyi Heyeti Celile 
için bendeniz muvafık görmüyorum. Binaen
aleyh bendenizin Heyeti Celileye teklifim Mec
lisi Âlinin ilk içtimamda daha mükemmel bir 
kanun yapmak üzere bu kanunun tehirini tek
lif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gii-
ımüşane) — Efendim bir defa ımevcudolan'ıSüfena 
Kanununun âdil ve hakka muvafık olmadığı hu
susunda söz ısöyliyen (arkadaşların hepsi ittifak 
ettiler, lehlinde ve aleyhinde, ibunda şüphe yok
tur. Çünkü vergiler bire altı nispetinde tezyicl-
editmiştir. Sigorta fiyatları aynı nispetle artmış
tır. İnşaat bedelleri (kıymet noktalı nazarımdan 
olursa (bire (beşten çok fazladır. Bioniaenaleyîh 1332 
senesindeki bedeli icarın bir 'buçuk .misli aile bu
gün Sükna Kanununu mevkii meriyette tutmak, 
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bugün inşaat yapmak isıtiyenlere taş taş üstüne 
ikoyımaıyın demektir. Nasıl ki, vaziyet bugün öy-

j ledir. Efendiler! Memlekette sükna buhranı var-
I dır. İnşaata memleketin şiddetle ühıtivacı mevcut-
ı * 

tur, mahsûstur, mütebarizdir. Fakat pariassı olan
lar zannetmeyiniz iki, yalnız harbin temadisinden 
veyahut levazıımı inşaiye kıymetlerinin gali olma
sından dolayı inşaatı tehir ediyorlar. Bunların te
siri olmakla bera'ber ibu gilbi kimseler yüzde mm 
.geçemez, 'bunların yüzde doksanı iSükna Kanunu-
nıın tesiridir. Çünkü bugün Süikna Kanunu mu
cibince alınmakta olan bedeli icar, vergisiyle si-, 
gortasmı 'kapanamıyor. Sükna Kamunu 1332 sene
sinde yapıldı, fakat Anadolu'nun zannediyorum 
ki, hemen ekseriyeti azîmesinde .tatbik edilmedi, 
tatbikine lüzum (görülmedi. (Yalnız İstanbul'a 
mı aitti sesleri) Hayır yalnız İstanbul'a ait değil
dir, bütün ımeımlekete aittir, umumidir, fakat her 

j tarafta tatbik edilmedi. Yalnız İstanbul'da tatbik 
I edildi. İstanbul Hükümeti vergilerimi yedi misli-

ine iblâğ ettiği vakitte Sükna Kanunu da o nis
pette tezyidetmişti. Fakat o kararnameler 16 
Marttan sonra olduğu üçün onların hepısi İstanbul 
İdareıi Millıyeye intikal etmesiyle ikeanlemyekûn 
addedildi. 16 Martta evvelki (kanunun (meriyeti 
İade edildikte o da arz ettiğim 'gibi 1332 senesin
de evrakı nakdiye ile madenî para araismldıalkii fark 
henüz mahsûs idi. Yaıni yeni faik ıgöstermeye baş
lamıştı. O vaki/tiki bedeli icar yüzde elli zammı te
cavüz edemez. (Binaenaleyh bu şerait altında 
[memlekette inşaat yaptıramazsınız. Ashabı em
lâki zarardan (kurtaramazsınız, evet Ibiir zaruret 
daha var, ımesıkeni olmıyanların vaziyeti ne ola
cak? Zannederim ki, aslolan herkesin (mutasarrıf 
olduğu ımülikünden hakkı tasarrufudur. (Yaşa 
sesleri) iKeyfemayeşa tasarrufidir. Bu gayet 
esaslı bir kaidedir. Efendim, harlb zamanında bir
çok mülâhazata anebnii zarureti miktarınca tah-
didetmek için 1332 senesinde ibu kanun yapıldı. 
Fakat bu kanun o zaman yüzde kırk, elli ashabı 
emlâkin lehinde telâkki ediliyordu. Fakat rica 
ederim İstanbul'un (Harbi Umumideki iiniahsur 
vaziyetiyle tagünkü vaziyeti emlâk noiktai naza-
rınJdan zıannediyorum İM, pek çok İbir fark arz edi
yor. Binaenaleyh ya bir müddet daha adedi mah
dut, muayyen olan insanlar suhuletle 'süikna teda
rik etsin derseniz kanun kalır. Fakat buna muka
bil memleketin şiddetle muhtacolduğu inşaat ol
maz efendiler, ona mukabil ashabı emlâk hakkın
da İbu haksızlık temadi eder, bir defa yalnız ver-
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ıgileriyle ısigonta ücretlerini nıazarı dikkate alçarak I 
!bu kamımın temadisini foaJbııl 'etsek bile mutlaka 
bire altı nispetinde tenzil etmek zarare&ini'hisse
deriz. Çünkü Müsakkafat Vergisinin kıymetleri
nin bire altı nispetinde tezyidini Meclisi Âli ka
bul eyledi iSigorta ücretleri o nispette arttı. Bu 
kanun kaldığı takdirde Sükna Kanununun da o 
nispette ~ tezyidini kabul etmek icıalbeder. (Kabul 
ederiz sesleri) 'Bunu kabul 'etmekle .Süfcnıa Kanu
nu mülgadır demek abasında bir fıark göremiyo
rum. Fakat yine bir fark kalır. Bedeli icarı tak-
yidetmek inşaatla icrayı tesir <eder. İnşaatı tehir 
etmemek ve serbest /bırakmanız için İSüknıa Ka
nununu lâğvetmek lâzımdır. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak-' 
kında takrirler var. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Edendim; ademi 
kifayeti hakkında bir şey arz edeceğini. 

REFİK ŞEVKET B. (Saru'nan) — Bıir nok
tayı tenvir edeceğim efendim. 

ıSALÎH Ef. (Devamla) — Efendim ıbu tekli
fin heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi de- I 
ğildir. Çünkü tenevvür'etmemiştir. Sükna Kanunu 
Kuran'm' fatihası gibi değildir ki, her ıbürimiz bu
nu ezberlemiş gilbi gözümüz önünde, dillerimizde 

dolaştıralım. Sükna Kanunu nedir? Bunun hakkın
da bir şey bilmoıyorıuz. İkinci meseleye gelince; 
beyefendiler! ıHer hangi fena bir kanun kanun
suzluktan daha iyidir. Bulgun elde fena telâkki 
buyurduğunuz bir kanun var. 'Fakat bir kanun
dur. Ve (hakikaten bu fenadır. Fakat efendiler 
o kanun mülgadır demek.. (Elbette sesleri) Mü
saade buyurunuz evvelâ ibir, kanun yapılır. Mey
dana ıgelir. O ımeydana ıgelen kanun 'ötekini ha-
liyle meydandan kaldırır. ;Ş;imdi siz bu kanuna I 
yani Sükna Kanununa mülgadır diyorsunuz. Mu
cirle müıstecir... 

ŞÜKRÜ B. ı(Bolu) —Müzakerenin (kifayeti 
aleyhinde değil »ki. 

SALİH Ef. (Devamla) —jSükna Kanunu 
mülgadır dediniz mi? Muairle müıstecir arasında 
bir kitapsızlık vâki olur. 

ADLÎYE VEKÎLÎ RİFAT B. (Kayseri) — 
Hayır hayır, mukavelename kâfidir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Mucir ile müs-
tecir arasında bir arz ve talep kaidesi cari olur. 
Yani Sükna Kanunu kaldırılınca bu cari olur. 

SALİH Ef. (Devamla) — Arz ve talep kaide
si. Bu sefalet zamanında nanesiz meskensiz, para
sız adamları ne yapacaksınız? | 
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REİS — Sadedi değiştirdiniz Salih Efendi. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müstecirler, eshabı em

lâkin başının belâsı mıdır? 
* SALÎH Ef. (Devamla) — Ali Cenani Beyin 

teklifi veçhile bir kanun yaparsınız. Sonra bunu 
ilga edersiniz ve illâ yanlış olur., 

REÎS — Salih Efendinin dermeyan buyur
dukları şey müzakerenin kifayeti aleyhindedir. 
Halbuki kifayetine dair mütaaddit takrirler var
dır. Evvel beevvel müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Tadilnameler vardır, okuyacağız. 

Riyaseti öelileye 
Sükna Kanununun ilgası doğru değildir. An

cak muntazam ve mazbut bir kanun çıkıncaya ka
dar Sükna Kanununun ikinci maddesinin yedi 
misli suretiyle tadilen tashihini teklif ederim. 

Yozgad 
Feyyaz Âl'i 

REÎS —• Efendim Feyyaz Âli Beyin takriri
ni reyi âlilerine vaz'ediyorum. Doğrudan doğru
ya ilga değil de yeni bir kanun çıkıncaya kadar 7 
misline iblâğını teklif ediyorlar. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmamıştır. Madde
lere geçilmesini kabul edenler' el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

26 Cemaziyelâhır 1336 ve 8 Nisan 1334 tarihli 
Sükna Kanununun ilgasına dair Kanun 

MADDE 1. — Sükna için icar ve isticar olu
nan mahallerin icar bedelâtı hakkındaki 26 Ce-
maziyelâhir 1336 ve 8 Nisan 1334 tarihli Ka
nun mülgadır. 

REÎS — Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Çok teşek
kür ederim. Yaşasın Meclis. (Alkışlar) 

MADDE 2. — îşbu kanun yevmi neşrinin fer
dasından itibaren meriyülicradır. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) söz istiyen yok, tadilname 
de yoktur. İkinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis B e y 
icraya lüzum yoktur: Çünkü ilga edilmiştir. 
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REİS — Efendim, üçürfcü madde hakkında 

söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü mad
deyi aynen kabul e d e n l e r lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine 
vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş
tir efendim. 

2. — Erzurum Blebusu Salih Efendinin, 
Genç Mebusu Hamdi Beyin bilâistihkak almış 
olduğu harcırahın istirdaddedilmesine dair tak
riri. 

REİS — Efendim! Salih Efendinin bir tak
riri unutulmuş, affınıza mağruren şimdi oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli âzasından Genç Mebusu Hamdi. 

Efendi- aile getirmediği halde Divanı Riyaseti 
!biliğfal Ankara'dan Genc'e Ikadar azimet ve 
avdet, aile harcırahı almıştır. Bu sarih bir 
fiildir. Bittahkik Hamdi Efendinin aldığı meb
lâğın istirdadını ve emsalleri varsa onların da 
aldıkları paranın iadesinin tahtı karara alınma
sını teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Reis Bey 
âdet olmuştur. Ruzname haricinde söz .söyleni
yor. Ben de söyliyeceğim. Harcırahı yalnız o 
arkadaş almamıştır. Yusuf Ziya Bey Bitlis, 
o da almış ve diğer pek çok arkadaşlarımız da 
vardır. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sanib) — Başka kim 
aldı? Söyle! 

HASAN SIDDIK B. (Van> — Bir kaç tane 
vardır. (Söyle sesleri) tetkik ve tahkik ettik
ten sonra söyliyeyim. Şimdilik geriye aldım. 

REİS — Efendim; başkalarını da söyliyecek. 
NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Yalan 

söyledin. Geriye aldın. 
OSMAN B. (Kayseri) — Reis Beyi Rica 

ederim söz isterim, müsaade buyurunuz. 

REİS — Söz yoktur. 
Efendim, arkadaşlarımızdan birisi Hamdi 

Efendinin fazla tahsisat aldığını söyledi. Hasan 
gıddık Bey de diğer birim söylüyor. Bu mıesıe-
lenin tahkiki zaJteaı borcumuzdur. Bu iki mese-
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tenin Divana havalesiyle tahkikini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul iedilmiştir. 

HAYRI B. (Dersim) — Reis Bey ruznıame 
hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Ruznalmeye ait söz yoktur. 

8. — Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile ar
kadaşlarının, Trabzon Mebusu merhum Ali Şük
rü Beyin zevcesiyle çocuklarına nakdî yardım 
yapılmasına ve çocuklarının leylî bir mektepte 
tahsil ettirilmelerine dair karımı teklifi ve Mu
vazenen Maliye Encümeni mazbatası (2/714) 

REİS —• Efendim Ali Şükrü Bey 'merhumun 
ailesine muaveneti nakdiyede bulunulmıaisına 
dair Muvazene Encümeni mazbatası var, okuna
caktır. 

A;BDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Efen
dim mazuliyet hakkında, 'müstaceliyetle nazarı 
dikkate -alınacak takrir var. Bunu her halde 
okumak lâzımdır. 

REİS —• Reisin salâhiyeti haricindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Trabzon Mebusu şehidi mağfur Ali Şükrü 
Beyin millete yatdiğâr olan iki kız ve bir 
erkek çoeuklariyle hasta haraminin sefaletten 
vikayesi için fedakâr 'milletimizin şeref ve ha
miyeti namına berveçhi zir teklifi kanuninin 
kabulünü temenni ederiz. 

MADDE 1. — Hazinei milletten şeihid'i mağ
fur Ali (Şükrü Beyin üç küçük çocuğu namına 
ve sinni rüşde vusulleri zamanında almaları iıçin 
on beş (bin lira münasip bir bankaya teberruan 
tevdiat yapılacaktır1. 

MADDE 2. — Şükrü Bey merhumun basta 
bulunan ailesine Hazinei milletten beş bin lira 
ilhsan edilmiştir. 

MADDE 3. — Şükrü Bey merhumun çocuk
ları, vasilerinin tensibedeeeği leylî bir mektep
te milletin atıfeti namına tahsil ve terbiye etti
rilecektir. 

MADDE 4. — Işıbu kanun Şükrü Bey mer
humun tarihi şeıhadetinden muteberdir. 

MADDE 5. — işbu kanunun ücrasına Mali
ye ve Maarif Vekâletleri memurdur. 

Büyük Millet Meclisi 
Âzasından 

Lâzistan Trabzon 
Melhmed Necati öelâl 

— 2 2 6 - -



Dâzistan 
Osman 

Lâzistaa 
Esad 

Erzincan 
Hüseyin 

î : 26 
'Karesi 

İbrahim 

•Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
Trabzon Mebusu şehit merhum Ali 

Beyin ailesiyle çocuklarına muaveneti nakdiye-
de bulunulmak üzere Lâzistan Mebusu Necati 
Beyle rüf ekasınm 'merbut teklifi 'kanunileri tet
kik ve müzakere edildi. Şehit mumaileyhin ami
te verrime olan ailesiyle çocuklarının sefalet ve 
perişaniden vikayesi ve istikballerinin te'miniy-
le tahsillerinin Hükümetin talhtı zıman ve mes
uliyetine tevdii milletin şerefi ve kadirşinaslığı 
ieabatından bulunmuş ve ;bu suretle defaten mu
aveneti nakdiyede bulunulması/maaş tahsisine 
şayanı tercih görülmüştür. Binaenaleyh esas 
itibariyle teklifi vâki tasvibedilmiiş ve yalnız 
merhumun ailesine verilmesi teklif olunan beş 
bin lira üç bine 'bittenz.il diğer bâzı tadilât ile 
bu hususta yeniden tanzim edilen lâyihai kanu
niye berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kı
lınmıştır. Diğer rüf elka hakkında bir teklifi ka
nuni sehkat 'etmediği cihetle Ali Ceianl Beyin 
mütalâası varit görülmemiştir. 

ı 
Reis 

Büyük Millet Meclisinin şu azîm müca-
hede devresinde ifnayı vücudeden muh-
tçre'nı refiklerimizin laiklerini endişei 
maişetten kurtarmak bir vazife olduğu. 
halde şimdiye kadar düşünülmemiş, he
le bunların içinde Ankara'ya gelirken 
eşkıyanın hücumuna mâruz kalarak şe> 
hidolan Trabzon Mebusu tzzelt, Kocaeli 

, Cephesinde hain düşmana karşı haya
tından dalha çok sevdiği ve telâkki etti
ği aziz vatanı müdafaa ederken şehid-
olan Denizli Mebusu Meıhmed Beylerin 
ailelerine de şimdiye kadar vecilbei şük
ran ifa ledilmeimiştiır. Bu muhterem refik
lerimizin cümlesi {hakkımda deyni şükra
nımızı ifa esbabını umumi olarak düşün
mek iktiza ettiğinden umumu hakkında 
yapılacak muamele ayrıca düşünülmek 
ijzere yalnız merhum Ali Şükrü Bey aile

sinin terfihi için bir kanun ısdarına 
muhalifim 
AH Öeoıani 
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Mazbata Muharriri 

Hakkâri 
Müzakerede Ibulumımıadığı 

Azsa Âza 
Yozgad Kozan 
Balhrî İstisnaiyete muhalifim 

Dr. Mustafa Lûtfi 
Âza Âza 

Elâziz Kayseri 
istisnaiyete muhalifim Osman 

Naci 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

Âza 
tçel 

Sami 

Mevaddı kanuniye 

MADDE 1. —• Tralbzon Mebusu şehidi mlağ-
fur Ali Şükrü Beyin <zevcesi Emine Hamıma mu
avenet olmak üzere defaten üç bin lira i ta olun
muştur. 

MADDE 2. — Mumaileyh Ali Şükrü Beyin 
çocukları Baha Beyle Süha ve Sena hanımlar 
namlarına olarak sinni rüşde vusullerinde ken
dilerine verilmek üzere şimdiden münasip 
bir bankaya beheri için beşer bin liradan on 

.beş bin lira tevdi olunacaktır. 

MADDE 3. —• Merhumu mumaileyhin ço
cukları Hükümetçe tensibedilecek leylî bir 
mektepte meccanen tahsil ettirileceklerdir. 

MADDE 4: — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Meclisi Âlinin 
fedakârlığı ve muhterem milletimizin ulviyeti 
namına bunun bilâmüzakere reye vaz'mı tek
li! ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim ; Ali Şükrü Bey merhum taraderimizin 
şahadeti bizim hayli teessürümüze sebebol-
muştur. Malûmuâliniz içtimaimizin ilk zaman
larında arkadaşlarımızın miktarı üç yüz alt
mış küsur iken bunların bir kısmı istifa et
mek, bir kısmı da ya eceli meVudiyle veyahut 
Iböyle şalhadet suretiyle vâsılı kurhullalh 'olmuş
lardır. Şimdi bu meyanda her vakit namları
nı kemali hürmetle yadettiğimiz Menteşe Me
busu ve Yirmi Dördüncü Fırka Kumandam 
Maihmud Bey merhum sonra Trabzon'dan bize 
arkadaşlık ve iltihak etmek üzere gelen İzzet 
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Bey, aynı zamanda G-ümüşane Mebusu Ziya 
Bey, bunlar da malûmunuz, nâmerdane kur
şunlar karşısında terki hayat eylemişlerdir. 
Bununla beraber bu suretle dört arkadaşımız 
ölüyor. Ali Şükrü Bey Trabzon, İzzet Bey 
Trabzon, Mahmud Bey Menteşe ve Gümüşane 
Mebusu Ziya Bey. O halde tuttuğumuz esas 
gayet âdilâne ve takdirkâranedir. Bu arkadaş
larımız da şahidolmuşlardır. Binaenaleyh is
tisnaî muamele yapmaktan da Ali Şükrü Be
yin ruhu muazzabolur. Ondan dolayı dört -ar
kadaşımıza da teklif ediyorum. Alâveçhülfaraiz 
taksim edAmek suretiyle çocuklarının mik
tarını bilmiyorum. Toptan onların ve
resesine bir para verelim, Alâveçhilfaraiz tak
sim olunsun. Kadın ve çocuklar da hissesini 
alsınlar- ve bunu bu suretle teklifte bulunuyo
rum, 'kabulünü rica ederim. 

NEBlL (fif. (Karahisarı Sahib) — Bir şeye 
müsaade buyurun! Refik Şevket Bey alâveç-
hülferaiiz tafbirini kullandı. Alâveçhülfaraiz olun
ca amcası da, falanı da dâhil olması lâzım-
gelir. Bunları da mı- kasdediyor? Yoksa evlâ
dını, haremini mi kasdediyor? Mühim, bir me
seledir. Bunu izah etmek lâzımdır. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muhterem 
arkadaşlar! Millî ve kudsi dâvanın tahakkuku 
için şu sakfm altında toplanan fedakâr ar
kadaşlardan bir cinayete ikurban olanların 
ailelerini terfih etmek lâzımdır. Bendeniz He
yeti Celilenize başka hususattan da mâruzât
ta bulunacağım. Bu Meclisin teşekkülü ve Ana
dolu'da bir Hükümetin vücuda getirilmesi için 
hariçte fedakârane çalışmış ve en nihayet Fe-
rid Hükümetinin zulmiyle bir isyan tertibatı 
ile itham edilerek asılmış, bu dâvanın fedakâr 
evlâtları vardır. Ezcümle dâvanın fedakârla
rından Üsküdarlı Tevfifc Sükuti Bey. Rica 
ederim lûtfu yalnız Meclise tahsis etmeyiniz. 
Bu Meclise fedakârlık eden efradı milletin 
hepsini de düşününüz. Bunların heyeti umu-
miyesinin ailelerini düşününüz. Yoksa hak
sızlık olur ve Meclise karşı hususi iş yapmış 
olursunuz. 

NAFÎZ B. (Canilk) — Efendim! Mücahe-
dei Milliye uğrunda feda olan arkadaşlarımı
zın geride bıraktıkları evlât ve ıyalini düşün
mek. cümlemizin vazifesidir. Ve şimdiye ka
dar gerek cihad mevkilerinde ye gerek geri hi-
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dematta böyle cansiparane hizmet ederek Ölüp 
gidenlerin ailelerini Meclisi Âli düşündüğünü 
muhtelif karar ve kanunlarla ispat etmiştir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Yalnız neferler 
müstesna. 

NAFİZ B. (Devamla) —• Bu meyanda bel
ki ihmal edilenler de vardır. Fakat saraha
ten bir teklif karşısında Meclisi Âli şimdiye 
kadar, ret kararları vermemiştir. Eğer saraha
ten bir teklif vâki olmuş ise ve reddolunmuş 
ise o vakit diyecek yoktur. Şimdi Şükrü Bey 
merhumun da geride kalmış bir arkadaşı ile 
üç tane evlâdı masumu vardır. Ali Şükrü Bey 
maatteessüf bunlara bir şey bırakmamıştır. Hat
tâ rivayete göre borç da bırakmıştır. Bunların 
istikbalini temin etmek, istikbali kurtaran mil
letin evlâtlarına en büyük namus borcudur. 
Binaenaleyh Muvazene Encümeninde tetkik 
edilmiş olan ve Lâyiha Encümeninden geçmiş 
olan ve merasimi kanuniye ve nizamiyesi ka
nım dâhilinde ifa edilmiş olan şu teklifin imti
na keresine geçilir ve ümidederim ki kabul edi
lir. 

İkinci nokta, rüfekayi mu'hteromeden Refik 
Şevket Beyefendinin vâikı olan teklifleri, üçün
cüsü de İhsan Beyefendinin vâki olan teklifleri
dir. Kıymet ve pallıa yetmiiyen-IbU Mücadelei Mil
liye! azîmeyi kazanmış 'olan Büyük Millet Mee-

• lisi 'bu uğurda ölüp gidenler, canını feda 'eden
ler için velev ki Ibüyük bile olsa, -'ki 'büyük de
ğildir - gayet ufak bir 'muavenettir. Büyük ol
sa bile 'bu Ölüp giden insanlardan muaveneti 
katiyen esıirgenıiyecektir. Binaena'leyh usulü 
dairesinde fırka işi yapılmaksızın Ibu memle-
'ket işlerini ifa edenlere vâki olan teklifleri usu
lü dairesinde ve encümenlere sevk ederiiz. Bu
rada 'bunların >mühta.'c.ı muavenet evlâdı var mı
dır? Bunların tahsil ve terbiiye'si içıin fazla patu 
tahsis etmek icaîbeder mi? IBu cihetler encüme
ni aidinee tetkik edilir ve ondan sonra bura
ya gelir. Lâzımı veçhile Meclisi- Âli onlara da 
muaveneti vazife addeder. Yoksa 'bu memleke
tin, 'bu meclislin artık istikbali yofemuş gibi şim
di burada en beş. ibin !İra, yirmi Ibin lira vere
lim de kaç. 'kişi varsa aralarında, tafeıim etsin
ler gibi gelişigüzel bir karar vermek .doğrusu. 
katiyen muvafık değildir. Tetkikat yapılsın.. 
Kaçı masumdur? Kaçı sinni rüşde 'vâ'sıl olmuş-. 
tur? Ailesi muhtacı »muavenet »müdir? Ona gö-
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re tahsisat verilsin, mazbata encümende tekrar 
ımüz'a'kere edilsin, tet'kikat yapılsın ve derhal 
geMn. 

REtS — Efendim Ibaışka söz istiyen yok, ar-
ikadaşlarımızın takrirleri tadil mahiyetinde de
ğildir. Encümene havale ediyoruz, muvafı'ksa 
doğrudan doğruya Muvazeneye 'havale edelim. 
(Kabul, sesleri) Muvazene Encümenine -hava
lesini fcalbul edenler lütfen el kaldırsın. Muva-

* 
zenei Maliye Encümenine gitmiştir. 

REÎS — Ali Şükrü Bey hakkındaki maddei 
kanuniye okunuyor. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Bendenizin 
takririni de Muvazene Encüm'enine havale et
tiniz imi? * 

REtS — Zatıâlilerinizin de takririni havale 
ediyorum. İhsan Beyin bu takririnin Muvaze
ne Encümenine gitmesini 'kalbul edenler lütfen 
el kaldırışın. Kabul edi'lmiş'tir. 

MADDE 1. — Trabzon İMe'busu şehidi ımağ-
fur Ali ğü'krü Beyin zevcesi Emine Hanıma 
muavenet olmak üzere defaten üç 'bin lira ita 
olunmuştur. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Müsavaten 
verilse «daha iyi olur. 

REtS — Muvazenei Maliye bu suretle kabul 
etmiştir Tâdilname yok, başka söz alan da 
yok. Aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mumaileyh Ali Şükrü Beyin 
çocuklar^ Baha Beyle Süha ve Sena hanımlar 
namlarına olarak sinni rüşde vusullerinde ken
dilerine verilmek üzere şimdiden münasip bir 
bankaya beheri için beşer bin liradan on beş 
bin lira tevdi olunacaktır. 

REtS — Söz alan yok, tâdilname de yok. 
Maddeyi aynen kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Merhum mumaileyhin çocuk
ları Hükümetçe tensibedilecek .leylî bir mek
tepte meccanen tahsil ettirileceklerdir. 

REtS — Söz istiyen var mı? (Hayıs sesleri) 
Tâdilname de yok. Aynen reyi âlilerine ''az'-
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — tşbu kanun tarihi meşrinden 
itibaren meriyülicradır. 
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MADDE 5. — tşbu kanunun icrayı ahkâmı

na Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
REtS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses

leri) Bu maddeleri aynen kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. - Heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reyinize vaz'edeceğim. 
Reylerinizi.istimal buyurun. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bendeniz, 
iki dakika evvel kürsüye çıktım. Hatırıma ge
len dört arkadaşım - ki içlerinde Ali Şükrü Bey 
de vardı - ailelerine de bu tarzda bir şey veril
mesini teklif etmiştim. Bendenizi mütaakıp 
diğer arkadaşlar da ayrıca teklifte bulundular. 
Bu teklifat nazarı dikkate alınarak bir şekil 
ihzarı hususunda kararlar alındıktan sonra 
müstesna olarak bir karar ittihaz etmek hu
susunun doğru olmadığını arz etmekle mükel
lefim. 

REtS — Efendim herkes tâyini esami ile 
reyini istimal buyuracaktır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey müsaa
de buyurun, iki kelime söyliyeceğim • Refik 
Şevket Beyin ba&is buyurduğu Mahmud Bey 
merhum hakkında evvelce ufak bir muamele 
yapılmıştı. Yine de yapılır. Meselâ Ali Fuad 
Paşa gayet bir büyüklük yapmış - ki o vakit 
de kumandan idi - bu zatın ailesini düşünmüş 
ve beş bin lira vermiştir. Encümenlerde, bu hu
sus da tetkik olunabilir. Ve Refik Beyin buyur
duğu doğrudur. 

REtS — Efendim tâyini esami ile herkes 
reylerini istimal b)uyursun. ı 

9 — Vatanın müdafaa vejstihlâ&ı gayesiyle 
ika edilen cemim erbabının affına dair kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbataist 

REtS — Efendim ruznamemizde mütareke
den 16 Ağustos 1336 tarihine kadar Müdafaai 
Hukuk , cemiyetleri rüesa ve âzası ve Kuvayı 
Milliye kumandanlariyle maiyetleri tarafından 
emrü müdafaa ve istihlâs zımmında ika edilen 
ceraimin affı hakkındaki kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası var. Lâyihanın esbabı 
mucibesi okunuyor: 

Esbabı Mucibe lâyihası 
Mütarekeyi mütaalkıp vatanın hukuku hür

riyet ve istiklâlinin imhasını istihdafen başlı-
yan düşmanın tecavüzatından dolayı memleke
tin aksamı muhtelif esinde hâsıl olmuş ve izmir' 
in işgali nagehanisiyle umumileşmiş olar*, galeyanı 
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millî üzerine vatanın temini selâmet ve istihlâ-
sı gibi ıılvi ve mübeecel bir maksatla sahai ci
dale atılarak netice itibariyle Hükümeti Milli
yenin taazzuv ve teşekkülüne zemin ihzar eden 
erbabı hamiyetin mücerret gayei milliyenin 
istihsali zımmmda lizaruretin ika eyledikleri ce-
raimden dolayı duçarı takibat ve mücazat edil
meleri adil ve nasafet mefhumları ve vatan mef
kurelerinin icabatiyle telif edilemiyeceği gibi 
halen ve âtiyen mahaziri içtimaiyeyi dâi ve da
ima zinde ve müheyyayı feveran olması lâzım-
gelen şevk ve gayreti milliyenin bâisi inkisarı 
olacağı derpiş edilerek vatanın tecavüze mâruz 
kaldığı tarihin mebde addolunan 20 Teşriniev
vel 1335 mütareke tarihinden itibaren Ikuvayı 
mııntazamai milliyenin teşekkülü tarihine kadar 
Müdafaai Hukuk'cemiyetleri rüesa ve âzası ve 
Kuvayı Milliye kumandanları ile maiyetleri ta
rafından düşmanın tecavüzüne karşî vatanın em-
rü müdafaa ve istihlâsı gayesini temin zımmmda 
ika edilen bilûmum ceraimin affı için üç madde
lik lâyihai kanuniye kaleme alittmııştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Vatanın tecavüze ımâıuız kal
dığı tarihin mebdei addolunan 21 Teşrinievvel 
1335 tarihimden bilitilbar kuvayı murutazıamaâ 
milliyenin tarihi teşekkülü olan 16 Ağustos 1336 
tarihine kadar Müdafaai Hukuk Cemiyetleri rü
esa ve âzası ve Kuvayı Milliye kumandanları ile 
maiyetleri tarafından düşmanın tecavüzüne karşı 
vatanın emri müdafaa ve istihlâs gayesini temin 
ve istihsal zamanında ika edilen ceraim affedil-
miştir. ' 

(MADDE 2. — işbu kamun talihi neşrinden 
itibaren ımeriiyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun ücrasına Adliye 
Vekili memıurıdur. 

31 . 12 . 1338 

Türlkiye Büyük Millet Meclisi 
lora Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Müdafaıai Milliye V. 
Kâzım 

Şerliye V. 
Vdhlbi 

ıe V. 
Rifat 

DaJhilüye V. 
AM FetM 

Hariciye V. V. 
Hüiseyıim Rauf 
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Maliye V. 

Hasan Fehmi 

Nıafıa V. 
Feyzi '-

Erkânı ıHarıbiyei 
Uımuımjiye V. V. 

Kâz um 

Maarif V. 
îsmuail ıSaıta 

İktisat V. 
M<aihmud Esad 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye V. V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 

Adliye Encümeni mıaizlbatası 
Heyetli Umuımıiyeye 

Mütarekeden 16 Ağustos 1836 tarihine ka
dar Müdafaai Hukuk Cemiyetleri rüesıa ve âzası 
ve Kuvayı Milliye kuımandanlariyle maiyetleri 
tarafından vatanın emri müdafaa ve istihlâsı 
zımnında ika edilen ceraîlmıin affıına da.'ir Heyeti 
Vefcileoe bittanzıim encümenimize havale .buyuru!-
ımuiş olan 13 . 12 . 1338 tarihli lâyihai kanuniye 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Harbi Umumiyi takibeden felâketi milliye
nin mebdei olan 21 »Teşrinievvel 13ı34 tarihinden 
itibaren yer yer <afcsaımı vatanın mâruz kaldığı 
İstilâ ve işgaller üzerine işbu teeaivüzatı ıgaynimu-
hitokaya karşı koymak ve vatanın listihlâs ve istik
lâlini kurtarmak gayesiyle büınyei içtiımiaiyeden 
doğan mukavemeti milliyenin ilk temel taşını teş
kil ©den ve manaıtıkı muhtelif ei memlekette (Mü
dafaa, Reddi İlhak, Kuvayı Milliye ve Müdafaai 
Hukuk) naimlariyle teşekkül eyliyen eemiyyaFt ve 
heyatın Hükümeti muınıtazaımaii haziranın zamanı 
teessüsü olan 16 Ağustos 1336 tarihine kadar ku
vayı memlekotli maksat ve hedefi meşrufa tevcih 
için icra ve teşebbüs ettikleri ef 'alin cürüm ad ve 
telâkkisi birçok vatanperveranım tebeddülü ezmıan 
ile mâruzu takip ve tazyik olabilmelerini inıtacede-
ceği teemmül olunarak sırf (müdafaai memleket 
ile düşmanım tlardı ve selâmeti milliyenin temini 
için vukua getirilen efalin cürümden madudola-
mıyacağı derkâr ve efali âdiyede bile tecavüzü 
nâhakkı defi' ve müdafaai meşrua zımnında ika 
olunup cürüm addolunmıyan ef'alden dolayı mua
fiyet bahşeden Kanunu Cezamızın ahkâmı sari-
hası da bu mülâhazayı müeyyit bulunduğundan 
teklifi mezkûr esas itibariyle.muvafık görülerek 
bâzı fıkaratını tadilen encümence kaleme alman 
üç maddelik lâyihai kanuniyenin Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdimine müttefikan karar ve
rildi. 
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Müdafaa cemiyetleri riiesa ve âzası ve Kuvayı 
Milliye kumandanlariyle maiyetlerinin 21 Teşri
nievvel 1334 mütareke tarihinden itibaren kuva
yı muntazamai milliyenin tarihi teşekkülü olan 
16 Ağustos 1336 tarihine kadar affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Müdafaa cemiyetleri rüesa ve 
âzası ve Kuvayı Milliye kumandanları ile mai
yetleri tarafından düşmanın veya düşman ama
line hadim eşkıyanın tecavüzüne karşı vatanın 
emri müdafaa ve istihlâsı gayesini temin ve is
tihsal zımnında ika edilen bilcümle ceraimden 
dolayı hukuku şahsiye baki kalmak üzere affı 
umumi ilân edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına, Adli
ye Vekili memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Aza 
İsparta içel Saruhan 
Tahir Haydar Lütfi — 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Böyle affı umumilerde hukuku şahsiye 
zaten bakidir. Çünkü hilâfına sarahat 
yoktur. Bu fıkranın tahririne muhali
fim. Bir de memaliki ecnebiyeye firar 
veya bilâhara Büyük Millet Meclisine 
isyan edenlerin bu kanundan istifade 

edememeleri reyindeyim 
Ali Süruri , ' . 

Âza Âza 
Kângırı Niğde 

Neşet Nâzım 

VEHBÎ B. (.Karesi) — Efendim bendeniz de 
bu kanuna taraftarım, bütün mevcudiyetimle, 
yalnız maddede 16 Ağustos 1336 denilmiş. Hal
buki İzmir'in işgali 15 Mayıs 1337 dir. Binaen
aleyh... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Mütare
keden itibaren diye maddede kayıt vardır efen
dim. 

VEHBİ B. (Devamla) — 0 halde pek güzel 
efendim. Kabul... 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu maddede 

af kelimesi kullanılmış... Af, bir cürüm hakkın
da kullanılan bir kelimedir. Harekâtı Milliyeye 
cok hizmet etmiş olan bu gibi zevatı muhtereme-
nin ika ettikleri, yaptıkları hareket bir cürüm 
değil, hamiyettir. Binaenaleyh bendeniz af ke
limesini kabul etmiyorum. Bunun yerine hukuk
çular başka bir kelime bulsunlar, maddeyi tas
hih etsinler. Af kelimesi kabul edilirse, zanne
derim, bu hamiyetli zevat rencide edilmiş olur. 

REİS — Efendim Basri Bey cürüm yoktur 
ki af folsun, onun yerine başka bir kelime kul
lansınlar diyorlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
eğer cürüm olmadığını kabul edersek; bu ka
nundan sonra cürüm değildir diye iddia edebi
liriz. Halbuki bu kanun çıkmadan her hangi bir 
adamın asker alması, vergi tarh etmesi bir cü
rümdür ve böyleler hakkında Jbu dakikaya ka
dar takibatı kanuniyenin ifası lâzımdır. Ve edil
mektedir... Ondan dolayı biz bu tâbiri kullanı
yoruz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Refik 
Beyefendi ihtimal ki bu gibi efalden - dolayı 
mahkemeye sevk olunup da hakkında hüküm lâhik 
olanlar da vardır. Af tâbirini kabul edecek 
olursak bu gibilerin hukuku siyasiyeden mah
rum olması lâzımgelmez mi? Bu hususta noktai 
nazarınız nedir? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla.) — Nebi! 
Efendi; affı umumi, hem cürmü, hem de cezayı 
ilga eder. Ondan dolayıdır ki, bu gibilerin kün
yesi müteberri vaziyete gelir... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bugün bundan dolayı 
hapiste yatanlar var. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Eğer 
mevcut evrakına nazaran bu suretle Kuvayı Mil
liyeye hizmetlerinden dolayı mahkûm olmuşlar 
varsa onlar da bu Af Kanunundan tabiatiyle 
istifade ederler... 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir sual daha sora
cağım. Erkânı Harbiyei Umumiyenin emri tah
tında veyahut ona irtibat dolayısiyle ''dâhilde 
akıncı müfrezesi vazifesiyle Yunanlılarla çar
pışmış olanlar, şimdi Yunanlılarla çarpışırken 
ika ettikleri ceraimden dolayı tevkif edilmişler
dir. Yunanlılarla beraber çalışan ve cephede on
lara rehberlik eden adamları vurdukları için bu
gün hapsanelerde inlemektedirler. 
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REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade I 

buyurursanız bu hususta ariz ve amik cereyan I 
eden müzakere neticesinde meseleyi hükkâmın 
takdirine havale etmek için kullandığımız bir 
tâbir vardır. O kelime gayet mutlaktır. Hükkâ
mın takdirine vabeste bir meseledir. Çünkü 
efali beşeriyeyi yegân yegân tadada imkân yok
tur. Düşmanın veya düşman amaline hadim eş
kıyanın tecavüzüne karşı vatanın emri müdafaa 
ve istihlâsmı temin ve istihsal zımnında... diyor. 
O halde bunların gerek düşman içinde iken, ge
rek düşman karşısında ifa ettiği fiil, vatanın is-
tihlâsı gayesine matuf olduğunu hâkim takdir 
ederse cürüm olmadığına hükmeder ve tatbi
kattan sarfınazar tsyler. Başka bir emriniz var 
mı? 

CEMÎL B. (Kütahya) — Çete namı altında 
köyleri soyan ve halka cebir ve zulmün envamı 
icra edenler de bundan istifade edecekler mi? 
Bu, olmaz ve olamaz. Onlar hakkında takibat 
yapılmalıdır. Onlar hakkında da kanun tatbik I 
edilmelidir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Dikkat 
buyuracak olursanız Müdafaa cemiyetleri rüesa 
ve azaları ve Kuvayı Milliye kumandanlariyle 
maiyetleri tarafından yapılan ef aide, ancak va
tanın istiklâli ve istihlâsı millî gayesi mevcut ise 
o istifade edecektir. Hattâ bizzat sıfatı resmiyeyi 
haiz bir adam halka zulmetmiş, cebini doldur
muş ise bunlar hakkında takibatı adliyeye de- I 
vam edilecektir. (Güzel, güzel sesleri) 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Efendim müsaa
de buyurur musunuz? Bir sualim vardır. Hare
kâtı Milliye esnasında temini muvaffakiyet için 
irtikâbedilen bâzı efal - ki kanun nazarında cü
rümdür - Kuvayı Milliye kumandanları ve kıta
at kumandanları veya efradı tarafından yapıl
mışsa affa mazhar olacak da bu sıfatı haiz ol-
mıyan memurini mülkiye ile belediye rüesası gi- I 
bi ahalinin ileri gelenleri tarafından yapılmış 
ise hakkında takibat yapılacak mı ? I 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bir defa şurasını arz etmek mecburiyetindeyim I 
ki zaten memurini Devlet namı altında toplanan I 
her ferdin vazaifi kanuniyesinden 'birisi de düş- I 
man tecavüzaltım defetmek için (her türlü teda- I 
biri düşünmektir. Bunu burada zikretmeye I 
lüzum görmedik. Burada sıfaltı Tesmiyeleri ol- I 
madiği halde mücerret müdafaa! yaftan endişe- J 
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siyle eli silâh tutanların istinatgahları bulun
madığından dolayı bu hususta cevapsız 'kala
caklarını düşünerek yazdık, ötekilerin vazaifi 
esasiyelerindendir ki indelicap vatanın müda
faası ve emnü asayişi için her türlü tedabiri it
tihaz edeceklerdir. 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Bdr diğer cihet 
daha vardır. Bâzı yerlerde memurin ye 'kuman
danlar bu işe girişmeye cesaret edemiyerek 
halk arasından çıkan 'bâzı erbabı hamiyet 'orta
ya atılarak, hu işlere içtisar ederek üzerlerine 
almışlardır ve bu zatlar da Ibu işlte muvaffaki
yeti temin için yine bizim kanunlarda mevcud-
olan ve cürjiım addedilen efa l i mecburen işle-
>mişlerdir. Memleketin müdafaasını temin içlin 
bunlarda bir irtibat yoktu. Şu halde yapacağı
mız !bu kanuna nazaran onlar (hakkında takiba
tı kanuniyeye devam1 edilebilmesi Tâzımgelirdi. 
(Hayır se'sleri) Yarın ttıer hangi fena bir (me
mur bunlar hakkında kalkar, takibata gicişir. 
HaOJbuki bu adamlar memleketin en. düşkün za
manında imdadına 'koşmuşlardır. Memleketi ya
şattıklarından dolayı bunların ceza görmeleri 
Meclisi Âlinin ve milletin arzusu ile 'kabili te
lif değildir. Onların da kanuna ilâvesini rica. 
ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
efendim burada müdafaa cemiyetleri tâbirini 
kullandık. Müdafa'ai Hukuk cemiyetleri deme
dik. Malûmuâlinaz her tarafta mevziî olarak 
teşekkül eden cemiyetin gayesi birdir: Mücer
ret düşman 'taarruzunu defetmek ve ımemleketi 
müdafaa etmek. Onun içindir ki bunları müda
faa cemiyeti diye tevsim ettik. Faik Bey bira
derimizin buyurduğu hizmet igibi, gayriresmî 
zevat da teşriki mesai etmişlerdir. O halde 'kim 
olursa olsun, elbette ve evleviyetle bu kanu
nun şümulünden istifade etmesi zaruridir. O 
müdafaa cemiyetine dâhil ise zaten vazifesini 
ifa etmiş demektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mazbata Muhar
riri sıfatiyle söylüyorsunuz değil mi Beyefen
di? Müdafaaya başlandığı zaman sıfatı resmiye 
veyahut gayriresmiye mevzuuba'his değil, hat
tâ Müdafa'ai Hukuk Cemiyetleri kongresinin 
yaptığı cemiyete mahsus Nizamnamede bir zey
li mektum vardır. O zeyli miektumda; askerî 
kumandanlar, vali ve sair memurin, Müdafaai 
Hukuk Cemiyetlerinin emrinde bulunacaklardı. 
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Haltta Başkumandan Paşa Hazretleri de Erzu
rum'da işe başlıyacalkları ve Erzurum'da kong
re teşekkül ettiği zaman sıfaltı resmiyetini at
mış ve gayriresmî Ibir sıfatla girmıişti. Resımiyet 
yoktu. Oayrisıemî 'bir sıfatla işe (başlamış. Mak
sat muntazam bir Hükümet meydana getir
mek idi. Bunun için yalnız resmî memur
ları kaydedip de sıfatı Tesmiyesi olmıyanları 
çıkaracak 'olursanız >o vakit büyük mesuliyetler 
çıkar. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Salih 
Efendinin izahatı bendenizin izahatını mebde
inden itibaren teyiddetjti. Maksat, mücerret va
tanı muhafaza endişesiyle sıfatı resımiyesi bu
lunsun bulunmasın çalışanların eif 'ali, 'evvelce 
cürüm addolunan ef'ali, Ibu maksatla husule 'gel
diği, tahakkuk ettiği dakikadan itibaren cürüm 
addedilmiyecektir. O zevat ımâsumdur. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim, kâfi
dir; doğrudur. Beyefendiler, bu teklif doğ
rudur. Bir hakikattir. Fakat bundan zarar et
miş şahıslar vardır. Bakınız arz edeyim : Ba
lıkesir'de Kuvayı Milliyeye 'beş yüz lira para 
veren Şemseddin namında bir adam. Şahitleri 
işte burada Balıkesir mebuslarıdır. Bu adam 
Konya'dan ticaret için davar alır. İsparta'da 
bu adamın yedi sekiz bin davarı imha edildi. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Onun bu
nunda ne alâkası vardır? 

SALÎH Ef. (Devamla) — Mesele bu mesele
dir. Kısmen belediyenin eline geçenlerin be
delleri alındı. Fakat ortada mutazarrır olan eş
hasın da hukuku vardır. Bu mutazarrır olan 
eşhasın halk ve hukuku ne olacaktır? Refik.Şev
ket Beyefendiden soruyorum. Meselâ Balıke
sir'e iane olarak beş yüz lira verdi. Sonra do
landı geldi. Konya'dan ticaret maksadiyle hay
van aldı. Elinden aldılar ve dediler ki âldık, 
Kuvayı Milliye efradına yedirdik. Şimdi bun
ların hakkı ne olacaktır efendim? Elinde mazbata 
falan yok. Bu ne olacaktır? 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Malû-
muâliniz, geçen defa Tekâlifi Milliye Kanunu 
münasebetiyle Maliye Vekilinden sordum. De
dim ki; ahaliden Müdafaai Hukuk namına 
müdafaayı 'temin için ialman paraları da vere
bilecek misiniz? Buna imkânı malî olmadığını 
söyledi. Hattâ «Mazbatası varsa gelsin» dedi. 
Halbuki o mazbatalar kanunun tarif ettiği veç-
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i hile tanzim edilmiş değildir. Resmî şekilde mü-
ı. teşekkil heyetler tarafından verilmiş değil ki... 

Binaenaleyh bu lâf. O dakikada meseleyi hâl
letmek için verilmiş bir cevap idi. Şurasını He
yeti Muhteremeye arz edeyim ki; bu teklifin 
•esasını bendeniz Adliye Vekili iken sureti malı-
susada teşkil ettiğim bir komisyonda ihzar et
tim. Orada dediğiniz bu noktayı mükemmelen 
ve muvazzahan dercettim. Lâyiha Encümenine 
gitti. Encümen, cürüm noktai nazarından 
suçları affediyor. Fakat Müdafaad Hukuk na
mına ahali tarafından alınan mebaliğin Hazine 
tarafından iadesine imkânı malî olmadığından 
reddine karar verilmiştir ve. bu kanun lâyihası
nın Adliye Encümeninde müzakeresi esnasın
da tekrar o meseleyi, o reddolunan teklifi ka
nuniyi getirdik, istifade ettik ve tekrar dedik 
ki, bu mesaili maliyeyi cürme taallûk eden bu 
mesele ile karıştırırsak yine işin çıkmazına gi
receğiz. Yine birtakım mücerret adamlar hiz
meti miliyelerinden dolayı takibata mâruz*ka
lacak, mesaili maliye esas mesailin halline mâni 
olacaktır. Cürmü bir kerre halledelim. Diğeri' 
de ayrıca hallonunsun dedik. ,;jj 

SALİH Ef. (Erzurum) — Affolunuyor... 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bina
enaleyh şu arz ettiğim esbaba binaen buyurdu
ğunuz noktai nazarın müdafaai vatan uğrunda 
verilen paraların, malî hizmetlerin iadesi için 
çare bulamadık. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu öyle değil, an
lamadınız. Nakden Müdafaai Hukuka hizmet 
etmiş, Balıkesir'de parayı veriyor. Aradan iki 
sene geçtikten sonra Konya'ya ticaret için kal-

. kıp geliyor ve koyun alıyor. İsparta'dan ge
çerken bu koyunlar elinden alınıyor. Yağma 
ediliyor. Dağıtılıyor. Kuvayı Milliyeye yediri
liyor. Bir şeyler oluyor. Herif muhakemeye 
gidiyor. Oradan Meclisi Âliye rıjıüracaat edi
yor. Bunun için şubelerde tahkikat yapılıyor. 
Herifin otuz beş, kırk bin liralık bir hakkı
nın ortada kaybolduğu anlaşılıyor. (O başka 
sadalarii)* Buı koyunları alan ztevat hüsnüni-

' yetle alarak yedirdi. Fakat elde bir mazbata 
yok. Ortada yalnız şubenin bir tahkikat ev-
rakiyle Tetkiki Muhakemat Encümeninin ev
rakı var. Şimdi bu işte methaldar olanlar ce-
zadîde olacak. Fakat bu herifin parası ne ola-

I cak? Hukuku ne olacak? Kimden alacak? 

— 233 — 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Esasen 

bunun tediyesiyle Hükümetin mükellef olması 
lâzımgelir. Çünkü senden alman mal muka
bilinde beslenen efradı millettir. Bunun saye
sinde millet kurtulmuştur. Bunu alan zevat şa
hısları için almadıklarından dolayı mesul olma
maları lâzımdır. 

MDEHMED NÂDİR- İB. (İsparta) — Efen
dim; mevzuubaıhsolan meselede Antalya'ya 
götüren dâhil değildir. O başkadır, satan baş
kadır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bu me
sele de başkadır. *Onım mazbatası Dördüncü 
Şubeden çıkmıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hukuku 
şahsiye bakidir. Efendim eğer şahsan istifade vâki 
olmuş ise ondan dâva edebilir ve onun ceza 
görmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim başka söz alan yoktur. 
(Reye sesleri) Fakat maalesef kifayeti mü
zakereyi reye koyamıyaeağım. Yoklama yapa
cağım. 

Ali Şükrü Bey ailesine muavenet icrası 
hakkındaki teklife (128) zat iştirak etmiştir. 
(89) kabul, (3) müstenkif, (36) ret vardır. Bi- , 
naenaleyh Mecliste nisap mevcndolmadığmdan 
yoklama yapacağım. (Yoklamaya hacet yok 
sesleri) 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Efendim! 
Nisabın olmadığı Ali Şükrü Beyin ailesine 
muavenet icrası için reye konulan lâyiha dola-
yısiyle anlaşıldı. Fakat dün Hiyaneti vataniye 
Kanununa ait takririn reye vaz'ındft nısabol-
mamıştır. Bilâhara bunun için açılan müzake
rede Maliye Vekili Beyefendi söz alarak ve 
Nizamnamei Dahilîyi ihlâl ederek o teklifin 
o gün için tekrar reye konulabileceğini söy-
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lediler ve o suretle tekrar reye koydular ve 
bu gibi mesail Meclisin içtihadına tâbidir bu
yurdular. Onun üzerine Hiyaneti vataniye Ka
nununu muaddil teklif aynı günde tekrar reye 
kondu. Mamafih bu da aynı meseledir. Bunu 
da reye koyarak ikma,l ettikten sonra müza
kereye devanı edebiliriz. 

NEŞET B . ' (Kângırı) — Dünkü karar, 
bâtıl bir karardır. Gaye makıysünaleyh ola
maz. Mamafih bu da öyledir efendim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Ni
zamnamei ( Dahilî mucibince bir mesele, bir 
günde niticelenmezsc ertesi güne kalır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Beyefendi! Nisap meselesinin mevcudolmadığı 
veya olduğu şekilde söz söyleniyor. Yoklama 
henüz devam etmektedir. Onun için bu gibi 
sözler ancak yoklamanın neticesinde belli olur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Ekseriyet iddia 
ediliyor da ona karşı söyleniyor efendim. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Dünkü Ka
nun yüz yirmi reyle kabul edilmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey rica 
ederim, reyi işariyle reye koyunuz. 

REİS —• Efendim! Paraya ait mesail, reyi 
işari ile olamaz. 

Efendim! Yoklamaya devam ediyoruz. İs
mi okunmıyan arkadaşlar varsa lûttfen birer 
rey kâğıdı versinler. 

Evkaf Vekâleti için avans itasına'dair Kanu
nu deminden reye koymuştuk. (146) rey kabul, 
(2) ret, (3) müstenkif vardır. Kanun (146) rey
le kabul edilmiştir. 

Efendim! On dakika teneffüs etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 5,20 

..-— m>*<t*< " ;•' .«... 
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8 — SUALLER VE CEVAPLARI 

i — Siverek Mebusu Mustafa Lûfi Beyin El-
cezire Cephesine dair sualine Müdafaai Milliye 
Vekili Kâzım Paşanın tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Takriben bundan üç ay mukaddem bende

niz dairei intihabiyemdeki istitlâat ve müşahe-
datımı gerek Riyaseti Celileye ve gerekse Dahi
liye ve Müdafaai Milliye Vekâleti Celilelerine 
telgrafla arz etmiştim. Şöyle ki : 

1 —Diyarbekir vilâyeti dâhilinde ve Urfa'-
da Mükellefiyeti nakliyei askeriye Kanunu 
haricinde Şark Cephesine (Elcezire Cephesine) 
hayvan mubayaası için cebren ahaliden para 
tahsil ettiriliyor. Nefsi Siverek livasında 
500 000 kuruş, madenî olmak üzere ahaliye 
V>ergi tarh edilmiş, blu paradan 170 000 kuruş 
Karaikeçi nahiyesine, bunun da tahsiline eşraf
tan Cudi. Paşa memur edilmiş. Müşarünileyh 
Karakeçi nahiyesine giderdk 140 000 kuruş tah
sil ederek, Hayvan Mubayaası Komisyonuna tes
lim etmiştir. Mütebaki tevziatın tahsiline iptidar 
ve süngülü askerle cebren kapı kapı dolaşarak 
eibayet edildiğini de. ahali yana yakıla bendeni
ze müracaatle anlattılar. 

2 — Evvelki sene Başkumandan tarafından 
ısdar olunan Tekâlifi Milliye namı altındaki ver
gi lâğvedüdiği halde onun bakayası cebren ei
bayet ettirildiğini bizzat müşahade ettim. 

3 — Memlekette nâmüsait hiçbir fikir ve 
emir vâki olmadığı halde Urfa'dan Nizamiye 
Alayının Siverek'e celbiyle orada ihtiyarı ika
met edilmesinin esbabı nedir ? 

4 — Erganimadeni livasında binlerce talkım 
çamaşır (seferberlikten kalma) olduğu halde 
500 takım: çamaşır itasına neden ahali mecbur 
tutuluyor ? 

Balâdaki mâruzâtımın tetkiki zımmmda Mü
dafaai Milliye Vekâletinin emriyle Urfa Liva 
Kumandanının Siverek'e geldiği ve (keyfiyetin 
tekzibedildiğini istihbar ettiğimden Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden sual Duyu
rulmasını ve hususatı mâruza hakkında cere
yanı muhaberatın neticeye müncer olduğun
dan lütfen tenvir buyurmalarını arz ve teklif 
eylerim. 22 . 3 . 1339 

Siverek Mebusu 
Lûtf i 

Adecl ı 
5374 * 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
25 . 3 . 1339 tarih ve 13-6/223 numaralı tez-

kerei devletleri arizai cevabiyesidir: 
1. — Mükellefiyeti askeriyei nakliye Kanunu 

ile tedariki vesaiti nakliyei askeriye Kanunu 
yekdiğerine münasebeti olmıyan ayrı ayrı bi
rer kanundur. Diyarbekir vilâyetiyle Urfa ha
valisinde Elcezire Cephesi namına tedarik 
edilten vesaiti nakliye (Tedariki vesaiti nakliye 
Kanunnamesinin) sekizinci maddesi mucibince 
(maddei mezkûre sureti merbuttur.) alınmış ve 
esmanı baligası Müdafaai Milliye bütçesinden 
verilen havaleden mahsubedilmek üzere bermu-
cibi kanun vesaiti alınan mahal dâhilinde mü-
tevattın bulunanların 'derecei servetine göre 
tevzi ve taksim olunmuş idi ve ahiren de bu 
suretle tedarik. edilen vesait bedeli olarak da 
müfredatı berveçhi zir livalara ceman yekûn 
(20 83.4 418) kuruşluk havalename ita kılın
mıştır. 

Kuruş 
- * 

3 600 000 
1 646 866 
1 453 004 
4 548 000 

209 135 
1 968 000 

36 000 
96 000 

1 284 000 
5 238 913 

474 000 
280 500 

20 834 418 

Diyarbekir 
Maden 
Siverek 
Elâziz 
Bitlis 
Siird 
Gene 
Muş 
Mardin 
Malatya 
Urfa 
Dersim 

emvaline 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»* 
» 
» 

Şu hale göre Müdafaai Milliye Vekâletince 
ahaliye bâr teşkil edecek hiçbir muamele ya
pılmamış ve tedarik edilen vesait esmanına 
muktazi|havalât dahi tamamen ita edildiği ci
hetle Müdafaai Milliye Vekâletine ait muamele 
ikmal edilmiştir. Havai ât muhteviyatı Maliye 
Vekâletince peyderpey ashabı matluba, tesviye 
edilmekte bulunmuştur. 
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2. — Mustafa Lûtfi Beyin sual takririnin 

ikinci maddesinde Tekâlifi Milliye namı altında 
bir; verginin toplanması Müdafaai Mil üyece em
redilmiş değildir. 

3. — Harekâtı 'askeriye icabatı olarak Ur-
fa'ya nakledilmiş olan alay tarafından bâzı 
hanlar alelusul işgal edilmiştir. Bu işgalden 
emlâkin 'kurtar ı lması için alayın Urfa'dan 
kaldırılması maksadının takibedildiği cevabı 
alınmış olduğu mâruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Sekizinci madde — Vakti lüzumunda hay
vanat v'e arabası olanlar kendilerinden taleb-
olunacak hayvan ve arabayı vermeye mecbur
durlar. Mamafih bunların vereceği hayvan 
ve araba meccanen alınmayıp hayvanı ve ara
bası ciheti askeriyeden alındığında aşağıda 
tarif olunacağı veçhile takdir olunacak kıy
metleri üzerine esmanı, arabası ve hayvanı 
alınanların mensub olduğu kaza dâhilinde mu-
tevattm bulunanların kâffesine derecei servet
lerine göre Hükümeti mülkiyei mahalliye ta
rafından tevzi ve taksim olunarak hisselerine 
isabet eden miktar akçe kendilerinden istihsal 
ile mebaliği müstahsaladan ahzolunan hayva
natın veya arabanın bahası sahibine ita olu
nur. Bunların esmanmm mümkün olduğu de
recede sürati istihsaliyle hayvan ve arabanın 
sahibine bir an evvel ita olunmasına Hüküme
ti mahalliyece itina kılınır ve bunun için her 
kimse kaç kuruş verirse onlara Hükümeti ma-
halliyei mülkiye tarafından zeyle merbut bir 
numaralı numune veçhile birer makbuz ilmü
haberi verilir. Muahharan işi bu suretle hayvan 
ve araba için akçe verenler verdikleri akçeler 
yedlerinde .bulunacak ilmühaberleri üzerine 
Hükümeti mahalliyece ilmühaberler ashabının 
ne nevi vergileri varsa o vergilerinden mahsup 
kılınır. 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Sinoh 
Mebusu Doktor Rıza Nur Bey hakkındaki Da
mat Ferid Hükümeti tarafından verilen kara
rın mevkii icraya konulduğundan Hükümetin 
haberdar olup olmadığıyla dair suali-ve Dahi
liye Tekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Hükümeti hazıraya iltihak için Anadolu'ya 

gelen Sinob Mebusu Doktor Rıza Nur Beyin 
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Ferid Paşa Hükümeti zamanında idama ve 
emvalinin müsaderesine dair verilen kararın 
şimdi Sinob'da mevkii icraya konulduğundan 
Hükümet haberdar mıdır? Dahiliye Vekâletin
den soruyorum. 

Edirne Mebusu 
Şeref 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sinob Mebusu Rıza Nur Beyin Ferid Paşa 

Hükümeti zamanında emvalinin müsaderesi 
hakkında verilen kararın şimdi mevkii icraya 
konulduğuna dair Edirne Mebusu Şeref Bey 
tarafından verilip 27 Mart 1339 tarihli 
1706/268 numaralı tezkerei aliyeleriyle sureti 
mürsel takrir üzerine keyfiyet Sinob Mutasar
rıflığından ledelistilâm varidolan cevapta Rı
za Nur Beyefendinin emvalinin haciz veya 
müsaderesi vâki olmadığı bildirilmiş olmakla 
arzı keyfiyet olunur efendim. 

2 Nisan 1339 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

3. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin Kır
şehir mubayaatmda vukua gelen suiistimale dair 
suali ve Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa

nın tahrirî cevabı 

Riyaseti öelileye 
Müdafaai Milliye Vekâletinden bundan ev

vel 'sorduğum ve cevabı tahrirîsini talelbeyl edi
ğim Kırşehir mubayaasındaki suiistim'ailâta da
ir olan sual takririme henüz cevap 'gelmemiş
tir. Tekidini rica ederim. 

24 Mart 1839 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetisaniyesi 
canibi âlisine 

Kırşehir mu'bayaatında vukuu 
ımervi suii'st'imalât hakkında. 

25 . 3 . 1339 tarih ve 6-14/235 numaralı 
tezfeerei Devletleri cevaibıdır. 

Saruih'an Mebusu Refik 'Şevket Bey tarafın
dan verilip sureti Zaibıt ve Kavanin Müdüriye
ti ifadesiyle vâridölan 5 . 2 . 133Ö tarih ve 
2773/6724 numaralı tezkereli Celile'leriyle mür
sel sual 'takriri hakkında vekâleti âcizice mev
cut malûmat b'ervecfhi âti &rz olunur. 

236 — 



î : 26 16.4 
1, KırşeMr Mubayaat Komisyonu Heyeti 

Müd'afMİ Miİliyeee tâyin edilmemiştir. Bu ko
misyon üç, numaralı Başkumandanlık emri sâ-
mM mucibince ve 1 Haziran 1337 itarihli He
yeti Vekile Kararnamesine tevfikan Kırşehir 
Mutasarrıf mm tahtı riyasetinde teşekkül ede
rek mubayaat yapmıştır. 'Bu mub'ayaat (hakkın
daki işin Harb Encümeni Âlisine gelmesindeki 
hikmet mubayaat 'kamisykmlarının encümeni 
müşarüriileyba karariyle teşkil edilmesi ve Er
kânı Harbiye Kaymakamı Osman Behçet Be
yin de encümen karariyle tahkikata memur edi
lerek netieei tahkikatı mübeyyin raporun bir 
suretini oraya vermesinden mütevellittir. 

2. Derununda az - ç'ok mevaddı eenelbiyesi 
bulunmıyan zahire olmıyacağı malûmdur. Ma
mafih «mervaddı ecnelbîryesi fazla zahair mikta-
riyle 'bunların hangi tarihlerde kaçar kuruş 
fiyatla mubayaa edildiğine dair Kırşehir'den 
şiimdiye kadar müfredatlı cetvel-ile muvazzah 
malûmat 'alınamamıştır. 

Mubayaatı vakıanın cins ve miktariyle fi
yatlarının iş 'arı hakkında 26 . 6 . 1338 ta
rihli telgrafla vâki , istifsara cevaben Kırşehir 
Mutasarrıflığından vâridolan 2 . 7 . 1338, ta
rih ve 272 numaralı şifrede Mart iptidasından 
Haziran gayesine değin komisyonca iki yüz 
altmış 'dokuz bin dokuz yüz elli beş kilo buğday 
ve altmış yedi bin dokuz yüz kiri?: yeÜi kilo 
arpa ve altmış beş bin dört yüz yetmiş iki kilo 
dakik mubayaa edildiği, buğdayın beher kilo
sunun vasati fiyatı beş kuruş on para ve arpa
nın iki kuruş yirmi para, dakikin sekiz kuruş 
olduğu bildirilmiş ve verilen tahsisat ile mu
bayaa edilen mevaddı iaşe miktar ve esmanmı 
mübeyyin müfredatlı cetvelinin irsali hakkında 
6.12.1338 tarih ve 16149 numaralı tahriratla 
mutasarrıflıktan vâki olan tekrar talep 31.1.1339 
ve 13.2.1339 tarih ve 1440 ve 2039 numaralı tah
riratlarla tekidolunarak vâridolan 22 Şubat 1339 
tarih ve 179 numaralı tahriratı cevabiyeye mel-
fuf cetvelde salifüzzikir üç kalem zahire dakik 
miktariyle bunların esmanı olarak iki milyon 
yetmiş dokuz bin yüz beş ve ücreti nakliyesi 
için de yedi yüz üç bin yedi yüz yetmiş beş k u 
ruş verildiği ve komisyonca yapılan mubayaat 
bundan ibaret olduğu gibi verilen havalâta mah
suben bu miktardan başka ciheti Maliyeden pa
ra alınmadığı bildirilmiştir, 

, 1339 C : 1 
3. Noksan zuhur eden 1 426 kilo buğday 

hakkında Harb Encümeninin kararı veçhile tah
kikat ifasiyle nâkilinden tazmin ettirilerek ne
ticenin inbası 9.7.1338 tarih ve 9580 numaralı 
tahrirat ile Kırşehir Mutasarrıflığına yazılmış ve 
23,31.1.1339 tarih ve 1089 ve 1440 numaralı tah
rirata cevaben vâridolan 15 Şubat 1339 tarih ve 
178 numaralı tahriratta zahirenin asıl nâkil ve 
mütesellim^ Çorum'un Alaca kazasına merbut 
Camiikebir karyesinden Dedekargmzade Ahmed 
Beyden noksanı mezkûr esmanı olan altı bin altı 
yüz on beş kuruşun mumaileyhten tazmin ve tah
siline Mubayaa Komisyonunca karar verilerek 
ücreti nakliyeden bakıyei matlubu olan dört bin 
üç yüz yirmi altı kuruş mahsup ve mütebaki iki 
bin iki yüz seksen dokuz kuruşun da tahsil ve 
irsali lüzumu 14 Ağustos 1338 tarih ve 168 nu
maralı tahriratla Çorum Mutasarrıflığına iş'ar 
ve 10 Şubat 1339 tarih ve 177 numaralı tahri
ratla tekidolunduğu bildirilmekle bakiye kalan 
zimmetin mumaileyhten tahsil ve iş'arı 5.8İ1339 
tarih ve 2927 numaralı tahriratı âcizi ile Çorum 
Mutasarrıflığına yazılmıştı. Cevaben vâridolan, 
17 Mart 1339 "tarih ve 519/87 numaralı tahrirat
ta mumaileyhin karyesinde bulunmaması hase
biyle amcası Garib Beyden talebedilmiş ise de 
Ahmed Rıza Beyin Ankara'da bulunduğu cihet
le kendisinden talebedilmesini ifade eylediği 
Hüseyinâbad Kaymakamlığının iş'arına atfen 
bildirildiğinden mütebakisinin de takip ve tah
sili Kırşehir Mutasarrıflığına yazılmıştır. 

4. Kaman mubayaasından Yahşihan'a gön
derilen buğdayın yüzde yirmi altı nispetinde 
mevaddı ecnebiye ile mahlut olduğu iş'ar olun
ması üzerine bu buğdayın ne suretle ve kaç pa
ra fiyatla mubayaa edildiği ve bu evsafta baş
ka buğday alınıp alınmadığı mutasarrıflıktan 
sual edilmiş ve cevaben vâridolan 27.3.1338 ta
rihli t.elgrafnamede «Mubayaat Müfettişi Mebus 
Müfid Efendinin Koçhisar'da esas ittihaz ettiği 
veçh üzere yüzde altı mevaddı ecnebiye ve yir
mi çavdar mahlutu esas ittihaz edildiği ve Ka-
man'dân mubayaa edilen zahire de beher kilosu 
yüz otuz kuruşa alındığı mubayaa ve sevk olu
nan miktarlar meyanmda bu evsafta bir parti 
buğday mevcudolduğu bildirilmiştir.»1 Bunun 
üzerine Levazımatı Umumiye Dairesince tanzim 
olunan talimatnamede mubayaa olunacak buğ
dayların kendisine mahsus mevaddı ecnebiye 

— 237 
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miktarının yüzde yediyi, çavdar ve saire gibi 
mevaddı gıdaiye miktarının da yüzde on beşi 
tecaiyüz letmıenıe&i fakat bu evsafta alınacak buğ
dayların temiz buğdaya nispeten fiyatının dun 
olmasının temini tebliğ edilmiştir. „ 

23 . 1 . 1339 tarih ve 1079 numaralı tahrira
tın ikinci fıkrasında numunesinden fazla mik
tarda 'mevaddı ecnebiye ile mahlut oldulu Yah-
şihan Muayene Komiisıyonunca tebeyyün eden 
zaihairin dereceı mialhlûtiyetine göne aranılması 
lâzımgıeien fiyat farkı tahsil olunup olunmadı
ğının iş'arı Kırşehir Mutasarrıflığından taleb-
edilmiş ve 31 Kanunusani 1339 tarihli 1440 nu
maralı tahrirat ille de teikid edilmesi üzerine vâ-
ridolan 15 Şubat tarih ve 178 numaralı cevab-
Tiamede «Numunesine gayri muvafık olmalsından 
dolayı iadesi iealbeden dakikin ve fiyatlarından 
tenzili lâzımgelen zaihairin ber mucibi emir ia-. 
de ve fiyatlarından da tenzilâtı muktazrye ic
ra ledildiği gibi ücreti nakliyesinin de tazimin 
ettirildiği» bildirilmiştir. 

Müfid Efendi mubayaatım teftişine memur 
olmasına nazaran tarzı mubayıattan malûmat
ta r olması tabiîdir. 'Taihkika memur Kaymakam 
Osman Beyden vâridolan 18 . 4 . 1337 tarihli tel-
grafnamede Keskin'den Yahşilhan'a gelen mu
bayaa malı buğdayın muvacehesinde tahlil edi
lerek yüzde sekiz mevaddı ecnebiye ve yüzde 
on bir çavdar ve cılız zuihur ettiğinden fakat, 
evsafı umumiyesine nazaran şayanı kabul oldu
ğundan ve ambarlarda müterakim zahairde yüz
de yediden fazla mevaddı ecnebiye zuhuru ke-
sirülvuku olduğundan bahsile Levazımatı Umu-
miyece mukarrer yüzde yedi mevaddı ecnebiye 
tespitinin sekize iblâğına lüzum gösterilmiştir. 

Bin dört yüz yirmi altı kilo noksan 12 . 3 . 
1338 tarih ve 1 numaralı irsaliye ile Muzaffer 
namında bir şaihsa teslimen Kırşehir'den Yah-
şiiban'a gönderilen on yedi bin sekiz yüz kırk 
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dört kilo buğdayın Yahşihan Medharına on al
tı bin dört yüz on sekiz kilo olaraik teslimi su
retiyle vukua gelmiştir ki, üçüncü fikrada mez
kûr asıl nâkil ve mütesellimi Ahımıed Beyden 
sülüsanı esmanı tahsil olunmuş ve mütelbakisi-
nin de takiibedileriek işarı 'ayrıca Kırşehir Muta
sarrıflığına bu kere de tekiden izbar olun
muştur. 

Bu noksanın vukuunda Müfid Efendinin zi-
methal olup olmadığı hakkında vekâleti âcizi-
oe bir malûmıat yoktur. 

5. Müfid Efendi muibayaa'tı teftişe (Mu
bayaa değil) memur olduğu zaman Kırşehir'e tel
graf çektiğine dair evrakı tahkikiye meyanm-
da bir kayıt ve malûmat yoktur. Bittabi Ve
kâleti âcizice bunun vukuu ve ademivukuu 
hakkında bir şey denilemez. Bu cihetin An
kara veya Kırşehir telgrafhanelerinden tahkik 
edilmesi mümkündür. 

6. Mubayaat hakkında Harb Encümeni 
Âliyesince tahkika memur Erkânı Harbiye 
Kaymakamı Osman Behçet Beyin encümeni 
müşarünileyhaca tetkik edilmiş olan raporiyle 
bu bapta tebliğ olunan karar suretleri leffen 
takdim kılınmıştır. 

Vekâleti âcizice bu husus hakkında mesbuk 
olan muamele bertafsil arz edilmiş olduğundan 
daha ziyade tamiki keyfiyete lüzum görüldüğü 
halde evrakı sarf iye muhasebei livada mahf az ola
cağı ve şimdiye kadar gerek maliye gerekse mül
kiye müfettişleri marifetiyle alelûsul mahal
linde teftişat icra edilmesi tabiî bulunduğu 
cihetle daha ziyade kanaatbahş surette istih
sali malûmat- zımnında Maliye ve Dahiliye 
Vekâletlerinden istiknahi keyfiyet buyurulma-
sı arz olunur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

• 
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Evkaf Vekaleti için avans itasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Mustafa Durak B. (Erzurum), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Faik B. (Edirne), Vâsıf 
B. (Sivas), Sami B. (içel), Ziya B. (Kângırı), 
Veli B. (Burdur), Rifat B. '(Kayseri), Ragıb 
B. (Gazianteb), Bahrî B. (Yozfgaıd), Reşid Ağa 
(Ma'latya), Namı Ef. ((ÎÇel), Hacı Veli Ef. (Es
kişehir), Salih Ef. (Erzurum), İsmail B. (Er
zurum), Halil B. (Ertuğrul), Şevket B. (Ba-
yezid), Vehbi B. (Bitlis), Şeyh Servet Ef. (Bur
sa), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Haşini B. '(Ço
rum), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Mehmed B. 
(Biga), Ali Süruri Ef. (Karalhisarı Şarki), Meh
med Niyazi Ef. (Eskişehir), Tevfik B. (Erzin
can), Fuald Pş. (Ankara), Mazhar B. (Hakkâ
ri), Esad Ef. (Aydın), Yahya Galib B. (Kır
şehir), Rasüm B. (Cebelibereket), Hamdi B. 
(Ertuğrul), Şükrü B. (Bolu), Ata (B. (Niğde), 
Hilmi B. (Ankara), Edlhem Fehmi B. (Mente
şe), Atıf B. (Kayseri), Yusuf Ziya B. /(Mersin), 
Emin Ef. (Aydın), Nusrat Ef. (Erzurum), Fik
ri Faik B. (Gene), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
Abdülgani B. (Siverek), Ali Cenani B. (Gazi-
anteb), Celâl B. (Trabzon), Refik Şfevkctt, B. 
(Sarahati), Fehmi Ef. '(Bursa), Bekir Sıdkı 
B. (Siverek), Rıza B. (Yozgad), Hüseyin Hay-
ri B. i(Dersim), ismail Şükrü Ef. (Karahisarı 
Sahib), Basri B. (Karası), Hüseyin B. (Ko
zan), Mesud B. (Karahisarı Şarki), Hacı Be
kir Ef. (Konya), Rıza B. (Muş), Osman B. 
(Lâzistan), Hacı Süleyman Ef. (îzimir), Veh-
'bd Ef. (Mğcfe), Mustafa 'Ef. (Ankara), Be
sim Atalay B. (Kütahya), Albdülgafur Ef. (Ka
resi), Yusuf B. (Denizli), Tufan B. (Hakkâri), 
Kâzım B. (Konya), Ali Rıza B. (Kars), Vehbi 
Ef. (Konya), Sadeddin B. (Menteşe), Ragıb 
B. (Kütahya), Hüsnü Ef. (feparîta), Faik B. 
(Cebelibereket), «Abdullah Ef. (Sinob), Ahmed 
B. (Yozgad), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Şev

ket B. OSinob), Cevdet B. (Kütahya), Cevdet 
B. (Kırşehir), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Ah
med Fevzi Ef. (Erzincan), Abdullah Ef. (Bo
lu), Emin Ef. (Eskişehir), Hacı Arif B. (istan
bul) , Derviş Ef. (Bitlis), Nebil Ef. (Karahisarı 
Sahib), .Nuri Ef. (Bolu), Osman B. (Karesi), 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Hüseyin Avni 
B. (Erzurum), Mustafa B. (Kozan), K a d r i ' B. 
(Muş), Remzi B. (İsparta), Tahsin B. (Ay
dın), Naci B. (Elâziz), Resul: B. ^Bitlis), Ab
dullah Ef. (izmit), Ali Rıza Ef. (Am'asya), 
Hüsnü B. (Bitlis), Behçet B. l (Kângırı), Mu-
Ijiddin B. (Elâziz), ihsan B. ^Cebelibereket), 
Mahmud Said 'B. (Muş), Âsim B. (Erzurum), 
Ragıb B. (Amasya), Mustafa B. (Antalya), 
Mustâfa B. (Dersim), Mustafa Lûitfi B. (Sive
rek), Mustafa B. ('Gümüşane), Hacı Ahmed B. 
(Muş), Mehmed Vasfi B. ! (Karahisarı Şarki)" 
Rıza B. (Oltu), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
JCadri B. '(Diyarbekir), Akif B. (Batum), Ra
mini B. (Elâziz), Şehyh Fikri Ef. '(Gene), Rıza 
t ramık B. (Sinob), Hamdi B. (Biiga), Ömer 
tıûtfi B. (Amasya), Hasan Ef. (Denizli), Mus
tafa Ağa (Dersim), Kadri B. ('Siird), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Mehmed Hamdı Ef. 
(Adana), Ali Vâsıf B. (Gene), 'Mustafa B. (To-
ıfcad), Hilmi B. (Kayseri), Esad B. (Lâzistan), 
jVfem'düh B. (Karahisarı Şarki), Şeref B. (Edir-
jıe), Diyab Ağa (Dersim), Rifat Ef. (Bolu), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Kâzını Karabekir 
Pş. (Edirne), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Ab-
dülhak Tevfik B. (Dersim). Hüseyin B. (Elâ
ziz), Cafer Tayyar B. (Edirne), Ilyas Sami B. 
(Muş), Hafız Şahir Ef. (Gazianteb), Numan 
Usta ^istanbul), Refik B. (Konya), Atıf B. 
(Bayezid), Abdülgani B. (Muş), 'Sadık B ( (Kır
şehir), Safa B. (Mersin). 
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Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Salih Ef. 

(Siird), Âlim Ef. (Kayseri) 
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B. — SON ZABIT HULÂSASI 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat yoklama neticesinde 
nisabı ekseriyet mevcudolduğu anlaşıldıktan 
sonra zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul edildi. 

Seferberlikte vazıyed edilecek emakin ve 
mebani hakkındaki Kanunun tadiline, 

Mekâtibi askeriye talebesiyle zabit namzet
lerine yerilecek zamaime dair kanun lâyihala
rı Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenle
rine, 

Askerî ceza Kanununun 34 ncü maddesinin 
tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi Adliye Encümenine, 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin, eytam 
ve eramil maaşatı cüzdanlarının süratle ikma
line dair temenni takriri icra Vekilleri Hey
eti Riyasetine havale olundu. 

İkinci Avans Kanunu ikinci defa tâyini 
eSami ile reye konuldu. 

Balya Müftü sabıkı Ahmed (Ömer) Efen
di ile Belediye Kâtibi Nazif Efendi hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası badelmüzake-
re kabul olundu. 

Adanalı Jandarma Veli hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası okundu ve reye konulmı-
yarak ruznameye geçildi. 

Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Konya'
ya celbedileeek su borularının Gümrük Resmin
den istisnasına dair kanun teklifi müzakere 
edildikten sonra maddei kanuniye halinde tes-
bit edilmek üzere Muvazenei Maliye Encüme
nine havale edildi ve encümenden geldikten 
sonra kanun olarak kabul edildi. 

Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkında İs
tida Encümeni mazbatası okunarak Müdafaai 
Milliye Encümenine gönderildi. 

İhtiyat zahitlerinden Mülâzim Ahmed Ham-
di Efendi hakkında İstida Encümeni mazbatası 
tasvi'ben Müdafaai Milliye ve Maliye vekâletle
rine gönderildi. 

Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, istan
bul'da ve memaliki müstahlasadaki emlâki mer-
hunenin satılmamasına dair kanun teklifi ba-
delmüzakere kanun olarak kabul olundu. 

8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanununun il
gası hakkındaki lâyiha da kanuniyet iktisab-
etti. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin, G-enç Me
busu Hamdi Beyin bilâistihkak aldığı aile har
cırahının istirdadolunmasma dair takriri Divanı 
Riyasete havale edildi. 

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Merhumun 
çocuklariyle zevcesine nakdî yardım yapılması
na ve çocuklarının leylî bir mektepte meccanen 
tahsil ettirilmelerine dair kanun teklifinin mad
deleri kabul edildi ve heyeti umumiyesi tâyini 
esami ile reye konuldu. Reye iştirak edenlerde 
nisap olr&adığı anlaşıldı, 

Mütarekeden 16 Ağustos 1336 tarihine ka
dar Müdafaai Hukuk Cemiyetleri rüesa ve âza-
siyle Kuvayı Milliye kumandan ve maiyetleri
nin vatanın müdafaası gayesini temin için ika' 
eyledikleri ceraimin affına dair kanun lâyihası 
müzakere edilmiş ise de Mecliste nisabı müza
kere 'kalmadığından evvelce reye konuDmuş olan 
Ev/kaf Vekâleti için avans i'tası 'hakkındaki Ka
nunun kalbul olunduğu ibittelbliğ teneffüs için 
Celse tatil ^olunmuştur. 

NİSABI EKSERİYET HÂSIL OLAMADIĞINDAN O GÜN ÎKÎNOÎ CELSE AÇILAMAMIŞ VE 
İÇTİMAÎ ÂTÎ 21 MAYIS 1339 TARİHÎNE BIRAKILMIŞTIR. O GÜN DE NIS^BOLMADIĞIN-
DAN MECLÎS AÇILAMAMIŞ VE 11 AĞUSTOS 1339 TARİHÎNDE ÎKÎNCÎ DEVRE PAAÎYETE 
BAŞLAMAK ÜZERE BÎRÎNCÎ DEVRE KAPANMIŞTIR. 
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T. S. M. M. Matbam% 


