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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat 

Saat : 1.55 

REİS : Birinci Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık.hulâsası okunacaktır. 

Otuz yedinci İçtima 

14 Nisan 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde inikat ederek zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. İstanbul'a avdet 
eden firari Ermeniler hakkında Zonguldak Mebusu 
Halil Beyin sualine Dahiliye Vekilinin cevabı istima 

olundu. Badehu Mersin liman ve rıhtımlarına müte
allik lâyihanın müzakeresine geçildi. Netice müzake
rede Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası kabul 
ve Mersin Mebusu Niyazi Bey ve rüfekasmın bu bap
taki teklifi kanunisi Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edildikten sonra tesrii muhakemat kanunu lâ
yihasının müzakeresine başlandı. Heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakerenin kifayetiyle maddelere geçil
mesi kabul olundu. On birinci maddeye kadar cere
yan eden müzakere neticesinde dokuzuncu madde 
Karesi Mebusu Süreyya Beyin tadil takririyle encü-
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mene iade ve mevaddı saire aynen kabul ve berayi 
teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

Birinci Reis Vekili îsmet Beyin riyasetleriyle ku
şat edilerek Tesrii muhakemat lâyihayi kanun iyesinin 
müzakeresine devam olundu. On ikinci maddeden yir
minci maddeye kadar cereyan eden müzakerede on 
altıncı madde tashihen diğerleri aynen kabul edildi. 
Yirmi birinci madde bir müddet müzakere edildikten 

sonra Meclise ekseriyet kalmadığı anlaşıldığından 
Salı günü bermutat içtima edilmek üzere celseye ni
hayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında itiraz var mı efen
dim? 

(Hayır sesleri) 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

2, — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

/ . — Ümera ve zâhitanı bahriyenin terfii rütbele
rine dair kanun lâyihası (1/492) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine gönderil
miştir. 

Mazbatalar 

/. — Müskirat nakleyledikle iddiasiyle- maznunu -
aleyhim Süleyman oğlu Murat ile Mustafa oğlu Ha
san ve Kasap Ahmet Çavuş haklarında hatayı adlî 
vaki olduğundan mücazatı mahkûmelerinin affına 
dair (3/246), Sarhoşluk maddesinden mahkûm Kun
duracı Behçet (3/447), Yedinde elli dirhem rakı tutu
lan Osman oğlu Zeki Efendi (3/251), Rakı naklinden 
mahkûm Bursalı Aynüttin oğlu Mehmet Emin (3/252), 
Sarhoş olduğu halde çarşıda silâh atmak maddelerin
den mahkûm Dokumacı Fahri (3/253) haklarındaki 
hükümlerde hat ay i adlî bulunduğundan aflarına dair 
Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

2. — Katil maddesinden on beş sene küreğe mah
kûm Ömer oğlu Mehmet (3/248), Sirkat maddesin
den üç seneye mahkûm Ahmet Bin Ali (3/249), 
Cerh ve katil maddesinden on beş sene küreğe mah
kûm Nurettin oğlu korucu Mahmut (3/250) ve cerh 
maddesinden yedi buçuk seneye küreğe mahkûm Ab
dullah oğlu Osman'ın maluliyetlerine binaen affedil
melerine dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

3. — Lozan Muahedenamesinin iktisabı meriyet 
etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 tarihli affı umu
mî beyannamesine tevfikan neşir ve ilânı muktazi affı 
umumî hakkında (1/483) numaralı kanun lâyihası ve 
Konya Mebusu Mustafa Fevzi Efendinin bu baptaki 
(2/290) numaralı teklifi kanunisiyle tevhiden müza
keresine dair Adliye Encümeni mazbatası. 

| FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye-
i 

j fen eli söz istiyorum. 
j REİS — Ne hakkında efendim. 
I FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tevhiden mü-
'< zakere edilmesine dair encümen mazbataları hakkında. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 

bunun müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorum. 
REİS — Efendim; bunun, müstaceliyetle müzake

resini encümen teklif ediyor. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, müs
taceliyetine lüzum gösterdiniz. Binaenaleyh bunun da 
Teşriî muhakemat Kanunundan sonra müzakeresini 
teklif ediyoruz. 

4. — Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten veri
lecek emvali gayrimenkuleye dair (1/446) numaralı 
kanun lâyihası ve Tapu, Adliye encümenleri mazba
tası. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Reis Bey
efendi! Bu kanun da müstaceldir. Zeriyat mevsimi 
hulul etmektedir. Muhacirler bu kanunun biran ev
vel çıkmasına intizar ediyorlar. Bunun da müstace
liyet karariyle önümüzdeki Çarşamba günü diğer 
hususata tercihan müzakeresini Heyeti Celileden ri
ca ederim. 

REİS — Efendim, Adliye Vekâletinin bütçesiy
le Maarif Vekâletinin bütçesi matbaada tabolunmak-
tadır. Ümit ederim ki bu bütçeler pek yakında 
tabolunacaktır. Binaenaleyh bu bütçelerin biran 
evvel müzakere edilmesi lâzımdır. Perşembe günü 
de bütçelerin müzakere etmek lâzimedendir ve da
ha muvafık olur zannındayım. O halde Çarşamba 
ve Perşembe günlerini de bütçe müzakeresine hasrede-
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riz. Vakit kalırsa Çarşamba günü mübadeleye tabi 
ahaliye muvakkaten verilecek olan emval hakkındaki 
kanunu müzakere ederiz ve bunu Vekili aidi Bey 
teklif ediyorlar. Şu halde teklif veçhiyle bu kanunun 
Çarşamba günkü rüznameye alınmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyaca
ğım. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul olundu efendim. 

5. — Maruz kaldığı hatayı adlinin ıslahı ve huku
ku memnuasının affı suretiyle iadesi istirhamına dair 
İstanbul sabık muhamilerinden Ömer Faik Efendi
nin (4/194) numaralı istidası ve İstida ve Adliye en
cümenleri mazbataları, 

REİS — Rüznameye alıyoruz. 

6. — Divanı Harpçe mahkûm Yüzbaşı Edip Efen
dinin hukuku memnuasının iadesi ve tekaütlüğünün 
kanunu ahir mucibince Binbaşılık üzerinden icrasına 
dair (4/195) numaralı istidası ve İstida ve Adliye en
cümenleri mazbataları, 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi! Mü
saade buyurulur mu efendim. 

REÎS — Buyurunuz. 
RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, şimdi oku

nan Adliye Encümeni mazbatasının taalluk ettiği me
sele; şahsen tanıdığım bir Yüzbaşı efendinin bir mu-
amelei adliyesinin tashihine dairdir Bu zat epeyden 
beri buradadır ve encümende işini takip etmektedir. 
Yakında Meclisin tatili faaliyet etmesine binaen eğer 
bu evrak rüznameye alınacak olursa; muamelesi uzun 
müddet teahhura maruz kalacaktır. Gayet basit bir 
şekilden ibaret olan bu iş geri kalacak ve bu zat da 
uzun müddet sürünmeye mahkûm olacaktır. Esasen 
bir mazbatadan ibarettir. Eğer tensibi âlinize ikti
ran ederse bu mazbata okunsun. (Çok musip sesleri) 

REİS — Mazbatanın okunması kabul buyuruîu-
yor mu efendim? 

(Hay hay sesleri) 
Adliye Encümeni Mazbatası okunacaktır efen

dim: 

Riyaseti Celileye 
Nizamiye yüzbaşılarından Edip Efendinin duçarı 

mağduriyet olduğundan bahisle Meclisi Âliye tak
dim edip İstida Encümeninden encümenimize havale 
kılınan istidası, evrakı hükmiyesi de celp edilerek le-
del tetkik, mumaileyhe isnat olunan ceraimi muh-
telifeden ancak maiyetinde bulunan bir çavuştan al
dığı ve müteakiben iade eylemiş olduğu dört lirayı 

almaktan ibaret olan hareketi mukabilinde altı ay 
müddetle hapsine ve tekaüden silki askeriden tardı 
hususlarına Ordu Divanı Harbince karar verilerek 
keyfiyetin 12 Kânunisani 1337 tarihinde Ordu Ku-
mandanlığınca tasdik edildiği ve İstida Encümeni maz
batasında «Filvaki hüküm kaziyei muhkeme teşkil 
eylemiş ise de hareketi vakıa ile verilen hüküm ara
sında müsayat ve muvazenet görülememiş ve aynı 
zamanda o zamana ait ahvali fevkalâde nazarı teem
müle alınmak lâzımeden bulunduğu» beyan ve mu
maileyhin istidasında da «Hukuku memnuanın ia
desi ve tekaütlüğünün kanunu ahir mucibince binba
şılık üzerinden yeniden takdiri» rica edildiği anla
şılmıştır. Zabiti mumailey Ordu Divanı Harbinde 
muhakeme edilerek bu hüküm de kesbi katiyet etmiş 
ve buna karşı tariki kanuniye müracaat imkânı mün-
selip bulunmuş olmasına ve istida muhteviyatına na
zaran mumaileyhin istida ve istirhamının isafı He
yeti Celilenin takdir ve tasvibine müfevvez bulundu
ğu arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Dersim 
Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Çorum 
Münür 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Konya 
Refik 
Aza 

Encümen tarafından 
sarahat veçhile beyanı 
rey edilmesi lüzumuna 

kaniim. 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Söz isterim Reis 
Beyefendi. 

REİS — Zaten Rüznameye girecek idi. Söz söy
leyecek olursanız Rüznameye alırım. Lehinde söy
lemeye hacet yok. 

Efendim, Adliye Encümeninin mazbatası aleyhin
de söz söyleyecek var mı efendim? 

(Hayır sesleri) 
REİS — O halde mazbatayı reyi âlilerine vazedi

yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye vazediyorum; kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu erendim. 
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REFİK BEY (Konya) — Efendim, Adliye En
cümeni mazbatası affı istilzam etmiyor. Heyeti 
Umumiyenin takdirine bırakıyor. Mazbatayı kabul 
etmekle bu zat hakkında müspet veya menfi bir şey 
kabul etmiş olmuyoruz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Evet efendim, encü
men bunu Meclisin takdirini bırakıyor onun için her 
halde müzakere etmeliyiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Evet 
efendim, müzakere edilmeli ve teklif ile karşılaşma-
lıdır. 

REÎS — Efendim, mumaileyh Edip Efendi ver
diği istidada hukuku memnuasının iadesi ve kanunu 
ahir mucibince binbaşılığının yeniden takdirini rica 
etmiştir. Adliye Encümeni bunu tetkik etmiş ve 
is'afını Heyeti Celilenizin takdirine bırakmıştır. Bi
naenaleyh istidasının is'afını, yani hukuku memnu
asının iadesiyle tekaütlüğü iade ve kanunu ahir mu
cibince Binbaşılık. 

(Reis Beyefendi öyle bir şey yoktur sesleri) 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Reis Beyefendi, 
müsade buyurulursa bu arkadaşı Heyeti Celileye an
latayım. 

REÎS — Ruznameye alıyorum. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Bu adam davayı 
millinin bidayetinde büyük hizmetler ifa etmiştir. 
Aydın havalesinde çalışmıştır. 

7. — Vazifei memuriyetini suiistimalden dolayı 
Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm edilen Meci
diye Şube Reisi Yüzbaşı Hasan Hayri Efendinin 
(4/196) numaralı istidası ve istida ve Adliye Encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

8. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Men'i 
Müskirat Kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinin 
tadiline dair (2/247) numaralı teklifi kanunisi ve 
ahiren kabul edilen Müskirat Kanunu dolayısiyle ta
yini muameleye mahal olmadığına dair Adliye En
cümeni mazbatasını. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

9. — Katil kasdiyle cerh maddesinden üç buçuk 
sene küreğe mahkûm olup müddeti mahkûmiyetini 
ikmal ile tahliye kılınmış olan Kasım oğlu Kasım'ın 
iadei hukuku memnuasına dair Başvekâletten mev
rut (3/255) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası vardır, 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Petürge Kazasının Zahnema karyesinden Hacı 

Bin Osman ve lutlanın Osman'ı katil kasdiyle cerh 
etmek maddesinden dolayı Elâziz istinaf Mahkeme
sinin 26 Mart 1336 tarihli hükmü ile vicahen üç bu
çuk sene küreğe mahkûm olup müddeti mahkûmi
yetini ikmal ederek tahliye kılınmış olan Kasım oğlu 
Kasım'ın iadei hukuku memnuasına dair Başvekâle
tin tezkeresiyle evrakı ledettetkik, usulüne mutabık 
ve Usulü Muhakematı Cezaiyenin faslı mahsusu ah
kâmına muvafık olmakla merkumun idadei hukuku 
memnuası münasip olacağının Heyeti Umumiyeye 
arzına karar verildi. 

iye Encümeni Reisi 
namına 
Çorum 

Mehmet Münir 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Tokat 
Emin 
Aza 

Bayezit 
Şefik 
Aza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Aza 

Mazbata Maharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Kırşehir 
Ali Saip 

Aza 
Ergani 
ihsan 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Okunamadı 

RElS — Efendim! Adliye Encümeni mazbata
sını reyi âlilerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olun
du. 

10. — Samsun Rüsumat Müdüriyeti muamelâtın
dan dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesince onbeş 
sene kalebentliğe mahkûm edilen esbak Muhasebei 
Hususiye Müdürü Osman Efendinin Sinop kalesinde 
ikmali müddet etmesi talebini mutazammın (4/190) 
numaralı istidası ve muvafık olduğuna dair Adliye 
Encümeni mazbatası vardır. 

RElS — Okunacaktır efendim: 

Riyaseti Celileye 
Samsun Rüsumat Müdüriyeti muamelâtından 

dolayı Samsun istiklâl Mahkemesince onbeş sene 
kalebentliğe mahkûm Samsun esbak Muhasebei Hu-
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susiye Müdürü Osman Efendinin Sinop Kalesinde 
ikmali müddet etmesi talebini havi istidası ve olbap-
taki İstida Encümeni mazbatası okundu. 

İstiklâl Mahkemesinin esasen kürek mahalli ol
mayan Sivas'ta ikmali müddeti cezaiyesini mahkû
miyet ilâmında tasrih eylemesi bir tedbiri idarî ma
hiyetinde bulunmakla merkum Osman Efendinin Si
nop kalesine naklinde bir mahzur görülemediği ve bu 
cihet kabul edildiği taktirde keyfiyetin Adliye Vekâ
letine işarı muvafık olacağı Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Çorum 
Mehmet Münir 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

Aza 
Konya 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Aza 
Ergani 
İhsan 

Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni mazbatası
nı reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olun
du efendim. 

11. — Ticaret sicilli kanun lâyihası (1/431) ve 
Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, bu kanun için encümence 
müstaceliyet ve tercih teklifi vardır. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Bu kanun 
Ticaret Odaları Kanununa esas olacaktır. Bu kanun 
müstacelen müzakere edilip çıktıktan sonra Ticaret 
Odaları Kanunu mevkii takbik bulacaktır. Onun için 
müstacelen müzakeresi lâzımdır ve teklif ediyoruz. 
Çünkü memlekette tüccarlar, ticaretle alâkadar olan 
müessesatm, acentelerin hülâsa hiç bir şeyin kaydı 
yoktur. Bu, ticaret odalarına esas olacaktır ve tica
ret odaları bu esasa istinat edecektir. Binaenaleyh 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Bu kanun lâyihasının müsta
celen müzakeresini teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyacağım. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ka
bul olundu efendim. 

12. — Orman nizamnamesinin babı sanisinin 
ikinci faslına bir maddeyi müzeyyele ilâvesine dair 

(1/485) nuramah kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni 
mazbatası; 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 

13. — Ziraat Encümeninin, efradı askeriyeden 
alınacak Orman muhafızları hakkında teklifi kanu
nisi ve mazbatası. 

REİS — Müdafai Milliye Encümenine veriyo
ruz. 

14. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin Kel
ler - Gaziantep - yolunun turuku umumiye meyanına 
ithaline dair (2/292) numaralı teklifi kanunisi ve 
Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

15. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanunundan 
fevaidi matlubenin istihsali için derdesti tetkik bu
lunan Belediye Kanununun ceza maddeleri faslının 
müstacelen müzakere ve intacına dair Başvekâletten 
mevrut (3/240) numaralı tezkere ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri müşterek mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınacaktır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bunun da 
Başvekâletten müstaceliyet teklifi vardır. Belediyeler 
mefluç bir haldedir. Hiçbir ceza tatbik edemiyorlar. 
Hiçbir emirleri nafiz olamıyor. Bu mesele de çok 
müstaceldir. Onun için yarınki ruznameye ithaliyle 
müstacelen müzakelerini bendeniz teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ruzname-
de başka bir iş kalmadı, hepsi müstacel oldu. 

REİS — Efendim, yarınki ruznamede müstacel 
mevad çoktur. Mamafih bu kanunun müstacelen 
müzakere ve intacı Hükümet tarafından da teklif 
olunuyor. Encümen de iştirak ediyor. Kanunun müs
tacelen ve vakit kalırsa yarın müzakere olunmasını 
reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 
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Takrirler 

1. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve refiki
nin; şehit Yörük Selim Beyin ailesine tahsis edilen hi-
dematı vataniye maaşatı meyanında kerimesi Nimet 
Hanımın sehven Muvazanei Maliye Encümenince def
tere ithal edilmediğinden mumaileyhaya da beş yüz 
kuruş maaş tahsisi hakkında takriri, 

REİS 
efendim. 

Muvazanei Maliye Encümenine verildi, 

2. — Diyarbekir'de mukim Seh Musa Efendinin 
biraderi olup Baku'da şehit olan Ali Feyzi Efendinin 
depoyu umumideki muhali e fatının itası temenniyatı-
na dair, Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin takriri 
(4/36 ikinci sene), 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Der
sim vilâyetinde Basvartenik Nahiyesinde bir telgraf
hane küşadına dair takriri (4/37) ikinci sene. 

REİS — Son iki takriri Başvekalete gönderiyoruz. 

4. — Ardahan Mebusu Halit Paşa ve kırkbeş re
fikinin, şehit BoğazUyan Kaymakamı esbakı Kemal 
Bey'in ailesine tahsis edilen maaşın tezyidi hakkında 
takriri. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim. Rüfekayi 
muhtereme içinde şehidi mağfur Kemal Bey'i bilme
yen hiç bir arkadaşımız olmadığı gibi bütün millet 
de şehidi mağfurun şehadetinden dolayı halâ kan ağ
lıyor ve ilelebet ağlayacaktır. Bunun zevcesiyle üç ço
cuğuna tahsis edilen maaş noksan imiş geçende de 
unutulmuş. Heyeti Celileden çok istirham ederim, Mu-
vazenei Maliye Encümenine havale buyurun, tasvip 
buyursun. Bunların maişetini temin edecek miktarda 
tezyit buyursunlar ve bunu Heyeti Celilenize getir
sinler. Bunu çok rica ederim. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni
ne havale ettik. Emsali gibi bunun hakkında da ta
biî lâzım gelen muameleyi yapar. 

5. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; gedikli za-
bitanın zammı maaşlarına dair kanun lâyihasının hü
kümetten Meclise tesrii irsali temenniyatına dair tak
riri. 

6. — Van Mebusu İbrahim Bey'in, Van'da bir 
İmâr ve İskân mıntıka müdüriyetinin teşkili temenni-
yatını mutazammın takriri. (4/38 ikinci sene). 

REİS — 5 ve 6 ncı sıradaki takrirler Başvekâlete 
gönderilecektir. 

7. —• Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey'in ruz-
namede bulunan ihtiyat zabitanının terfihi hakkında
ki kanun lâyihasının tercihan müzakere ve intacına 
dair takriri. 

REİS — Efendim! Bu, zaten ruznamenin dördün
cü maddesidir. Bundan evvel teşriî muhakemat kanu
nu var. Buna takaddüm edemez, Orman Kanununun 
mevkiî meriyete vazına dair olan kanun var, ona da 
takaddüm edemez. Mahâkimi nizamiyede alınması 
lâzım gelen harçlara ait teklifi kanunî vardır. Bu da 
basittir. Ayrıca bunun kime tercihen müzakeresini is
tiyorlar bilmiyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - - Efendim, 
buna bir şey takaddüm edemez. Umdelerde ilân edil
di. Ruznamede dört aydır bekliyor. Bunu rica ediyo
ruz. 

8. — Giresun Mebusu Hacim Muhittin Bey ve on 
refikinin; Usulü Muhâkemei Hukukiye ve Usulü Mu-
hakematı Cezaiye Kanunlarıyle Sulh ve İcra Kanun
larının bazı mevaddını muaddil kanun lâyihasının ik
mali müzakeresini müteakip Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu lâyihasının müzakeresinin devamına dair takriri. 

REİS — Şimdi müzakere ceryan etti. Müteakiben 
bir takım bütçeler vardır. Ümit ederim ki cumartesi 
akşamına kadar varidat bütçesini bitirebiliriz. Belki 
pazar günü de bütçe müzakeresi devam eder. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) 
çalışalım. 

Gece de icap ederse 

REİS — Binaenaleyh tercih olunacak bir mesele 
yoktur. Bu takriri reye koymayalım. Heyeti Celile 
herhalde dağılmadan evvel Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nu çıkarmak arzusundadır. Ona göre bu kanunun mü
zakeresini yaparız. Gece mesaisi için bilmem Heyeti 
Celile arzu eder mi? (Hay hay; olmaz olmaz sesleri). 

REİS — Hay hay diyorsunuz, fakat burada top
landığımız zaman ekseriyet olmak lâzımdır. Bilhassa 
Teşkilâtı Esasiye için ekseriyet lâzımdır. 

REFİK BEY (Konya) — Gündüz ekseriyet olmu
yor, gece nasıl olacak? 

REİS — Efendim, ekseriyet olacağını tahmin et
miyorum. Mamafih tecrübe ederiz. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ev
leri uzak olan var, nasıl gelebiliriz efendim, hiç bir 
vakit olamaz efendim. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

1. — Teşriî muhakemat hakkında (1/474) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Teşriî Muhakemat Kanununun müzake
resine başlıyoruz. Yirmi birinci maddenin müzake
resi kâfi görülmüş ve takrirler de okunmuştu. Heyeti 
Celileye hatırlatmak üzere takrirler bir daha okuna
caktır ve reye vazedeceğim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Reis Beyefendi; mad
de ile beraber takrirleri encümene istiyoruz. 

REİS — Efendim maddeyi takrirlerle beraber en
cümen istiyor. Müsaade buyurursanız bu maddeyi 
takrirlerle beraber encümene tevdi edelim O halde 
yirmi ikinci maddeye geçiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; en
cümenden verilmiş dokuzuncu madde vardır, onu mü
zakere edelim. 

REİS — Efendim, dokuzuncu madde malumuâli-
niz verilen bir takrir üzerine encümene iade olunmuş
tu. Encümenden tadil edilerek gelmiştir. O okunacak
tır. Arzu buyuran rüfeka yazabilir. 

Madde 9. — Sulh Hâkimleri Kanunu muvakkati
nin 27 Teşrinisani 1336 ve 3 Teşrinisani 1337 tarihli 
üçüncü ve dördüncü mevaddı muaddele^i makamına 
maddeyi atiye ikame olunmuştur : 

Sulh Hâkimleri alelıtlak resülmal veya kıymeti 
yirmi bin kuruş olan deyn ve aynı menkul davala-
riyle hakkı mesîl ve hakkı mürur davalarına rüyet 
eder. Sulh Hâkimi mahiyet ve kıymeti nazarı itibare 
alınmayarak bilcümle deaviyi mütekabileyi dahi rü
yet eder. Müddeinin şahsı vahit zimmetinde cihatı 
muhtelifeden müteaddit matlubatı bir davada cemo-
lunduğu takdirde matlubatı mezkûreden yirmi bin ku
ruştan dun olsa bile mecmu dava yirmi bin kuruşu 
mütecaviz olursa Sulh Hâkimi niyete haizi salâhiyet 
değildir. Ancak davayi asliye müteferri faiz ve mas
raf ve zarar ve ziyan ve menafi miktarı her neye ba
liğ olursa olsun rüyet ve hükmedeceği gibi münhası
ran davayi asliyeden mütehaddis zarar ve ziyan da
vayi mütekabilesini dahi her ne miktar olursa olsun 
rüyet ve hükmeder. 

REİS — Efendim; encümenden gelen bu mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. Yirmi 
ikinci maddenin müzakeresine geçiyoruz : 

Madde 22. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun yüz otuz sekizinci maddesinin son fıkrası 
bervcçhiati tadil olunmuştur : 

«Fakat davanın bir kısmında müddei ve diğer 
kısanında müddeaaleyh haksız çıktığı takdirde masari
fi muhakeme ve harcı ilâm tarafeyne hisseleri nis
petinde taksim olunur.» 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. 

Madde 23. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nunu ahkâmına tevfikan rüyet olunan mevadda müd
deti temyiz hükmü vicahide tebliğ tarihinden ve 
hüküm gıyabide müddeti itirazın hitamından itiba
ren otuz gündür. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 24. — Sigar ve mecanin ve matunin aley
hinde sudur eden ilâmatı hukukiye temyizen tastik 
edilmedikçe tenîiz olunamaz. Su kadar ki menli tem
yiz zarfında alâkadaran temyizi dava etmezse müd
deti mezkûrc hitamında dava dosyası reisi mahkeme 
tarafından derhal Mahkemei Temyize irsal ve Mah-
kemei Temyizce müstaceldi tetkik olunur. 

REİS — Aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen.br lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun iki yüz yirmi ikinci maddesine fıkrai atiye 
ilâve olunmuştur : 

«Bir ilâmın temyizen tetkiki talep olundukta 
dava tebligatı tahririyeye tabi mevaddan ise dosyası 
ve değilse muhakeme zabıtnamesiyle evrakı müte-
ferriası Mahkemei Temyize gönderilir.:> 

BESİM BEY (Mersin) — Reis Beyefendi, bu 
maddeye müteallik olan madde malumu âliniz en
cümene gitmişti. Mümkünse bu da tehir edilsin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu madde
yi de encümene veriniz efendim. 

REİS — Encümen bu maddeyi de istiyor. En
cümene iade ediyoruz. 

Madde 26. — Zeyli Usulü Muhakematı Huku
kiye Kanununun 29 ve 30 ncu maddelerini muaddil 
kanunu muvakkatin birinci maddesi berveçhiati tadil 
olunmuştur : 

727 — 

http://etmeyen.br


t i 38 15 . 4 . 1340 C : 1 

Mahkemei Temyiz davayı evrak üzerine tetkik 
ve rüyet eder. Ancak emvali gayrimenkulenin ta
sarrufuna müteallik deavi ile miktar ve kıymeti bin 
lirayı mütecaviz olan deyin ve ayın davalarında ta
rafeynden her hangisi istida ve lâyihasında mahke
meye celp olunmasını talep ederse gün tayin oluna
rak yevmi mezkûrde tarafeynin veyahut musaddak 
vekillerinin mahkemede hazır bulunması ve aksi tak
dirde gıyabında tetkikatı temyiziyeye mübaşeret kı
lınacağını mübeyyin tanzim kılınan varakayı dave
tiye alelusul tebliğ kılınır. Tarafeynin taleplerine bi
naen mahkemeye davet olunmaları, vermiş oldukları 
istida ve lâyihalarda beyan olunan ifade ve itiraz
larını izah içindir. Binaenaleyh yevmi muayyende 
tarafeynden hazır bulunanlar muvacehesinde ve gel
meyen olduğu veyahut esasen celbi ve davetleri yo
lunda tarafeynden bir talep sebketmemiş bulunduğu 
takdirde giyaben tetkikatı temyiziye icra olunur. Şu 
kadar ki tarafeynin hiç bir sebeple mukarreratı tem
yiziyeye karşı itiraza ve tashihi karar talebine salâ
hiyeti olmayacaktır. 

" AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Son fıkra 
fazla efendim. 

MÜNlR BEY (Çorum) — Dün geçen maddede 
tashihi karar meselesi hal olundu. Hatta mahâkimi 
sulhiye mukarreratına da teşmil olundu, şu hale gö
re bu maddenin son fıkrasını teşkil eden «şu kadar 
ki, tarafeynin hiçbir sebeple mukarreratı temyizi
yeye karşı itiraza ve tashihi karar talebine salâhiyeti 
olmayacaktır.» Fıkrası kaldırılacak ve hükümetin tek
lif ettiği «Gıyabında karar verilen taraf ancak es
babı kanuniyeye binaen tashihi karar talebinde bu
lunabilir. Vicahen verilen temyiz kararları aleyhine 
tashihi karar iddiası mesmu olmaz.» fıkrası ilâve 
olunacaktır. 

REÎS — Bundan evvel tashihi kararı Heyeti Ce-
lileniz kabul etmişti. Buna tevfikan maddenin niha
yetinde bulunan «şu kadarki, tarafeynin hiçbir se
beple mukarreratı temyiziyeye karşı itiraza ve tas
hihi karar talebine salâhiyeti olmayacaktır.» fıkra
sının tayyını encümen teklif ediyor ve onun yerine 
de «Gıyabında karar verilen taraf ancak esbabı ka
nuniyeye binaen tashihi karar talebinde bulunabilir. 
Vicahen verilen temyiz kararları aleyhine tashihi 
karar iddiası mesmu olmaz.» fıkrasının da ilâvesini 
istiyor. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Yir
mi altıncı madde bu kanun ile istihdaf olunan müs-
tahsen gayeyi ta'kîm ediyor. Biz mahkemeye işi dü
şecek olan insanların az zaman zarfında hakkı is

tihsal etmek noktası itibariyle bir kanun tanzim et
tik. istinaf mahkemelerini kaldırıyoruz. Diyoruzki 
bu, hakka vusul için birçok zamanların kaybedilme
sine. sebebiyet veriyor. Halkı birçok külfet ve mas
raftan kurtarmak istiyoruz. Beriden de bütün efradı 
millete Mahkemei Temyize müracaat etmek, mu
rafaa olmak hakkını veriyoruz. O kapıyı açık bıra
kıyoruz. Eğer bu kapı açık kalacaksa, bunu Heyeti 
Celileniz tasvip edecek olursa benim kanaati zatiyem 
itibariyle istinaf mahkemelerini yerinde bırakmak 
daha muvafık olur. Şimdi Bayazit'te Mahkemei as
liyede cereyan eden bir muhakemede davayı kaybe
den birisi eğer müddeabihin miktarı kanunda gös
terilen miktardan fazla olursa istida ile Mahkemei 
Temyizde murafaa olmak hakkını muhafaza edecek, 
o gelecek, hasmı da, hasmı kanunisi de gelmek mec
buriyetinde kalacaktır. 

AHMET SÂKl BEY (Antalya) — ihtiyara bağ
lıdır. 

HASAN FEHMÎ EFENDİ (Devamla) — ihtiyara 
bağlı değil mi efendim? Mahkemei asliyeye gitmek 
hukuk davalarında mecburi midir Beyefendi? Yani 
hakkını istihsal için mahkemeye gitmek ihtiyaridir 
Beyefendi. Onun için bu verilecek cevap değildir. 
Mahkemei asliyeye de gitmek ihtiyarî efendim. Bi
risi diğerini de sürükler. Eğer diğerinin gelmemesini 
esas itibariyle kabul ediyorsanız diğeıri de gelmesin, 
doğrudan doğruya hükmü versin diyelim. 

AHMET SÂKt BEY (Antalya) — Mahkemei 
Temyiz esas mahkemesi değildir. Tetkik mahkeme
sidir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Eğer tetkik mahkemesi ise evrak üzerinde tarafeynin 
ne diyeceği varsa, ne söyleyeceği varsa kâğıt üzeri
ne yazar, evrak yapılır, gönderilir. Bugüne kadar ol
duğu gibi orada evrak üzerinde tetkikat yapılır. On
dan sonra intacedilir. Şimdi memleketimizin en uzak 
bir köşesinde, yoldan mahrum, vesaitten mahrum 
bir acizi, dişli zengin birisinin amal ve makasıdına 
tebaan Mahkemei Temyize kadar göndermek, sürük
lemek mecburiyetinde bırakmak, zannediyorum şi-
mei adaletle kabili telif değildir. (Doğru sesleri) 

E, gitmesin, rica ederim hasmin gidecek, Mah
kemei Temyizin muvacehesine çıkacak, derdini ken
di ağziyle dökecek anlatacak, dinletecek, öbürüsü 
gitmeyecek. Böyle bir taraflı düşünülürse bu madde 
memlekette arzu ettiğiniz adaleti temin ve tesis ede
mez beyefendiler. 
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Sonra işlerin uzaması meselesi : İstinaf mahkeme
lerinin bulunduğu zamandan daha fazla uzamayı mu
cip olacak. Çünkü, en uzak yerden kağıt göndere
cek, gün tayin olunacak, o adam kalkacak gelecek, 
belki istimhal edecek. Haydi istimhale müsaade et
miyoruz diyeceksiniz. Fakat gün tayin olacak, o gün 
iş bitmeyecek, ertesi güne talik edilecek ve belki di
ğer tarafta ben de geliyorum, diyecek. Ben de hak
kımı doğrudan doğruya kulağınıza îsâle çalışacağım 
diyecek. Bunu mahrum edecek misiniz? Binaenaleyh 
adaleti, sürati bu madde doğrudan doğruya felce uğ
ratıyor. Bu nokta da Heyeti Âliyenizin enzarı dik
katini celp ederim. Sonra rica ederim. Mahkemei 
Temyiz kendisine her gün tevarüt eden evrak üze
rinde tetkikatını kanunen muayyen olan zaman zar
fında yapamıyor, başaramıyor. Böyle halkı tulü müd
det intizarda bırakıyor. Yani evrak üzerinde tetkika-
tı kanuniyesini, işlerin kesreti, ehemmiyeti yüzünden 
vaktü zamaniyle tetkik edemiyor. Böyle azamî üç 
ayda intacı zarurî olan bir evrakın altı ay, sekiz ay 
kaldığı da vardır Beyefendi. Şimdi bu heyete bir de 
murafaa hakkını verdik mi işte mahkemeyi o saatte 
iş göremeyecek hale koyarsınız. Rica ederim, bu gün 
yetmiş tane istinaf mahkemesinde görülebilecek da
vayı yani yetmiş tane istinaf mahkemesine vazife 
veren işleri tutuyoruz bir Mahkemei Temyize gön
dereceğiz. Yani aşağı yukarı kabili istinaf olan da
vaları, yani bir vilâyette bulunan kabili istinaf da
vaları, bir istinaf mahkemesi görüyordu. Şimdi yet
miş tane istinaf mahkemesinin bütün davalarını Es
kişehir'e göndereceğiz. Rica ederim, dört beş kaza
dan ibaret olan bir vilâyetin istinaf mahkemesi, ken
disine ayrılan işleri başaramadıklarını gördüğümüz 
halde, böyle yetmiş tane istinaf mahkemesinin işini 
Mahkemei Temyize verirsek, iş çıkaracak diye bek
lersek zannederim aldanırız. Sonra böyle Mahkemei 
Temyiz evrak üzerinde kılıkırk yarar derecesinde tet
kik edecek diye beklerken, böyle işlerini, altından 
kalkamayacak derecede çoğaltacak olursak, üzerinde 
tetkikat yaparak çıkaracağı evrakda, beklenilen şe
raitte çıkmayacaktır. Beyefendiler, binaenaleyh bu 
hususta daha fazla .vukuf ve ihata sahibi zevat bu 
nokta hakkında söz söylesinler. Memleketin adliyesi 
namına, umuru adliyede muhakematta sürat namı
na, yani bu kanunlar belki iyilik yerine fenalık ya
pacağız. Yani bu Mahkemei Temyizden bu hakkı 
mürafaayi kaldıralım. Evrak üzerinde tetkikat yaptı
ralım. Elye'siihdelrahatiyn - Ümitsiz kalmak iki ra
hatın birisidir : Binaenaleyh halkı tulu müddet sü
ründürmeyelim. Ben aşağı yukarı farz ile arz etmek 

istediğim noktayı arz ettim zannederim. Encümen 
bu maddeyi alsın veyahut tayyedelim. Maddenin 
murafaaya ait fıkaratını tayyedelim. Her halde bu 
maddenin memleketimizin ve atmak istediğimiz adım
larla uygun olmadığını görüyorum. Takdiri Heyeti 
Âliyenize aittir. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDÎ (Eskişehir) — 
Efendim, Mahkemei Temyizde aleni murafaa mese
lesi bir defa daha kanuna konmuş ve kaldırılmıştır. 

AHMET MAHİR EFENDÎ (Kastamonu) — Ka
biliyeti tatbikiyesi olmadığı anlaşılmış. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDÎ (Devamla) — 
Kabiliyeti tatbikiyesi vardır efendi hazretleri. Bir 
kere süratle yürünen yolun gayesi nedir. Yani her 
şey süratle yürüsün diyoruz. Süratle nereye gidece
ğiz efendiler. İhkakı hak kaziyesi değil mi? Eğer ih-
kakı hakkı temin etmek için bir kaide vazolunuyor-
sa , o biraz batâetle olsa da neticesi ihkakı haktır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Ondan 
bıktık da onun için yapıyoruz. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDÎ (Devamla) — 
Efendiler, bir işten maksat ne ise hüküm ona göre
dir. Adliyeyi ne için vazediyoruz. îhkakı hak için 
değil midir? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Vaktin
de.. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDÎ (Devamla) — 
Her şey vaktindedir. Tizi reftar olanın payine da-
men dolaştığını da hiç hatırdan çıkarmayınız. Za
ten Mahkemeyi Temyiz Mürafaatı olmadığı halde de 
mutlaka evrakı heyet huzurunda okuması ve bütün 
heyetin istama etmesi lâzımdır. Çünkü bir zat tara
fından okunarak diğerlerine teminat vermesi suretiy
le yapılan tetkikat hiçbir vakit mahkemelerden bek
lenilen netayici temin edemez. Murafaa meselesi de 
diğer mesail gibi evrakın tetkikinden başka bir şey 
değildir. Yalnız tarafeynin celbi meselesi vardır. 
Tarafeyn kendi davalarının süratle intacını arzu eder
lerse hiç talep etmezler bunu. Asıl maksat mahke
mede aleniyet huzurunda ihkakı hak edildiğini gös
termektedir. Yani evrakı ne suretle tetkik ediyorlar, 
evrak ile ne suretle alâkadar oluyorlar, aynı davaya 
ne suretle alâkadar oluyorlar. Bunu göstermek ve 
nazarı dikkatlerini celp etmektir. Çünkü aleniyet 
huzurunda yapılan muhakeme ile kendi kendine ya
pılan muhakeme arasında dikkat noktai nazarından 
çok fark vardır. Ahvali ruhiye üzerinde pek çok 

1 fark gösterir. 
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AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Öy
le ise Mahkemei İstinaf durmamalı idi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
Bütün davaların murafaa ile olması lâzım değildir. 
Burada tarafeynden herhangi birisi arzu ederse şa
hitleri, ispatlan gelmek suretiyle değil, yalnız ken
disi gidip mürafaatını beyan etmek maksadiyle bu, 
buraya konulmuştur. Yani temini adalet için her 
hangi bir şey aranılmış ise bu da o meyanda bulun
muş ve konulmuştur. Binaenaleyh maksat temini 
adalettir. Yani süratle, yıldırım süratiyle gitmekle 
iş bitmez. Biraz tayyare süratiyle, biraz şimen
difer süratiyle o gayeye gene vasıl olunur. Binaen
aleyh bu mesele, kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı 
için kaldırılmış değildir. Mahkemei Temyiz azala
rının Nezaret üzerinde yapmış oldukları tesirden 
dolayı kaldırılmıştır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — İşin 
içinden çıkamamıştır Mahkemei Temyiz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
Efendim işin içinden çıkamayan adamlar Mahkemei 
Temyize gitmezler. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bin 
iş birden görülmez. Onbin onbeş bin iş cereyan 
ediyor Mahkemei Temyizde, 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
maddei haziranın istihdaf ettiği gaye Mahkemei Tem
yizde mürafaayi temin etmek gibi cidden memleke
tin muhtaç olduğu çok şayanı takdir bir gayedir. 
Devairi bugün altı iken evvelce bunun dununda idi. 
Bu mesele de nazarı dikkate alınmalıdır. Yani Mah
kemeyi Temyizin teşkilât ve tesisatı ahiresinin de bu 
mesele üzerinde tesiratı olduğu derpiş olunmalıdır. 
Mahkemei Temyiz evvelce kendisinin pişi tetkikine 
gönderilen bütün deaviyi alır. Fakat bu maddei ka-
nuniyenin temin ettiği aleniyet; murafaa usulü olma
dığından azasından birine dosyayı verir, o gider evin
de tetkik eder, notlarını yapar, ondan sonra heyete 
verir, imza ederler karar çıkar. Efendiler, bu çok mah
zurlu bir şeydir. Mahkemeİ Temyizde uzun seneler 
kemali liyakatla ifayı vazife etmiş aramızda arkadaş
lar vardır. Bu hakikat onların da tahtı tasdik ve iti-
raflarındadır. Çünkü Mahkemei Temyizi terkip eden 
zevatı âliye dahi her halde mütecanis ve müteadil ola
mazlar. Binaenaleyh yekdiğerinin kusur ve nevakısını 
diğer insanların ikmal etmesi için, hâkimi münferitli-
ğin lağvını ve hâkimi müçtemiliğin kabulünü de bu
na binaen kabul etmiştik. Mademki, bu düşünce teş
kilâtı adliyemize vücut vermiştir, onun mucibatı ta-

biiyesidirki, Mahkemei Temyiz de müçtemian evra
kı tetkik etmek mecburiyetinde kalsın. Bu mecburi
yeti Mahkemei Temyize kanun kuvvetiyle tahmil et« 
mek için bu maddeyi kabul etmekten başka çare yok
tur. 

Hasan Fehmi Efendi hazretleri, bu maddenin ka
bulü ile Mahkemei Temyizde işlerin tavik edileceği
ni zannettiler. Bundan maada bir taraflı, bir vecihli 
düşünen bir madde diye telâkki buyurdular. Bende
niz bu zan ve bu telakkilerine iştirak edemem. Evve
lâ madde bir vecihli değildir. Mahkemei Temyizde 
yine tetkikatı temyiziyenin evrak üzerinden olması 
asıldır. Yalnız eskiden olduğu gibi hafiyyen değil, ale
nen olacaktır. Münferiden olmak ihtimali mürtefidir, 
müçtemian olması mecburidir. 

İkincisi; temyiz edilen davanın tarafeynini teşkil 
eden eşhasın herhangi bir surette mahkemeye gitmesi 
mecburî değildir. Madde, pek sarih olduğu üzere, ta
rafeynden biri arzu ederse Mahkemei Temyizde, tet
kikatı temyiziye hakkında kendi uhdesine tevcih edi
len veyahut müteallik olduğunu zannettiği hakka dair, 
hakikatin sübutunun tavzihi ve ispatı için SJZ söyle
mek ve umumî efkâra göstermek hakkını istimal et
mek isterse bu haktan kendisini menedecek hiçbir 
kuvvet ve mantık yoktur zannederim. Benim lehimde 
ve aleyhimde bir temyizi dava varit olmuş ise, ben ev
rakla bir şey bildirdiğim gibi, sonradan varidi hatır 
olan bir şeyi de şifahen Mahkemei Temyizin huzu
runda söylemekten beni menedemezsiniz. Ederiz de
mek hak ve madaletin manasını kabul etmemek olur. 
Bu madde lâzimei adaleti temin etmiştir. Onun için 
madde hiçbir suretle bir vecihli değildir. Tarafeynden 
birine istemek hakkı vermiş, diğerini menetmiş değil
dir. Birisi istediği zaman diğeri de isteyebilir. Hsr 
ikisi istemiş ise her ikisi de davet olunur. Birisi istemiş 
ise ona tebligat icra edilir. Efendi hazretlerinin bu
yurdukları gibi Bayazit'ten kalkıp gelmek mecburi
yeti yoktur. İsterse gelir, isterse gelmez. İkinci bir 
defa daha gönderebilir, birisinin gelmesi diğeri
nin gelmemesinden dolayı gelenin lehine, gelmeyenin 
aleyhine diye bir şey yoktur. Çünkü kanun hükmü 
birdir, evrak ortadadır ve bunlar lâyetegayyerdir. 
Tarafeynin gelip gelmemesi ile veyahut birisinin gelip 
diğerinin gelmemesiyle tagayyüre uğrayacak bir şey 
yoktur. 

Sonra işlerin teahhuru meselesine gelince, işlerin 
teahhuru gayrivarittir zannederim. Çünkü Mahkemei 
Temyiz tetkikatı temyiziyeyi evrak üzerinde yapar
ken ne kadar müddet kaybedecekse, tarafeynden bi-
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rinin veya ikisinin Mahkemei Temyize müracaatı 
üzerine şifahî malumatla tetkikata tabi tutulacak ev
rak münderecatının tavazzuh etmesi, belki mazharı 
suhulet ve sürat olur. Biz meseleyi berakis telakki 
ediyoruz. Onun için bendeniz Hasan Fehmi Efendi 
hazretlerinin mütalâatına iştirak edemiyorum. 

Madde bu noktaya kadar ve bu esaslardan dola
yı son derece şayanı iltizamdır ve mucibi memnuni
yet ahkâmı muhtevidir. Yalnız encümenin tayyını 
kabul buyurdukları «Şu kadar ki» kelimesinden baş
layan son fıkra yerine «Gıyabında karar verilen ta
raf ancak - esbabı kanuniyeye binaen tashihi karar 
talebinde - bulunabilir. Vicahen verilen temyiz karar
ları aleyhine tashihi karar iddiası mesmu olmaz... 
Ilh.»' diye bir kayıt koymuşlardır. Yani hükümetin 
teklifini encümen de kabul etmiştir. Giyabmda ve vi-
cahında karar verilmiş olan adamların, tashihi ka
rar talebinde bulunmasında bir mahzur olmadığını 
zannediyorum. Niçin gıyabında hüküm verilmiş olan 
adam esbabı erbaadan dolayı tashihi karar talebinde 
bulunmak hakkına malik oluyor da, vicahında karar 
verilmiş olana bu hak bahşedilmiyor? Bunu anlamı
yorum. Eğer bir cihet varidi hatırsa ve mahkeme vi
ranında cereyan etmiştir, tashihi karar talebine sebsp 
teşkil edecek dört sebepten birisi mevcut ise, vicahın
da muhakemenin esnayi ceryanmda onu irae etmesi, 
mahkemeye bildirmesi mümkündü, yapmalı idi, de
nirse... Efendim yapar da mahkemeye anlatamamış 
olur, mahkeme zühul etmiş bulunur; sebep orta yer
de kalırsa mahkeme neden tashihi karar etmesin? Bu 
ciheti de encümen tenvir ederse bendeniz çok mem
nun kalacağım. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bu maddenin istihdaf 
ettiği murafaa usulünün lüzum ve ehemmiyetinden 
Abdullah Azmi Efendi hazretleriyle Süreyya Beyefen
di lâzımı veçhile bahsettiler. Bendeniz Hasan Fehmi 
Efendi hazretlerinin beyanatlarını dinlerken, zannet-
timki, bütün daaviyi hukukiye ve ticariye mürafaai 
aleniye usulüne tabi tutuluyor. Halbuki öyle değildir. 
Mürafaai aleniyeye tabi tutulan işler, bin lirayı mü
tecaviz deâvi ile emvali gayrı menkuleye müteallik 
deâvi olmakla beraber, murafaanın icrası da tara
feynden birinin talepte bulunmuş olmasına mütevak
kıftır; malumu âlilerinizdirki, aleniyyet en mühim bir 
esastır. Tarafeyn için en mühim bir teminattır. Hepi
miz biliriz ki, şimdiye kadar Mahkemei Temyizde ic
ra edilen tetkikatı temyiziye, aîelekser heyetten bir 
zatın evrak üzerinde icra ettiği tetkikata binaen, arka
daşlar huzurunda vuku bulan takriri şifahisi üzerine 

icra edilir, buna binaen karar verilirdi. Bunda mese
le, tarafeynin lâyihalarında dermeyan ettikleri nikatın 
isabet ve ademi isabetini tayin meselesi, evrakı tem-
yiziyeyi tetkik ve telhise memur edilen azanın lütuf 
ve himmetine kalıyor, inşallah bundan sonra Mahke
mei Temyiz murafaaya tabi olmayan işlerde de bu 
tariki takip etmez. Müçtemian evrakı temyiziyeyi, 
tarafeynin evrak ve lâyihalarını müçtemian okur ve 
ona göre karar verir. Şimdi tarafeynden birisi hak
kını ve maksadını Mahkemei Temyize gelerek şifahen 
müdafaa ve ifade etmek isterse, böyle bir hakkı meş-
rııdan onu mahrum etmek muvafıkı adalet midir? 
Zaten murafaa meselesi lâalettayin cereyan etmeyecek
tir. Levayihi temyiziyede dermeyan edilen hususata 
münhasır kalacaktır. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Hasmını izrar kas
tiyle olursa. 

MÜNİR BEY (Devamla) — Hasmı izrar kasti 
yoktur. Hasan Fehmi Efendi hazretleri, mahakimi 
istinafiyeyi sürati muhakemeyi temin için lağvettik 
diyorlar. Zannediyorum ki, mahakimi istinafiyenin 
bu gün lağvedilmesi yalnız sürati muhakematı intaç 
için değil, daha bir takım zaruret neticesidir. İşte 
mahkemeyi istinafiyenin lağvıdır ki bu dereceden 
mahrum olan eshabı hukuk ve daaviye, teminat bahş 
olacak usullerin vaziyetini istilzam eder. Nasıl ki da
vaların isabeti tamme dahilinde görülmesi için hâki
mi müçtemi usulü kabul edilmiş ise, bazı kuyut ve 
şurut dairesinde tarafeynin talep ve arzularına müte
vakkıf olarak Mahkemei Temyiz için murafaa usulü 
kabul olunmuştur. Bu usulün kabulünde ne tehiri 
muhakemeyi mucip bir hal vardır, ne de adaletin ha
leldar olmasını mucip bir hal vardır. Mahkemei 
Temyize evrakın nasıl gittiğini ve Mahkemei Temyize 
giden evrakın, sıraya tabi tutularak, ne kadar müd
det zarfında tetkik edildiğini nazarı dikkate alırsak, 
mülâhaza edersek murafaaya tabi tutularak tetkikatı 
temyiziyesinin icra edilmesi istenilen ilâmatın katiyen 
teahhüre uğramayacağı taayyün eder. Bu gün evrak 
üzerine icra edilen tetkikatı temyiziye müddet nokta
sından ne ise, murafaa ile cereyan edecek tetkikatı 
temyiziyenin hasıl edeceği neticede müddet noktasın
dan aynı şeydir. Bunda bendeniz hiç bir fark görmü
yorum. Bilâkis murafaada teminat görüyorum. Mu-
hakematta aleniyet en ziyade mucibi emniyet olan 
ahvaldendir. Bir kapalı yerde tetkikatı temyiziye icra 
edilmektense, tarafeynden herhangi biri arzu ettiği 
surette, onun talebine binaen Mahkemeyi Temyiz bir 
heyeti hâkime halinde işi tetkik edecek, kapılarını 
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açacak. Murafaayı aleniye isteyen adamlar lâyihala
rında dermeyan ettikleri esbap ve mütalâatın tavzihi 
için söz söyleyecek ve binnetice ben maksadımı ifa
de ve teşrib ettim diyecek. Malumdurki, maksadın 
tahriren ifadesi ile şifahen bir maksadın ifade ve if-
hamı arasında mühim bir fark vardır. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Diğer taraf ne ya
pıyor o zaman? 

MÜNİR BEY (Devamla) — Diğer taraf arzuya 
tabidir. Diğer tarafta arzu ederse gelir. Arzuya tabi
dir. İcbar edilmez. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Gelmezse. 
MÜNİR BEY (Devamla) — Gelmezse o vakit ta

viki muhakematı mucip olmaz. Arz ettiğim gibi mu
rafaa usulü tamamiyle teminat bahştır. Tashihi ka
rar meselesi; Süreyya Beyefendi bir şeyden bahset
tiler Zaten murafaaya tabi tutulan tetkikatı temyizi-
yede tarafeynden biri gelmiş olur ve onun hakkında 
tetkikat, tahkikat vicahen cereyan etmekle beraber 
kararı temyizi de vicahen verilmiş olursa, artık tashihi 
kararı mucip olan ahval mahkemeye izah edilmiş ve 
o mesele tamamiyle tetkik edilerek halledilmiş olu
yor. Vicahında tetkikatı temyiziye icra olunmuş olan 
bir adamı n tekrar tashihi karar hakkına malik olması 
hükümetten gelen teklifte de bulunmuyordu. Encü
men işin teahhürünü ve binaenaleyh beyhude işlerin 
tekessürünü mucip olur mülâhazasına binaen hükü
metin teklifi muvafık görür. Tashihi karar hakkı yal
nız tetkikatı temyiziye gıyabında cereyan eden tara
feyne verilir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Müçtemian evrakı davayı müzakere ve mütalâada bü
yük bir fayda olduğunda şüphe yok. Zati âliniz, onu 
tasvip buyurursunuz. Yalnız bin lirayı mütecaviz olan 
deâvinin müdafaasını tecviz ediyorsunuz Mahkemei 
Temyizde. Halbuki Anadolu'dan gelecek evrakı deâ
vinin ne kadar binleri mütecaviz olanı vardır? Yüzde 
bir tane yoktur. İstanbul'da keza. Demek ki müçte
mian lâzım gelen müzakereyi icra etmek için on bin, 
on beş bin lira düşünüyorsunuz. Mahkemei Temyizde 
murafaasını müteakip ne olacak? öyle ise umum için 
açalım murafaa ile mahkeme noktasını, herkes ihka-
kıkah etsin. Gelsin huzuru mahkemeye ifadei meram 
etsin. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendi hasretleri, bir 
kere Mahkemei Temyiz, zati âlinizin Mahkemei Tem
yizde bulunduğunuz zamandaki gibi kalmamıştır. İki 
daireden değil, beş daireden mürekkeptir. Ahiren ka

bul edilen kanun mucibince altıncı bir dairede ilâve 
olunmuştur. Sulh hukuk dairesinden başka iki hukuk 
dairesi vardır. İki de istida dairesi vardır. Binenaleyh 
Mahkemei Temyize devlet bu kadar masraf ettikten 
sonra, Mahkemei Temyize memur olan hükkâm - ki 
asıl bu lâyihanın esasını tanzim eden heyette bulun
muşlardır. Kendileri tecaribi medide eshabındandır -
onlar artık insaf ederler. Daha ziyade faaliyetle çalı
şırlar. Bu murafaadan maksat nihayet heyeti temyi-
ziyenin tetkikatını, kapıları açarak, talep edenlere 
karşı alenen icra etmesidir. 

Fark meselesine gelince : Malûmu âliniz deaviî 
mühimme ile deavii cüziye arasında fark vardır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Hak birdir. 

MÜNİR BEY (Devamla) — Hak birdir. Fakat 
sulh hâkimlerinin niyetle mükellef oldukları deâvinin 
tabi olduğu usul ve merasim ile, mehakimi asliyenin 
tabi olduğu usul ve merasim bir midir? Bunların tabi 
oldukları usulü muhakeme başka başka değil midir? 
Davaların müstaceliyeti, keyfiyet ve kemmiyeti mah-
susası icabatıdır ki; her birinin tabi olduğu usul ve 
merasim başka başka konmuştur. Meselâ deâviyi hu
kukiye ve âdiyede mürürü zaman hakkı (on beş) sene 
iken bazı deâvi ve mesaili ticariyede bir seneye ka
dar muhtelif müddetler kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
hukukî ve cezaî deâvinin tabi olduğu usul başka baş
kadır. Eğer imkânı olsaydı bendeniz derdim ki, alel
ıtlak talep vukuunda, deâviyi hukukiyenin murafaayı 
aleniye ile tetkikatının icrası kabul edilsin. Fakat 
mümkün değil bu murafaa, sırf devaii mühimmeye 
ait bir şeydir efendim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Mahkemei Temyizde murafaa bulunduktan sonra 
mahkemei istinafın ilgası doğru olamaz. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyacağım. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim; lâyihai kanuniyede kabul edilen 
murafaa hususu, esas itibariyle bir teminatı hukuki
yedir. Aynı zamanda kanunun isminden istifade ede
rek bazı arkadaşlarımız tarafından güya iltizam olu
nan esas, ylnız tesrii muhakemenin temini gibi bir 
vaziyeti hukukiye hasıl etmek olduğu ileri sürülmüş
tür. Efendiler; dünyada hiçbir adalet mahkemesi ta
savvur olunamazki, sürat yapacağız derken ihkakı 
haktan istinkâf etsin. Kanun, doğrudan doğruya ve 
esas itibariyle ihkakı hakka mani olan ve halkın bir 
çok zamanını israf eden esasatı kaldırmıştır. Binaen-
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aleyh bütün lâyihai kanuniyede şu noktai nazar ka
bul edilmelidir. Esasatı hukukiye tamamiyle ihkakı 
hakkı kâfil olacak bir şekilde lâyihai kanuniyede mün
demiçtir. Tesrii muhakemata giderken, taviki muha-
kemata gitmiş olmuyoruz. Sürat iltizam ederken ada
let esasından ayrılmış olduğumuzu iddia etmiyoruz. 
Binaenaleyh bu lâyihai kanuniye, adalet esasına da 
mutabık bir lâyihai kanuniyedir. Sonra lâyihai ka
nuniyede, murafaa esasını kabul ettiğimizin anlaşıl
ması lâzım gelir. Lâyihai kanuniyede murafaa usu
lünü kabul ederken, acaba Türkiye dahilinde kaç bin 
dava bin liradan yukarıdır. Bunlar hangi mevkilerde 
infaz edilmiştir ve ne neticeler alınmıştır? Bunların 
ihsaî malumatı tetkik olunmuş ve bin liradan yuka
rı olan deavinin kısmı küllisi de, demin Hoca Efen
di hazretlerinin buyurdukları gibi, İstanbul, İzmir, 
Adana gibi vesair ticareti çok olan sevahile inhisar 
etmek üzere adedi üç binden fazlaya çıkmamakta
dır. Binaenaleyh bu derecedeki deavi, Mahkemei 
Temyizi de işgal edecek raddede değildir ve Lâyihai 
Kanuniye yapılırken, Mahkemei Temyiz aza ve rüe--

sasının mütalaatı alınmış ve vazifelerinin bu suretle 
işgal edilmeyeceği kendileri tarafından da tamamen 
kabul olunmuştur. Bu esas Mahkemei Temyizce ka
bul edildiği gibi, teminatı hukukiye olmak itibariyle 
de, mademki, istinaf mahkemeleri lağvolunmuştur, 
murafaa da lâzımdır. Çünkü istinaf mahkemelerinin 
lağvı bir zarurettir. Bir fayda temin etmemiştir. Fakat 
bir teminatı hukukiye olmak üzere, lâyihai kanuniye
de murafaa esasının kabulü lâzımdır ve adalete de 
muvafıktır. Onun için bu esasın Heyeti Âliyenizce ka
bulünü rica ederim. 

(Müzakere kâfi sesleri.) 
REİS — Efendim, Hasan Fehmi Efendi müza

kerenin kifayeti aleyhinde söyleyecekler. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Mese
le mühimdir. Müzakere gayri kâfidir. Çünkü, şahısla
rı kadar malumatlarına da hürmetkar bulunduğum 
Münir Beyefendi ve Süreyya Beyefendiler beyanatla
rında, Mahkemei Temyiz kendilerine gelen evrakı böy
le heyet halinde toplanıp okumaz, buyurdular. Ne
den okumuyor acaba? Okunmamaktaki sebep nedir? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Kes
ret... 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Muame
lâtı kesretidir. Bakınız efendiler, kesreti muamelât yü
zünden, beş kişiden mürekkep olan bir heyet, böyle 
toplu olarak evrakı okutup kararını vermiyormuşta, 
azadan birisi alıyor, hulâsa ediyor, okuyormuş. Ne

den?.. İşlerin çokluğundan. Bu yüzden mahkemenin 
azası, davanın mahiyeti, sureti seyir ve hareketi hak
kında, lüzum ve ehemmiyeti nispetinde haberdar ola
madıklarını itiraf ediyorlar demektir. Ben zannediyo
rum ki mesele budur. Ya murafaa olursa; o zaman 
ne olacak?.. İşler daha çok olacak. Mantıkla mizana 
vurulunca zannediyorum iyi neticeler vermiyor. Son
ra faaliyetinin takdirkârı bulunduğum Vekil Beyefen
di... 

REFİK BEY (Konya) — Kifayeti müzakere aley
hinde söyleyecektiniz. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Mü
saade buyurun, «çünkü» dedim efendim. (Handeler.) 
«Çünkü» yi teşrih etmek lâzımdır. Şimdi faaliyetine 
takdirkâr bulunduğum Vekil Bey, böyle murafaası 
takip olunabilecek deavinin adedi istatistiklere naza
rin, sabit, muayyen, mukarrer istatistiklere nazaran 
ir al umdur, ehemmiyetli bir şey değildir, büyük bir ye
kûn da değildir ve miktarı malumdur, dediler. Sonra 
da bu deavinin adedi, iki bin, üç bin buyurdular. Rica 
ederim, ben bekledimki, 2 362 adet evrak vardır di
yecek idi. Rica ederim 2 000 - 3 000 derse istatistike 
malik olduğunu söylemiş olur mu Adliye Vekâleti? 
Rica ederim 2 000 - 3 000 demekle istatistike malik 
olmuş olur mu? Bilmiyorum, takdirinize havale edi
yorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — İki bin ilâ 
üç bin adet demektir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bina
enaleyh bir de Beyefendiler, bu maddeyi okurken, göz
lerinize cumhuriyet ve halk hükümeti gözlüğünü ta
karak... 

REFİK BEY (Konya) — Daima gözde o... 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Hakkı o 
suretle mütalaa buyurmanızı rica ediyorum. Zanne
diyorum bir akideyi layezal, sabit bir akide mahiye
tinde Fırkanın Nizamnamesinde «Hiçbir ferdin, hiç
bir cemaatin hiçbir imtiyazını tanımayız.» dediniz. 
Demek ki siz, bu Heyeti âliyeniz, yüz binlerle liraya 
malik olan insanların davasını başka mahiyette, fıka-
ranın davasını başka evsaf ve mahiyette mi gördür
mek istiyorsunuz Beyefendi? (Gürültüler.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Fakat Ho
ca, iş gördürmeye kalırsa Hayyealelfelâh... 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bu me-
nafii ammeye ve menafii memlekete muhalif olduğu 
gibi, Halk Fırkasının bütün cihana ilân etmiş olduğu 
düsturları vardır. Bu düsturlara da muhaliftir. Bir tak
ririm vardır, kabulünü rica ederim. 
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ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY I 
(İzmir) — Reis Bey, müsaade buyurur musunuz efen
dim? Hoca Efendi hazretleri, ifadem arasındaki (İki 
bin, üç bin kadardır.) tarzında vaki olan sözümü ma
atteessüf yanlış tefsir ettiler. Evet 1339 senesinde 
(2 600), 1338 de (2 700) dava rüyet edilmiştir. Bunun 
vasatisi alınarak öyle söz söylenir. Yani bunun 3 - 4 
senelik vasatisi alınır. Onun üzerine söz söylenir. 
Onun için söylenen sözün lâalettayin söylemiş oldu
ğunu kendileri iddia edemezler. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reyi 
âlilerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal- i 
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye j 
26 ncı maddenin tarafeyne vicahen murafaa hak- j 

kını bahşeden fıkaratının tayyini teklif eyleriz. 
Erzurum Kastamonu j 

Raif Hasan Fehmi 

REİS — Efendim, 26 ncı maddedeki tarafeyne vi
cahen murafaa hakk nı bahşeden fıkraların tayyini tek- } 
lif ediyorlar. Bu teklifi reye koyacağım. Nazarı iti- i 
bare alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Nazarı mütalaaya almayanlar ellerini kaldır- ] 
sın... Nazarı mütalaaya alınmamıştır. 

Şimdi efendim, encümen maddenin son fıkrası olan ' 
(Tarafeynin hiçbir sebeple mukarreratı temyiziyeye i 
karşı itiraza ve tashihi karar talebine selâhiyeti olma
yacaktır.) fıkrasının tayyini ve buna mukabil hüküme
tin teklifindeki (Gıyabında karar verilen taraf, ancak ı 
esbabı kanuniyeye binaen tashihi karar talebinde bu
lunabilir ve vicahen verilen temyiz kararları aleyhine 
tashihi karar iddiası mesmu olmaz.) Fıkrasının ikame- ı 
sini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et- i 
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

Madde 27. — Mahkemeyi asliye vazaift bir hâkim 
tarafından ifa olunan mahallerde o hâkim hakkında 
vukubulan reddi hâkim davası en yakın mahkemei as
liyede tetkik ve hallolunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Mahakimi asliye reisi ve aza mülâ- I 
zımlarıyle müstantikler veya sulh hâkimi ve sıfatı 
hâkimiyeti haiz icra reisi ve başmuavini aleyhinde I 

ikame olunacak iştikâ anilhükkâm davasının rüyeti, 
dairei kazaiyesinde bulundukları mevaddı cinaiyeyi 
rüyete memur mahakimi rüesa ve aza mülâzımları 
aleyhinde ikame olunacak iştikâ anilhükkâm davasının 
rüiyeti Mahkemei Temyiz Hukuk Dairesine aittir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey
efendi, yukarıda bir şey vardır. Reis ve aza ve aza 
mülâzımları olacak. (Aza ve mülâzımları sesleri.) 

REİS — Aza ve mülâzımları diyelim efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Unvanı olur 

efendim, aza ve aza mülâzımları. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Sehvi tertiptir efendim. 
Reis dendikten sonra aza ve aza mülâzımları olacak
tır'. Bir de aşağıda rüyete memur mahâkim denilmiş; 
rüyete memur mahkeme denilecek. 

REİS —- Efendim, maddenin musahhah şekli 
okunacak : 

Madde 28. — Mahakimi asliye reisi ve aza ve aza 
mülâzımlarıyle müntantikler veya sulh hâkimi ve sıfatı 
hâkimiyeti haiz icra reisi ve başmuavini aleyhinde ika
me olunacak iştikâ anilhükkâm davasının rüyeti dairei 
kazaiyesinde bulundukları mevaddı cinaiyeyi rüyete 
memur mahkeme, ve devaiyi cinaiyeyi rüyete memur 
mahakim rüesa ve aza ve aza mülâzımları aleyhinde 
ikame olunacak iştikâ anilhükkâm davasının rüyeti 
Mahkemei Temyiz Hukuk Dairesine aittir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey, 
madem ki sebkü rapt tashihi olunuyor, aleyhinde ye
rinde aleyhlerinde demeli. Davasının yerine de dava
larının demek lâzımdır. 

REİS — Efendim, yirmi sekizinci maddeyi tas
hih veçhile aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenleı lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

İcra Kanununa Mütedair Tadilât 

Madde 29. — İcra Kanununun ikinci maddesine 
fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 

«İcra Reisi tarafından aynı madde hakkında itti
haz edilen karar aleyhine bir defadan fazla itiraz 
olunamaz.» 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler ele kaldırsın... Madde aynen kabul edildi. 

Madde 30. — İcra Kanununun elli yedinci mad
desine fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 
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Bir ilâm ile mahkûmünaleyh olan şahsın vazıül-
yet olduğu menkulât hakkında mülkiyet iddiasına 
esas olarak mübrez vesaiki resmiye tarihi hüküm
den ve resen kabili tenfiz bir vesika ile medyun 
olanların zilyet bulundukları emvali menkule hakkın
da bu kabil müddeiyatın müstenidi olan senedatı 
resmiye, talebi tenfiz tarihinden evvel tanzim edilmiş 
olmadıkça devamı icraya mani olamaz. 

REİS — Söz isteyen var mı (Hayır sesleri) mad
deyi reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du. 

Madde 31. — İcra Kanununun yüz on birinci 
maddesine fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 

tcra dairesi marifetiyle bilmüzayede ihale olunan 
bir gayrimenkulun müşterisi ihalei katiye tarihinden 
itibaren beş gün zarfında bedeli müzayedeyi tesviye 
etmez veya tapu idaresine tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında muamelei feragiyeyi ikmal et
tirmezse dayin müzayedeyi feshetirebilir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — (Tapu idaresinde) 
denilmiş, (idaresinden) olacak. 

REİS — Peki efendim, idaresinden diye tashih 
ediyoruz. Madde hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — İcra Kanununun yüz otuz dördün
cü maddesinin fıkrai ulâsı berveçhiati tadii edilmiş
tir: 

Bin kuruşu tecavüz etmeyen deyinler için müd
deti hapis otuz ve maadası için doksan bir günden 
ibarettir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, malumu âli-
leridirki, tcra Kanunu, deyinini vakti zamanında eda 
etmeyen medyun ve mütemellikler hakkında 91 gün 
hapis cezası vermek suretiyle, bir tazyiki icraî kabul 
etmiştir. Bu alesseviye bütün düyun için cari ve ke-
zalik bütün medyunlar hakkında da caridir. Şimdi 
elimizdeki maddeyi kanuniye ile bin kuruşa kadar 
düyun için bir müddet ve bin kuruşu mütecaviz olan 
düyun için de diğer bir müddet olmak üzere iki ne
vi müddeti mahbusiyet kabul ediyoruz. Yani birisi 
otuz gün, diğeri doksan bir gün olmak üzere kabul 
ediyoruz. Esas, malumu âlileridir ki gün ve deyin 
arasında, cürüm ile ceza arasındaki nispeti adile ka

bilinden düyunun miktarına göre değildir. Esas olan 
temerrüttür, muhataladır. Yani deynini vermeye ikti
darı olduğu halde vermediğinden dolayı bir tazyi
ki icraidir. Binaenaleyh burada deynin miktarı, kem-
miyeti nazarı itibare alınmaz, esas olan o muhatala 
ediyor, kanuna karşı temerrüt ediyor. Bunun temer
rüt ve muhatalasını men için kanun esas olarak dok
san bir günü kabul etmiştir. Alesseviye doksan bir 
güne çıkarmıştır. Eğer elimizdeki kanunun kabul et
tiği veçhile bir nispet dairesinde hapis usulünü ka
bul edersek o vakit bin lira için meselâ 4 ay 12 bin 
lira için 8 ay demek lâzımdır. Mantıksız bir usul
dür ve öteden beri tatbik edilen usulümüz 91 gün
dür. Çok rica ve istirham ediyorum, öteden beri tat
bik edilip alışıldığı gibi 91 gün olarak kabul edilsin. 
Çünkü esas temerrüttür, Heyeti Muhteremenizin ma
lumudur. Binaenaleyh bu maddenin tayyını teklif edi
yorum. Tayyedilecek olursa İcra Kanunu baki kalır. 

REİS — Efendim, 32 nci maddenin tayyını tek
lif ediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Maddeyi ay
nen reyinize koyuyorum, kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey, bir nokta hakkında... 

REİS — Rica ederim, vaktiyle söz alınız. Reye 
konurken söz istemeyiniz. 

Madde 33. — İcra Kanununa maddei atiye ilâve 
edilmiştir: 

Devairi icraiyece zata tebliğ olunan ihbarna
me ile beyanı itiraza davet edilen hususat hakkında 
mübellağunileyhin biiâözür mehili muayyeni geçir
dikten sonra vuku bulacak itirazatı icraen mesmu 
olmaz. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi reyinize koyuyorum, kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — İcra Kanununa maddei atiye ilâve 
olunmuştur: 

Zatına tebligat icra edilmiş olan mahkûmünaleyh, 
ikametgâhını tebdil ettiği halde icra dairesinin bulun
duğu mahalde bir ikametgâh iraesine mecbur olup 
aksi takdirde tebligatı müteakibe icraca malum olan 
ikametgâhına icra kılınır. 
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REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Re
ye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — İcra Kanununa maddeyi atiye ilâ
ve olunmuştur: 

Medyundan bir ilâm veya ilâm kuvvetini haiz 
vesika hükmünü tenfizen tahsil edilen mebaliğ, dayin 
namı hesabına olarak icra zabıtnamesiyle yevmiye 
defterine kaydedildikten sonra medyumun diğer bor
cundan dolayı haciz edilemez. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununa Mütedair 
Tadilât 

Madde 36. — Sulh hâkimleri indeliktiza zabıtai 
adliye memurları vezaifini de ifa ederler. 

RElS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Cürmümeşhut tahkikatına me
mur olanlar tarafından bu bapta icabeden zabıt ve 
keşif varakaları tanzim olunmakla beraber esbabı 
mania olmadıkça tahkikatı dahi usulü istintak veçhile 
mahalli cürümde itmam ve. nevakısı kaldığı surette 
bilâhara müstantiklikçe ikmal olunur. Bilâmucip 
tahkikatın tekrarı ve mahallinde istima olunan bir 
şahsın bilâsebep celbi caiz değildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bunun 
delâlet ettiği mana nedir? Pek şümullüdür. Encü
men biraz izahat versin. Zabıtai adliye memurları 
ihzar müzekkeresini tanzim ederler. Sulh hakimi 
bizzat ayni şeyleri mi yapar, bunu mu kastettiler? 
Anlamıyorum. Mutlaktır. Her şeye gider. Tasrih 
etmek lâzımdır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bu madde müddei
umuminin mazereti ve müstantiğin kezalik meşgul 
olması gibi ahvalde sulh hâkimi tarafından meşhu-
den vuku bulmuş bir cürmün tahkiki veyahut tahki
katı iptidaiyeye tevessül edilmesi lâzımgelen cevaimde 
hemen muamelâtı tahkikiyeye tevessül edilmesi key
fiyetinin temini maksadiyle konulmuş ve doğru bir 
maddedir. Yoksa alelade zabıtai adliye vazifesini 
yapacak değildir. Müddeiumumi ve müstantiklerin 
zabıtai adliye sıfatiyle yapacakları işlerdir. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Müstantiklerin mukarreratı aleyhine 
vukubulan itirazat mensup oldukları Mahkemei asliye 
reisi tarafından tetkik olunur. Müstantikler rüesa tara
fından sadır olan mukarrerat dairesinde ittihazı karara 
mecburdurlar. Mahkemei cinayet müddeiumumileri 
dairei memuriyetleri dahilindeki müstantiklerle maha-
kimi asliyeden verilen mukarrerat aleyhine otuz gün 
zarfında itiraz ve temyiz salâhiyetini haizdirler. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

Madde 39. — Polis ve Jandarma daireleri vazifei 
adliyelerinden dolayı doğrudan doğruya mahallî müd
deiumumisinin emri tanımdadır. Ciheti adliyece ve
rilen evamiri zabıtai adliye memurları bilâtaallül der
hal ifaya mecbur olup bu bapta tekâsülü görülen 
jandarma zabitan ve polis kısmı adlî reisi ve komi
serlerle polis memurları haklarında re'sen müddeiu-
mumilerce takibatı kanuniye icra olunmakla bera
ber evamiri adliyeyi ademi imfazın tekerrüründen na-
şi ve muamelâtı adliyenin sürat ve intizamına halel 
târi olduğu takdirde cinayet mahkeme reisi ve müd
deiumumisinin esbabı mucibe serdiyle göstereceği 
lüzum ve Adliye Vekâletinin bu yolda vaki işarı üze
rine memuru müştekâanh Dahiliye Vekâletince der
hal azlolunacaktır. 

AVNl BEY (Bozok) — Efendim, otuz dokuz
uncu maddede polis ve jandarma daireleri doğrudan 
doğruya mahallî müddeiumusinin emri altındadır, 
diyoruz. Malumuâliniz zabıtai adliye vazifesini gören 
polis ve jandarmalar ayni zamanda zabıtai mania 
vazifesini ifa ederler, idare hizmetinde bulunan bü
tün arkadaşlarca malumdurki; değil böyle zabıtai 
adliye vazifesinden dolayı jandarma ve polisin doğ
rudan doğruya müddeiumumiliğin emrine verilmesi, 
hatta umum jandarma kumandanlığına rabıtai inti
sabı dolayısıyle tabur kumandanlarından emir alarak, 
mahallî mülkiye memurlarının takibatı dahiliyede 
vesair asayiş hususunda gösterdikleri veçheleri biz 
yapamayacağız diyecek kadar jandarma ve polis bin-
netice atıl bir vaziyete gelecektir. Zabıtai mania va-
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zifesi katiyen görülemeyecektir. Eğer zabıtai adliye 
vazaifinden dolayı müddeiumumiliğe raptında aranı
lan gaye, mahkemeye gelecek eşhasın süratle celp 
ve' şevki, ihzarların mümkün olduğu kadar kısa bir 
müddet zarfında icrası ise bu zaten yapılıyor, başka 
surette de yapılabilir. Onun için zabıtai maniayı mef
luç bir hale getirmekten başka bir işe yaramayacak
tır. Bundan başka daha üç gün evvel Dahiliye En
cümeni buna ait bir tefsirde bulunmuştur. Binaena
leyh madde zaittir. Tayyini teklif ediyorum. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim; bu 
madde evvelemirde bir heyeti mesule, yani hükümet 
tarafından teklif olunmuş değildir. Bunda başka 
bir zamanda beis olmayabilir. Fakat bu meselede 
beis vardır. Yalnız esbabı mucibede Adliye Encü
meni; Adliye Vekili muhteremi Necati Beyin fikrini 
ve tasvibini istihsal ettiğini söylüyor. 

Yeni bir kuvvet aldığına göre eski kuvvetin ken
disinin olmadığını itiraf etmiş. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ne buyur
dunuz, ne?.. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Yeni bir kuvvet 
aldığına göre eski kuvvetin kendisinin olmadığını iti
raf etmiş. (Handeler) Yani kuvvei zabıtanın kendisi
nin olmadığını itiraf etmiş ve Heyeti Celileniz de 
teferruğ muamelesini yapmış. Fakat bir şey hibe edi
lirken vahibin reyi olmak lâzımdır. Dahiliye Veki
lini de çağırmak lâzımdır. Çağıracaktınız, soracaktı
nız. Eğer Dahiliye Vekili memleketin kuvayı umu-
miyesinin zafa uğramadığını itiraf ediyorsa, yani bu 
çarkla bunu döndürebileceğini söylüyorsa - vakıa 
benim kanaatime muhaliftir, fakat mesuliyet onun
dur. Tabiî bir şey söylenemez - bundan maada - per
şembe günü zannederim - bu mesele bir usulü ka
nunide burada müzakere edilmiş ve Dahiliye Vekâ
letinin noktai nazarı Dahiliye Encümeni tarafından 
tasvib edilmiştir. Burada da iki mazbata uzun uza-
diye okundu. Nihayet Dahiliye Encümeninin noktai 
nazarı tasvip edildi. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Çok fena oldu. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tefsire mü
teallik olmak üzere hatta Reis Beyefendi o zaman, 
yeni bir madde teklifine mani değildir buyurdular. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Öyle bir şey söy
lemediler. Tefsir yeni bir şeyi icat etmek değilse, hiç 
olmazsa eskiyi teyit etmektir. Şu halde bizim noktai 
nazarımız bu tefsirle teyit edilmiş oldu. Efendiler, 

demin muhterem arkadaşım Avni Beyin buyurduğu 
gibi, Meşrutiyetten sonra Umum Jandarma Kuman
danlığı Dahiliyeden kendisini uzak tuttuğu ve adeta 
yabancı nazariyle baktığı sıralarda, memleketin her 
tarafındaki asayişin nasıl perişan bir nale geldiğini 
biliyorsunuz. Taaddüdü zevcatın bile tenkit edildiği 
bir sırada taaddüdü izdivaca mı razı olacağız? (Han
deler) bir jandarma iki evli olursa farz buyurunki, 
umumî iki tane ihzar müzekkeresi varmiş jandarma 
Kumandanı Beye, bunu behemahal yirmidört saat 
zarfında infaz edeceksin diyor. Öte taraftan kayma
kam veya vali bir rapor almış, bir eşkiya çetesi bir 
köyü basmış, başına sacayağı geçirmiş, kaynar yağ-
dökmüş, ayağını kesmiş, şehit etmiş, malını gasp et
miş, hayvanını sürmüş. Şimdi o, mahallî intifasında 
bulunan müzekkerenin sahibini tutmaya mi gitsin, 
yoksa buradaki malları kurtarmaya mı gitsin? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — O 
vakit mazur olur gitmez. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Bakınız, İda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunundan okuyorum : «Va
li, vilâyette kuvvei icraiyenin en büyük memuru ve 
her nezaretin vekili ve mümessili olup vilâyetin ida-
rei umumiyesinden mesuldür.» Ben mesul olmasınlar 
demiyorum. Bir memleketin siyaseti dahiliyesinde sa
lâh, ancak mesuliyetin takarrüriyle mümkün olur. 
Bu, bizde yoktur. Mesuliyet hususunda hiç bir diye
ceğimiz yoktur. Eğer dediğim gibi kuvayı umumiye
sinden bir şey zaafa uğratmıyorsa, biz isteriz ki ida
re eden müdür maiyetine hâkim olsun ve onu icabın
da mesul edebilsin. Fakat bu şerait dâhilinde bir jan
darmayı, bir polisi" ikiye bölmek imkânı yoktur. Her
hangi bir adam ikiye bölünürse onda eseri hayat 
kalmaz. Bu tıbben dahi sabittir. Doktor bile söylü
yor. (Handeler) 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY (Kütahya) — 
Efendim, bu maddede başlıca üç esas vardır. Bun
lardan birisi, polis ve jandarma gibi kuvayı zabıta
nın, zabıtai adliye noktai nazarından adliyece veri
len emirleri infaza mecburiyetleri ve ona merbutiyet-
leridir ve ona nazaran bu tarzda aldıkları emirleri de 
derhal ifa etmekle mükelleftirler. Bu esasen elimizde 
mevcut bulunan Usulü Muhakemat Kanununun me-
vaddı mahsusası icabındandır. Yani merbutiyetleri ve 
infaza mecburiyetleri muhakkaktır. Fakat buna üçün
cü bir cihet - ki idarî surette ilâve ediyorlar - bu da 
zabıtai adliye vazifesini ifası noktai nazarından sürat 
ve intizam mevcut olmadığı takdirde cinayet reisi 
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veya müddeiumumisi esbabı mucibisiyle göstereceği 
lüzum veyahut Adliye Vekâletinin vaki olan iş'arı 
üzerine bu memur Dahiliye Vekâletince derhal azlo-
lunacaktır. Yani idarî bir surette bir vekâlete merbut 
bulunan bir memur diğer bir dairenin memurları ta
rafından vaki olan şikâyet üzerine ahkâmı kanuniye-
ye tebaan azli mecburiyetini husule getirmektedir. 

Efendim; bu, idare noktai nazarından, inzibat 
noktai nazarından, Dahiliye Vekâleti noktai nazarın
dan katiyen tecviz edilemeyecek bir vaziyettir. Esa
sen refiki muhteremin Adliye Vekili, bu maddeyi He
yeti Vekiliye- getirmişti, Heyeti Vekilede itiraz ettim. 
Kendileri de kabul buyurdular, o maddeyi çıkardık. 
Binaenaleyh Heyeti Vekilenin kararı da, Heyeti Ve-
kilenin arzusu da, dahiliye umurunun inzibatı noktai 
nazarından zabıtai adliye memurlarının böyle vaki 
olan talep üzerine; Adliye Vekâletinin talebi üzerine 
azledilmemesi suretindedir. 

Efendim; bunun kabiliyeti tatbikiyesi yoktur ve 
muzurdur. Niçin? Çünkü memleketimizde arkadaşla
rımızın pek güzel söylemiş oldukları veçhile bir za
bıtai adliye olduğu gibi bir de zabıtai mania vardır. 
Zabıtai idare mevcuttur ve bunların heyeti mecmua
sını kuvayı zabıta yaparki, o kuvayı zabıtanın da 
amiri Dahiliye Vekâletidir. Anlarım, zabıtai adliye 
vazifesi başka memurlar tarafından yapılırsa, eğer ay
rılmış, müstakil memurlar tarafından yapılırsa, nite
kim bana arkadaşım müracaat ettiği zaman kendisi
ne, eğer zabıtai adliye vazifesini ifa edebilecekseler 
size beher mahkemeye ait olmak üzere muayyen ve 
mukannen jandarma veriyim, fakat ondan sonra ben
den bir şey istemeyiniz. Hayır dedi, ben bunu yapa
mam. Çünkü efendiler, yer vardır ki icap ettiği za
man velevki bir celpnameyi tebliğ etmek için - bil
hassa bir ihzarı tebliğ etmek için - kuvvetli bir jan
darma müfrezesini tahrik etmek icap ederse memle
ketimizin bu gibi nikatı mevcut olduğunu bütün idare 
arkadaşlarımız ve bütün diğer arkadaşlarımız tama-
miyle bilirler. Demekki, böyle bir yerde zabıtai adli
ye vazifesini diğerinden ayırmak imkânı yoktur. Az 
bir kuvvetle ifa edilemeyince o halde bunun memu
ru olan ve bundan mesul olan Dahiliye Vekâleti ih
tiyacı mahalliye göre, memlekette asayişin müstakar 
olup olmadığına göre zabıtai mania vazaifini, zabıtai 
idariye ve adliye vazaifini elinde mevcut bulunan 
kuvvetleri bazen tefrik ve bazen terkip etmek sure
tiyle. ifa mecburiyetindedir. Bunun haricinde zabıtai 
adliye vazifesini görmektedir. Eğer jandarmamız da 
bu kısma teslim edilecek olursa o vakit zabıtai ma

nianın vazife ifa edebilmesi imkân ve ihtimali yok
tur. (Doğru sesleri) Bu noktai nazardan refiki muhte
remim de bizim noktai nazarımızı kabul ve tasvip 
etmiştir. Fakat encümeni âlî şüphesiz ki hüsnüniyetle 
yani memleketimiz dahilinde ihzarların bilhassa ta-
mamiyle ve süratle ifa edilebilmesi noktai nazarın
dan böyle bir teklifte bulunmuştur. 

Beyefendiler; bu hususta yapılacak şey, zabıta me
murlarımızı bir cihetten diğer cihete, bir daireden di
ğer daireye raptetmek değildir. Her bir vazife müs
takilleri birisine verilmelidir. Fakat o adam da mesul 
olmalıdır. Nitekim Adliye Vekili muhtereminin selefi 
zamanında bu mesele mevzuubahsolduğu vakit ben
deniz dedim ki «Sizin hangi dairenizde ifa edilmemiş 
ne kadar ihzar müzekkeresi mevcutsa listesini veriniz, 
memleketimizin içinde bu gibi ihzarları hakikaten 
kavi müfrezelerle temin edelim.» Arz etmiş oldu
ğum veçhile hakikaten kavi müfrezelerle yapılması, 
infaz edilmesi lâzım gelen yerler vardır ve bunları 
pek güzel bilirsiniz. Tafsile lüzum görmüyorum, 
malesef suhuletle ifa edilemeyecek bazı yerler vardır. 
Bunların haricinde bulunan yerleri 1 0 - 1 5 gün zar
fında hepsini toplayıp size getirmezsem mesul benim 
dedim. Binaenaleyh vazifeyi ifa ettirmek için 
Dahiliye ve Adliye Vekillerinin tevhidi mesai etmesi 
ve bu hususta vazifesini - tamamiyle takip etmesi 
icap eder. Mesele bundan ibarettir. Yoksa tefrik 
edilmekle vazife teshil edilmiş olmaz. Bilâkis tas'ip 
edilmiş olur, ihmal edilmiş olur, bundan da zarar 
tevellüt eder. Tekrar ediyorum beyefendiler; bu 
tarzda zabıta vazaifi tefrik edilirse iş görmeye imkân 
kalmaz. Bu şekilde idare memurları ne yapacaktır? 
O halde tekmil idareyi kaldıralım; bütün vesaiti ad
liyeye verelim. Vaktiyle olduğu veçhile kadılar aynı 
zamanda hükmetmeğe, aynı zamanda idare ve asayişi 
temin ve ifaya memur olsunlar, o zaman kabil ola
bilir. Fakat bu olmadığı takdirde herkesin vazifesi 
kendisine verilmelidir. Çünkü bunu bu tarzda rap
tettiğimiz takdirde zabıtayi mania vazifesini de ad
liyeye veriniz yapsınlar. Jandarmayı ve polisi de 
tamamen verelim, o vakit biz de hiç bir mesuliyet 
kabul etmeyiz, başka türlü Dahiliye Vekâleti kalmış 
olmaz. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
mesele davayı kazanmak, kaybetmek tarzında de
ğildir. Bunda bizim şahsî bir şeyimiz yok, memle
ketin icabatını bir kaide, bir düstur bir kanaat üze
rine müdafaa ediyoruz. Efendim, şimdi lütfen mad
deyi bir kere gözden geçirelim «Polis ve jandarma 
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daireleri vazifei adliyelerinden dolayı doğrudan doğ
ruya mahallî müddeiumuminin emri tahtındadır. 
Ciheti adliyece verilen evamiri, zabıtai adliye me
murları bilâtaallül derhal ifaya mecbur olup bu bap
ta tekâsülü görülen jandarma zabıtanı ve polis kısmı 
adlî reisi ve komiserlerle polis memurları haklarında 
resen müddeiumumilerce takibatı kanuniye icra olun
makla beraber... ilh.» diyor. Bir de Usulü Muha-
kematı Cezaiye Kanununun sekizinci maddesini oku
yalım. «Zabıtai adliye memurları cinayet, cünha ve 
kabahatları taharri ve delailini cem ve zapt ile mü
tecasirlerini tutup müteallik oldukları mahakimi ce-
zaiyeye teslim etmeğe memurdurlar.» (Pekâla sesleri) 
Sonra dokuzuncu maddede «Cinayet davalarını ni
yet eden mahkemelerin nezaretleri altında olmak ve 
âtide tayin olunacak ahkâmı mahsusaya tabi bulun
mak üzere zabıtayi adliye vazaifi kaymakam veya 
müdür ve teftiş memurları ve müddeiumumiler ve 
müstantıkler... ilh.» marifetiyle icra olunur diyor. 
Efendim, şimdi zabıtai adliyenin mahiyetine nazaran 
bir müddeiumumi, bir polis komiserine emir veripte 
bir katilin tutulacağını ihtar etmiş olsa ve o emirde 
de bu katil tutulacaktır dese de katil tutulmasa bu
nun lüzumu muhakemesi MecMsi İdareye gitsin mi, 
gitmesin mi? 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Onu hallettik Be
yefendi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Nerede 
hallettik? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Geçen 
günkü tefsirde... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Geçen 
günkü tefsire gelince: O ahkâmı mevcudei kanuni-
yeye nazaran muhtacı tereddüt olan bir ciheti tav
zihten ve Heyeti Celilece mevcut ahkâma göre vazi
yeti tespitten ibarettir. Rica ederim. Sözümü kes
meyiniz ki fikrimi teselsülle ifade edeyim. Zatiâli-
niz de sonra söylersiniz. Şimdi müddeiumumi bir ka
tili tutmak için, bir caniyi tutmak için müddeiumumi 
polis komiserine emir vermiş, bu baptaki vesikai res-
miyeyi kendisine tevdi etmiş, tutmamış. Neden Mec
lisi İdareye bir hakkı takdir verilsin, niçin mahaki
mi umumiyede muhakeme olunacak? Çünkü bu iş
te Meclisi İdarenin yapacağı iş lüzum veya meni mu
hakeme kararından ibarettir. Yoksa davayı rüyet ede
cek mahkeme daima aynı olarak kalacaktır. Mesele 
mercii muhakemede değildir. Lüzum ve meni mu
hakeme meselesidir. Meclisi İdareyi zabıtai adliye 

vazifesine karıştıracak olursak o zaman müddeiu
mumileri mesuliyetten tahlis etmek lâzım gelir. Müd
deiumumilerin vazaifi adliyeleri hiçe müncer olmuş 
olacaktır. 

AVNİ BEY (Bozok) — Niçin hiçe müncer ola
caktır?. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Şunun 
için müncer olur ki, Encümeni İdareye bir hakkı tak
dir vereceğimize göre Encümeni İdare vazifei adli
yeye müdahale etmiş olacaktır. Halbuki istiklâli ad
lî esasını düşündüğümüze nazaran zabıtai adliye ve-
zaifinde Encümeni İdareye bir hak verecek olursak 
Encümeni İdare hakkı takdire malik olacaktır. Polis 
komiseri validen aldığı bir emre tebaiyet edecektir. 
Binaenaleyh katili tutmaktaki tekâsülü varit de
ğildir denmesine nazaran zabıtai adliye vazifesi esas 
itibariyle baştan aşağı tekâsüle uğramış olacaktır. 
O zaman katilleri kim tutacaktır? Zabıtai adliye va
zifesini biz bu suretle âdeta içine bir kama soka
rak sekteye uğratacak olursak ve Encümeni idarenin 
hakkı takdiriyle bu meseleyi halletmeye kalkışacak 
olursak binnetice müddeiumumiler, katilleri tutmak
ta, mücrimleri tutmakta lâzım gelen zabıtai adliye 

vazaifinin ifasında kamilen ve tamamen elleri boş 
bir vaziyette kalacaklardır. Bugün birçok yerlerde 
- içimizde bulunan idare memurları pekâlâ bilirler ki -
ihzar müzekkereleri yapılamamaktadır ve buna se
bep: Vali tarafından, kaymakam tarafından verilen 
zabıtai mania emirlerinin daha ziyade idare mafevk
leri, idare memurları olduğundan ötürü ehemmiyeti 
fevkaladesi vardır ve ciheti adliyeden gelen emirler 
derecede haizi ehemmiyet olamamaktadır ve müd
deiumumiler vazifeyi adliyelerini ifa edememekte
dirler. Bunun memleketin hayatı idariyesine bir sek
te iras etmesi neden mutasavver olsun? 

AVNl BEY (Bozok) — İdare memuru olmadığı
nızdan.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır Be
yefendi, idare memuru olup olmamak meselesi de
ğildir. Mesele şudur: Madem ki bir vazifei adliye 
vardır ve mademki Usulü Muhakematı 'Cezaiye Ka
nunu, cinayet davalarını kabul eden mahkemelerin 
nezaretleri altında olmak esasını kabul etmiştir. Bun
ları bütün zabıtai adliye memurları; vazifeyi adliye
lerinden dolayı nezareti adliyeye vermiştir. Binaen
aleyh eğer Encümeni İdareye gidecek olursa ve ora
sı lüzum ve meni muhakeme kararını verecek olur
sa nezareti adliyenin mânâsı ne olur? O zaman; En
cümeni İdare, hakkı takdire malik oluyor demektir. 
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O zaman Encümeni İdare vazaifi adliyeye müdahale 
ediyor demektir. (Hayır sesleri) Bir memlekette mev
cut olan kuvveyi adliyenin istiklâli esası nerede ka
lıyor, kuvvei adliyenin istiklâli ne demektir- Kuvvei 
adliyenin istiklâli demek, bilûmum mukarreratı; za-
bıtai adliye memurlarının bitemamiha ifa etmesi de
mektir. Eğer bu kaideyi ihlâl edecek olursak kuvvei 
adliyenin istiklâli esasını lâğvetmiş oluruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İstiklâli 
mahakim var, âdil yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendiler, 
bu kanun muhakematın tesri edilmesi ve bu suretle 
muhtelif kavaninimizin bazı maddelerinin tadiline 
müteallik bir kanundur. Şimdi efendim, geçende bir 
Affı Umumî Kanununu isdar buyurdunuz. Bu affı 
umumî neticesinde hapishanelerimizde mevcut mah
pus ve mevkuf adamların miktarı 22 - 23 bin küsu
ra tenezzül etmişti. İcra ettiğimiz şedit takibat ne
ticesinde bugün yine 28 bine baliğ olmuştur. Yani 
hapishanelerimizde bulunan adamların yüzde yirmi 
beşi mahpus, yüzde yetmiş beşi mevkuftur. Bu nok-
tai nazardan da diğer maddelerle kabul buyurduğu
nuz ahkâm, muhakematı tesri etmekle, arzuyu âliniz 
tamamiyle husul bulmuş oluyor. Bu meselenin içeri
sine ayrıca Usulü Muhakematı Cezaiyede yapılan 
tetkikata müstenit ve bugüne kadar tatbikat ile müey-
yet şekli tağyir mahiyetinde olan diğer bir madde
nin ilâvesine lüzum yoktur. Eğer mevcut bulunan 
mücrimlerden ihzar edilmemişler, şahitlerden edil
memişler varsa bunlar hakkında mevcut olan istatis
tikleri Adliye Vekili muhteremi bendenize tebliğ 
eder ve bendeniz de bunların heyeti mecmuasını en kı
sa bir müddette infaz etmeyi taahhüt ederim. Bina
enaleyh mesele muhakematın teşriidir. Yoksa hiçbir 
zaman elimizde mevcut bulunan teşkilât itibariyle 
vazaifi zabıtanın bir kısmı bir taraftan alınarak 
diğer tarafa verilmesi suretiyle zabıtamızın iki başlı 
merkeze merbutiyetini arzu etmek değildir. Heyeti 
Celilenize demin de arz ettiğim gibi Adliye Vekâleti 
tarafından vaki tebligat üzerine azil ıstırarı ve bir 
memuru azletmek mecburiyeti, Dâhiliye Vekâletini 
kendi maiyetindeki memurlarına infaz meramından 
mahrum edecektir. Halbuki malûmuâliniz, her şey
den evvel memleketimizdeki asayişi temin etmek lâ
zımdır. Asayişi temin etmek için Dâhiliye Vekâletinin 
zabıta üzerindeki kuvvetini tenkis etmek değil, bi
lâkis tezyit etmek zarureti mevcuttur. Evvelâ bunu 

temin etmeli ve bunun temininden sonra, bunu yap
malıdır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bendeniz madde hakkında beya
nı mütalâa etmeyecğim. Memleketin vaziyeti umumi-
yesini, mahakimin safahatını ve ihzar varakalarının, 
celp varakalarının memleketimizde sureti tatbik ve 
infazını hepiniz biliyorsunuz. Reylerinizi ona göre 
istimal edersiniz. Adliye Vekili sıfatiyle arz ederim 
ki memlekette Adliye Vekilinin vazifesi, müddeiumu
milere kaç tane celpname ısdar olundu, kaç tane ih
zar müzekkeresi icra edildi? Bunları haber vermek 
şeklinde Adliye Vekili vazifesini yapamaz. Adliye 
Vekili müddeiumumilere emir verir, infaz ettirir. (Bra
vo sesleri) Memlekette müddeiumumiler infaz vazi
yetine geçmedikçe, adalet tecelli edemez. Adalet te
celli etmediği takdirde memlekette hâkimiyeti milli
ye olamaz efendiler. (Bravo sesleri) (Alkışlar) Onun 
için Adliye Vekili sıfatiyle her gün bir liste çıkarıpta 

, bunlar infaz edildi, bunlar infaz edilmedi diyemem. 
Dediğim gün müddeiumumilerimin nüfuzu kalmaz, 
hâkimiyeti kırılır. Müddeiumumilerin infaz ve hâ
kimiyeti kırıldığı gün memlekette adalet süratle tat
bik olunamaz. Adalet tatbik olunmazsa hâkimiyeti 
milliye olamaz. Onun için Adliye Vekili hiçbir vakit 
liste tatbik etmekle mükellef olmadığını Heyeti Âli-
yenize arz eder. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir var. (Kâfi sesleri) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Kifayetin 
aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlilerine 
vazediyorum. Kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kâfi görmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, maddenin tayyına dair takrirler var
dır. (Ret, kabul sesleri) 

Riyaseti Gelileye 
Dahiliye Encümeninin tefsiri ahiri, bu hususta 

en salim bir yol olduğundan maddenin tayyını teklif 
ederim. 

15 Nisan 1340 
Yozgat 

Avni 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Encümen tarafından tertip edilen işbu maddenin 
tayyını teklif ederim. 

Kayseri 
Doktor Halit 

REİS — Efendim, evvelemirde maddenin tayyını 
reyi âlinize koyacağım. Maddenin tayyını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
(Ret, kabul sesleri) (Gürültüler) Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Maddenin tayyı kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Olmaz efen
dim, tekrar tayini esami ile reye vazediniz efendim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Beş ki
şi ayağa kalktık. Tekrar reye vazını rica ediyoruz. 

REİS — Maddenin tayyını kabul edenler lütfen 
ayağa kalksın... Aksini reye koyuyorum. Tayyını 
kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın... Maddenin 
tayyı kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

NECİP ALİ BEY (Denizli) — Memlekette artık 
Adliye yoktur. 

HAMDİ BEY (Bozok) — Adliye ölmüştür. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Allah 

rahmet eylesin. (Gürültüler) 
REİS — On dakika teneffüs için celseyi tatil edi

yorum efendim. 

Hitamı Celse; saat : 3,50 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; saat : 4,20 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Tesrii muhakemat hakkında (1/474) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Kırkıncı madde otuz dokuzuncu madde 
olmuştur. Müzakeresine geçiyoruz: 

Madde 39. — Doğrudan doğruya mahkemeye 
sevk olunan cünhalardan meşhuden ika edilmiş veya 
mühim surette tesiri bulunmuş olan mevat ile ika
metgâhı bulunmayan veya firarı melhuz olan maznu-
nunaleyh hakkında evrakın hini tevdiinde müddeiu
mumi, mevkuten icrayı muhakeme iddiasında bulu
nabilir. Talebi vaki, mahkemece kabul olunduğu 
takdirde tevkif müzekkeresi tastir ve muhakemesi 
müstacelen icra olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 40. —Cünha ve kabahatlerde hükmü gı
yabî aleyhine müddeti kanuniyesi zarfında vuku bu
lacak itiraz üzerine muhakemei giyabiye zabıtname
si ve teferruatı kıraat olunarak hükmü mezkûrun ta
dil veya ref'ini mucip sebep ve ahvalin mevcudiyeti 
tahakkuk ettiği takdirde itiraz, bilkabul yalnız o ci
hetler tetkik ve netayici hâsılaya göre kararı kanu
niye raptolunur. Aksi halde hükmü giyabi tasdik 
edilir. İtirazen cereyan eden muhakemenin her han
gi celsesinde muteriz, mazereti meşruasını vaktiyle 
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ihbar etmeksizin ispatı vücut etmezse, tetkikatı ahi-
reden mütehassıl netayice göre kabili itiraz olmamak 
üzere lâzımgelen hüküm ita olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 41. — Mevaddı cezaiyede her nevi mu-
karrerat, ancak kararı nihaî ile beraber kabili tem
yizdir. Kararı nihaiden mukaddem hilafı salâhiyet 
olarak vuku bulacak temyizi dava, davayı asliyenin 
ruyetine mani olmaz. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edildi. 

Hükümetin 41 nci maddesi tayyedilmiştir, ' kırk 
ikinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 42. — Cinayet mahkemesince muhakeme
si tevhiden icra kılınmakta oları bir cünha maznunu
nun fiil ve hareketi cinayet derecesinde olduğu anla
şılırsa mahkemece gayri muvakkat tevkif müzekkere
si tastir olunmakla beraber muhakemeye devam ve 
noticei hâsılaya göre hüküm ita olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler iütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Cinayet mahkemesine sevk edilen 
maznunu aleyhe ait olmak üzere alellusul tanzim ve 
tebliğ kılınan şuhut pusulası haricinde müddeii şahsî 
taralından şuhut celp ve istimaı talep olunduğu tak
dirde bunların evvelce ikame ve irae edilmelerini is
tilzam eden esbap ve avamili bittetkik celp ve isti-
malanna lüzum olup olmadığını takdir hakkı münha
sıran mahkemeyi cinayete aittir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Madde 44. —• Cinayet maznunu ile tevhiden mu
hakemesinin icrasma karar verilen cünha maznunları 
tebligatın ifa edilememesi hasebiyle yevmi muhake
mede ispatı vücut etmedikleri takdirde muhakemeye 
mübaşeret olunarak, vürut etmiş olan şuhut istima 
edildikten sonra cünha maznunlarına tebligat icrası 
için muhakeme talik olunur. Tebligatı ahire üzerine 
mahkemeye gelen cünha maznunları ile evrakı dava 
ve şahitlerin ifadatı mazbutası kıraat ve ne diyecek

leri sual edilir. Gıyabında istima edilen şuhudun tek
rar celp ve istimalan yolunda demıeyan edilecek es
babın varit olup olmadığının takdiri, münhasıran 
Mahkemeyi cinayete aittir. 

İ1EİS —- Söz isteyen var mı? 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim, bu maddei 

kanuniye, çok mühimdir ve hakikaten pek lâzımdır. 
Bu kabil tebligatın yapılamamasından dolayı muha-
kemat günden güne uzar ve bundan dolayı hükkâ-
ma, salâhiyet verilmeyecek olursa muhakematın tesrii 
mümkün olamıyor. Bunun için bu maddei kanuniye 
gayet güzel yazılmıştır. Fakat bunda bir şey unutul
muştur. Onu da Heyeti Celilerine arz edeyim. O ka
yıt konulsun, o da firarı cinayet maznunlarıdır. Na
sıl ki cünha maznunlarının tevhiden muhakemelerin
de tebligatın ademi ifasından dolayı cünha muhake-
matı t<-;hir ediyorsa, tıpkı firari cinayet maznunları da 
kendilerine mehil kararnamesinin veyahut herhangi 
bir tebligatın ademi ifasından dolayı haklarında gıya
bî kararı verilemiyor. Derdest adelipte mevkuf bulu
nan maznunun yani cinayet maznunun muhakemesi 
uzayıp giidyor. Onun için cünha maznunları gibi fi
rarı cinayet maznunlarının da gıyabî değil bu kayda 
tabi tutulmasını teklif ediyorum. Bu kayıt şuraya ilâ
ve edilsin. (Encümen kabul ediyor sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul edi
yoruz. 

MÜNİR BEY (Çorum) — O halde tebligat sözü
nü kaldırmamız lâzım gelir. Fakat malumu âliniz, 
gıyabî cinayatta yapılacak yalnız tebligat değildir. Ci
nayetle maznun ve firarı bir şahsın muhakemesine 
başlarsak için bir takım muamelâtı kanuniye vardır 
ki bu muamelâtı kanuniye ikmal edilmedikçe muha
kemeye başianarnaz. Bunu ifade edecek bir kayıt koy
mak kîzsmdsr. Bunu derhal şimdi yapamayız. 

F.EİS — Bir defa daha zati âlinizi ikaz edeyim 
Mademki bu hususta mütalâa demıeyan ediyorsunuz, 
daha evvel takririnizi hazırlayıp takdim ediniz ve o 
suretle kürsüye geliniz. 

BESİM BEY (Mersin) — Beyefendi, sürati ber-
kiye'ile gidiyor. Takrir yetiştiremiyoruz ki, Okuma
ğa bile vakit kalmıyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Zatıâliniz 
de o sürati berkiyeye imtisal buyurun... 

MÜNİR BEY (Çorum) — Maddenin şekli mu-
sahhahı şöyle olacaktır : 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
maddeyi encümene alsak daha iyi olur. 

REİS — Tashih edildi mi efendim? 
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MÜNİR BEY (Çorum) — Acele olmayacak, en
cümene veriniz. 

REÎS — Maddeyi encümene iade ediyoruz efen
dim. 

Madde 45. — Gıyaben sadır olan hükmü cinaî 
aleyhine müddeti kanuniyesi zarfında cinayet müd
deiumumisi temyizi dava edebilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 46. — Bir cinayet maznununa müteallik 
hüküm nakzedildiği ve maznunualeyh akdemce ik
mali müddetle tahliye edilmiş bulunduğu takdirde 
celpname ile vuku bulacak davet üzerine teşkili tara
feyn edilir. Nakzı vaki aleyhe olduğu takdirde maz
nunun aleyhin tekrar tevkifi ancak nakzının derecei 
şümul ve mahiyetine nazaran Mahkemei cinayetçe 
verilecek karar ile caizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 47. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun üç yüz on dördüncü maddesi berveçhiati ta
dil olunmuştur. 

Temyizen tetkik olunan bir hükmü cezai: ancak 
mahkemece icra kılınmış olan tahkikat ve muhake-
matta esas hükme müessir olabilecek nevakısı usu-
liye ve kanuniye ile vazife ve salâhiyete mütedair ci
hattan dolayı nakzolunur. Nakzı vaki cereyan eden 
muamelât ve muhakemattan hangilerine müteallik 
ise yalnız o kısım muamelât ve muhakemat mahke
mece bilikmal zabıtnameye tezyilen itayı karar olu
nur. Hükme müessir olmayacak surette vukubulmuş 
olan hatiatın herhalde Mahkemei Temyiz ilâmında 
tasrihi mecburidir. Bu kabil hatiatı tekerrür eden 
mahkemeye Mahkemei Temyiz ihtar cezasına da ka
rar verebilir. Mahkemei Temyiz hükmün neticei tet
kikinde bilcümle nevakısı usuliye ve kanuniyeyi ilâ
mına derç ile mükelleftir. 

Sadir olan hükmü gıyabinin aynı suretle muame-
lei tebliğiyesi ifa ve müddeti muayyeneyi kanuniye-
nin güzeranını müteakip ilâm berayı tenfiz müddei
umumiliğe tevdi olunur. Usulü Muhakematı Ceza
iye Kanununun 171 nci maddesinde mündsriç hak
kı itiraz bakidir. 

| REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) 
MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim, müsaade bu

yurunuz, bir sehvi tertip vardır. Maddenin nihaye-
tindeki «Sadır olan hükmü gıyabinin» kelimelerin
den itibaren olan fıkra başka maddeye ait iken seh
ven buraya girmiştir. Tay ve tashihi lâzım gelir. 

REİS — Efendim, bu (sadir olan) dan itibaren 
nihayete kadar fıkranın tayyı lâzım geliyor. 

BESİM BEY (Mersin) — O başkadır efendim, 
bu madde ona müteallik değildir. 

1 REİS — Yani siz tayyedilmem esi taraftarısnıız. 
BESİM BEY (Mersin) — Tayyedilen madde ona 

ait değildir. Yani bu fıkra o tayyedilen maddeye ait 
değildir. Hakkı itirazın vaki olduğunu tasrih ediyor. 

REİS — Efendim, bunun tayyolunmamasını tek-
I lif ediyorlar. Binaenaleyh, tayyolunup olunmamasını 

reye koyacağım. Tayyı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Tayyi kabul olundu. Fıkranın tayyın-
dan sonra maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

I Madde 48. — Cinayet mevaddını rüyete memur 
I bir mahkemenin dairei kazaiyesinde bulunan Bida

yet mahkemeleri veya müstantikler veyahut sulh hâ-
I kimleri beyninde hadis olan ihtilâfatın halli kabili 
I temyiz olmamak üzere o cinayet mahkemesine ve 
I bir cinayet mahkemesini terkip eden bir bidayet 

mahkemesi ile diğer bidayet mahkemesi" veya sulh 
I hâkimi arasında tekevvün eden ihtilâfat bunlardan 

maada mahâkim ve devairi adliye beyninde mütehad-
dis ihtilâfatın halli Mahkemei Temyize aittir. 

REİS — Efendim, maddede Bidayet mahkemeleri 
I tabiri vardır. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, Bidayet mah-
I kemeleri Mahkemei asliye olacak. 
I REİS — Efendim, bidayet mahkemeleri mahke-
I mei asliye olacak. Maddeyi o şekilde okuyorum. 
I Madde 48. — Cinayet mevaddını rüyete memur 
I bir mahkemenin dairei kazasında bulunan Mahâki-

mi asliye veya müstantikler veyahut sulh hâkimleri 
I beyninde hadis olan ihtilâfatın halli kabili temyiz 
I olmamak üzere o cinayet mahkemesine ve bir cina-
I yet mahkemesini terkip eden bir Mahkemei asliye 
I ile diğer bir Mahkemei asliye veya sulh hâkimi ara-
I sında tekevvün eden ihtilâafat ile bunlardan maada 

mahâkim ve devairi adliye beyninde mütehaddis ih-
I tilâfatın halli Mahkemei Temyize aittir. 
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REİS — Yani maddedeki Bidayet mahkemesi ye
rine Mahkemei asliye ikame olunmuştur. Söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 49. — Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nununun elli birinci maddesi zeyli ile üç yüz yirmi 
yedinci ve üç yüz yetmiş dokuzuncu maddeleri mül
gadır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Maddei Muvakkate — İşbu kanun muci
bince Mahâkami asliyeye mevdu olupta evvelce sulh 
hâkimleri nezdinde ikâme edilmiş ve fakat henüz ne-
ticelendirilememiş olan bilcümle deâvi kaldıkları nok
tadan itibaren usul ve kanun dairesinde niyet ve hal
lolunmak üzere Mahâkimi asliyeye devrolunur. Şu 
kadar ki, bu kabil deâvi hakkında sulh hâkimleri harç 
tarifesi ahkâmı caridir. İşbu kanunun tarihi meriyeti
ne kadar sulh hakimlerince verilmiş olan hükmü gi-
yabilere itiraz ve vicahi hükümler için temyiz müd
detleri kanunen muayyen olan' tarihlerden itibaren 
Usulü Muhakemei Hukukiye ve Cezaiye Kanunları 
ahkâmına tabidir. 

Mülga İstinaf mahkemelerince kararı katiye ik
tiran etmeyen bilcümle deâvi kaldıkları noktadan bi-
litibar tetkik ve hallolunmak üzere bidayeten intaç 
olundukları mahallerde Mahâkimi asliyeye devrolu
nur. Kabili istinaf olupta işbu kanunun tarihi meri
yetinde henüz istinaf edilmemiş bulunan ilâmat yal
nız kabili temyiz olduğu gibi istinaf edilipte henüz 
Mahâkimi istinafiyece vazıyet edilmemiş bulunan ilâ
mat dahi ifa edilen şeraiti istinafiye, şeraiti temyiziye 
mesabesinde addolunarak temyizen tetkik olunur. Şu 
kadar ki vaktiyle bidayeten itayı hükmetmiş olan hük-
kâm işbu deâvinin tetkikat ve muhakematı ahiresin-
de hazır bulunamazlar. İşbu mevad meyanında tah
tı muhakemede bulunan hükkâm ve müddeî umumi
lere ait deâvi dahi mevadd» salifede gösterilen mahâ-
kime gönderilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
encümen bu maddeyi geri alıyor. 

REİS — Efendim, encümen bu maddeyi geri isti
yor. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim, bazı netayiç 
tevvellüt ediyor. Maddei muvakkatenin ikinci fıkrası 
bilhassa o netayici tavzih etmiyor. Binaenaleyh o ne-
taice göre bir madde tanzim edeceğiz. ' 

REİS — Efendim, encümen maddeyi geri istiyor. 
Binaenaleyh Nizamnamemiz mucibince encümene ve
riyoruz. Vürudundan sonra heyeti umumiyesi reyi 
âlinize konulmak üzere... 

MÜNİR BEY (Çorum) — Şimdi biı madde var. 

REİS — Hepsini beraber getirirsiniz. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Usulü Muhakemei Şeriyeye ait 50 nci mad
de vardır. 

Madde 50. — Usulü Muhakemei Şeıiye kararna
mesi ve kavanini sairenin işbu kanuna muhalif ahkâ
mı mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Heyeti Umumi yesini bilâhara encümenden gelen 
maddelerden sonra reyinize vazedeceğim. 

2. — Orman Kanununun mevkii meriyete vaz'ına 
kadar ormanlar civarında meskûn, maişeti keresteci
liğe münhasır köyler ahalisinin ihtiyacatı zatiyelerinin 
sureti tedarikine dair kanun lâyihası (1/12) ve Ziraat 
Encümeni mazbatası : 

REİS — Kanun lâyihasını ve eklerini okuturuyo-
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi mahsus 3 . 1 . 1339 
Adet 
2293 

6 

221 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 . 9 . 1338 tarih 6/1501 numaralı tezkere ile mü-

tekaddim Orman Kanunu Lâyihasının bazı mevaddı 
yerine kaim olmak üzere İktisat Vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetinin .21 . 1 . 1339 tarihli içtima-
ında kabul edilen yedi maddelik lâyihai kanuniye ile 
bu husustaki esbabı mucibe lâyihası sureti musaddaka-
sı îeffen takdim kılınmıştır. İfayı muktezasiyle netice
sinin işarına müsaade buyrulmasını istirham eylerim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 
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Esbabı Mucibe Sureti 
İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunup kanuni-

yeti kabul ve tasdik edilmek üzere Büyük Millet Mec
lisine takdim kılınmış olan (Orman Kanunu) lâyiha
sının tetkik ve mevkii meriyete vazı Meclisi Âlinin 
sair bir çok mühim umuru arasında uzun zamanlara 
ihtiyaç göstereceği istidlal edilmesine ve ikiyüz mad
deyi ihtiva eyleyen lâyihai mezkürenın bu günden bil-
itibar gerek encümeni aidinde ve gerekse Heyeti Umu-
miyede müzakeresine iptidar ve mütemadiyen bunun
la İştigal edilse bile esaslı bir çok ahkâmı müştemil 
olmasından dolalı tetkikatın az zaman zarfında intacı 
gayri mümkün bulunduğu anlaşılmasına ve halbuki 
lâyihai kanuniyenin Devlet ormanlarından halkın usulü 
intifamı gösteren yedinci faslın ihtiva eylediği mevad 
içinde bilhassa maişeti kereste imal ve füruhtuna 
münhasır köylü müstahsillerin ormanlardan vücude 
getirecekleri imalât ve ihracat hakkındaki mevaddı 
pek mühim olup, köylülere baltalık tefrik ve itasına 
dair 1336 senesinde neşrolunan kanunun tatbikat sa
hasında ahalinin ihtiyacını tamamen tatmin edecek 
netayiç göstermemesi ve bazı mahallerde tefrik olu
nan baltalıklarda meselâ hatan ve kömür yapacak 
aksamı haşebiyenin mevcudiyetine rağmen ebniye, am
bar, ağıl, ahır misillu muhtaç oldukları mebaniyi inşa 
veya tamire salih kerestelik ve araba ve alâtı ziraiye 
imal eyleyecek aksamı eşçarın mefkudiyeti ve ekseri 
mahallerde talimatına tevfikan baltalık tefriki için 
memurini fenniyenin bulunmaması ve bazı kura hal
kının da esbabı anifeden dolayı kendilerine baltalık 
tefrikine yanaşmamasından ahaliye tamamiyle bal
talıkların tefrik olunamaması ve Baltalık Kanununun 
ahalii kuranın mirî ormanlarından meccanen hakkı 
ihtitap ve intifamı meneylemiş olması dolayısıyle or
manlara tecavüz ve usulsüz katiyat vukuunun önüne 
geçilemediği ve binaenaleyh Baltalık Kanunundan 
matlup gayenin de istihsal olunamadığı sebkeden te~ 
carip ve muhaberattan anlaşılmıştır. Şu halde kanunu 
mezkûrdan ne hükümet ve ne de millet için bir faidei 
ameliye meşhut olmamasından naşi bunun ilgasiy-
le evvelce de mer'i olduğu gibi köylü halkın orman
lardan .intifamı tayin eyleyen lâyihai kanuniyedeki 
mevaddın bir an evvel mevkii meriyete vazına ihti
yacı acil bulunmakla beraber ahval ve hadisatı har
biye vesaire sebebiyle köylülerimizin maruz kaldığı 
sefalet ve ihtiyaçlarını ref ve kendilerini refte refte 
refaha doğru sevk, iktisadî inkişaflarını temin eyle
yecek vesailin hîz-arayı husul olması elzem bulun
duğuna binaen mirî ormanlardan küçük mikyasta is-
tihsalât ile temini maişet ve refah zaruretinde bulunan 

bir kısım halkımızın usulü istifade ve intifamı tayin 
eden kanunu mezkûrun 93, 94, 95, 100 ve 102 nci 
maddelerinin müstacelen müzakere ile iktisabı kanu- -
niyet etmesi muktazi görülmüş ve asıl kanunun me
vaddı umumiyesinin müzakeresinin hitamında işbu 
mevad dahi yerlerinde ikame edilmek üzere intacı me-
nafii memleket ve millet noktai nazarından muvafık 
bulunmuş olmakla mevaddı mezkûreye rapten arz ve 
takdim kılınmıştır. 

16 . 1 . 1339 

Orman Kanununun mevkii meriyete vazına kadar 
ormanlar civarında meskûn, maişeti sırf keresteciliğe 
münhasır köyler ahalisinin mamulât ve istihsalâtiyle 
ihtiyacatı zatiyelerinin sureti tedarikine dair kanunu 

mezkûrdan müstahraç mevaddı kanuniye 

Madde 1. — Devlet ormanlarına mücavir kura 
ahalisi mektep, mesacit ve meabit ve köprü ve sük-
nalariyle ambar, ağıl, ahır misillu muhtaç oldukları 
mebanii mücaddeden inşa ve tamir etmek ve araba 
ve edevatı ziraiye imal etmek ve ihtiyacatı beytiye-
leri mertebesinde odun kesmek ve kömür yakmak için 
Devlet ormanlarının tahammülü fennisi olan kıtatın-
dan ruhsatı resmiyeye müsteniden meccanen eşcar 
kesebilecektir. Alât ve edavatı ziraiye imal ve füruh-

tiyle meşgul kura sanaatkârları dahi sanaatlerine 
muktazi eşçarı keza ruhsatı resmiyeye müsteniden 
meccanen kesebileceklerdir. Ancak karyeye mahsus 
baltalık bulunduğu ve kura ahalisinin ihtiyacatına kâ
fi kereste ve hatap ve kömürün bu baltalıktan istih
sali kabil olduğu takdirde birinci fıkrada beyan olu
nan katiyata müsaade olunmaz. 

Madde 2. — Maddei sabıkanın birinci fıkrasından 
istifade edecek olan eşhas evvelemirde her sene ken
dilerine lâzım olan kereste ve mahrukat miktarını men
sup olduğu karyenin muhtarına o senenin Martı niha
yetine kadar bildirecek ve muhtaran marifetiyle bu 
bapta alelesami tanzim olunacak defterler orman me
murları tarafından bittetkik talep olunan kereste ve 
hatap ve kömür miktarının ahalinin ihtiyacatı hakiki-

yelerinden fazla olmadığı tahakkuk eylediği takdirde 
usul ve kavaidi mevzuai fenniye ve ormanların mu
hafazası hakkındaki kuyut ve şuruta tevfikan muayyen 
bir makta tayin ve katolunacak kerestenin eşçara dam
ga darp edildikten ve odun kesilecek ve kömür ya
pılacak mahaller irâe olunduktan sonra her şahıs na
mına verilecek ruhsatnameler mucibince orman bek
çilerinin tahtı nezaretinde katedilir. Şu kadar ki ihti-
yacatın takdiri hususunda orman idaresi ile ahali ara-
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sında ihtilâf zuhurunda mahallî Meclisi İdarelerince 
hallolunur. 

Madde 3. — Maddei sabıka ahkâmına mugayir 
bir hareket ve katiyata müsaade ve müsamaha eden 
orman memurin ve muhafızları elli kuruştan beşyüz 
kuruşa kadar cezayi nakdiye mahkûm ve mugayiri 
usul ve fen katiyat ve irtikap olunan ceraimden şah
sen mesul olurlar. 

Madde 4. — Ahaliyi kuranın ticaret )çin katetmek 
istedikleri eşcar ile imal eyleyecekleri odun ve kömür 
ve istihsal eyleyecekleri mahsulâtı mutenevvia hakkın
da tüccar gibi muamele olunacaktır. Ormanlar dahil 
ve civarındaki kura ahalisinden öteden beri kereste 
imali ile müteveggil olanların her birine gayri mamul 
yirmi metre mikâbını tecavüz etmemek ve müddeti 
bir seneye mahsus olmak üzere ruhsatname ita olu
nur. Ancak ormanların civar ve ittisalinde bulunan 
her karyenin mensup olduğu pazar yerine kendi ara
ba ve hayvanlariyle nakil ve füruht edecekleri hatap 
ve kömür işbu hükümden müstesnadır. 

Madde 5. — 1286 tarihli Orman Nizamnamesinin 
beşinci maddesiyle kura ahalisine baltalık tefrik ve 
itasına dair olan 11 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanun 
ahkâmı mülgadır. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Maliye, ve 
İktisat vekilleri memurdur. 

21 . 1 . 1339 

Seriye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rıfat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmut Esat 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti Vekili 

Kâzım 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafia Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Ziraat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
1336 senesinde neşrolunup esbabı muhtelife dola-

yısiyle bugüne kadar her tarafta tamamiyle tatbik 
olunamayan ve tatbik olunan mahallerde dahi ahali

nin ihtiyacatını tamamiyle tatmin edemediği ve Hü
kümetin esbabı mucibe mazbatasında zikir ve beyan 
edilen Baltalık Kanununun mevkii meriyetten refi 
ile encümence de derdesti tetkik ve iki yüz maddeyi 
muhtevi asıl Orman Kanununun mevkii meriyete 
vazına kadar ormanlar civarında meskûn ve maişeti 
sırf keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin mamulât 
ve istihsalatiyle ihtiyacatı zatiyelerinin sureti tedari
kine dair 21 . 1 . 1339 tarihli Hükümet tarafından 
teklif edilen mevaddı kanuniye Ziraat Vekili huzu-
riyle müzakere ve tetkik edildi. 

Filhakika Baltalık Kanunu bugüne kadar pek az 
mahallerde tatbik edilmiş ve tatbik olunan şekiller 
köylünün ihtiyacatını teminden pek uzak olduğu 
encümenimizin tetkikat ve müşahadatiyle de anlaşıl
mış, bundan maada mezkûr kanunun mevkii meri
yete vazına kadar Orman Nizamnamesinin beşinci 
maddesi mucibince Devlet ormanlarından intifa eden 
köylünün hakkı intifaı dahi bu kanunla refedilmiş 
bulunduğundan köylü ciddet elim bir vaziyete ilka 
edilmiştir. 

Halihazır usul ve teşkilâtiyle. maetteessüf mahv 
ve harabisi devam edecek olan ormanlarımızın ida-
mei mevcudiyet ve çarei İslahlarını derdesti tetkik 
asıl Orman Kanunundan müzakere ve intaç etmek 
üzere evvel beevvel köylünün vaziyeti elimesine bir 
nihayet vermek için encümenimiz işbu mevadı ka-
nuniyenin tadil olunan şekilleriyle ve ilâvesini zarurî 
gördüğü diğer mevad ile birlikte acilen müzakere ve 
intacını Heyeti Celileden istirham eyler. 

Birinci madde — Yalnız Devlet ormanlarına mü
cavir köy ahalisi hakkında Hükümet tarafından teklif 
edilmiş ve mücavir tabirinin bir manayi hukukisi ol
madığı cihetle teşevvüşü mucip olacağı gibi mücavir 
olmayan köyler ahalisinin dahi bilâsebep mahrumi
yetini mucip olacağından ormanların hüsnü muhafa
zası temin edilmek şartiyle bu hakkın bütün köyler 
ve köy mahiyetinde kasabalar ahalisine teşmili mu
vafık görülerek madde olveçhile tadil edilmiştir. 

İkinci maddede Hükümetin teklifi esas olarak ka
bul edilmiş; ancak encümen tarafından usulsüz kati
yata mani olacak yedinci madde teklif edilmiş olmak
la yalnız birinci ve ikinci maddelerdeki köylünün 
hakkı intifamı daha serbest bir surette istifa edebil
mesi şekline göre madde tadil edilmiştir. 

Üçüncü madde : Hükümetin teklif eylediği dör
düncü maddenin şekli muaddeli olup tevsian tahrir 
edilmiştir. 
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Dördüncü madde : Hükümetin teklif eylediği 
üçüncü maddenin şekli muaddeli olup ahkâmı asli
yemize göre tadil edilmiştir. 

Mevadı mütebakiye ormanların muhafazası için 
encümen tarafından ilâve edilmiş mevad olup mahi
yetleri izahtan müstağni bulunmakla müstacelen 
müzakeresini arz ve teklif eyleriz. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Denizli Zonguldak 

Necip Ali Yusuf Ziya 
Aza 

Kozan 
Ali Sadi 

Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı Kanunu 

Madde 1. — Kadimen koru ve baltalığı olmayan 
köy ve köy mahiyetinde kasaba ahalisi, mektep ve 
mescit ve köprü ve süknalariyle ambar, ağıl, ahır ve 
samanlık misillü muhtaç oldukları mebaniyi müced-
deden inşa ve tamir etmek ve araba ve edevatı zira
iye imal eylemek ve ihtiyacatı beytiyeleri mertebe
sinde ve mensup oldukları pazar yerleri ile kasabala
ra kendi vasıtalariyle nakil ve füruht etmek üzere 
odun ve kömür yapmak için Devlet ormanlarının ta
hammülü fennisi olan kıtaatında ruhsatı resmiyeye 
müsteniden meccanen eşcar kesebilecektir. Alât ve 
edevatı ziraiye imal ve füruhtiyle meşgul köy sanaat-
kârları dahi sanaatlarına muktezi eşcarı keza ruhsatı 
resmiyeye müsteniden meccanen kesebileceklerdir. 

Ancak kadimden beri köye mahsus koru ve bal
talık bulunduğu halde köy ahalisinin ihtiyacatına kâfi 
kereste, odun ve kömürün bu baltalık ve korudan is
tihsali kabil olmadığı takdirde bu gibi köyler aha
lisi dahi yukarıki müsaadâttan müstefit olurlar. 

Madde 2. — Köylüler her sene kendilerine lâzım 
olan kereste ve mahrukat miktarını mensup oldukları 
köyün muhtarına o senenin martı nihayetine kadar 
bildirecek ve muhtarlar marifetiyle bu bapta alelesa-
mi tanzim olunacak defterler orman memurları tara
fından bittetkik talep olunan kereste ve odun ve kö
mür miktarının ahalinin ihtiyacatı hakikiyelerinden 
fazla olmadığı tahakkuk eylediği takdirde, usul ve ka-
vaidi mevzuayi fenniye ve ormanların muhafazası hak
kındaki küyut ve şuruta tevfikan nihayet mayıs ga
yesine kadar bir makta tayin ve katolunacak kereste

lik eşcara damga darp edildikten ve odun kesilecek ve 
kömür yapılacak mahaller irae olunduktan sonra ka-
tiyat yapılır. Şu kadar ki ihtiyacatın takdiri hususunda, 
Orman idaresiyle ahali arasında ihtilâf zuhurunda 
mahallî Meclisi İdarelerince halloİunur. Köylülerin 
mensup oldukları pazar yerlerine ve kasabalara kendi 
araba ve hayvanlarıyle nakil ve ihtiyacatı mahalliye 
için füruht edecekleri odun ve kömürün gösterilen 
maktadan imal edildiğini mübeyyin ve bir sene hükmü 
cari olmak üzere İhtiyar Meclisinden alacakları ilmü
haberi ibraz etmeleri mecburidir. 

Madde 3. — Ormanlar dahil ve civarındaki köyler 
ahalisinden ticaret için kereste imal. edeceklerin her 
birine müzayedesiz ve tarife bedeli ile en yakın Dev
let ormanlarının fennen tahammülü olanlarından iş
leyebileceği miktarda ve müddeti bir seneye mahsus 
olmak üzere ruhsatname ita olunur. 

Ancak müzayededen maada hususatta tüccarın tabi 
oldukları ahkâm ve şeraiti fenniyeye tabi olurlar. İşbu 
kerestelerin her yerde ihracı serbest olup bedelleri mu-
kassatan istifa olunur. Kerestecilikle meşgul olan köy
lere civar ormanların müzayede ile tüccara satıldığın
da köylülerin ihtiyacı miktarş tefrik edilmek meşrut
tur. 

Madde 5. — Mevaddı sabıka ahkâmının emri tat
bikinde terahi gösteren memurin ve muhafızların ilk 
defasında bir haftalık, ikinci defasında on beş günlük 
maaşları kat'ı ve üçüncü defasında memuriyetten azlo-
lunurlar. 

Madde 6. — Hüdayinabit zeytin ile sığla, ahlat, el
ma, harnup ve palamut ağaçlarından ihtitap ve kömür 
imali ve keresteye salih eşcarın mahrukat için kat'ı ve 
mahrukata elverişli ağaçların köklerinden sökülmesi 
memnudur. 

Madde 7. — Şimendiferlerde ve şimendifer gü-
zergâhiyle sahillerde bulunan fabrikalarda odun ihrakı 
memnudur. 

Madde 8. — Gerek kereste ve gerek mahrukat 
için irâe olunan eşcar ve maktalardan gayri mahaller
den katiyat icra edenlere Orman Nizamnamesinin otuz 
altıncı ve otuz dokuzuncu maddeler ahkâmı tatbik 
olunur. 

Madde 9. — 1286 tarihli Orman Nizamnamesinin 
beşinci maddesiyle kura ahalisine baltalık tefrik ve ita
sına dair olan 11 teşrinievvel 1336 tarihli Kanun ah
kâmı mülgadır. 
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Madde 10. — îşbu kanun tarihi s neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde İl. — İşbu kanunun icrasına Ziraat ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Edirne İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 
Kâtip Aza 
Denizli Zonguldak 

Necip Ali Yusuf Ziyaeddin 
Aza 

Kozan 
Ali Sadi 

REÎS —• Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri.) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Devlet Ormanlarından Köylülerin tntifa Hakkı 
Kanunu 

Madde 1. — Kadimen koru ve baltalığı olmayan 
köy ve köy mahiyetinde kasaba ahalisi, mektep ve 
mescit ve köprü ve süknalariyle ambar, ağıl, ahır ve 
samanlık misillu muhtaç oldukları mebaniyi müced-
deden inşa ve tamir etmek ve araba ve edebatı zirai
ye imal eylemek ve ihtiyacatı beytiyeleri mertebesin
de ve mensup oldukları pazar yerleriyle kasabalara 
kendi vasıtalarıyle nakil ve füruht etmek üzere odun 
ve kömür yapmak için Devlet ormanlarının taham
mülü fennisi olan kıtaatından ruhsatı resmiyeye müs
teniden meccanen eşcar kesebilecektir. Alât ve eda-
vatı ziraiye imal ve füruhtiyle meşgul köy sanaatkâr-
lan dahi sanaatlarına muktazi eşcarı keza ruhsatı res
miyeye müsteniden meccanene kesebileceklerdir. 

Ancak kadimden beri köye mahsus koru ve bal
talık bulunduğu halde köy ahalisinin ihtiyacatına kâ
fi kereste, odun ve kömürün bu baltalık ve korudan 

..istihsali, kabil olmadığı takdirde bu gibi köyler aha
lisi dahi yukarıki müsaadattan müstefit olurlar. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 2. — Köylüler her sene kendilerine lâzım 
olan kereste ve mahrukat miktarını mensup oldukları 
köyün muhtarına o senenin martı nihayetine kadar 
bildirecek ve muhtarlar marifetiyle bu bapta alelesa-

mi tanzim olunacak defterler orman memurları ta
rafından bittetkik talep olunan kereste ve odun ve kö
mür miktarının ahalinin ihtiyacatı hakikiyelerinden 
fazla olmadığı tahakkuk eylediği takdirde, usul ve 
kavaidi mevzuai fenniye ve ormanların muhafazası 
hakkında kuyut ve şuruta tevfikan nihayet mayıs ga
yesine kadar bir makta tayin ve katolunacak keres
telik eşcara damga darbedildikten ve odun kesile
cek ve kömür yapılacak mahaller irae olunduktan 
sonra katiyat yapılır. Şu kadarki ihtiyacatın takdiri hu
susunda Orman İdaresi ile ahali arasında ihtilâf zu
hurunda mahallî Meclisi İdarelerince hallolunur. Köy
lülerin mensup oldukları pazar yerlerine ve kasaba
lara kendi araba ve hayvanlariyle nakil ve ihtiyacatı 
mahalliye için füruht edecekleri odun ve kömürün 
gösterilen maktadan imal edildiğini mübeyyin ve bir 
sene hükmü cari olmak üzere İhtiyar Meclisinden 
alacakları ilmühaberi ibraz etmeleri mecburidir. 

REİS —• Söz isteyen var mı? 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — izahat versinler. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, buraya odun, 

kömür ve kereste denirse maksat hasıl olur. 
REİS — Nereye efendim? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Maddenin son fıkra
sına efendim. «Nakil ve ihtiyacatı mahalliye için fü
ruht edecekleri odun ve kömürün gösterilen makta
dan ilh.» Bu yalnız odun kömür değildir, kereste de 
dahildir, binaenaleyh odun, kömür ve kereste den
melidir. Bu ihtiyacatı mahalliye içindir. Kereste de 
buraya dahil olursa maksat hasıl olur. (Pekâlâ ses
leri.) 

MAZBATA MUHARRİRİ MUSTAFA RAHMİ 
BEY (İzmir) — Müsaade buyurun efendim. Bu fıkra, 
yalnız mahrukat içindir. Köylülerin meccanen kesme
ye mecbur oldukları keresteler, ahır, ağıl, köyün mes
cidi vesairesi içindir. Ticaret maksadiyle yapacakları 
kereste katiyatı diğer maddede vardır. Tasrih olun
muştur. Ayn ahkâma tabidir. Bu madde, sırf ihtiya
catı mahalliye için satacakları odun ve kömüre münha
sırdır. Beyefendinin buyurdukları mesele, diğer mad
dede gelecektir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Üçüncü 
maddede vardır. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Evet oku
dum. Üçüncü maddede vardır... 

REİS — Başka söz isteyen varmı? (Hayır ses
leri.) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
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Madde 3. — Ormanlar dahil ve civarındaki köy
ler ahalisinden ticaret için kereste imal edeceklerin 
her birine müzayedesiz ve tarife bedeliyle en yakın 
Devlet ormanlarının fennen tahammülü olanlarından 
işleyebileceği miktarda ve müddeti bir seneye mah
sus olmak'üzere ruhsatname ita olunur. 

Ancak müzayededen maada hususatta tüccarların 
tabi oldukları ahkâm ve şeraiti fenniyeye tabi olur
lar. tşbu kerestelerin her yere ihracı serbest olup be
delleri mukassatan istifa olunur. Kerestecilikle meş
gul olan köylere civar ormanların müzayede ile tüc
cara satıldığında köylülerin ihtiyacı miktarı tefrik 
edilmek meşruttur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad
deyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, dördüncü mad
de olmak üzere bendeniz bir teklifi kanunide bulu
nacağım lütfen, kabulünü Heyeti Celilenizden istirham 
ederim. Çünkü: Baltalıklardan çıkarılacak odun, kö
mür ve kereste için burada bir ahkâm konmamıştır. 
Onun için bendeniz bir takrir takdim ediyorum. On
da diyorum ki «Koru ve baltalıkları bulunan köylerin 
bu. koru ve baltalıklarından icra edecekleri katiyat 
hakkında dahi maddeyi sabıka mucibince muamele 
icra ve ruhsat ita olunur.» Çünkü: Baltalıktan başka 
ormanlığı olmayan köylerin ayni şeyden istifade et
mesi. lâzım gelir. 

Eğer baltalığın tahammülü fennisi varsa imal 
bunun dördüncü madde olarak kabulünü istirham 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Bolu Mebusu Şükrü Bey bir 
madde teklif ediyor, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

12 Nisan 1340 

Atideki maddenin dördüncü madde olarak kabul 
edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Madde 4. — Kadimden beri koru ve baltalıkları 
bulunan köylerin bu koru ve baltalıklarından icra 
edecekleri katiyat hakkında dahi maddeyi sabıka hük
müne tevfikaan muamele icra ve ruhsat ita kılınır. 

Bolu 
Şükrü 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Encümen de kabul ediyor 
efendim. 

REİS — Efendim, Encümen de kabul ediyor 
mu? 

RAHMÎ BEY (İzmir) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

REİS — Encümen de kabul ediyor efendim. 
Böyle bir maddenin dördüncü madde olarak ilâvesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Madde 5. — Mevaddı sabıka ahkâmının emri tat
bikinde terahi gösteren memurin ve muhafızların ilk 
defasında bir haftalık, ikinci defasında onbeş günlük 
maaşları kat ve üçüncü defasında memuriyetten az-
lolunurlar. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — Müdayı nabit zeytin ile sığla, ahlat, 
elma, harnup ve palmaut ağaçlarından ihtitap ve kö
mür imali ve keresteye salih eşçarın mahrukat için 
kat'ı ve mahrukata elverişli ağaçların köklerinden sö
külmesi memnudur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur efendim. 

Madde 7. — Şimendiferlerde ve şimendifer gü-
zergâhiyle sahillerde bulunan fabrikalarda odun ih-
rakı memnudur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bazı maki

neler vardır ki ağacın dalından ve talaşından istifade 
ederek işler. Bu madde böyle mutlak olarak kalacak 
olursa bilâlüzum kömür tedarikine imkân olmaya
cak. Onun için kerestenin talaşı vesairesiyle işleyen 
fabrikalarla bundan müstesna tutulması zannederim 
ki muvafık olacaktır. Bunu rica ediyorum. Talaş 
vesaire işleyen fabrikalar bundan müstesna kalsın. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, ormanlarımızı 
vikaye etmek için bütün çareler mevzubahis oluyor. 
Bunların içinde bilhassa şimendiferlerde ve makine
lerde odun yakmak hususu suiistimal edilerek bu yüz
den ormanlarımız çok büyük zararlar görmüştür. Ta
laşı yakalım derken ara yerde odun da yanar. Bi
naenaleyh ormanların muhafazası noktai nazarından 
kabiliyeti tatbikiyesi qlan şekli şimdilik biz teklif 
ediyoruz. Diyaruz ki; memleketin her tarafında 
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bunun önüne geçemeyiz. Şimendifer güzergâhla
rında, sahillerde kömür nakli mümkündür. Aynı 
zamanda memleketimizin muhtelif menatıkmda pek 
çok linyit kömürü vardır. Bu kömürler meydanda 
dururken ormanlarımızı tahribe devam edersek tabiî 
memleketimizin ikliminde ziraatinde, serveti umu-
miyesindeki büyük zararların önüne geçmenin imkânı 
olmaz. Bunların önüne geçmek için bendeniz bu 
maddenin bu şekilde kabulünü istirham ederim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Beyefendi, bu memnuiyeti temin için ne koydunuz? 
Memnudur, buyuruyorsunuz. Hilâfında hareket ede
cek olan eşhas ve müessesatta ne gibi bir muamele 
edileceğini buraya koymak lâzımdır. 

RAHMl BEY (izmir) — Sekizinci maddede 
vardır efendim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Se
kizinci maddede buna dair ceza var mı? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Ceza umumidir. Kanun 
hilâfına hareket edenler tabiî cezaya uğrar. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, rica ederim, 
şimendifer ücretlerini nazarı itibara alalım. Sanayi
miz henüz çocuktur. Hali iptidaidedir. Şu halde biz 
kör topal olan sanayimizi büsbütün durdurmak is
tiyoruz. Yani kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz. 
Bu şimendifer güzergâhlarında kabili tatbik değildir. 
Sevahilde belki kabili tatbik olabilir ve huzuru âli
nizde bunun şimendifer güzergâhlarında kabili tatbik 
olmadığını arz ediyorum. Bunu göreceğiz ve gene 
kendimiz tadil edeceğiz. 

MAZBATA MUHARRİRİ RAHMİ BEY (İz
mir) — Efendim, linyitlerden vazgeçiyorum. Yalnız 
maden kömürleri hakkında müsaade ederseniz arzı 
malumat edeyim: Maden kömürünün ocaktan çıktığı 
gibi kuvvei lıaruriyesi oduna nispetle çok fazladır. Bu 
kömürlerin sahillerde bugün fiyatları, tonu 5 - 6 lira
dır. Yani okkası yirmi paradır. Beyefendiler; biliyor
sunuz ki bugün odunun okkası bile 2 - 3 kuruştur. 
Sonra arzettiğim gibi bu kömürün kuvvei lıaruriye
si oduna nispetle 3 - 5 misli fazladır. Hem kuvvei lıa
ruriyesi fazla, hem de fiyatı ucuz olan kömür mem
leketimizde mebzulen mevcut iken odun kullanılmaz. 
Bu usul yalnız bizde kalmıştır. (Şimendifer yollarında) 
diyoruz. Başka yerde demiyoruz. Ton başına ne ka
dar resim konursa konsun yine şimendifer güzergâhla
rında odundan çok ucuz olarak elde edilecektir. Bina
enaleyh hem kömürlerimizi işletmek ve hem de faz
la kuvvet istimal için bu maddenin aynen kabulünü 
bendeniz rica ediyorum. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, şimendi
ferler tabiri mutlak olarak konulmuştur. Fakat vilâ-
yatı şarki yeden Kars ve daha ileriye giden şimendi
fer bugün odunla işliyor. Henüz kömür madenine ye-
tişıienıemiştir. Hat temdit ediliyor. Şu halde kömür 
ocağına yetişinceye kadar bu şimendifer duracaktır. 
Bu madde şimdiden tatbik edilirse kömür ocağına va
rıncaya kadar bu hattm tatil edilmesi lâzımdır: Yani 
ameliyat duracak. Bunun için encümende bir şey dü
şünüldü mü? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Doğrusu bunu, buraya 
muhtas olacak bir vaziyet düşünmedik. Fakat linyit 
kömürü oraya yakındır. O linyit kömürü derhal iş
letildiği halde odundan daha ucuza mal olarak şimen
diferin ihtiyacını tatmin eder. ihracat da temin edile
bilir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bu ifademle orman
lımı yakılmasını arzu ettiğim manası hâsıl olmasın. 
Yalnız arz etmek istediğim bugün linyit madenine ye-
tişilmemiştir. Ve şimdi bu kanun mevkii tatbike ko
nulursa kömür tedarik edilemeyecek ve bu şimendi
fer duracaktır. Ve tekrar ediyorum ki kömürü şim
dilik pek kolaylıkla tedarik edemeyeceklerdir. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, bu madde za
ten o maksatla konuldu. Yani Hükümet şimendifer
lerde vesairede kömür yakmaya mecbur olsun. Eğer 
böyle bir fıkra konmazsa bir sene daha o civardaki 
ormanların tahribine devam edilecek ve o linyit kö
mürü bir sene daha işletilmeyecektir. Sekiz, on sa
atlik mesafeden hayvanlar, araba ile, daha birçok ve
saitle kömür gelebilir. Bunun naklini Hükümet dü
şünsün. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) —Şu halde Nafıa ve 
Ticaret vekilleri bunu her halde temin etmelidirler. 
Eğer kömürü getirtemeyeceklerse o hat birden bire 
duracak ve oradaki halkın nakliyatı, dolayısiyle ti
careti büyük bir sekteye uğrayacaktır ve orada bir
çok ticarî nakliyat kalacaktır. 

EMİN BEY (Eskişehir) —Güzergâhtan maksat 
kaç kilometredir? 

İBRAHİM BEY (Ertuğrul) — Kereste fabrikala
rı ne ile işleyecek? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Onlar da su ile işler. 

İBRAHİM BEY (Ertuğrul) — Hayır fabrika? 
RAHMİ BEY (İzmir) —Tabiî kömür kullanıla

cak efendim. 
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İBRAHİM BEY (Ertuğrul) —Odun talaşları ve-
sairesi var. Bunları ne yapacaktır? Onları yakar. Ta
laş varken ben kömür yakmaya neden mecbur ola
yım? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, maksat or
mandan kesilen odundur. Yoksa odunun talaşı ve-
sairesi yakılabilir. Bu odun yakmak demek değildir. 

HİLMİ BEY (Ardahan) — Mesele hallolundu de
mektir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, 
İlgaz'a bir seyyar kereste fabrikası getirdik. Oraya 
kömür getirmek kabil değildir. Odundan başka ne ya
yabilir? Mutlaka odun yakmak mecburiyetindedir. Bu 
ne olacaktır? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, şimendifer gü
zergâhında olan birtakım fabrikalar vardır ki bunlar 
odunla kaimdir. Kömürün kuvvei haruriyesinin fazla 
olduğunu bilmekle beraber odunu tercih ediyorlar. 
Odun yakmayı daha ziyade muvafık buluyor ve bu 
suretle işletiyorlar. Şimdi bu kanun mucibince o fab
rikalarda odun ihrakı menedilirse sanayii dahiliyemiz 
acaba bundan müteessir olmaz mı? Hükümet bu mad
deye katiyet koymamış, encümen ilâve etmiştir. En
cümen tarafından ne gibi bir düşünce üzerine bu ilâ
ve edilmiştir. Meselâ Adana'da pamuk fabrikaları, 
iplik fabrikaları vardır. Bunlar kamilen odunla mü
teharriktir. Bu odunların bir kısmı kaçak olarak ge
tiriliyor. Bunun neticei iktisadiyesi ne olacak? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Tabiî bunu düşündük. 
Bunu müzakere ve münakaşa ederken Ziraat Vekili 
Bey de hazırdılar. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Ya Ticaret Vekili? 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bu madde birtakım fab

rikaları muattal bırakmasın. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Böyle bir ihtimal varit 
değildir. Kömür yakabilirler, şimendiferler de kömür 
yakabilir. Odun yakan makinelerde ufak bir tadilât
la derhal kömür de istimal edebilirler. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Belki sanayi devam ede
meyecek bir hal alır. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Almaz efendim, çünkü 
kömür odundan daha ucuza mal oluyor. Hesap ettik 
efendim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, kanunun bu 
maddesi mucibince şimendifer güzergâhı bulunan ma
hallerde odun ihrakı menediliyor. Geçenlerde de bil-
münasebe arz etmiştim. Vekili aidinden tekrar rica 
ediyorum, Soma maden kömürleri, vesait ve masarifi 

istihsaliyesine nispetle çok yüksek fiyatla satılmakta
dır. Bunun tonu 30 - 35 liraya mal olduğu halde se
kiz liraya mı, on liraya mı satılıyor. Sonra ücreti nak
liye kömürün fiyatından daha fahiştir. Bunlar için 
teşebbüsatta bulunmalıdır. Odun menediliyor, kömür 
pahalıdır. Mevaddı iptidaiye pahalıdır, masarifi istih-
saliye çoktur, masarifi nakliye fahiştir, memleketin 
iktisadiyatı büsbütün duracak mıdır? Bu fabrikalar 
muattal mı kalacaktır? Hükümet bunun için teşebbü
satta bulunsun. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bir teklif 
yapacağım. Vekâlete bir salâhiyet verelim. Bu gibi 
yeni yetişmekte olan yerlerde sanayii öldürmeyelim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Adana'
da odunla işleyen fabrikalar vardır. Onlar da bu su
retle muattal kalır. 

REİS — Yani bu maddenin tayyını mı teklif edi
yorsunuz? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, maddenin 
sanayiimize taallûku itibariyle hakikatten ehemmiyeti 
vardır. Fakat böyle bir maddenin vazı da zaruridir, 
ormanların muhafazası noktai nazarından... Bazı or
manlar vardır ki o ormanlarımız mutlaka odun ih
raç etmesi o armanın muhafazası noktasından zarurî 
ve mecburidir. Çünkü o ormanlara balta girmemiş
tir. Kerestecilik yoktur veyahut kerestecilik vardır da 
kırpıntılar vardır. Bunlar odun olarak nakledilirse or
man temizlenir. Yangının önüne geçilir. Ormanların 
eteklerinde birçok köyler vardır ki doğrudan doğru
ya orman içindeki en lüzumlu eşcarı kateder ve odun 
yapar. Bir taraftan ormanı, diğer taraftan memleke
tin sanayiini muhafaza noktai nazarından böyle kısa, 
müphem bir madde ile bu bahsi geçirmekten ise bu 
maddeyi encümen alsın, yeniden tetkikat icra etsin, 
muvazzah bir madde ile gelsin. (Doğru sesleri) Orman 
dahilinde işleyen bir kereste fabrikası, kendi kırpın
tılarını da yakamaz da kömür naklederse, bu nasıl 
olur? Buna biraz daha ziyade vuzuh vermek lâzım
dır? Vuzuh vermekle beraber biraz da orman idare
sine salâhiyet vermek lâzımgelir. Hangi mıntakadan 
odun nakledilir, odun ihracına müsaade edilir, hangi 
ormanlardan odun ihracına müsaade edilmez şeklin
de düşünülecek bir takım mesail vardır, bunda... 

REİS — Bu maddenin encümene iadesini teklif 
ediyorlar. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Lüzum görmüyorum ben
deniz, (Şimendifer güzergâhı) denmektedir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Encümenden rica ede
riz, bir daha düşünsün. 
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REİS — Encümen bir daha düşünsün, deniyor. 
Efendim, diğer taraftan Heyeti Vekilece tetkik edi
lerek teklif olunmak üzere yedinci maddenin tayyı 
teklif ediliyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Encümen alsın, encümen 
meşgul olsun. 

RElS — Meşgul olacaksa bile bu kanun, madde
nin tetkikine kadar teahhür edemez. Bu maddeyi reyi 
âlinize koyacağım. Bu maddenin tayyını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Tayyı kabul edil
memiştir. 

Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
(Encümene sesleri) Encümen almıyor efendim, ne ya
palım?.. Aksini reye koyacağım. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gerek kereste ve gerek mahrukat 
için irae olunan eşcar ve maktalardan gayrı mahal
lerden katiyet icra edenlere Orman Nizamnamesinin 
otuz altıncı ve otuz dokuzuncu maddeleri ahkâmı 
tatbik olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vazedeceğim. Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1286 tarihli Orman Nizamnamesinin 
beşinci maddesiyle kura ahalisine baltalık tefrik v& 
itasına dair olan 11 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanun 
ahkâmı mülgadır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Encümenden bir sua
lim var efendim. Bu madde ile Baltalık Kanunu ilga 
ediliyor. Baltalık Kanununda bir madde vardı. Köy
lüye tefrik olunan baltalıktan kesilmiş odunlar sa
tılır bedeli köylü hesabına İktisat Vekâleti emrine Zi
raat Bankasına verilirdi. Bu paralar ne olacaktır? Son
ra bu baltalıkların tefriki için köylüler birçok harcı
rah vermişler ehemmiyetli fedakârlıkta bulunmuşlar
dır. Bu hakları, masrafları ne olacaktır? 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, müsaade 
buyurur musunuz? Bu kanunun asıl maksadı vazı, 
Baltalık Kanununun kabili tatbik olmamasındandır. 
Memlekette bilhassa köylülerin bundan mutazarrır 
olmasından, müstefit olmamasından dolayıdır. Baltalık 
Kanununun tevlit ettiği mahzurları, bir defa Baltalık 
Kanunu yirmi kilometrelik sahadaki köylere şâmiJ 
olur da yirmi birinci kilometredeki köylere şâmil ol
maz mı? Yani yirmi kilometrelik mesafede bulunan 

köyler bundan müstefit olur da neden 21 nci kilo
metrede oturan köylü istifade etmesin? Hepsi köy
lüdür. Hepsi ev yapmaya muhtaçtırlar, ağıl yaptırma
ya muhtaçtırlar. Hepsi bir köylüdür, kilometre ile hak
larını ayırmak, ne akla, ne mantığa muvafık bir şey
dir. Sonra tefrik edilen bataklık mahalleri ve or
manları köylünün muhtaç olduğu odunu haiz ise 
keresteyi haiz değil, keresteyi haiz ise kömürü haiz 
değil, binaenaleyh köylü bundan da istifade edemi
yor. Evvelce 86 tarihli Orman Nizamnamesinin be
şinci maddesinde kaç kilometre olursa olsun hakkı 
intifadan mahrum ediliyordu ve deniyordu ki (Batak
lık mahallinden gayri bir yerden katiyat yapamaya
caklardır.) Birçok köyler baltalığı olsa bile ihtiyaç ve 
mahrumiyet içerisinde idi. Baltalığı olmayanlar tabi-
atiyle vaktiyle sahip oldukları hukuktan mahrum 
kalmaktadırlar. Şimdi efendim; köylülere kaç kilo
metre dâhilinde olursa olsun hepsine mirî ormanlar
dan istifade hakkı bahşoiunmuştur. Sonra Baltalık 
Kanununda eşhas ormanı varsa istimlâki kabul edil
miştir. Halbuki bu hak Evkaf ormanlarına verilmemiş
tir, mirî ormanlarına da verilmemiştir. Bugün bir köy 
farzediniz ki mirî orman civarındadır. Meccanen bal -

tahğa sahiptir. Diğer taraftan bir köy etrafında mirî 
orman yoksa eşhasın uhdesindeki ormanların bede
lini vererek almak mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
iki köy arasında müsavatsızlık vardır. Biri para ile 
istifade ediyor, diğeri meccanen istifade ediyor. Bu 
itibarla hak gözetilmemiştir. Sonra ormana civar köy
ler olduğu için her köylü hane başına (18) dönüm 
miktarında ormana sahip olmakta, orman miktarı 
azsa beş dönüme münhasır kalmaktadır. Demek ki 
bazı köyler hane başına 18 dönüm ormana sahip olu
yor. Diğeri dört dönüm ormana sahip oluyor. Bun
da da adalet ve müsavat yoktur. Her itibarla bu ka
nun vaktiyle mevcut hakları iptal ttiği gibi yni bir 
şey de vermemiştir. Tatbikatında muvaffakiyet te
min edememiştir. Heyeti fenniyelerde kanunun mec
bur ettiği erbabı fen bulunamamaktadır, bu kanun 
hiçbir yerde tatbik olunamamıştır. Tatbik olunan 
yerlerde de halk müştekidir. Halk müşteki olduğu 
gibi hükümet de mutazarrır oluyor. Binaenaleyh bu
nun faydası yoktur. Bu kanun ise bunları temin edi
yor. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen var mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey, Vekil Beyden 
bir şey soracağım. Bu kanun mucibince tefrik edil
miş bataklıklar vardır. Bu bataklıklardan memnun 
olanlar vardır. Olmayanlar var. Çünkü bazısı munsif 
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memurun lütfuna tesadüf etti. Güzel, âlâ, eski, kadim 
hududuyle alabildi. Diğer kısmı fena bir derenin 
dibine sokuldu. Şimdi bir kısmı memnun, diğer bir 
kısmı gayri memnun. Bu tefrik edilipde halkın be
nimsediği bataklıklar hakkında ne muamele yapıla
cak? Yani ellerinden alınacak mıdır? ipka mı edile
cektir, bu bir meseledir. 

ZÎRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, şimdi kabul buyurmuş olduğunuz birinci mad
de mucibince kadimen koru ve baltalığı mevcut bu
lunan köyler için o baltalıklar kemafıssabık kendi 
uhdelerinde bırakılacak. Bunların tahammülü var
sa yoksa diye birtakım ahkâmı da kabul buyurdu
nuz. Binaenaleyh bu kanun mucibince mevkii meri
yetten - eğer bu kabul edilecek olursa - Baltalık Ka
nunu kaldırılacaktır. Binaenaleyh eski Baltalık Ka
nunu mucibince köylülere tefrik edilen ve kısmen de 
tefrik edilmiş olan baltalıklar bu kabul buyurduğu
nuz maddeler hükmünde dâhil değildir. Çünkü kabul 
buyurduğunuz maddelerde kadimden baltalığı olan 
köyler mevzubahistir. Kadimen baltalığı olan tabirini 
Heyeti Celile kabul etmiş olduğundan geçenki balta
lık Kanuniyle geçen seneden beri köylülere tahsis edil
miş olan baltalıklar bu maddenin hükmünde baki de
ğildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 11 Teşri
nievvel 1336 tarihli Baltalık Kanunu mülgadır dedik
ten sonra kadim madim kalmaz, baltalık tahsis eden 
o kanunu ortadan kaldırıyoruz. Nerede kaldı balta
lık? (Kâfi sesleri) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, Hü
kümetimizden bir ricam daha vardır. Efendim, bu
rada beşinci maddesi ilga edilen Orman Nizamname
sinin içinden orman memurları bile çıkamıyorlar. O 
kadar müşevveş, muğlâk, berbat bir haldedir ve 56 
sene evvel yazılmıştır. Rica ederim, Hükümet bunu 
bir heyeti mahsusaya tevdi buyursun. Pek eski şeydir. 
berbattır. 56 sene evvelki vaziyetle bugünkü vaziyet 
bir midir? 

ZEKÂİ BEY ZİRAAT VEKİLİ — Gelmiştir 
efendim, Encümende tetkik edilmektedir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Ziraat ve Ma
liye vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
kanunun heyeti umumiyesini reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
olundu. 

Efendim, ruznamemizin üçüncü maddesinde bir 
maddelik bir mesele vardır. Onu müzakere edeceğiz. 

3. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin, mahâkimi ni
zamiye ve devairde alınması lâzım gelen harçlara 
ait tarifenin otuz sekizinci maddesine müzeyyel 
(2/266) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları : 

Riyaseti Celileye 

Temyizen tetkiki istida olunan ilâmatı hukukiye-
nin Mahkemei Temyiz hukuk dairesince veya heyeti 
umumiyesince badettetkik ita olunan ilâmattan ma
hâkimi nizamiye ve devairinde alınması lâzım gelen 
harçlara dair tarifeye tevfikan muayyen olan harç ve 
rüsumun Mahkemei Temyizce talep ve ahzolunmadık-
ça ilâmatın ita olunmaması iktisabı katiyet edip va-
cibülinfaz bir hale gelen ilâmatın aylarca tehiri ic
rasına mani teşkil etmektedir. Turuku muayyenei 
kanuniyeye tabi olması itibariyle mahâkimi iptidaiye 
ve istinafiyece rüyet ve intacı esasen bir hayli zama
na mütevakkıf bulunan hukuku adiye davalarından 
dolayı istihsal ve temyizen tetkik olunan ilâmata ait 
temyiz harcının harç ve rüsumu saire ile birlikte 
esas davayı rüyet ve hükmeden mahkemece talep ve 
istifasında hiç bir mani mutasavver olmadığı halde 
mücerret Mahkemei Temyizce berveçhi peşin talep 
ve ahzolunması lâzımülicra ilâmatı hukukiyenin tem
yiz harcının mahallinden talep ve celp edilmesi se
bebiyle uzun müddet Mahkemei Temyiz de hali teah-
hürde kalmasına sebep olmakta ve bu muamele 
matlup ve mültezem olan süratle ihkakıhak emrin
deki gayei adi ile kabili telif görülememekte oldu
ğundan teahhüratı vakıaya nihayet verilmek ve ilâ
matı hukukiyenin tetkik ve tasdikini müteakip ve bi-
lâ - tehir icrayı ahkâmı esbabı temin edilmiş olmak 
üzere mezkûr harç tarifesinin 38 nci maddesine fık-
rai atiyenin ilâvesini teklif eylerim. 

24 Kânunisani 1340 

Bayezit Mebusu 
Şefik 
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Mahâkimi nizamiye ve devairde alınması lâzım 
gelen harçlara dair tarifenin otuz sekinci maddesine 
ilâve edilmiştir : 

Madde 1. — Mahkemei Temyizde alınacak harç 
ve rüsumu saire ilâmın irsal olunacağı mahal mah
kemesinde talep ve ahz ile muamelâtının ikmali caiz
dir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Karar 
128 

129 
23.1.1340 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Mahâkimi nizamiye ve devairde alınması lâzım 
gelen harçlara ait tarifenin 38 nci maddesine müzey-
yel Bayezit Mebusu Şefik Beyin teklifi kanunisi en-
cümenimizce ledettetkik teklifi mezkûr esas itibariy
le şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Tokat 
Emin 
Kâtip 

Okunamadı 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 
Aza 

Okunamadı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
104 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Bayezit 
Şefik 
Aza 

Okunamadı 

13 . 2 . 13 

xAdliye Encümeni Mazbatası 

Mahkemei Temyiz devairinde alınacak harçların, 
muamelâtı nasın tesri ve teshili zımnında, mahalle
rinde alınmasına dair, harç tarifesinin 38 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair Bayezit Mebusu Şefik 

Bey tarafından Heyeti Umumiyeye takdim olunarak 
encümenimize havale buyrulan teklifi kanunî ve es
babı mucibesi tetkik olundu. Mezkûr esbabı mucibe-
de beyan ve izah olunduğu üzere Mahkemei Temyiz
de bittetkik karara iktiran eden ilâmatın ita olunabil
mesi için mezkûr ilâmın harcı ve pul bedelinin ahz ve 
irsali için mahallî mahkemesi riyasetine muharrerat 
tastiri ve mahallerince mezkûr rüsumun ahz ve gene 
posta ile irsali ve postahanelerden alınması ve daha 
bir çok muamelât ve muhaberatın icrası hayli zama
na mütevakkıf ve lâzimülinfaz bir halde bulunan ilâ
matın yalnız pul ve harç rüsumunun bu suretle ifa 
edilebilmesi noktasından hukuk ve mesalihi ibadın 
teahhürata ilkasını istilzam ettiği cihetle hem hukuku 
hazine tamamen muhafaza ve hem de aylarla duçarı 
teahhür olan mesalihi nasın sürat ve selâmeti temin 
edilmiş olmak için Mahkemei Temyize ait harç ve 
rüsumun, ilâmın irsal olunan. mahal mahkeme riya
seti tarafından ahz ve istifa ve malsandıklarına tes
lim ve itasında ve usulen iptal ile tarafeyne tevdiin
de hiç bir mahzur olmadığı gibi bilâkis fevait ve mu-
hassenatı aşikâr bulunmuştur. Şu kadar ki bizzat 
Mahkemei Temyize müracaatla harç ve resmini ver
mek isteyen erbabı mesalihten mezkûr harcın alına
bilmesi imkânı dahi fıkrai mezkûre ile münselip ol
madığı cihetle teklifi vakiin aynen kabul ve Heyeti 
Umumiyeye arzı tensip edildi. 

Maddei Kanuniye 

Birinci Madde —- Mahâkimi nizamiye ve devair
de alınması lâzım gelen harçlara ait tarifenin otuz se
kizinci maddesine berveçhiati fıkra ilâve edilmiştir : 

Mahkemei Temyizde alınacak harç ve rüsumu 
saire ilâmın irsal olunacağı mahal mahkemesinde ta
lep ve ahz ile muamelâtının ikmali caizdir. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 

Kastamonu 
Mahir 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Bayezit 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Aza 

Mersin 
okunamadı 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 19 

22 . 3 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Mahakimi nizamiye ve devairde alınması lâzım 
gelen harçlara ait tarifenin 38 nci maddesine zeylen 
Bayezit Mebusu Şefik Bey tarafından verilip lâyiha 
Encümenince şayanı müzakere görülmüş ve Adliye 
Encümenince kabul edilmiş bulunan teklifi kanunî 
encümenimizce de tetkik ve müzakere olunarak Ad
liye Encümeninin tertibi veçhile aynen kabul edildi
ği Heyeti Umumi yeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Ergani 

ihsan Hamit 

Mazbata Muharr 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Çorum 

Ferit Recai 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul olundu. 

Mahakimi nizamiye ve devairde alınması lâzım 
geçen harçlara ait tarifenin otuz sekizinci maddesine 

müzeyyel kanun 

Madde 1. — Mahakimi nizamiye ve devairde 
alınması lâzım gelen harçlara ait tarifenin otuz se
kizinci maddesine berveçhiati fıkra ilâve edilmiştir : 

Mahkemei Temyizde alınacak harç ve rüsumu 
saire, ilâmın irsal olunacağı mahal mahkemesinde 
talep ve ahzi ile muamelâtının ikmali caizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve rü-
fekasının; ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında (2/212) 
numaralı teklifi kanunisi ve İktisat ve Kavanini Ma
liye ve Maarif Encümenleri mazbataları : 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ruznamenin 
dördüncü maddesinde ihtiyat zabitlerinin terfihi hak
kında bir kanun vardır. Encümenlerden geçmiştir, 
bunu da müzakere ve intaç edelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdi çıkardığımız ka
nunun hiçbir faydası olamayacaktır. Ona ait diğer 
bir kanun da vardır onu da rica ederim çıkaralım. 

REtS — Ruznamenin dördüncü maddesindeki ih
tiyat zabitlerinin terfihi kanununu mu çıkaracağız? 
Ne buyurdunuz efendim? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, ormanların 
fennî usul dairesinde işletilmeleri hakkında bir ka
nun vardır. Zaten kısadır, çıkaralım diyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
kırk yılda bir ihtiyat zabitlerinin şeylerini çıkaralım 
dedik ona da... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Karar veril
miştir. Bu müzakere edilmeden diğeri müzakere edil
meyecektir. 

Riyaseti Celileye 

Terfihleri yedinci umde ile vaat ve ilân edilen 
ikinci sınıf ihtiyat zabitleri terhisten sonra geçen iki 
üç ay zarfında yeni bir hayatı mesaiye girerken du
çarı müşkülât ve müzayaka olmaktadırlar. Evvelce 
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memuriyette bulunanlar avdetlerinde arkadaşlarım 
tefeyyüz ve terfi etmiş buluyorlar. Hizmeti vatani-
yeye iştiraklerinin sebebi mağduriyetleri olması caiz 
olamayacağından emsalleri derecesinde mazharı 
terfi olmaları muktezayi kanun ve adalettir. Terci-
han memuriyetlere kabulleri lüzumu teslim edilmiş 
bir hakikat iken tatbikatta bu cihetin lâyikiyle te
min edilememesi baisi şikâyet olmakta bulunduğun
dan bir maddei kanuniye ile teyidine lüzum görül
müştür. 

Memlekete nafi olabilmek emeliyle Istihsalât sa
hasında çalışmayı tercih eden İhtiyat zabitleri ken
dilerine bu imkânın bahsedilmesini rica etmektedir
ler. Filhakika işlenmemiş arazi ve menabii serveti 
pek çok olan vatanımızda çalışmağa kabiliyetli ha-
hişker olan gençlerin işsizlikten sefalette kalmaları 
şayanı eseftir. Aralarında ziraat mekteplerinden me
zun ve fiilen ziraatle mütevaggil kimseler bulunan 
İhtiyat zabitleri araziye sahip olamadıkları için ter
ki meslek ederek kalemlerde kâtip olmağa ve müs
tehlik haliyle devlet bütçesine bar olmakta mustar 
kalıyorlar. Araziyi işletmelerine müsaade olunduğu 
takdirde kendileri geçineceği gibi hazinenin de kül
li istifade edeceği muhakkaktır. Yeni teşebbüsatta 
bulunacakların mazharı himaye olmaları ve tekâlif
ten istisnaları, ekseren tatbik edilmekte olan bir usu
lü müstahsen bulunduğu ve Teşviki Sanayi Kanunu, 
muhacirine muafiyet gibi muhtelif vesileler tatbik 
edilegelmekte olduğu cihetle, istihsalât sahasına atı
lacak İhtiyat zabitlerinin de bir müddet için tekâlifi 
emiriyeden istisnaları muvafıktır. Bir arada çalışmak 
isteyen ve şirket teşkil edecek olan İhtiyat zabitleri
nin ayrıca mazharı müsaade olmaları müessesat ve 
şirketleri millileştirmek gayesiyle hareket eden halk 
hükümetimiz için zaten hakikî bir şairdir. Şehit ve 
malûl olanların da hukukunun siyanet buyrulması 
bir farizadır. İhtiyat zabitlerinin ayrı bir lâyihai ka
nuniye ile terfihlerinin temini Büyük Millet Mecli
sinin 18 teşrinievvel 1339 Perşembe günkü müza-
keratı esnasında izhar buyrulan temayülât ve te-
menniyat cümlesinden olmakla bu hususa ait işbu 
lâyihai kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

22 Teşrinievvel 1339 

Dersim Mebusu Konya Mebusu 
Feridun Fikri Tevfik Fikret 

Gaziantep Mebusu 
Ahmet Remzi 

. 1340 C : İ 

İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki teklifi kanunî 

Madde 1. — İhtiyat zabitlerinden memur olan
ların hizmeti askeriyeleri terfihlerinde nazarı dik
kate alınır ve müddeti muayyeneyi nizamiyenin nıs
fını dolduranlar nısfı mütebakisi müddeti askeriye
lerinden ilâve olunarak terfi edilirler. 

Madde 2. — İhtiyat zabitlerinden teşebbüsatı 
iktisadiyede bulunmayı müteahhit olanlara arazii 
emiriyeden kıymetleri üç bin lirayı geçmemek şartiy-
le ve bedeli on beş senede hükümetçe istifa edilmek 
üzere ve araziyi haliye ve mevaddan istedikleri ara
ziyi işletmek şartiyle bilâbedel tercihan temlik olu
nur. 

Madde 3. — Ziraatle fiilen iştigal eden İhtiyat 
zabitanından sinini sabıkada muattal durduğu res
men mütebeyyin olan arazi hâsılatından üç sene müd
detle öşür alınmaz. 

Madde 4. — Kendilerine arazi temlik olunan 
İhtiyat zabitlerine Ziraat Bankalarınca ve Ziraat 
Müdüriyetlerince temellük ettikleri arazinin ferağ kıy
meti nısfına muadil kıymette alâtı ziraiye ve to
humluk ve malzemei sairei ziraiye ve tahrikiye ve
rilir. İşbu mevaddın bedelini İhtiyat zabitleri veya 
veresesi on beş sene zarfında tediye edeceklerdir. 

Madde 5. — Fiilen ve münferiden ticaret ve 
sanat icra edecek ve hür mesleklerde çalışan ve ça
lışacak ihtiyat zabitleri üç sene Temettü vergisinden 
muaftır. 

Madde 6. — İhtiyat zabitleri temellük edecekleri 
arazi ve emlâki bedelini tamamen tesviye etme
dikçe ahara füruht edemeyeceklerdir. 

Madde 7. — İhtiyat zabitlerinin köy teşkil et
mek üzere inşaat şirketleriyle akdedecekleri muka-
velâtın ciheti maliyesine Ziraat Bankaları kuyudu 
teminiye ahziyle kefalet edecektir. 

Madde 8. — Sultanî on birinci sınıfı ikmal eden 
İhtiyat zabitanı bilâimtihan Darülfünunun her şu
besine kaydedilirler. 

Madde 9. — Şehit ve malûl İhtiyat zabitlerinin 
evlât ve bakımı kendilerine ait olan ekaribi mekâ-
tibi resmiyeye meccanen kabul edileceklerdir. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, 
Maliye, İktisat ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Karar 
86 

8 . 1 1 . 1339 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İhtiyat zabitlerinin terfihi- hakkında Dersim Me
busu Feridun Fikri Bey ve rüfekasınm 22 Teşrinievvel 
1339 tarihli teklifi kanunisi encümenimizce ledel mü
talâa teklifi mezkûr esas itibariyle şayani müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Bozok Antalya 
Süleyman Sırrı Ahmet Saki 

Kâtip namına 
Antalya 

Ahmet Saki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Karar : 28 2 . 12 . 1339 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 

İhtiyat zabitlerinin harbi ahirde ifa etmiş olduk
ları hidemat gayrikabili inkâr ise de esbabı atiye do-
layısiyle mumaileyhimin imkân derecesinde tatyip edil
miş olduklarına encümenimiz kanidir. 

1. Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mucibince sin-
ni mükellefiyete dahil olan her Türk vatana kan bor
cunu ifaya mecburdur. 

2. Mumaileyhimden bir çokları tahsilleri tevakkuf 
ve temini istikballeri teahhür etmiş ise de diğer ef
radı millet dahi aynı suretle duçarı zarar olmuşlardır. 

3. Mumaileyhim zabit rütbe ve maaşiyle istih
dam olunduklarından diğer efradı millete nazaran ilmü 
irfanlarının mükâfatını görmüşlerdir. Bunlardan maada 
ordudan hini terhislerinde üçer ve dörder aylık maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri de defaten tesviye edilerek 
hayatı tabiiyelerine rücu esbabı teshil edilmiştir. Bun
dan başka memuriyeti sabıkalarına iade edilmekte ve 
sinleri ne olursa olsun noksan kalan tahsillerinin ik
maline müsaade olunmaktadır. 

Kabletterhis müracat edenlerden tahsilleri ve sicil
leri müsait bulunanlardan bir çoğu dahi daimî zabıt 
olarak ordu ve jandarmaya naklettirilrnişlerdir. Vaki 
olan diğer metalip ve arzularının tetkik ve müzakere
siyle encümenimiz kendisini alakadar görmediğinden 

işbu teklifi kanuninin Heyeti Vekilece nazarı dikkate 
alınmak üzere arz ve takdimine müttefikan karar veril
miştir. 

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi Mazbata muharriri 
Afyonkarahisar 

Ali 
Kâtip 

bulunmadı 

Âza 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 
Âza 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İktisat Encümeni 

Karar : 32 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Âza 
İzmit 
Âza 

Kastamonu 
Halit 
Âza 

Ertuğrul 
Rasim 

17 . 2 . 1340 

İktisat Encümeni Mazbatası 

İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkında Dersim Mebusu 
Feridun Fikri Bey ve rüfekası tarafından muta teklifi 
kanuninin encümenimize taalluk eden ikinci, dördün
cü, yedinci maddeleri tetkik edildi. Hükümetin uhde
sinde kendisine elyevm varidat getirmeyen on beş 
milyon lira kıymetinde on milyon atîk dönüm radde
sinde ondokuz çiftlik, on yedi bin altı yüz yetmiş par
ça küçük ve büyük arazi ve çiftlik mevcuttur. Bunları 
işletmek memleketin iktisadiyatı namına matlup ve 
mültezemdir. Şu halde ihtiyat zabitlerinin faal bir ha
le gelmeleri ve arazi işletebilmeleri için bu araziden 
istifade etmeleri menafii iktisadiyei milliyece müna
sip görülmüştür. Fakat bunların bizzat ziraatle iştigal 
eylemeleri ve müstahsil olmaları için verilecek arazi ile 
fiilen meşgul olmaları şart konulmuştur. Sermaye ve 
ihtisasa malik olanlara da arazi verilecektir. Ancak 
İhtiyat zabitlerinin ekserisi sermayeye muhtaç ve ara
zinin işletilebilmesi ise sermayeye mütevakkıftır. Feri
dun Fikri Bey ve rüfekasınm teklif eyledikleri lâyi
hanın dördüncü maddesinde Ziraat Bankalarınca ik-
tizatta bulunulması talep ediliyordu. Encümenimizce 
yapılan tetkikat neticesinde Ziraat Bankası Kanunu mu
cibince emvali gayrimengule mukabilinde ve kefale
ti müteselsile ile ikrazat yapmakta olduğundan usul ve 
nizamına tevfikan İhtiyat zabitleri de Bankanın ikra-
zatından istifade edeceklerdir. Ziraat Bankasının Mec
lise tevdi ettiği yeni lâyihada itibarı şahsî üzerine ik
razat muamelesi yapılacağına nazaran bu teklif Mec-
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lisce kabul edildiği takdirde İhtiyat zabitlerinin alacak
ları araziyi işletmek için kâfi miktarda para tedarik 
edebilecekleri aşikârdır. Bu sebeple ikrazat hakkın
daki maddenin bu lâyihada zikrine lüzum görülmemiş
tir. ' 

Feridun Fikri Bey ve rüfekasının lâyihasında ye
dinci madde olarak ihtiyat zabitlerinin teşkil edecek
leri köyler için müsaadat talep edilmektedir. Müba
dele, İmar ve İskân Kanununun on üçüncü maddesi 
mutlak olup bundan İhtiyat zabitlerinin dahi istifade 
edecekleri derkâr olduğundan ayrıca burada ahkâm 
vazına lüzum görülmemiştir. Encümenimizce tespit 
edilen maddelerin numaraları vazedilmemiştir. Teklifi 
kanuninin diğer maddeleri sair encümenlerce ledet-
tetkik heyeti umumiyesi terkip edildiği zaman numa
raları vazedilmek üzere işbu lâyiha kavanini Maliye 
Encümenine tevdi olunur. 

İktisat Encümeni 
Reisi namına 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Kâtip 
İzmir 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Akçoraoğlu Yusuf 

Mustafa Rahmi 

İktisat Encümenince kabul olunan maddeler 

Madde — Hükümet evvelâ çiftçiliği meslek itti
haz ederek ve bizzat ve bilfiil ziratle iştigal ettiği 
sabik olanlarla bir ziraat şirketi teşkil edip kâfi 
miktarda sermayei ziraiyesi olduğunu ve ihtisas ve
saitine mâlik bulunduğunu ispat eden, saniyen ziraat 
mekteplerinden şahadetname alan veya mekteplere 
devamı tahakkuk eden İhtiyat zabitlerine, idare ede
bilecekleri miktarda araziyi miriye veya müdevvere-
den arazi ve çiftlik ebniyesi teffiz eder. 

Madde — Maddei sabıkada muharrer arazi ve 
belediye meclislerince müştereken takdir olunacak 
kıymetlerini İhtiyat zabitleri on beş sene . zarfında 
müsavi tekasit ile bilâfaiz Hükümete itaya mecbur
durlar. 

Madde — İhtiyat zabitanı mezkûr arazi ve ebni-
yeyi on beş sene müddetle âhara ferağ edemezler. 
İşbu araziyi bilâfasıla üç sene işletmedikleri veyahut 
tekasiti muayyeneyi üç sene mütemadiyen tesviye 
etmedikleri sabit olduğu takdirde mezkûr arazi Hü
kümete intikal eder. 

Madde — İşbu kanunla İhtiyat zabitanına bahşe
dilen kâffei hukuk vefat vukuunda aynen vereseye 
intikal eder. 

İktisat Encümeni 
Reisi namına 

Akçoraoğlu Yusuf 

Kâtip 
Ertuğrul 

Aza 
Karahisarı Şarki 

İsmail 
Aza 

Adana 
Kemal 

Aza 
İzmir 

Mazbata Muharriri 
Akçoraoğlu Yusuf 

Aza 
İzmir 

Aza 
Kozan 
Ali Sadi 
Aza 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Mustafa Rahmi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Karar 

70 
22 . 2 . 1340 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İkinci sınıf İhtiyat zabitanının terfihi için Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beyle rüfekası tarafından ve
rilen lâyihai kanuniye ile merbutu Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası, İktisat Encümeninin muaddel 
lâyihai kanuniyesi encümenimizin 19 şubat 1340 ta
rihli içtimaında müzakere ve tetkik edildi. 

Müdafaai Milliye Encümeninin ikinci sınıf İhti
yat zabıtanı hakkında serdettiği mütalaat ve mülâha
zat tamamen varit olmakla beraber İktisat Encüme
ninin muaddil lâyihai kanuniyesi istifade edilmeyen 
arazinin imârı ve bu suretle bir kısım İhtiyat zabita
nının müstahsil bir vaziyete geçmeleri ve hazinenin 
ihtiyarı külfet etmeksizin temini menafiini istihdaf 
etmesi gibi fevaidi cami olduğundan mezkûr encü
mence tanzim edilen mevad esas itibariyle bazı tadi
lât icrasıyle encümenimizce dahi kabul ve tasvip edil
miştir. 

Ancak ziraatle iştigal ve bunu meslek ittihaz et
memiş ve şimdiye kadar hükümetin arzu ve mesaisi
ne rağmen kadroların mahdut olmasına binaen bir 
vazife ve memuriyete geçmemiş ve açıkta kalmış olan 
bilumum İhtiyat zabitanının miktarı da nazarı itiba-
re alındığı takdirde bunların Terfih Kanunundan is
tifade etmemeleri muvafıkı mütalaa görülmemiş ol-
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duğundan bunlar için de ayrıca mevad ilâve edilmiş 
ve binaenaleyh yeniden tespit edilen mevaddı kanu
niye diğer encümenlerce de tetkik edilmek üzere arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbata muharriri ve 
Reisi Kâtip 
Elaziz 

Mustafa Halil 

Aza 
Mardin 

Necip 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Elaziz 
Naci 

Aza 
Malatya 

Reşit 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 

Madde 1. — Hükümet çiftçiliği meslek ve hizmet 
ittihaz ederek bizzat ziraatle iştigal edecek olan bilu
mum ihtiyat zabitanına araziyi emiriye veya müdev-
vere ile arazi ve çiftlik ebniyesi teffiz eder. 

Madde 2. — Maddei sabıka mucibince verilecek 
arazi ve ebniyenin mahallî idare ve belediye meclis
lerince müştereken takdir olunacak kıymetleri İhti
yat zabitleri on beş sene zarfında ve tekusiti mütesa-
viye ile bilâfaiz hazinei maliyeye itaya mecburdur
lar. 

Madde 3. — İhtiyat zabitleri mezkûr arazi ve eb-
niyeyi on beş sene müddetle ahara ferağ edemezler. 

Madde 4. — Bilâfasıla üç sene işlemediği veyahut 
tekasiti muayeneyi üç sene mütemadiyen tesviye et
mediği sabit olursa mezkûr arazi hükümete intikal 
eder. 

Madde 5. — İşbu kanunla İhtiyat zabitanına bah
şedilen kâffei hukuk vefat vukuunda aynen veresele
rine intikal eder. 

Madde 6. — İkinci sınıf İhtiyat zabitanından da-
rülmuallimine kabul için iktiza eden şeraiti haiz olan
lar altı ay müddetle meslek tahsili görmek ve hükü
metçe gösterilen mahallerde lâakal beş sene müddet
le tedris vazifesini ifa etmek şartıyle meccanen mek
tebin leylî kısmına kabul edilirler. 

Madde 7. — Maddei sabıka mucibince ikmali tah
sil edip vazifeye tayin edilecekleri zamana kadar maa
şı aslileri ita kılınır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye, Maarif, İktisat Vekilleri memurdur. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi ve Kâtip 
Elâzız Halil 

Mustafa 
Aza Aza 

Mardin Malatya 
Necip Reşit 
Aza Aza 

Giresun Elaziz 
Musa Kâzım Naci 

Karar 
6/7 26 . 3 . 1340 

Maarif Encümeni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İkinci sınıf ihtiyat zabitlerine dair olan lâyihai ka
nuniye encümenimizce tetkik edildi. 

Kavanini Maliye Encümeninin tadilen tanzim et
tiği lâyihai kanuniyenin muallimliğe taallûk eden al
tıncı maddesinde ihtiyat zâbitanınm mesleki talime 
intisabı için yalnız darülmuallimine kabul edilmek 
şeraitini haiz olması ve altı ay tahsilden sonra mual
limlikte kullanılması kabul edilmiştir. Halbuki mek
teplerde talim hizmetini bihakkın ifa edebilmek için 
yalnız darülmuallimine kabul edilebilecek bir halde 
bulunmak gayri kâfidir. Muallimlik behemehal mu
ayyen bir devrei tahsiliyeyi ikmal etmekle mukayyet
tir. 

Bunun hilâfında bir kanun tanzimi bir çok esasatı 
ihlâl eder. Bundan başka terbiyei umumiye esasları 
mektep sınıflarında bulunacak talebe arasında yaşça 
bir muvazenet teminini de kavaidi külliyeden addet
tirmiş olduğundan encümenimizce bu cihet de nazarı 
dikkate alınarak tadilen tanzim edilen altıncı madde 
leffen takdim edilmiştir efendim. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Biga Karahisarısahip 

Sami Rifat Ruşen Eşref 
Kâtip 

Karahisarısahip 
İzzet Ulvi 

Madde 6. — İhtiyat zabitanından liselerin lâakal 
dokuzuncu sınıfında bulunmuş veyahut üç senelik 
tâli sınıfları havi idadilerin umumî kısımlarından çık
mış olanlar yirmi altı yaşını tecavüz etmemiş olduğu 
kısımlarından çıkmış olanlar yirmi altı yaşını tecavüz ol-
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duğu halde meslek tahsili görmek üzere darülmual-
liminin son sınıfına kabul edilirler. Bunlar muallim
lik şahadetnamesi aldıktan sonra hükümetçe gösteri
lecek mahallerde beş sene tedris hizmetini ifaya mec
burdurlar. 

Yirmi altı yaşını bitirenler tatil zamanlarında açı
lan tatbikat derslerine devam ile ehliyetname alabi
lirler. 

REİS — Efendim, ihtiyat zabitlerinin terfihi hak
kındaki teklifi kanuninin müzakeresine başlıyoruz. 
Maddeleri okuyalım mı efendim? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini reye koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilnv>,tir. 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Encümen namına 
söylenmiyor. Bari Maliye Vekili huzuriylc müzakere 
edilsin. 

REİS — Efendim, teklif sahibi Feridun Fikri Bey
dir, bir sual sormak lâzım gelirse cevabını verebilir. 

MEHMET BEY (Kayseri) — O halde bir sual so
racağım, her bir ihtiyat zabitine kaç dönüm verilecek
tir? 

FERİDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
ikinci madde sarihtir. Maddei sabıka mucibince veri
lecek arazi ve ebniyenin mahallî idare ve belediye 
meclislerince müştereken takdir olunacak kıymetleri 
ihtiyat zabitleri on beş sene zarfında ve tekasiti müte-
saviye ile bilâfaiz hazinei maliyeye itaya mecburdur
lar. 

Madde 1. — Hükümet çiftçiliği meslek ve hiz
met ittihaz ederek bizzat ziraatle iştigal edecek olan 
bilumum İhtiyat zâbitanına araziyi emiriye veya mü-
devvere ile arazi ve çiftlik ebniyesi teffiz eder. 

ALt ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, miktarı 
ne kadardır. Ne kadar zamanda verilecek, encümen 
izahat versin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şeraiti aşa-
ğıki maddelerde vardır. 

REİS — Kavanini Maliye Encümeni izahat ver
sin efendim. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Şeraiti aşağı -
ki maddelerde vardır. 

REİS — Kim izahat verecek? 
REŞİT AĞA (Malatya) — İzahat verecek yok. 

(O halde yarına kalsın sesleri) (Bu nasıl kabul edilir 
sesleri) 

REİS — O halde kabul etmeyecek olursanız mad
de!; c geçilmesine karar vermezsiniz, kanun ret olu
nur, biter gider. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim, 
madde şudur : 

Bütün ihtiyat zâbitanına, mevcut olan araziyi mil-
1 iyeden arazi verilecektir. Bu meccanen verilecek de
ğildir. Mevcut arazi 15 sene müddetle, taksitle tediye 
olunacaktır. Ve bu fiilen ziraatle iştigal eden ihtiyat 
zâbitanına verilecektir. Memleketin arazisinin mevcu
diyeti sabit olmuştur. Bu bapta İktisat Encümeninin 
mazbatasında vuzuhu kâfi vardır. İhtiyat zabitleri
nin terfihi hakkındaki şu maddeler tetkik edildi. Hü
kümetin uhdesinde kendisine elyevm varidat getirme
yen 15 milyon lira kıymetinde 14 bin dönüm arazi 
ve çiftlik mevcuttur. Bunları işletmek memleketin 
iktisadiyatı namına matluptur. Şu halde ihtiyat za
bitlerinin faal bir hale gelmeleri ve arazi işletebilme-
leri için bu araziden istifade etmeleri menafii ikti-
sadiyei milliyece muvafık görülmüştür. Fakat bunla
rın bilfiil ziraatle iştigal eylemeleri ve müstahsil ol
maları için verilecek arazi ile fiilen meşgul olmaları 
şart koşulmuştur. 

MEHMET BEY (Karesi) — Encümen namına 
mı söylüyorsunuz? Encümen namına ise bir sual so
racağım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Diğer 
maddelere gelince 3, 4 ncü maddeler okunduğu va
kit bunun şeraitinin heyeti umumiyesi görülür, ne 
suretle tediye edecekleri orada vardır. İşletebilecek
leri derecede bir arazidir. Maddede sarahat vardır. 

MEHMET BEY (Karesi) — Miktar tespit etme
lidir. Üç bin dönüm mü vereceksiniz? 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyon Karahisar) — O 
halde madde teklif ediniz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, şurasını arz 
edeyimki, şu kanuna esas itibariyle taraftarım. Fa
kat varidatı devlete taalluku itibariyle bundan daha 
mühim bir kanun biz şimdiye kadar müzakere etme
dik. (Bedava değil sesleri) Bedava değil, evet, kaç 
İhtiyat zabiti vardır? Nerede ne verilecektir? Bunun
la Muvazenei Maliye Encümeni alâkadardır. Ne için 
göndermiyorsunuz, hani Maliye Vekili? 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Her arazi için 
değildir bu. Bu, gözdikilmiş araziler içindir. 

REŞİT BEY (Devamla) — Bu kanun evvel bev-
vel devletçe büyük bir fedakârlığı istilzam etmesi 
dolayısiyle hükümetin huzuriyle Muvazenei Maliye 
Encümeninde tetkik edilmek lâzım gelir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hiç istil
zam etmiyor. 
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REİS— Efendim, bu kanunun Muvazenei Mali
ye Encümenine berayi tetkik havalesini teklif edi
yorlar. Bu teklif usul itibariyle bir mütalâa olduğu 
için bunu reye koyacağım. Muvazenei Maliye En
cümenine gönderilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderilmesi kabul edildi. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Reis Bey, 
çabuk gelsin bari, eğer bu gelmezse umdelere riayet 
etmemiş oluruz ve memleket sonra bizden sorar. 

5. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin; halı 
dokumasına yarayan ip, eriş ve argaç gibi şeylerle 
yünlerin meni ihracına dair (2/256) numaralı teklifi 
kanunisi ve Ticaret Encümeni mazbatası : 

REİS — Bir kaç maddeden ibarettir. Zannederim 
az zamanda çıkabilir. Müsaade ederseniz bunu mü
zakere edelim. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Tarik 
bedeline dair kanun vardır Reis Bey. 

REİS — Vardır efendim. Fakat vaktimiz müsait 
değildir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Bir 
maddeliktir. 

REİS — Bu da bir maddeliktir. Bunu müzakere 
edelim ve vaktimiz müsait olursa onu da müzakere 
ederiz. 

Büyük Millet Meclisinin Büyük Reisliğine 
15 . 1 . 1340 

Sevgili yurdumuzun* en kârlı ve değerli bir sanati 
olan halıcılık elden gitmek üzeredir. Yunanistan'da 
başlayan halıcılığın mamul iplerinden yüzde sekseni 
memleketimizden çıkarılıyor. Buna binaen âcil bir 
çare olmak üzere aşağıdaki kanunun müstacelen ko
nulmasını isterim. 

Madde 1. — Halı dokumasına yarayan ip, eriş, 
argaç gibi şeylerin ve ip yapmaya mahsus kabartıl
mış yünlerin dışarıya çıkması yasaktır. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret vekâletleri memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanunun hükmü neşri tarihin
den muteberdir. 

Aksaray Mebusu 
Besim Atalay 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet 

123 karar 

19 . 1 . 1340 

121 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Halı dokumasına yarayan ip, eriş ve argaç gibi 

şeylerle yünlerin meni ihracına dair Aksaray Mebusu 
Besim Atalay Beyin teklifi kanunisi encümenimizce 
ledeltetkik esas itibariyle şayanı müzakere görülmek
le Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Tokat 
Emin 

Aza 
Abdürrezzak 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Ticaret Encümeni 
Adet 

16 varide 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

3 zimmet 5.4.1340 
Esbabı Mucibe Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Halı dokumasına yarayan yün ipliklerin harice ih

racının men'i hakkında Aksaray Mebusu Besim Ata
lay Bey tarafından teklif ve encümenimize havale 
buyrulan lâyihai kanuniye müzakere ve tetkik olun
du." Bu münasebetle encümenimiz, memleketimizin ka
dim sanayiinden olan halıcılık hakkında bazı tetki-
kat yapmaya lüzum görmüştür. Bizde halıcılık Türk
lerin şarktan Anadolu'ya geçmesiyle başlamış ve ted
ricen inkişaf ile harpten evvel dünyanın mühim ha
lı ihracat mahallerinden biri mevkiini ihraz etmiştir. 
Bidayeti teessüsünden Süleymanı Kanunî devrine ka
dar iptidaî ve kaba şekilde devam etmiş bilâhara İz
nik'te (Tezgâhı Sultanî) namiyle tesis edilen imalât
hanenin faaliyeti ile hakikî bir sanat haline inkılâp 
ve tedricen İzmir, Gördes, Kula havalisinde taammüm 
ve tekâmül ederek harice ihracına başlanmış ve mem
leketimize âlemi ticarette bir mevkii mümtaz vermiş
tir. Bu sanat elyevm Anadolu'da başlıca üç mıntıkada 
ilerlemiştir. 
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Birinci mıntaka : Uşak, İsparta, Gördes mıntıkasın
da yapılan halılardırki, nevi itibariyle en iyisi İspar
ta'dır. Harpten evvel Uşak'ta ahalinin yüzde yirmi-
dördü halıcılıkla iştigal ediyordu. Eleyvm bu hava
lide halı ipliği imal eden Şark Halı Kumpanyası ta
rafından nescettirilen hatlar İran halıları derecesinde 
metin ve sanatkâranedir. Çiçekleri ince olduğu gibi 
boyaları da sabit ve parlaktır. 

İkinci mıntıka : Kırşehir, Kayseri ve civarında ya
pılan halılardır. Kırşehir halıları harpten evvel olduk
ça bir tekâmüle mazhar olmuş ve metaneti, boyaları 
itibariyle bilhassa seccadeleri ve yanları piyasada maz-
harı rağbet olmuştu. Şimdi eski rağbetini kaybetmek 
üzeredir. Esbabı, aşağıda memleketimiz halıcılığının 
esbabı tedennisini tadat edeceğimiz zaman anlaşıla
cağından burada ayrıca zikrinden sarfı nazar edilmiş
tir. Kayseri'ye gelince; Seferberlikten mukaddem bu 
havalide onbeş, yirmi bin halı tezgâhı mevcut iken 
bugün dört bine tenezzül etmiştir. Eleyvm burada 
üç nevi halı imal edilmektedir. 

Birincisi: Kaba halılar olup «Anilin» boyaları ile 
boyanan yerli iplerden mamul halılardır ki seccade 
kellesi, taban namlariyle piyasada tevsim edilmekte
dir. 

İkincisi: Mançester'den celp ve «Alizerin», boya
ları ile boyanan iplerden yapılan halılardırki, piyasa
da nebatî namiyle satılmakta olup, isminden de anla
şılacağı veçhile; bu nevi halılar vaktiyle yerli nebatî 
boyalarla boyanan iplerden yapılır ve renkleri daha 
sabit olurdu. Bugün nebatî boyacılık hemen hemen 
kalmamış demektir. Bu cins halıların nesci ve çiçek
leri Uşak, Gördes ve İsparta halılarından daha ince
dir. 

Üçüncüsü : İpekten yapılan halılardırki, şayanı tet
kiktir. Harpten evvel bu halılar yerli ipeği ile yapıl
makta idi. Vatkiyle Hereke halı tezgâhlarında yapı
lan bu nevi halılar piyasada büyük bir şöhrete maz
har olmuştu. Sunî ipeğin memleketimize ithali ve 
tabiî ipekten fiyatça çok farklı olması neticesi maale
sef halı tezgâhlarımız bu ipeği hakikî ipeğe tercihe 
başlamış ve son zamanda bilhassa Kayseri'de ipek ha
lı tezgâhları külliyetli sunî ipek istimal etmekte bu
lunmuştur. Halıcılar ecnebilerin sunî ipekten mamul 
halıları bilerek aldıklarını ve mevcut yerli ipeklerimi
zin bu ihtiyacı temin edecek miktarda olmadığını, 
sunî ipeğin istimali için sebebi tercih olarak göster
mekte iseler de encümenimiz bu fikre iştirak etme
mekte ve memleketimizin ipekçiliği noktai nazarın

dan. Ticaret Vekâletinin bu bapta esaslı tetkikatı ih-
saiye ve fenniyede bulunmasını temenni etmektedir. 

Üçüncü mıntıka : Sivas ve Eğin havalisidir. Şark 
Halı Kumpanyasının 1323 tarihinde Sivas'ta açtığı ha
lı imalâthanesi Anadolu'nun en yüksek halı tezgâhı 
derecesine yükselmiş, gerek çiçek ve gerek boyaları
nın iyiliği itibariyle piyasada diğer Anadolu halıla
rından daha yüksek fiyatla satılmaya başlamıştı. El-
yevm bu imalâthane kapanmıştır. Sivas mülhakatın
da ve Eğin havalisinde müteferrik surette yapılan 
halılar ise ehemmiyetli bir miktarda olmadığı gibi 
cins itibariyle de kabadır. Memleketimizin harpten 
mukaddem halı ihracatı sekizyüz küsur bin altun li
raya kadar yükselmiş idi. Bunun yüzbin liralığı İs
tanbul, mütebakisi İzmir limanından ihraç olunuyor
du. Bu halıların yüzde yetmişbeşi Amerika'ya ve İn
giltere'ye, mütebakisi Almanya, Fransa, Belçika, 
Avusturya ve İtalya'ya sevk olunuyordu. Bugün bil
hassa İngiltere ve Amerika'ya ihraç olunmaktadır. 
Encümenimiz burada mühim bir noktayı kaydetmek 
mecburiyetindedir. İtalya ve Fransa bizim halılar için 
Yunanistan'a tatbik ettiği tarifeden daha yüksek bir 
tarife tatbik etmekte ve bu suretle Yunanistan halı ih
racatında bize rakip bir vaziyete geçmektedirki, en
cümenimiz bu farkın izalesi hususunda Hükümetimi
zin teşebbüsatta bulunmasını temenni eder. Memleke
timiz İran ve Buhara gibi halı ihracatıyle müştehir 
memleketlerin öteden beri bir transit merkezi olup 
harpten mukaddem memleketimize uğrayarak mema-
liki ecnebiyeye ihraç edilen halıların miktarı bir mil
yon (altın) lira raddesinde idi. Bir memleketin ikti-
saden terakkisinde transit ticaretinin ehemmiyeti gay-
rikabili inkâr olup mezkûr ticarete elverişli olan bü
tün limanlar bu hususta azamî teshilât göstermekte 
ve bu yüzden pek çok menafi temin etmektedir. Bil
hassa Karadenizden geçerek Avrupa'ya ve Ame
rika'ya transit olarak gönderilecek eşyanın en 
tabiî ve müsait transit limanı olan İstanbul 
şehrinin bu hususta tabiaten pek büyük bir 
ehemmiyeti var ise de maalesef liman hi-
dematmın muntazam bir teşkilâtla tedvir edilmemesin
den, bilhassa mevcut antrepoların ademi kifayesin-
den tedricen bu ticaret elimizden gitmekte ve Yuna
nistan ve İskenderiye'ye intikal etmektedir. 

İktisadî hareketlerin ilmî ve muntazam usullere 
raptedildiği bu asırda İstanbul gibi dünyanın en mü
him limanlarından biri olan İstanbul limanında halen 
kurunu vustaî eşkalin devamı mucibi muahazedir. Ar
tık zamanı gelip geçmiş olan bu bozukluğun katiyen 
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ıslahını encümenimiz ait olduğu vekâletlerden temen
ni eder. Encümenimiz halıcılığın memleketimizde 
atiyen terakki ve inkişafı çarelerini de aramış ve şu 
netayice vasıl olmuştur. 

1. İşleyen yün ve pamuk ipliklerin makinelerle 
eğrilmesini ve bu suretle halıların düzgün olmasını te
min için Ticaret Vekâleti bu sene zarfında üç yerde 
yün iplik tezgâhları tesis edeceğini ifade etmekte olup 
encümenimiz sahayi fiile isalini temenni eder. 

Boyaların ıslahı 

Boyacılık Avrupa'da bilhassa Almanya'da fevkalâ
de terakki etmiş olup dünyanın bütün mensucat fab
rikaları bu boyalardan azamî istifade etmektedir. 
Memleketimizde her ne kadar bu boyalardan küllî 
miktarda celp ve sarf edilmekte ise de sureti istimal 
ve tatbikinde tamamiyle muvaffak olunamamaktadır. 
Vekâlet bu sene için bu hususun teminine çalışacağı
nı vadetmekte ve bu sanatın da memleketimizde tekâ
mül ve terakkisi için Avrupa'dan üç boyacı ustası 
celp edeceğini ifade etmektedir. 

2. Komşu memleketlerde tedricen inkişafa başla
yan bu sanatla memleketimizin rekabetini temine ça
lışmaktadır. Bu bapta yapılabilmesi mümkün olan 
tedabir berveçhiati olup Ticaret Vekâletinin bu husu-
satı temine gayretini encümenimiz teklif eder. 

G) Halıcılıkta istimal edilmek üzere Avrupa'dan 
celp edilen mevadı iptidaiye gümrüğünün hini ihra
cında iadesi (Ahiren bunu temin edecek «Kabulü mu
vakkat» kanunu namiyle Heyeti Vekileden bir kanun 
teklif edilmiş olduğundan bu cihet tahtı temine alın
mış demektir.) 

B) Halıcılar arasında sendikalar teşkiliyle rakip
lerine karşı toplu bir cephe alabilmelerini temin. 

C) Bir Halıcı Bankası veya Taavün Sandığı teş
kil ile halı amillerini murabahacıların ihtikârından kur
tarmak. 

Memleketimizde Bâlâda saydığımız şeraiti cemede-
rek muntazam muamele yapan başlıca iki şirket mev
cut olup maalesef ikisi de ingiliz'dir. Bunlardan birisi 
(Oryantal Karpet) Şark Halı Kumpanyası olup harp
ten evvel sermayesi bir milyon altı yüz bin (altın) lira 
raddesinde idi. Bu şirket harpten evvel hissedarlarına 
yüzde yirmiden aşağı temettü tevzi etmemiştir. Mun
tazam yün iplik fabrikası ve boyahaneleri olduğu gibi 
Avrupa ve Amerika'nın zevkini okşayacak resimler 
yapan yüksek ressamları da vardır. 

İkincisi; (İstern Karpet) Mamulâtı Şarkiye Halı Şir
keti olup hapten evvel sermayesi elli bin İngiliz lirası 
idi. Bu şirketlerin yün iplikleri eğirmek, boyamak, halı 
resimlerini ıslâh etmek hususlarında İzmir, Uşak ve 
İsparta havalisinde büyük tesirleri olmuştur. 

Besim Atalay Bey tarafından teklif edilip bizi ber-
veçhibalâ izahatın serdine sevk eden yün ipliklerin ih
racını menetmek meselesine gelince, encümenimiz bu
nun üzerinde uzun tetkikatta bulundu. Vekili aidini 
dinledi. Bir memleektte ihracatı tahdit ve takyit ede
cek mevat vazı kaidei iktisada münafi olmakla bera
ber memleketin menfaaU bu kararı icap ettirdiği tak
dirde ittihazından çekinmemek de o derece elzem ola
cağı bedihidir. 

Memleketimizden giden Rumlar'dan bu sanata va
kıf olanların teşebüsü ile halıcılık Yunanistan'da teessüs 
ve himaye edilmeye başlanmış, bu suretle Avrupa ve 
Amerika'da memleketimize rakip bir satış sahası açıl
mak ihtimali kuvvetlenmiştir. 

Yunanistan'da henüz inkişafa başlayan bu sana
tın muvakkat bir zaman için dahi olsa darbelenmesi 
bizim için ihmal edilecek bir keyfiyet olmadığından 
encümenimiz bu bapta lâzım gelenleri dinlemiş ve mev
zubahis olan yün ipliklerin ihracını men hususundaki 
teklifin tadilen kabul ve müstacelen müzakere ve intaç 
edilmek üzere Heyeti Umumiyeye arzına karar veril
miştir. 

Yün ipliklerin men'i ihracı hakkında kanun 

Madde 1. — Halı dokumasına yarayan eriş, arkaç 
gibi yün ipliklerin dışarıya çıkarılması yasaktır. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Tica
ret vekilleri memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanunun hükmü neşir tarihin
den muteberdir. 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 

Mazbata Muharriri 
Karahisarı Şarki 

İsmail 
Âza 
Muş 

Osman Kadri 
Âza Âza 

Aksaray Hakkâri 
Besim Atalay Hamdi 

Âza 
Ordu 

Hamdi 
RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, tica

retimiz üzerinde gayet mühim bir meseledir. Ticaret 
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Vekili Bey olsa idi de bir kaç sey sorsaydık. (Burada 
sesleri) Ziraat Vekilidir o. (Vekil vekilidir, sesleri). 

REİS — Vekil vekili buradadır. 
RAGIP BEY (Devamla) — Efendim, bu iplerin 

men'i ihracı istirdattan sonra Yunanistan'a giden Rum
lar'in orada halı dokumasından ileri gelmişti. Yani 
Yunanistan'da yeni başlayan halıcılığın inkişafına mani 
olmak için bir tedbir mahiyetinde idi. Acaba Yuna
nistan halıcılığı bellenecek midir ve orada bellenmek 
isterse Yunanistan bir iplik fabrikası yapmak imkâ
nına malik midir, değil midir? Bunu Ticaret Vekili 
Beyden soruyorum, lütfen bizi tenvir buyursunlar. 

ÎSMAÎL BEY (Karahisarı Şarki) — Efendim, Yu
nanistan iplik fabrikası yapabilir.. Fakat.. 

RÜ§EN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Vekil 
vekili namına mı söylüyor? 

REÎS — Encümen namına efendim. 
İSMAİL BEY (Devamla) — Bizim yünlerden ya

pılmış ipliklerden orada halı tezgâhları kurmuştur ve 
bunları işletmiştir. Onun için bu ipliklerin ihracını men
etmek velevki muvakkat bir zaman için bile olsa Yu
nanistan'daki halıcılığa bir darbedir. Yoksa iplik fab
rikası yapabilir. Biz bunu teklif sahibinin teklifine bı
rakmadık, muhtelif Ticaret Odalarına yazdık, onlardan 
mütalâa istedik, bilhassa İzmir Ticaret Odasının cevabı 
vardır. Müsaade buyurursanız okuyayım. 

13 Mart işari âlileri cevabıdır : 
Yunanistan'da hicret eden Rumlar'ın şirketler teş

kil ve halı imaline mübaşeret ettikleri ve bunun hükü
metleri tarafından levazımı iptidaiyesinden gümrük res
mi alınmamak ve âmilleri mükafatlandırılmak sure
tiyle teşvik ve tertip edildiği ve mezkûr halılar için muk-
tazı yapağı ve ipliklerin evsafı gayet elverişli olması 
hasebiyle memleketimizden celp eyledikleri ve tıpkı 
fikri âlileri gibi hususatı saireyi 1 Ağustos 1339 tarih 
ve 344 numaralı tahriratımızla İktisat Vekâletine, İz
mir Vilâyetine arz ve bu suretle Yunanistan'a yapağı 
ve iplik ihracı memnuiyetini ehemmiyetle rica et
miştik. Aradan geçen yedi ay müddet zarfında Yu
nanistan halı imali ve ticaretini mühim bir surette tev
si ettiği gibi yerli mamulâtımız da o nispette sekteye 
uğramaktadır. Binaenaleyh bu ihracın memnuiyeti 
hakkındaki fikri âlilerinin pek musip olduğunu ve bu
na bugün daha ziyade taraftar bulunduğumuzu hür
metlerimize terdifen arz eyleriz efendim. 

İzmir 
Ticaret Odası Reisi 

Binaenaleyh İzmir Ticaret Odası bununla en zi
yade alâkadar olan bir Ticaret Odasıdır ve kendi hin
terlandı doğrudan doğruya hah ticaretiyle meşguldür. 

Oradan ihraç edilir. Binaenaleyh yalnız teklif sahibinin 
düşünmesiyle kalmamıştır. Onun da reyini almıştır. Sa-
lâhiyettar bir odadır. Buna istinaden yapılmıştır. (Yün
ler dahil değil sesleri.) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Yün
ler menolunur mu? Mallarını da satmasınlar mı artık? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşla
rım. Bendeniz halının kadim merkezi imali olan bir 
kasabanın evlâdıyım. Onun için memleketimizde halı
cılık sanatının her suretle inkişafını her keşten ziyade 
arzu edenlerden biriyim. Ancak müstacelen çıkaralım 
derken onun tehlikeli noktalarını tetkik etmeksizin onu 
ortaya atarsak belki siyanet etmek istediğimiz şeyi 
kendi elimizle darbelemek ve belki de kendi kendi
mizi tehlikeli bir yola sevk etmiş olmaklığımız ihtimali 
galiptir. Efendiler, Türkiye'de halıcılık demek, amele 
yevmiyesinin ucuzluğu demektir. Eğer bizde amele 
yevmiyesi ucuz olmasa, Avrupa çoktan halıcılıkta bizi 
geçerdi ve hiç bir vakit bizde siparişle halı yaptırmak 
ihtiyacını duymazdı. Binaenaleyh halıcılık demek ame
le yevmiyesi demektir. Yunanistan'da başlayan halıcılık
la bugün Türkiye'de mevcut olan halıcılığı mukayese 
ederken, orada bir rakabet tasavvur ederken, Yunanis
tan'da halıcılığın inkişafına mani olmak gibi bir şe
kil düşünürken daha evvel Yunanistan'da amele yev
miyesini tetkik etmek ikiza ederdi. Acaba Yunanis
tan'da amele yevmiyesi Türkiye'deki amele yevmiye-
siyle kabili kıyas mıdır? Yani Türkiye de mi ucuz
dur, orada mı ucuzdur? Her iki tarafta birdir. Fil
hakika bugün Yunanistan'da halı yapılıyor. Fakat bu 
günkü vaziyet gayri tabiî bir vaziyettir. Çünkü Tür
kiye'den Yunanistan'a binlerce muhacir gitmiştir ve 
bunların içinde on binlerce halı dokuyan vardır. Esa
sen Yunanistan'ın vaziyeti pek gayri tabiî olduğu için 
vaziyeti iktisadiyesi de bugün anarşi mahiyetinde ol
duğu için başka iş bulamadıklarından, muattal bulun
duklarından dolayı halıcılığı bugün iş ittihaz etmiş
lerdir. Acaba Yunanistan'da yarın dahi halıcılığı idame 
ettirecek bir şekil, bir zemin mevcut mudur? Yani Yu
nanistan'ın amelesi ilelebet sanatı idame edecek mi
dir, edemeyecek midir? Bu mesele tetkik edilmelidir. 
Bu meseel tetkik edildikten sonra Yunanistan halıcılı
ğı sanat olmak üzere tutmak istediği takdirde bu ip
lerin meni muvakkat bir zaman için faydalı olabilir. 
Fakat bir zaman sonra Yunanistan'da tesis olunacak 
iplik fabrikaları bizim için muzır olur. Binaenaleyh 
mesele görülüyor ki, bir kaç cihetten muhtacı tetkiktir. 
Bendeniz bu mesele ile meşgul oldum. Fakat tetkikatımı 
ikmal edemedim, bu hususta bir fikri mahsusum yok-
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tur. Eğer bu hususatı encümen veya hükümet tetkik 
ettiyse bu noktalarda bizi tenvir etmelidir, aksi tak
dirde muzirdir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim, 
Yunanistan'da halıcılık başlamış. Biz buna rekabet 
etmek için iplik ihracatını menetmek istiyoruz. Bu, 
çok gariptir. Memleketimizin dahilinde halı dokuyan 
amele ne kadarsa belki o kadar da ipini bükmekle 
meşgul amele vardır. Onunİa geçinenler vardır. Sonra 
bu iplerin ne dereceye kadar Yunanistan'a ithal ve 
ihracına mani olmak kabildir? Bu suretle memleketi
mizde iş yapan adamları iş yapmaktan alıkoyacağız. 
Bu adamların yaptığı ipler kamilen memleket dahilinde 
sarf edilmiyor ki harice ihraçtan sarfınazar edelim. 
Bahusus bir şeyi Heyeti Âliyenize arz edersem mese
leyi kâfi derecede izah etmiş olacağım. Yunanistan da 
halı tezgâhlarını kuran en mühim unsur îngiliz Şark 
Halı Kumpanyasıdır. Karpet Kumpanyasıdır. Türkiye 
dahilinde en çok halı iplerini yapan fabrika İzmir'de
ki gene o kumpanyadır. Kim kiminle rekabet ediyor? 
İzmirdeki bu kumpanya acaba yalnız kendi fabrikasın
dan mı iplik yetiştirmektedir? Bunun için her halde bir 
rekabet düşünmez mi? Her halde bunu düşünmeğe muk
tedirdir. Türkiye dahilindeki halıcılık kuvvetli mikyas
ta bu adamların elindedir. Ben zannediyorum ki, her 
halde bu hususta müsmir bir şey yapamayacağız. Bir 
çok ihracat eşyamıza ve mevaddı iptidaiye ihractımıza 
mani olmuş olcağız. Gelecek seneye kadar böyle bir 
fabrikayı üç ay zarfında ,dört ay zarfında şirketler Yu
nanistan'da kurmaya muktedirdir, kurmuş olacaklardır. 
Hatta altı ay sonra bu kanun bilüzumdur. Hiç bir fay
dası olmayacaktır, burada harice yün çıkacaktır. Çün
kü yünün ihracını menedemeyiz ve edilmesi de doğru 
değildir. Bu müddet zarfında fabrika kurulmuş ve ip
lerini de yapmış olacaktır. Zannederim ki, beyhude bir 
faaliyettir, hiç bir neticesi yoktur. Binaenaleyh kanu
nun reddini teklif ederim. (Bir kere tetkik edilsin ses
leri). 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyon Karahisar) — Reis 
Beyefendi bu kanunu encümen bir defa daha tetkik 
etsin. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, bu 
teklifin sahibi Besim Atalay Bey halı mıntıkasında tet-
kikatını yapmış ve bendeniz de İzmir'de iken bazı halı 
tüccarları bu noktai nazarları müdafaa etmişlerdi. Ha
kikatten bu teklif muvakkat bir tedbirdir. Doktor Maz
har Beyin buyurduğu gibi Yunanistan'daki halıcılığı 
muvakkaten öldürücü mahiyeti haizdir, fakat müebbet 

;. değil. Doktor Mazhar Beyin buyrulduğu gibi altı ay 
I sonra bu iplikleri imal eden yalnız Şark Halı Kumpan-
| yası değil, evlerde de imal edilir. Uşak'ta da imal edilir. 
j Ekseriyeti azimesini Şark Halı Kumpanyası imal eder. 
| Binaenaleyh Yunanistan da kâfi derecede yün ipliği 
İ yoktur. Bizim ipliklerimize muhtaçtırlar. Avrupa ip-
| likleri pahalıya mal olduğu ve halı imaline yaramadığı 
j için bizim ipliklerimizi almaya mecburdurlar. Fakat bu 
i memnuiyet üç dört ay için müessir olacaktır. Fakat o 
1 muhit için eğer bu kumpanya Yunanistan'da amele 
i ucuzluğundan istifade ederek halıcılığı terakki ve in-
| kişaf ettirmek istiyorsa ve muhit de buna müsait ise - ki 
I bendenizce müsait değildir - o zaman Mazhar Beyin 

buyurduğu gibi orada bir fabrika açar ve sermayesi 
! müsait ise - ki zengin bir kumpanyadır - ve esaslı prog-
! ramı böyle ise bunu yapar ve memnuiyetimizin faydası 
| da altı ay sonra zail olur. Ve sonra Ticaret Vekili Ha-
; san Beyin tetkikatına nazaran dört beş ay için bunun 
I bir menfaat bahşedeceğini beyan buyurdular, bir kaç 
i arkadaş da öyle söylediler. Vekil Bey bu noktai na-
; zarı terviç etti. 
| DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Fakat altı 

ay sonra bu halıcılığı tamamen Yunanistan'a naklet
miş olacağız. 

I MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Encümen bu
nun pek faydalı bir kanun olacağında İsrar etmiyor. 
(Muzir olur sesleri.) Heyeti Cehle nasıl tasvip eder-

I se öyle yapar. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, 
Halı dokumasına yarayan ip vesairenin meni ih

racına dair olan Ticaret Encümeni mazbatı ve teklifi 
kanunisinin reddini teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
Şükrü 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey müsaade bu
yurun. Bu kanun teklifi encümene iade edilsin de, 
tekrar üzerinde tetkikat yapılsın. 

REİS — Encümen istiyor mu? 
MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — İstiyoruz 

efendim. 
REİS — Efendim, Encümen kanun teklifini geri 

alıyor. 
Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere celseyi 

tatil ediyorum. 

I Hitamı Müzakerat; Saat: 3,37 
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