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Sayfa 
201:202 

Lâyihalar 
1 — Zabıtan muhassesatma mütedair 360 

numaralı kanunun birinci maddesine bir zeyil 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1 /529) 

2 — Nafıa Vekâleti senei haliye bütçesinin 
262 nci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müsta
cele ve cesim köprüler maddesine yüzseksen-
üçbin lira tahsisatı munzamma itası ve 258 ve 
263 ncü fasıllanndan 263 ncü faslın birinci 
maddesine yüzonyedi bin liranın münakalesi 
hakkında kanun lâyihası. (1 /536,1 /537) 

3 — Adliye, Sıhhiye ve Muaveneti içtimai
ye Vekaletleriyle Umum Jandarma Kuman
danlığı bütçelerinde münakale icrasına ve Mü
badele, tmar ve İskân Vekâleti bütçesine tah
sisatı munzamma itasına dair üç kıta kanun 
lâyihası (1/538,1/539,1/540) 

Teklifler 
1 — İzmir Mebusu İbrahim Beyin; tarik 

mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi hakkında 
teklifi kanunisi (2/366) 
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Sayfa 
2 — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 

Rüfekasının; Boyabat Kasabasında vuka gelen 
yangından zarar gören mültezimlerin aşara 
olan borçlarının tecili hakkında teklifi kanu
nisi (2/367) 202 

Mazbatalar 202 
1 — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 

Türkiyeye ithal olunan Ecnebi halılarından 
alınmakta olan oniki misil resmin beş misline 
icrama dair (2/358) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 202 

2 — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 28 
Şubat 1340 tarihli tedrisatı iptidaiye Vergisi Ka
nununun birinci maddesinin tadiline dair (2/360) 
numaralı teklifi kanunisi ve' şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 202 

3 — Urfa Mebusu Ali Fuat Beyin; Urfa'da 
tütün zerriyatına müsaade olunması hakkında 
(4/121) numaralı takriri ve muamelei ifasına ma
hal olmadığı hakkında Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 202:203 
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Sayfa 
Tezkereler 203 

1 — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 96 
ve 101 nci maddelerinin tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/302) 203 

2 — Avans Kanununun aile harcırahına ait 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten ge
len (3/102) numaralı tezkerenin ahiren neşrolu
nan 475 numaralı kanun müeddasına nazaran 
tefsirine mahal kalmadığından iadesine müte
dair Başvekâlet tezkeresi. 203 

3 — Devir ve teslim muameleleri hitam bu
lan ikinci ordu müfettişi Ali Fuat Paşanın 
Konya'dan hareket ettiğine ve Kolordu Ku
mandanı Cafer Tayyar Paşanın vazifei teşriiye-
sine avdeti lüzumu tebliğ kılındığına dair 
Başvekâletten mevrut tezkere. 203 

4 — Gümrük tarifei umumiyesine müteal
lik kanunun üçüncü maddesinin sabian fıkrası
nın tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere (3/303) 203 

5 — Zabıtların vakit ve zamamyle yetişme
si için Zabıt Kalemine gece yevmiyesi ita etmek 
üzere Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi büt
çesine binelli lira tahsisatı munzamma itasına 
dair Büyük Millet Meclisi Reisi Saniliği tezke
resi. 203 

6 — Büyük Millet Meclisi Bütçesinin har
cırah maddesiyle diğer bazı mevadına tahsisatı 
munzamma itasına ve Riyaseticumhur bütçesin
de münakale icrasına dair Meclisi İdare Heyeti 
tezkeresi. 203 

Azayı Kiram Muamelâtı 203 
1 — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Divanı Riyaset kararı. 203:204 
3. — FEY İSTİHSALİ : 204 
1.— Tarife Kanununun dördüncü maddesinin sâni 

âşer fıkrasının ilgası ve bazı ilâçlar ve alâtı tıbbiye
nin Gümrük Resminden muafiyeti hakkındaki kanu
nun yeniden reye vazı neticesi. 204,231:232 

4. — MÜZAKERE EDİLEN-. MEYAD : 204 
1. — Tecili Takibat Kanununun feran zimet-

hâl olanlara da teşmili hakkında (1/83) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası. - 204:207 

Sayfa 
2. — Kambiyo ve nukut üzerine sipekülâsyo-

nun men'ine dair (1/30) numaralı kanun lâ
yihası ve iktisat ve Adliye ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları. 207 

3. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 
Bakaya Kanununun birinci maddesinin (ve ce-
raimi mezkûreye merbut ve müteferri olarak 
faili asli addedilen) fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/224) numaralı tezke
re ve Adliye Encümeni mazbatası. 207:209 

4. — İstiklâl mahkemeleri tarafından cürüm
den mütevellit hukuku şahsiyeye dair olmak üze
re ita olunan mukarreratın kanunen mer'i ve 
muteber olamıyacağının tefsirine dair Adliye 
Vekâletinden merbut (3/94), (3/95) numaralı 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası 210:212 

5. — Yerli harir tohumları kutuları üzeri
ne vazedilmekte olan bandrolardan istiyfa edil
mekte olan resmin on misline iblâğına dair 
(1/294) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye ve Ziraat encümenleri mazbataları. 212:213 

6. — İstanbul İstiklâl Mahkemescince yapılan 
sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesinde 
bulunup bulunmadığının Meclisçe tayini hakkın
da Tetkik ve Hesabat Encümeni Riyasetinden 
mevrut (4/175) numaralı tezkere ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 213:216 

7. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 
33 ncü maddelerindeki tearuzun ref'i için 33 ncü 
maddenin tamamen tayyedilmesi ve müteakip 
maddeler numaralarının ona göre tashihi hak
kında Başvekâletten mevrut (3/231) numaralı 
tezkere ve muvafık olduğuna dair Posta ve Tel
graf Encümeni mazbatası. „ 216:217 

8. — Telefon santralleri mevcut olan şe
hirlerde fonotelgraf usulünün tatbiki hakkın
da (1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta ve 
Telgraf Encümeni mazbatası. 217:219 

9. — Sükna Kanununu tadilen tanzim edilen 
•(1/223) numaralı kanun lâyihası ile Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beyin; İzmir ve Ankara 
şehirlerinde tatbik edilecek bu hususa ait (2/176) 
numaralı teklifi kanunusi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 219:230 
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BİRİCİ CELSE 

Bedi müzakerat; saat : 2,10 

REİS : Ali suriri Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler! 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

BEŞİNCİ İÇTİMA 

11 Teşrinisani 1340 Salı 

Birinci Celse 
Reis Vekili Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul 
edildi. Evrakı varide, ait oldukları encümenlere ha
vale olundu. Adana Mebusu Kemal Beyin Divanı 
Riyaset Kâtipliğinden istifanamesi kıraat ve inhilâl 
eden kâtiplik için ilk fırsatta intihap yapılacağı maka
mı riyasetten tebliğ'edildi. 

Badehu Diyarıbekir Mebusu merhum Ziya Gökalp 
Beyin ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklifi kanuni
nin müzakeresine başlandı. Heyeti umumiyesi hak
kında müzakereye lüzum ve mahal görülmeyerek mad
delerin müzakeresine geçildi ve neticei müzakerede 
ikinci madde tashihen ve diğer maddeler aynen kabul 
olundu. 

Müteakiben Büyük Millet Meclisi bütçesine tah
sisatı munzamme ilâvesine mütedair teklifi kanuni
nin müzakeresine geçildi. Cereyan eden müzakere ne
ticesinde mevadı kanuniye aynen kabul edildi. Gerek 
bu kanunun ve gerek merhum Ziya Gökalp Beyin aile
sine maaş tahsisi hakkındaki kanunun heyeti umumi-
yeleri tayini esami ile reye vazolunarak ârânın tasni
fine kadar celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek mer

hum Ziya Gökalp Beyin ailesine maaş thsiısi hak
kındaki Kanunun (4) redde karşı (151) rey ile ve 
Meclis bütçesine tahsisatı munzamme ilâvesine mü
tedair Kanunun (13) reyi muhalife karşı (142) rey ile 
kabul edildiği tebliğ olundu. 

Badehu tarife kanununun dördüncü maddesinin 
tadiline ve Neosalvarsanın gümrük resminden istis
nasına dair olan teklifi kanuninin müzakeresine ge

çildi. Neticei müzakerede teklifi kanuninin encü
menden ta dilen gelen maddesi aynen kabul olundu
ğu gibi müteakip maddeleri dahi aynen kabul; edildi. 
Kanunun serlevhası dahi encümenin teklifi veçhiyle 
«Tarife Kanununun dördüncü maddesinin sani öşür 
fıkrasının ilgası ve bâzı ilâçlar ve alâtı tıbbiyenin güm
rük resminden muafiyeti hakkındaki Kanun» şek
linde tashih ve tadil olundu. 

Badöhu Mahsubu Umumî Kanununun birinci mad
desine müteallik Muvazenei Maliye Encümeninin tef
sir mazbatası müzakere ve aynen kabul edildi ve mü
teakiben 1339 senesi Sıhhiye bütçesinde (10 145) li
ralık bir münakale icrası hakkındaki teklifi kanuni
nin müzakeresine geçildi ve neticede müzakeresine 
mahal olmadığı kabul edilerek tstanlbul limanının umu
ru idare ve inzibatı hakkındaki kanun lâyihasının mü
zakeresine başlandı Mezkûr lâyihanın Ticaret Vekili 
Hasan Beyin teklifi üzerinde, bir kere de Ticaret 
Encümenine havalesi kabul olundu. 

Badehu Ankara şehrinde ifayi vazife eden me
murini mülkiyenin maşlarına zamaim icrasına dair 
olan teklifi kanunî müzakere ve vukubulan talep ve 
teklif üzerine Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
edildi. 

Bundan sonra deyne mukabil Hazine namına te-
fevvuz olunan emlâkin, deyn tamamiyle tesviye edil
diği takdirde iadesi caiz olup olmadığı hakkında Ka-
vanini Maliye Encümeninin ve Hafta Tatili Kanunu 
mucibince Hiristiyan ve ecnebilere ait mekteplerin 
de Cuma günü tatil edilip edilmeyeceklerine dair İk
tisat Encümeninin tefsiri mutazammm mazbataları 
müzakere ve kabul olundu. 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve mat-
lûbatı metrukesi hakkında 12 Eylül 1331 tarihli Ka
nunu muvakkatin bazı mevadı ile 20 Nisan 1338 ta
rihli Emvali Metruke Kanununu muaddil 15 Nisan 
1339 tarihli Kanuna tezyili talep edilen mevadı ka
nuniye ise Adliye Encümenine tevdi edildi. 

- , 201 — 
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Badehu Tarife Kanununun dördüncü mddesinin 
sani öşür fıkrasının ilgasına ve bazı ilâçlar ve alâtı 
tıbbiyenin gümrük resminden muafiyetine mütedair 
kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz 
ve (137) rey ile kabul edildi ve Çarşamba günü top
lanmak üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Efendim, Tarife Kanununa müteferri 
bundan evvelki içtimain ikinci celsesinde reye vazolu-
nan kanun hakkında 137 rey vardı. Nisabın hesa-

Lâyihalar 
/. — Zabıtan muhassesatına mütedair (360) nu

maralı Kanunun birinci maddesine bir zeyil ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası (11529), 

REÎS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edildi. 

2. -— Nafıa Vekâleti senei haliye bütçesinin 362 
nci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve 
cesim köprüler maddesine yüzseksenüç bin lira tah
sisatı munzamme itası ve 258 ve 363 ncü fasılların
dan 363 ncü faslın birinci maddesine yüzonyedi bin 
liranın münakalesi hakkında kanun lâyihası (1/536, 
1/537) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

3. — Ruznamei müzakerat tabedildikten sonra 
Adliye, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletleriy
le Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesinde mü
nakale ve mübadele, İmar ve İskân Vekâleti bütçe
sine tahsisatı munzamme itasına dair Başvekâletten 
gelen üç kıta kanun lâyihası (1/538, 1/539, 1/540) 

REİS — Müsaade buyurursanız bunlar da alel
usul havale edilecektir, tasdiki âlinize iktiran ederse 
bunları da Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edelim. («Muvafık» sesleri) Olveçhile havale edildi. 

Teklifler 
/. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin Tarik Mükel

lefiyeti Nakdiye ve Bedeniyesi hakkında teklifi kanu
nisi (2/366) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 
2. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfe-

kasınm Boyabat kasabasında vukua gelen yangından 
zarar gören mültezimlerin aşara olan borçlarının te
cili hakkında teklifi kanunisi (2/367) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 

bında Riyasetçe zühul vuku bulduğu anlaşılıyor. Bi
naenaleyh nizamnamei dahiliye tamamen mutabık ve 
şüpheden vareste olmak için bu kanunu biraz sonra 
ikinci defa olarak reyi âlilerine arz edeceğim. Bina
enaleyh bu tashih ile zabtı sabık hulâsasını kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul buyurma-
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Bu tashih ile ka
bul buyurulmuştur. 

Mazbatalar 
1. — Türkiye'ye ithal olunan ecnebi halılarından 

alınmakta olan oniki misil resmin beş misline icrama 
dair Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin 2/358 nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine veriyoruz. 

2. — 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı İptidaiye 
Vergisi Kanununun birinci maddesinin tadiline dair 
Kastamonu Mebusu Halit Beyin 2/360 numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
3. — Urfa Mebusu Ali Fuat Beyin Urfdda tütün 

zeriyatına müsaade olunması hakkında (4/131) nu
maralı takriri ve muamele ifasına mahal olmadığı 
hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Var. Okunacak : 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Arazisi münbit ve tütün yetiştirmeye salih olan 

Urfa vilâyetinde de tütün zerine müsaade itası lü
zumuna dair Urfa Mebusu Ali Fuat Beyin takriri 
teklifi kanunî şeklinde olmayıp temenni mahiyetinde 
bulunduğundan encümenimizce müzakereye mevzu 
olamıyacağı ve mahaza takrirden istihdaf edilen ga
ye sabık Encümene celp edilen varidat müdürünün 
rejiye ita olunacak cetvel meyanına Urfa'nın da it
halini vaat ve tenlin etmiş ve alellhusus Rejiye verile
cek şekli katî hakkındaki lâyiha Meclisi Âlice der
desti tezekkür bulunmuş olduğundan başkaca mua
mele ifasına mahal olmamakla Riyaseti Celileye tak
dim kılındı. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Bayezit Bozok 

Süleyman Sudi Süleyman Sırrı 

2. — EVRAKI VARÎDE : 

— 202 -
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Kâtip Aza 
Karahisarısahip Biga 

İzzet Ulvi Mehmet 
Aza Aza 

Saruhan Denizli 
Kemal Necip Ali 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var mı? 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Mazbata kabul edil
di. 

Tezkereler 
1. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 96, 101 

nci maddelerinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3J302) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine veriyo
ruz. 

2. — Avans Kanununun aile harcırahlarına ait 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 
(3/103) numaralı tezkerenin ahiren neşrolunan 475 
numaralı Kanun müeddasına nazaran tefsirine mahal 
kalmadığından iadesine mütedair Başvekâlet tezke
resi. 

REİS — Müsaadenizle okuyalım? 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

12 . 11 . 1338 tarih ve (6/1967 numaralı tezke
reyle tefsiri arz olunan 11 Teşrinievvel 1338 tarihli * 
Avans Kanununun ahiren neşrolunan 475 numaralı 
Kanun müeddasına nazaran tefsirine mahal kalma
dığı Maliye Vekâleti Celilesinin 28 Teşrinievvel 1340 
tarih (148/1059) numaralı tezkeresiyle işar edilmiş ol
makla arzı keyfiyet eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

REÎS — Efendim, Başvekâlet tezkeresini müsa
adenizle iade edelim. 

3. — Devir ve teslim muameleleri hitam bulan 
İkinci Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşanın Konya'dan 
hareket ettiğine ve Kolordu Kumandanı Cafer Tay
yar Paşanın vazifei teşriiyesine avdeti lüzumu tebliğ 
kılındığına dair Başvekâletten mevrut tezkere. 

REİS — Okunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrut tezkere
de İkinci Ordu Müfettişliğiyle Kolordu Kumandan
lığı vezaifi askeriyesinin haleflerine devir ve teslim 
muamelesi hitam bulunduğundan Ankara Mebusu 
Ferik Ali Fuat Paşa Hazretlerinin Meclisteki vazi
fei teşriiyesine devam etmek üzere 9 . 11 . 1340 ta
rihinde Konya'dan hareket ettiği ve Edirne Mebusu 
Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine de vazifei teşriiye

sine avdeti lüzumu tebliğ kılındığv bildirilmektedir. 
Berayi malumat arz ederim efendim. 

Başvekil Namına 
Kâzım 

4. — Gümrük Tarifei Umumiyesine Müteallik 
Kanununun üçüncü maddesinin sabian fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3J303) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

5,6. — Zabıtların vakit ve- zamaniyle yetişmesi 
için zabıt kalemine gece yevmiyesi ita etmek üzere 
Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi bütçesine bin 
elli lira tahsisatı munzamma itasına dair Meclis Re
isi Saniliği tezkeresi ve Meclis bütçesinin bazı me-
vaddına tahsisatı munzamma verilmesi ve Riyaseti 
Cumhur bütçesine münakale icra edilmesi hakkında 
Meclis İdare Heyeti tezkeresi vardır. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — A zayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetle

ri hakkında Divanı Riyaset kararı. 
REİS — Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer Azayi Kiramın hizala

rında muharrer müddetlerle mezun adları 9.11.1340 
tarihli İkinci Divanı Riyasetçe tensip edilmiş olmak
la Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reis Vekili 

İsmet 
Ahmet İffet Bey (Ertuğrul) Bir ay tabip raporu

na müsteniden, 
Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) İki ay tabip raporu

na müsteniden, 
Mustafa Şeref Bey (Burdur) Üç ay tabip rapo

runa müsteniden, 
Vehbi Bey (Aksaray) Bir ay, 
Refet Bey (Bursa) Yirmi gün. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Be

yefendi: Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakeresin
de, Büyük Millet Meclisi altı aydan fazla tatili iş
gal edemez, bundan sonra mezuniyet istemek de 
mevzuubahis olamaz denmişti. Tabip raporuna müs
teniden mezuniyetler müstesna olmak üzere diğer 
arkadaşlarımız geleli henüz on beş gün olmadı. 

İSMET BEY (Çorum) — Malûmuâliniz Meclisi 
Âli müstemirren içtima ettiği zamanlarda mezuni
yeti kanuniyeleri var idi. Fakat Meclisi Âli ahiren 
kabul ettiği Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle hakkı tatili 
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kabul etmiştir. Bittabi mezuniyeti kanuniye mürtefi-
dir. Yalnız sıhhî ve mübrem mazeretler daimi su
rette mezuniyete tabidir. Bundan dolayı Burdur Me
busu Mustafa Şeref Beyin ve diğer arkadaşların da 
malûm olan ahvali sıhhiyelerine binaen kendilerine 
mezuniyet verilmesini Divanı Riyaset tensip etmiş
tir. (Doğru sesleri) 

VEHBÎ BEY (Karesi) — İki kelime söyleyece
ğim. 

REİS — Söz vereceğim istical buyurmayınız. 
Efendim, mezuniyetler hakkında malûmuâliniz mü
zakere cereyan etmez. Yalnız riyaset; bu mütalaalar 
usule taallûk etmesi itibariyle söz veriyor. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, arkadaşları
mıza mezuniyet verilmesi taraftarı olmayan zevatı 
muhtereme lütfen onların sıhhatlerini temin etsinler 
ve buraya getirsinler, devam ettirsinler... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Beyefen
di! Doktor raporunu istisna ettik. (Handeler) 

REÎS — Efendim, reyinizi arz edebilmek için 
bir noktanın tavazzuh etmesi kanaatindeyim. Bu tez
kerede beş arkadaşa mezuniyet verilmiştir. Bu me
zuniyetlerin hepsini birden mi, yoksa ayrı ayrı mı 

3. — REY 
/. — Tarife kanununun dördüncü maddesinin sâ

nı âşer fıkrasının ilgası ve bazı ilâçlar ve alâtı tıb
biyenin Gümrük Resminden muafiyeti hakkındaki 
Kanunun ," yeniden reye vazı neticesi. 

4. — MÜZAKERE : 
REÎS — Efendim, ruznamenin birinci maddesine 

geçiyoruz. 
1. — Tecili Takibat Kanununun fer an zimethal 

olanlara da teşmili hakkında (1/83) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Okunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 31 . 10 . 1338 

Adet 

6 

1869 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
21 Kânunusani 1338 tarihli Tecili Takibat Kanu

nunun şekavet fiilinde fer'an zimetıhal olanlarla hem-
fiil olup da kanunu mezburun neşrinden evvel veya 

reye vaz edeyim. (Ayrı ayrı sesleri, toptan sesleri) 
Efendim! asıl olan malûmuâliniz ayrı ayrı reye vaz 
etmektir, binaenaleyh müsaade buyurursanız ayrı 
ayrı reye vaz edeceğim: 

Ahmet îffet Bey (Ertuğrul) in tabip rapo
runa müsteniden bir ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Şeyh Seyfü Efendi (Kütahya) nin Tabip ra
poruna müsteniden iki ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) in üç ay mezu- • 
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Vehbi Bey (Aksaray) in bir ay müddetle mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kadirsin... (Rapor var 
mı sesleri) Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Refet Bey (Bursa) in yirmi gün müddetle mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye vazedeceğim. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

İSTİHSALİ 

REÎS — Bu kanun ikinci defa olarak reye vaze
dilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler 
kırmızı rey varakalarını istimal buyursunlar. 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAT 
tayin ettiği müddet zarfında derdest edilmek üzere 
hapis ve tevkif edilenlere ve mahkûm bulunanlara da 
teşmili hakkında tanzim ve icra Vekilleri Heyetinin 
31 . 10 . 1338 tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai 
kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası sureti musadda-
kası leffen takdim kılınmıştır. îfayı muktezasiyle ne
ticesinin işar buyurulmasını rica eylerim efndim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Tecili takibat hakkındaki 21 Kânunusani 1338 ta

rihli kanun, istiman etmiş veya müddeti muayyenesi 
zarfında istiman edecek olan erbabı şekavete münha
sır ve maksur olup işbu şekavet efalinde feran zi
methal olanlar ile hemf iil addedilip de kanunun neş
rinden mukaddem veya kanunun tayin ettiği müddet 
zarfında derdest edilmek suretiyle tevkif olunanlar 
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veya mahkûm edilmiş bulunanlar hakkında bir kayıt 
ve sarahat ihtiva etmemesine nazaran bunların rüfe-
kai müstemineleri hakkında ittihaz olunan tecil 
kararından müstefit olamamaları tabiidir. Halbuki 
asıl hakkında tecviz edilen müsaadatın fera da sirayet 
ve şümulünü kabul etmek kavaidi esasiye iktizasın
dan olması itibariyle faili aslilerin her hangi bir se
bebe müstenit olursa olsun haklarındaki takibatın te
cile tabi tutulduğu halde derdest edilmiş olsun ol
masın feran zimethallerin bu tecilden mahrum bıra
kılmaları adalet mefhumuyle gayri kabili telif olduğu 
gibi hemfiil olup da derdest ve tevkif edilenlerin im
kânı istifadeleri ledelmütalaa bunlar mezkur kanu
nun neşrinden evvel veya kanunun muayyen müddet 
zarfında veya müddeti muayyen enin güzeranından 
sonra derdest ve tevkif edilmiş olacaklarına göre 
bunlardan kanunun neşrinden evvel tevkif edilenle
rin imkânı istiman bulunmadığı bir zamanda derdest 
edilmiş olmaları ve kanunun tayin ettiği müddet zar
fında tutulanlar ise müddetin hitamına kadar arzı 
teslimiyet etmeleri ihtimali mevcut bulunması itiba
riyle yalnız bu zamanlar zarfında derdest ve tevkif ve 
mahkûm edilmiş olanların tecilden müstefit olmaları 
lüzumu derkâr bulunmuş ve mahaza bu kabil mev
kufların tecilden istifadelerini müstemin refiklerinin 
mabehüttecil efalinden gayri bir cürüm irtikâp etme
miş olmak kaydiyle takyit edilmiş olduğundan o da
irede iki maddelik lâyihai kanuniye kaleme alın
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 

1949 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Tecili takibat hakkındaki 21 Kânu

nusani 1338 tarihli Kanunun neşrinden evvel veya 
kanunu mezburun tâyin ettiği müddet zarfında isti
man etmiş olup da haklarında Heyeti Vekilece tescilli 
takibat kararı ittihaz edilmiş ve edilecek olan şeka
vet erbabının fiillerinde feran zimethal olanlar ve 
hemfiil olup da kanunu mezburun neşrinden evvel 
veya tayin ettiği müddet zarfında derdest edilmek 
suretiyle hapis ve tevkif edilenler veya mahkûm bu
lunanlar müstemin rüfekasının tabii tecil olan efalin
den gayri ceraim irtikâp etmemiş oldukları takdir
de tecil kararından istifade ederler. 

Madde 2. — îşbu kanunun icrasına Adliye ve 

Dahiliye Vekilleri memurdur. 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
tcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekâleti 

Vekili 
Hüseyin Rauf 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekâleti Vekili 
Mehmet Vehbi 

31.10.1338 

Seriye Vekili 
Abdullah Azmi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
Mehmet Vehbi 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Rıza Nur 

İktisat Vekâleti Vekili 
Feyzi 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili 

İçtimada bulunmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

118 
27 . 2 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

21 Kânunusani 1338 Tarihli Tecili Takibat Kanu
nunun şekavet fiilinde feran zimethal olanlarla hem
fiil olup da kanunu mezburun neşrinden evvel veya 
tayin ettiği müddet zarfında derdest edilmek üzere 
hapis ve tevkif edilenlere ve mahkûm bulunanlara da 
teşmili hakkında İcra Vekilleri Heyetinin 31.10.1338 
tarih ve 6/1869 numaralı tezkeresiyle mevrut lâyihai 
kanuniye Encümenimizce kıraat ve tetkik edildi. He
yeti Vekilinenin esbabı mucibe mazbatasındaki mü
lâhazat varit görülerek aynen kabul edilmekle He
yeti Umumiyeye arz olunur. . . . 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdi Mustafa Feyzi 
Aza Aza 

Kastamonu Bayezit 
Mahir Şefik 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Efendim! Lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

21 Kânunusani 1338 Tarih ve 183 numaralı (Te
cili takibat) Kanununun feran zimethal olanlara da 
teşmili hakkında kanun. 
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• Madde 1. — Tecili takibat hakkındaki 21 Kânu
nusani 1338 tarihli kanunun tarihi neşrinden evvel 
veya kanunu mezburun tayin ettiği müddet zarfında 
istiman etmiş olup ta haklarında Heyeti Vekilece 
tecili takibat kararı ittihaz edilmiş ve edilecek olan 
şekavet erbabının fiillerinde feran zimethal olanlar 
ve hemfiil olup ta kanunu mezburun neşrinden evvel 
veya tayin ettiği müddet zarfında derdest edilmek 
suretiyle hapis ve tevkif edilenler veya mahkûm bu
lunanlar, müste'men rüfekasının tabii ıtecil olan efa-
linden gayri ceraim irtikâp etmemiş oldukları tak
dirde, tecil kararından istifade ederler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) Söz istiyorum. 
REİS — Birinci madde hakkında mı? 
FERİDUN FİKRİ BEY — Evet efendim. Kür

süye sesleri) 

REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 

bu kanun bundan iki sene evvel o zamanın Heyeti 
Vekilesi tarafından teklif edilmişti. Tecili Takibat di
ye istiman etmiş olanlara dair yapılmış bir kanun 
vardır. O kanunun bini tanszimıinde, fer'an zittiethalı 
olanlar hakkında hüküm vazolunmamış fakat o va
kitten beri bunlar hakkında ne gibi muamele yapıl
mıştır. Bunlar malum değildir. Binaenaleyh demin 
Adliye Vekili Beyle görüştük. Kendileri, vekâlet bu
nu geri alsın, tamik etsin, tetkik etsin. Halen böyle 
bir kanuna lüzum var mıdır.yok mudur? Çünkü isti
man, mahiyet itibariyle affı hususî, yani bakiyei müd
detin affı hakkında olduğu için binnetice bu kanun
dan fayda var mıdır? Yok mudur? Muhtaci tetkiktir. 
Affı umumî mahiyetinde olarak kabul edelim ve 
sudurunda bir fayda olduğunu kabul edelim. Belki 
bundan dolayı hapishanede yatmakta olan kimse 
yoktur. Bu cihet Adliye Vekâletince tetkik edilsin. 
Zaten Heyeti Vekileden gelmiş olan bir tekliftir ve 
birlâyihai kanuniyedir. Onun için maddeten; hiç 
bir şey istiksat etmeyen bir madde çıkmamış olsun. 
Zannederim ki, Adliye Vekili Beyefendi de buna 
muarız değildir. Kanunu geri alsınlar, tetkik etsinler, 
lüzumu varsa tekrar teklif etsinler. O vakit çıkarırız. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu kanun lâ
zımdır. Mevkuflar vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu ka
nundan dolayı Feridun Fikri Bey kimse yatmamıştır 
diyor. Ya yatıyorlarsa, ya bir kişi yatıyorsa. Bu te
hir dolayısyle yatmakta olan o adamın hakkını ben 
nasıl ödeyebilirim? Burasını hukukşinaslar düşün

sünler. Binaenaleyh kanununun müzakeresine devam 
olunmak lâzımdır. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, malumuâliniz bu kanun vaktiyle 
teklif olunduğu zaman, tevkifhanede bittabi bu gibi 

mevkuflar var idi ki, onun için teklif olunmuş ve 
buraya gönderilmiştir, kanunun müzakeresiyle kabu
lünü rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Haniya! 
Feridun Fikri Bey sizinle bu hususu konuştuk de
mişti? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTFA NECATİ BEY 
(İzmir) — O kanun başka idi efendim! Henüz bura
ya gelmiştim. Ne olduğunu iyice anlamamıştım. Bu 
kanunu yeni aldım. 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında başka 
mütalaa var mı? Şu halde birinci maddeyi kabul 
edip ikinci maiddeye geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanununun icrasına Adliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu kanu
nun «neşri tahirinden muteberdir» maddesi yok. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O da, bir 
madde olarak konulur. 

REİS — Efendim, bu hususta teklif yok ise de 
mutat olan bir şeydir. Binaenaleyh Hilmi Beyin tek
liflerini reyi âlilerine vaz ediyorum. 

(İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.) İşbu 
teklifi kabul edenler.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bendeniz 
bu şekil Arapça olduğu için kabul edemem. «Neşri 
tarihinden muteberdir» denilmelidir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY — İşbu keli
mesi Arapça değildir ki. 

REİS — (İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir) şeklinde ikinci madde olarak kanuna bir madde 
ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul olun
muştur efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonduldak) — Tarihi 
neşrinden demedim. Neşri tarihinden dedim. 

REİS — Evet efendim, öyle. 
Şu halde efendim, ikinci madde üçüncü madde 

olacaktır. 
Madde 3. — İşbu kanununun icrayı ahkâmına 

Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
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REİS — Üçüncü madde hakkında mütalaa var 
.M efendim? (Yok sesleri) O halde reyi âlinize vaz 
edeceğim. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın
lar.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine vaz 
edeceğim. Kanunun heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reyi alile*-
rine koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar.. Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Dozok) — Evvelki 
kanunun tatbikine Heyeti Vekile memur idi zannede
rim. Bu da onun bir cüzüdür. 

REİS — Bu kanunu usulen ikinci ikinci müza
keresi icra edilecektir. 

2. — Kombiye ve nukut üzerine spekülâsyonun 
men'ine dair (1/30) numaralı kanun lâyihası ve İk
tisat ve Adliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları : 

REİS — Okunacaktır? 
TİCARET ENCÜMENİ REİSİ RAHMİ BEY 

(İzmir) — Reis Beyefendi! iki kelime söylemekliğime 
müsaade buyurülur mu efendim? 

REİS — Neye dair efendim? 
RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, Ticaret Encü

meni Reisiyim. Onun için bunun bir defada Ticaret 
Encümenine havalesini teklif ederm. 

REİS — Efendim, Ticaret Encümeninde de müza
keresini talep ediyorlar. Bunu reyi âlilerine koyaca
ğım. Bu teklifi kabul edenleri lütfen ellerini kaldır
sınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmişiür efendim. 
Binaenaleyh Ticaret Encümenine göndereceğiz. 

Efendim, ruzna'menin üçüncü maddesinin müza
keresine geçiyoruz. 

3. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Baka 
ya Kanununun birinci maddesinin (ve ceraimi mezkû-
reye merbut ve müteferri olarak faili asli addedilen) 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
(3\224) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni Mazba
tası : -

REİS — Okunacaktır 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 13 . 2 . 1340 

Adet 
6 

716 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firarı ve Bakaya Ka
nununun birinci maddesinin (ve ceraimi mezkûreye 
merbut ve müteferri olarak faili aslî addedilen) yo
lundaki fıkrasının tazamrnun ettiği maksat ve şümul 
İtibariyle emri tatbikinde muhtelif içtihadat ve telâk-
kiyata sebep teşkil ettiği muhaberatı cariyeden anla
şıldığı ve maddei mezkûrede temhit edilip aslen ce
raimi askeriyeden madut olan ceraime mürtebit ol
mak üzere ika edilen ceraimi adiye mahiyeti askeriye 
iktisap edeceği tabiî ise de ceraimi mürtebite, bir 
eşhası müteaddide tarafından yekdiğerine mütenasip 
ve alâkai asliye ve kurbiyesi olmak üzere ika edilen 
müteaddit efalin heyeti mecmuasından ibaret olduğu 
kavaidi külliyei cezaiye cümlesinden olmasına göre 
kanunu mezburun birinci maddesinin ihtiva ettiği 
mezkûr fıkranın bu esasa göre tamamen hüsnü tat
biki müteassir olduğu bittetik anlaşıldığı ve mesele
nin hukuku şahsiye nispetinde hukulku umumiye ile 
şediden alâkadar olduğu pişi ihtisara alınarak fıkrai 
rnezkûreden istimbat olunan mana üzerine iptinâ eden 
Vekâletin içtihat ve telâkkisi dairesinde muamele ifa
sı hakkında tamıimen tebligat ifası da nefsilemre ve 
zati maslahata muvafık olmadığı teemmül edildiği gi
bi esasen ceraimiaskeriye ile ceraimi adiyenin telâkki 
ve irtibat peyda ettiği nokta pek ziyade haizi ehem
miyet olup buna müteallik mesailde kavait ve esasatı 
cezaiyenin işaret ettiği istikâmete yürümek suretiyle 
mevzuatı kanuniyeden istihdaf edilen maksat ve ga
yeye vusulün bir emri sebil olmamasına ve mezkûr 
fıkranın şekli ibaresi isticlâbı tereddüde müsait ol
masına ve çünkü ceraimi müftdbitede ikaı kastedilen 
fiilin muahhar olmasının şart olarak kabul edilmekte 
ve ika edilen müteaddit ceraimin birbiri ile aslen alâ
kası olmadığı ve hüküm dahi verilmemiş olduğu tak
tirde iştimaı ceraim halimi alması lâzım gelmekte bu-
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Ilınmasına göre firar ve ademi icabet ve bakaya ve 
tecavüzü müddet ve nüfusu mektume ceraimine mer
but ve müteferri efal meyanında bazısının veçhi irti
batının tayini için ne gibi bir kaidenin mikyas ittihaz 
edilmesi lâzım geleceği hususunun tayini mucibi te
reddüt olmaktan hali kalmadığı ve meselâ mücerret 
askerliğin barı vezaifinden tahlisi nefis maksadıyle fi
rar cürmünü irtikâp ve hali firarda bulunduğu sırada 
derdestine teşebbüs eden müfrezeye karşı istimali - s i 
lâh ile müfreze efradından birini veya bir kaçını kat
letmek cürümüne içtisarı farzedilen bir firarinin fiili 
katlı İka etmesi mücerret firar cürmünü temin ve te
madi ettirmek maksadına matuf olmasından ve binae
naleyh işbu fiili katlin maksudunbih olan firar cür-
miyle alâkalı ve münasebeti asliyesi bulunmasından 
naşi bu gibilerin aften istifadeleri lâzım geleceği mü
talaa kılınmakta ise de mezkûr maddede bahsedilen 
ceraimin vuku ve tahakkukundan sonra alâkadar me
murların kanunen uhdelerine terettüp eden vazifeyi 
yapmamak için ceraimi mezkûre erbabından rüşvet 
almak gibi ceraimi mezkûreye nevama irtibat ve 
münasebeti kabul edilebilen ve fakat alâka ve müna
sebeti asliye ve kurabiye ile münasöbettar olmayan 
ve maksadı aslî rüşvet almaktan ibaret olan efal 
mürtekiplerinin esbabı anifeden naşi işbu kanundan 
istifade ötmeleri lâzım gelip gelmediğinin tayinindeki 
teassür gayri kabili inkâr bulunmuş olduğundan mad-
dei maruzanın hikmet ve maksadı vazına muhalif 
bir şekilde tatbikine ve hukuku umumiye ve şahsiye-
nin duçarı halel olmasına mahal 'kalmamak üzere 
efali muayyenei kanuniyeye alâka ve münasebetinin 
derecei asliyesi nazara alınmaksızın münasebet ve ir
tibatı ister yakından ister uzaktan olsun ve gerek fi
rari ve gerek firarinin gayrı eşhas tarafından ika edil
miş bulunsun bu kabil ceraimin mebhûsun anh mad-
dei kanuniyenhı dairei şümulüne dahil olup olmadığı
nın ve (faili aslî) addedilen) fıkrası ile ne mana mu
rat edildiğinden tefsiren tavzihi Adliye Vekâletinin 
7 Şubat 1340 tarih ve Umuru Cezaiye Müdüriyeti 
34/1216 numaralı tezkeresinde işar kılınmakla ifa
yı muktezasına müsaadei riyaset penahilerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekâlet VekiM 
Mustafa Fevzi 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ankara 

Adliye Encümeni — — 
Adet 27 . 2 . 1340 
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Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firarî ve Bakaya Ka
nununun bininci maddesindeki (ve ceraimi mezkûreye 
merbut ve müteferri olarak faili aslî addedilen) fık
rasının tefsirine dair Başvekâletin tezkeresi mütalaa 
ve tetkik olundu. Bozok Mebusu Hamdi Bey tara
fından muta takrir üzerine tanzim kılınıp Heyeti 
umumiyece kabul edilen 29 . 1 . 1340 tarihli Adliye 
Encümeni mazbatası ( bu baptaki af 1297 - 1315 
tevellütlü mükellefinden ve silâh endazandan ademi 
icabet, bakaya, firar, tecavüzü müddet ve nüfusu 
mektume erbabiyle bunların mezkûr fiillerini gerek 
rüşvet aihziyle ve gerek suveri saire ile tehiyye ve 
teshil ve ikmal eden yazıcı, çavuş ve zabit ve ku
mandan vesaireye şamil olduğu ve binaenaleyh Bozok 
Mebusu Mamdi Beyin teklifinde musarrah olan te
lâkkisi ve Müdafaai Milliye Encümeninin bunu mü-
cyyit tefsiri musiptir) suretinde muharrer bulunmak
la mesele esasen hal ve tenevvür etmiştir. 18 Teşrini
evvel 1339 tarihli Firarî ve Bakaya Kanununun bi
rinci maddesinde (1297 - 1315 dahil) tevellüdü mü
kellefinden ve silâh endazandan ademi icabet, bakaya, 
firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mektume erbabiyle 
işbu efalden feraıı zimdtıhal bulunan ve ceraimi mez
kûreye merbut ve müteferri olarak faili aslî addedilen 
bilumum eşhasın işbu hareketlerinden dolayı hakla
rında takibattan ve işbu hareketlerinden mütevellit 
•her nevi mücazat ile kanunen ifasına mecbur bulun
dukları hizmeti askeriyelerinden ve her ne sebeple 
mebni olursa olsun hizmeti fiiliyeleri tehir edilmiş 
bulunanların mevadı atiyede muharrer şeraite muallak 
olmak üzere hizmeti askeriyelerinin icrasında ve müec-
celiyeti askeriye vergilerinin istifasından bir defaya 
mahsus bulunmak üzere sarfınazar olunarak efradı 
mezkûrenin müstahak oldukları sınıflara kayıt ve 
nakillerinin ifasiyle iktifa ve hâlen müstahdem bu
lunanları terhis olunur.) 
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Bu madde ile üç nevi eşhas kasdolunmaktadır: 
1. Mükellefin ve silâh endazlardan ademi ica

bet, bakaya, firar, tecavüzü müddet, nüfusu mektu-
me erbabı, 

2. îşbu efalden dolayı feran zimethal olanlar 
yani ademi icabet, bakaya ve ilâhır... Efalin irtikâ
bında dâhilleri aslen değil feran bulunanlar, 

3. Doğrudan doğruya mezkûr efalin irtikâbın
da ve tekemmüllerinde şu veya bu suretle methaldar 
olmakla beraber bu müdahaleleri feran zimethal 
derecesinde kalmayarak hemfiil addolunacak dere
ceye kadar taazzuv etmiş bulunanlar. 

Meselâ; rüşvet almak suretiyle firara müsaade 
edenler, nüfusu mektumeyi ihbar etmeyen muh
tarların fiilleri gibi ki bunlar doğrudan doğruya 
efali memnuayi hamseye mürtebit ve fakat mahi
yetleri itibariyle feran zimethallık derecesinde kal
mayarak başlı başına faili aslî addedilmek vaziye
tindedirler. işbu tavzihahtan numayan olacağı üze
re bir firarinin hini derdestinde zabitaya karşı isti
mali silâh ve onu müteakip efal ile vazıı kanunun 
maksadı arasında hiçbir münasebet yoktur. Vazu' 
kanununun hedefi münhasıran âdemi icabet ve ba
kaya, firar ve tecavüzü müddet ve nüfusu mektu-
menin cezalarından sarfınazar edilmesini kastetmiş 
olup ve fiilerinin tekevvün ve taazzuvundan hariç 
efali hiçbir veçhile derpiş etmemiş olmakla keyfi
yetin bu veçhile nazarı itibara alınarak icrayı ica
bının muvafık olacağı Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Âza 
Konya 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Ankara 
% ihsan 

Mustafa Feyzi 

REİS — Mazbata 
dim? 

hakkında mütalâa var mı efen 

HAMDI BEY (Bozok) — Bir şey anlaşılmıyor efen
dim! Mazbata Muharriri izahat versinler. 

REİS — Feridun Fikri Bey, Encümen nâmına iza
hat verir misiniz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İzahat vere
yim efendim. 

Efendim, malümuâliniz geçen sene bir Firari ve 
Bakaya Kanunu yapmıştık. O kanununun birin
ci maddesinde. «1297 - 1315 (dâhil) tevellütlü mü-
kellerinden ve silâh endazandan ademî icabet, baka
ya, firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mektume er-
babiyle işbu efalden dolayı feran zimethal bulunan 
ve ceraimi mezkûreye merbut ve müteferri olarak 
faili aslî addedilen bilûmum... İlâhir.» deniyor. Şim
di bunlar ne gibi kimselerdir? Meselâ kıtayı aske
riyesinden firar etmiş bir adam; esnayi firarında 
üzerine gelen kuvvei müsellâhamıza mukabele ede
rek bir katil fiilî ikâ eylerse; bu katil fiilî affa dâ-
hilmidir? Değil midir?.. Yani firari esnasında katil 
fiilî vukubulmuş olmak itibariyle affa dâhil midir, 
değil midir? Suretindedir. Adliye Encümeni bunun dâ
hil olmadığına kanidir. Çünkü o, firardan tamamen 
ayrı bir keyfiyettir. Meselâ rüşvet alarak bir ada
mı firar ettirmek fiilî firara mürtebittir ve rüşvet alan 
kimse faili aslî mevkiindedir. Halbuki demin arz et
tiğim gibi esnayi firarında bu gibi bir vukuat mey
dana getirenlere ait değildir, onların vaziyeti buna 
makis değildir. Binaenaleyh Adliye Encümeni bu
na göre,tefsir yapmıştır. Ve ruhu kanunda bun agö-
re yapılmıştır. Mesele bundan ibarettir. Mazbata
nın kabul edilmesini rica ederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, Mec
lisi Âlinin geçen sene bu firarı ve bakayanın affı hak-

. kındaki Kanunun kabul ettiği tefsirinde; «Bunların 
fiilerini gerek rüşvet ahziyle ve gerek suveri saire ile 
tehiyye ve teshil ve ikmal eden yazıcı çavuş ve ku
mandan da bu affa dâhildir.» diye kanun tespit edil
miş, kabul edilmiş ve bu kabul üzerine mevkuf bu
lunanlar tahliye olunmuşlardır. Şimdi bunlardan 
rüşvet alanlardan firara müsaade edenlerin fiilî ay
rı bir fiildir, o başlı başına bir fiildir. Aftan istifa
de edemez diyor. Halbuki bunların aftan istifade 
edecekleri evvelce kabul edilmiştir. Ve o baptaki 
mahkûmlar tahliye edilmiştir. Evvelki kabul edilen 
tefsir ile bu kabul edilen tefsir arasında bir tena
kus vardır. Tekrar tetkiki için Adliye Encümenine 
havalesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Hamdi Beyin bir teklifi var: 
Mazbata tekrar tetkik edilmek üzere Adliye Encü
menine gönderilsin diyor. Geçri teklif tahriri de
ğildir. Fakat müsaadenizle reyinize arz edeyim. Bu 
mazbatanın tekrar Adliye Encümeni ne tevdiini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Encümene gönderilmesi kabul 
edilmiştir efendim. 
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4. — İstiklâl mahkemeleri tarafından cürümden 
mütevellit hukuku şahsiyeye dair olmak üzere ita 
olunan mukarreratın kanunen meri ve muteber olup 
olamayacağını tefsirine dair Adliye Vekâletinden 
mevrut (3J94), (3/95) numaralı tezkere ve Adliye En
cümeni mazbatası : 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevattan 
ruznamenin dördüncü maddesini teşkil eden İstik
lâl mahkemeleri tarafından cürümden mütevellit 
hukuku şahsiyeye dair olmak üzere ita olunan mu
karreratın kanunen meri ve muteber olup olama
yacağının tefsirine dair Adliye Vekâletinden mev
rut (3/94, 95) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası var, onu okuyunuz. 

Türkiye-
Büyük Millet Meclisi Hükümeti 

Adliye Vekâleti 

1304 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şeref varit olan 31 Mart 1338 tarih ve ikiyüz nu
maralı tezkerei samilerinde Mebus Bahri Beyin bi-
raderleriyle sair müddeilerin hukuku şahsiyeleri-
nin tahsiline dair Amasya İstiklâl Mahkemesince 
itihaz olunan hükmün salâhiyeti kazaiye haricinde 
verilmesinden dolayı refi Büyük Millet Meclisi He
yeti Umumiyesince karargir olduğu bildirilmiş ve 
binaenaleyh hukuku şahsiye davalarının ruyeti me
hâkimi Istiklâliyenin salâhiyeti haricinde olduğu
nun esbabı mucibe olmak üzere gösterilmiş olma
sı itibariyle şimdiye kadar Amasyadan maada di
ğer Mehâkimi Istiklâliyenin ittihaz etmiş oldukları 
hukuku şahsiyeye müteallik hükümlerin imfazı 
icap edip etmediğinde tereddüt hâsıl olmuş oldu
ğundan bu bapta memurini adliyeye temimen tebli
gat ifa edilmek üzere keyfiyetin işarına müsaade 
buyurulmasını, istirham ederim efendim. 

8 Nisan 1338 
Adliye Vekili 

Refik Şevket 

Adliye Vekâleti 
39/1365 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

28 Haziran 1338 tarih ve 2195 numaralı tezkerei 
aciziye zeyildir. 
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Mahâkimi Istiklâliyenin hukuku şahsiyeye mü
teallik ittihaz etmiş oldukları hükümlerin infazı icap 
edip etmediğini işar buyurulması talebini muta-
zammın tezkerei âcizinin Adliye Encümenine tevdi 
edilip henüz muamelesinin ikmal edilmediği 3 Te-
muz 1338 tarih ve 958/2753 numaralı tezkerei şanti
yelerinde biMiniimişti. Bu kabil hükümlerin infa
zı talep edilmekte olduğundan lütfen muamelesinin 
teşriine müsaade buyurulmasını istirham ederim 
efendim. 

6 Mar 1339 
Adliye Vekili 

Rifat 
Ankara 

17 . 1 . 1339 

Esbak Asliye Encümeni mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

İstiklâl mahkemeleri tarafından cürümden müte
vellit hukuku şahsiyeye dair olmak üzere ita olunan 
mukarreratın kanunen meri ve muteber olup olma
yacağının istifsarını mübeyyin Adliye Vekâletinin He
yeti Umumiyeden muhavvel 8 Nisan 1338 tarih ve 
1304 numaralı tezkeresi Encümenimizce tetkik olun
du. İstiklâl mehâkiminin vazaifini alelmüfredat gös
teren 31 Temmuz 1338 tarihli Kanununun neşrine 
hükmü cari olan 11 Eylül 1339 tarihli firariler ha-
kındaki Kanun mucibince teşekkül eden İstiklâl Mah
kemeleri Hükkamının verdikleri bu kabil mukarre
ratın gayri kanunî olduğuna dair bir kayıt ve işa
ret bulunmasından sarfınazar mahâkimi istisnaiye-
den madut olan mezkûr mahkemelerin ruyetiyle 
mükellef oldukları hususatta filhasıl o hususatı ni
yete mezun olan mahâkimin hukuk ve salâhiyetini 
haiz olacağı tabiî bulunduğundan Amasya İstiklâl 
Mahkemesine ait olmak üzere Meclisi Âlice mu
kaddema ita olunan karar ancak mevzuubahis me
seleye maksur olduğundan cürümden mütevellit 
sair hukuku şahsiye mukarreratının kıymeti kanuni-
yelerini muhafaza etmekte olduğunun Heyeti Umu
miyeye arzına müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Âza 

Mazbata Muharriri İsparta 
Biga Hacı Tabir 
Hamdi 
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Âza Âza 
Samban İçel 

Refik Şevket Haydar Lütfü 
Âza 

Yozgat 
Rıza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Ankara 

Adliye Encümeni — 
Adet 13 . 3 . 1340 

11 

Adliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

istiklâl Mahkemeleri tarafından cürümden mü
tevellit hukuku şahsiyeye dair olmak üzere ita olunan 
mukarreratın kanunen meri ve muteber olup olama
yacağının istifsarını mutazammın Adliye Vekâleti
nin Heyeti Umumiyeden muhavvel 8 Nisan 1338 ta
rih ve 1304 numaralı tezkeresinde serdolunan esbak 
Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve tetkik edildi. 
İstiklâl mahakiminin sureti teşkiline ve vazaifine 
dair olmak üzere yekdiğerini müteakiben üç defa 
neşir olunan üç kanun muhteviyatı tetkik olunduk
tan sonra ledelmüzakere birinci ve ikinci kanunun 
ahkamı umumiyesinden istinbat olunduğuna göre 
İstiklâl Mahkemeleri mülkî ve askerî ceza kanun
larında muharrer ahkam ile işbu kanunlarda mev
cut olmayan hususat hakkında mukarreratı cezaiye-
yi ittihaz ve tatbikte, mutlak bir salâhiyeti haiz ol
malarına ve mukarreratı cezaiyeyi ittihaz hususun
daki bu salâhiyeti mutlaka bittabi İstiklâl Mahke
mesinin dairei vazaifine giren ceraimden müte
vellit istirdadı emval ve hukuku şahsiye hakkında 
dahi hüküm itası salâhiyetini mutazammın bulun
masına mebni üçüncü kanunun tarihi neşrine ka
dar bu suretle muamele cereyan ve hüküm ve karar 
ittihaz olunduktan sonra bilâhara neşredilen 1338 ta
rihli kanunun onuncu maddesiyle İstiklâl mahaki
minin Askerî Ceza Kanunnamesi mucibince huku
ku emiriyeye müteallik olan mesailiden maada hu
kuku şahsiyeye hükümden memnu bulunduğunun 
tasrih kılınmış olması, ilk evvelki kanunlar mucibin
ce İstiklâl Mahakiminin hukuku şahsiye hakkında 
hükme salâhiyeti reffedilmiş olduğundan tarihi mez

kûrdan sonra ita kılman ilâmat, hukuku şahsiyeye 
müteallik bir firari hükmüyeyi muhtevi ise bunun 
infaz edilmeyeceği tabiî bulunduğundan keyfiye
tin Heyeti Umumiyeye arzma ekseriyetle karar ve
rildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kastamonu • Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Saruhan Konya 

Kemal Mustafa Feyzi 

Aza Aza 
Ergani Antalya 

İhsan Ahmet Saki 

Aza Aza 
Konya Tokat 

Eyüp Sabri Emin 

Âza Aza 
Ankara Musa Kâzım 
İhsan 

REİS — Efendim, mazbata hakkında mütalâa var 
mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Adliye Encümeni mazbatasında «1338 tarhili Ka
nunun neşrine kadar hukuku şahsiye hakkında İs
tiklâl Mahakiminin verdiği hüküm meri olsun ve bu 
kanunda tasrih edildiği için ondan sonra verilen hü
küm gayri meri olsun» gibi bir mütalâa yürütmüş 
oluyor. 

Halbuki Meslisi Âli 31 Mart 1338 tarihinde bir 
karar ittihaz etmiştir. O kararda; «Amasya İstiklâl 
Mahkemesinde kendi âzasından birisinin akaribi-
nin hukuku şahsiyesinden dolayı verdiği hükmü na
zarı itibara alarak İstiklâl Mahkemeleri katiyen hu
kuku şahsiyeler hakkında hüküm veremez. Diye 
son kanunda hukuku şahsiyenin tasrih edilmesi - ki 
31. Mart 1338 tarihli kanunda Meclisi Âlinin verdiği 
karardan mülhemdir - İstiklâl mahkemelerinin hu
kuku şahsiye hakkında vermiş oldukları kararın meri 
olmaması 31 Mart 1338 tarihli Meclisi Âlinin kara-
rıyle müeyyettir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Meclisi Âliden sadır olan bir kanun var. Buyurduk
ları gibi 1338 tarihli kanun var; İstiklâl Mahkemele
ri Askerî Ceza Kanununun maddei mahsusası mu
cibince hukuku şahsiye davalarını hüküm edemez
ler. Fakat bu makable şâmil olamaz. 
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O zamanki ahkâmı kanuniye iktizası olarak İs
tiklâl mahkemeleri bir ceza mahkemesi idi. Fakat 
aynı zamanda hukuku şahsiyeye de karar verebilir. 
Kaidei külliyedir. Bu kaideye göre kavanin de ma
kable şamil olamaz, verilmiş bir hükümdür, kazai-
yei muhkeme haline almıştır. Ricat edilemez. Bina
enaleyh kabulünü rica ediyorum. (Doğru sesleri) 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Yok 
sesleri) Efendim, elimizde başka teklif yoktur. Maz
batayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur efen
dim. 

5. — Yerli harir tohumları kutuları üzerine vaze
dilmekte olan bandrollardan istiyfa edilmekte olan 
resmin on misline iblağına dair (1/294) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Ziraat En
cümenleri mazbataları : 

REİS — Okunacaktır. 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

2 812 
2 813 

8 . 10 . 1339 

3 194 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Yerli harir tohumu kutuları üzerine vazedilmekte 
olan bondrollardan istifa olunan resmin on misline 
iblâğına dair Maliye Vekâletince tanzim kılınıp İc
ra Vekilleri Heyetinin 7 . 10 . 1339 tarihli içtimaın-
da Meclisi Âliye arzı takarrür eden kanun lâyihası 
iktisabı kanuniyet eylemek üzere rapten takdim kı
lınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Yerli harir tohumu kutuları üzerine vazedilmiş 
olan banrolların on misline iblâğına dair esbabı mu
cibe : 

Yerli ipek böceği tohumlarının beher kutusun
dan alınan on puara bandrol resminin on misline ib
lâğına dair İstanbul Hükümeti zailesince neşrolunan 
12 Eylül 1922 tarihli kararname elyevm hükümden 
sakıt olduğundan on paradan ibaret olan resmi sa
bıkın istif asiyle iktifa olunması tabiî bulunmuştur. 
Ancak bunu mukaddema tezyidini. icabettiren esbap 
elan mevcut olup halen alınan on para banrol ma

sarifi tabiiyesiyle bu hususta istihdam edilecek me
murin ücretine tekabül etmemekte ve esasen on ku
ruşa furuht edilmekte olan yirmi beş gramlık harir 
tohumları elyevm iki yüz ilâ iki yüz elli kuruşa satıl
makta olduğundan işbu resmin on misline iblâğını 
mutazammın tanzim olunan kanun lâyihası takdim 
kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Dersaadette av tezkereleri rüsumunun dört yüz 
kuruşa ve yerli harir tohumu kutuları üzerine vaze
dilmekte olan bandrollardan istifa olunan resmin 
on misline iblâğına dair bulunan iki kıta lâyihai ka
nuniye tetkik ve müzakere olundu. Uzun müddetten 
beri hiç tadil edilmemiş olan bu iki rüsumun pek 
cüzi olduğu görülmüş ve halka bir bar teşkil etmeye
cek derecede bir tezyit olduğundan Hükümetin tek
lifi dairesinde kabul edilmiştir. Ancak tezyit edilen 
rüsumun Hazineye aidiyeti ile kanunun 1340 senesi 
Martından itibaren mer'i olması hakkında ahkâm 
ilâve edilerek berayi tasdik Heyeti Celilelerine tak
dim olunur. 

1 Kânununisani 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Gaziantep 

Reşat Ali Cenani 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 
Denizli 

Mazhar Müfit 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Karesi 

Ali Şuuri 

Aza 
Maraş 
Tahsin 

Aza 
Sivas 

Rasim 

İpek tohumu kutularına vazedilmekte olan band-
rollarm on misline iblâğına dair kanun lâyihası : 

Madde 1. — Harir tohumu istihsal ve fürûhtu 
hakkındaki 29 Rebiyülevvel 1324 ye 10 Mayıs 1322 
tarihli Nizamnamenin üçüncü maddesi mucibince 
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yerli harir tohumunu havi kutular üzerine vazedil
mek üzere Düyunu Umumiye Varidatı Muhasebat 
idaresinden ita olunan banrollar mukabilinde istifa 
edilmekte olan on para on misline iblâğ olunmuştur. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

7 . 10 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Sıh. ve Mua. İçt. Vekili 
Doktor Rıza Nur 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyit 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
îsmail Sefa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Er. Har. U. Vekili 
Fevzi 

Muvazenei Umumiye Encümeni teklifi -

Madde 1. — Yerli harir tohumunu havi kutuların 
üzerine vazedilen bandrollar mukabilinde istifa edi
len on para on misline iblâğ edilmiştir. 

Madde 2. — îşbu kanunla tezyit edilen rüsum 
doğrudan doğruya Hazineye aittir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1340 senesi Martından 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Ziraat Encümeni 
Adet 

63 

Ziraat Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Harir tohumları bondrol resminin tezyidi hakkın
da Hükümet tarafından teklif ve Muvazenei Maliye 
Encümenince tadilen kabul edilen lâyihai kanuniye 
Encümenimizce tetkik olundu. İktisadı millîmizin 
inkişafı her şeyden evvel ihracatımızın tezyidi ile 
kabil olduğuna ve bütçede ihracat eşyamıza resim 
vazı veya tezyidi rüsum suretiyle değil, bilâkis rüsu
mu ref ve tenkis ve hatta berayı teşvik mükâfat ita 

etmekle kabil olacağına ve bütün memaliki müte-
meddine bu şekli himaye ile mazharı terakki olduk
larına binaen vatanımızın civar memleketi ve bilhassa 
şark milletlerince pek ziyade rağbete mazhar olmuş 
olan harir tohumlan gibi en kıymetli ihracat malının 
velev cüzî bile tezyidi resmini menafii iktisadiyemizle 
gayrı kabili telif bulduğumuzdan tezyidi resim teklifi 
Encümenimizce bilittifak reddedilmiş bulunduğu maa-
razıyle Riyaseti Celileye takdim olunur. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, Ziraat Encü
meninin takip ettiği esas; ihracat eşyamıza hiç bir 
resim vazetmemektir. İhracat eşyasına resim değil 
hatta teşvik ile himaye olması lâzımdır. Bütün dün
ya bunu kabul etmiştir. Vakıa resim cüzîdir ama, 
cüzî de olsa böyle bir resim konulmamasını prensip 
itibariyle lüzumlu gördük. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, varit olan mütalâaya göre; 
(Ziraat Encümeninin reddi mutazammın olan mazba
tasının tercihan reye konulması lâzımdır.) diyorlar. 
Madem ki öyle talep ediliyor, onu reyi âlinize koyu
yorum. 

Lâyihai Kanuniyenin reddini mutazammın olan 
Ziraat Encümeni mazbatasını kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Binaena
leyh lâyiha reddedilmiştir. 

6. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan sar
fiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesinde bulu
nup bulunmadığının Meclisçe tayini hakkında Tetkiki 
Hesabat Encümeni Riyasetinden mevrut (4/175) nu
maralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası : 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

İstiklâl Mahakimi Kanununun 12 nci maddesi her 
İstiklâl Mahkemesi ketebe ve müstahdemin maaşatı 
asliyesi şehrî yüz lirayı geçmeyecektir şeklinde olma
sına ve mesarifi saireye dair bir kayıt bulunmamasına 
nazaran İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan mü
teferrik sarfiyat ile memurini devletten olup da saati 
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mesai haricinde çalıştırılan ketebeye verilen ücretin 
de kanunun ihatası dairesinde bulunup bulunmadı
ğının Meclisi Âlice tayinine müsade buyrulması arz 
olunur. 

Tetkiki Hesap Encümeni Reisi 
Kırşehir Memusu 

Yahya Galip 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 5 . 4 . 1340 
Karar 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Umumiyenin 25 . 3 . 1340 tarihli içtima -
mda Encümenimize havale buyrulan Tetkiki Hesa-
bat Encümeni mazbatası tetkik ve müzakere edildi. 

İstiklâl Mahakimi Kanununun onikinci maddesi
nin ketebe ve müstahdemin' maaşatı asliyesinin yüz 
lirayı tecavüz etmeyeceği sarahatine ve mahakimi 
mezkûrece her ne şekilde olursa olsun ketebeye veri
len maaş ve ücretin mezkûr yüz lirayı tecavüz etme
mek şartiyle sarfı tabiî olmasına nazaran bu keyfiyet 
mucibi iştibah olmayıp ancak müteferik sarfiyat mad-
dei mezkûrenin dairei ihatasından hariç olduğu cihet
le tefsire mütehammil bulunmadığından Heyeti Umu-
miyeye arz'olunur efendim. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Matbaza Muharriri 

Bayezit Bulunmadı 
Şefik 
Kâtip Âza 
Bozok Ordu 

Ahmet Hamdi İsmail 
Âza Âza 

Trabzon Elâziz 
Abdullah Naci 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Bir takrir var, onu okuyacağız efendim : 

Riyaseti Celileye 

İstanbul İstiklâl Mahkemesi mesarifinin Meclis 
bütçesinden tasviyesi lüzumuna karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Rize Hakkâri 
Fuat Asaf 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
mevzuubahis olan mesele; bütçe ve kanun meselesi
dir. Halbuki mazbatada böyle bir şey mevzuubahis 
değildir. Bu takririn mevzuu müzakereye hiç şümu
lü yoktur. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim, evvelce İs
tiklâl Mahkemesi ketebelerine yüz liradan fazla sarf 
edilmemek üzere bir maddei kanuniye mevcuttur. On
dan fazla sarf etmek için teklifi kanunî yapılmak lâ
zımdır. 

İDARE MEMURU ASAF BEY (Hakkâri) — 
Efendim, evvelemirde tahsisatı munzame talebinde 
bulunmuyoruz. Esasen İstiklâl Mahakimi masarifi 
ve maaşatı Meclis bütçesinden tesviye edildi. 

İstiklâl Mahkemelerinin sureti teşekkülüne ait olan 
kanunun 12 nci maddesinde «İstiklâl Mehakimi me
murin ve müstahdiminini maaşatı asliyesinin şehri 
on bin kuruşu tecavüz etmeyeceği muharrer bulunu
yordu. Ancak; biz Heyeti Celileniz tarafından inti
hap edilip İstanbul'a gittiğimiz zaman masarifimize 
medar olmak üzere avans olarak Meclis Bütçesinden 
bin lira almıştık. 

Oraya gittiğimiz zaman; üç bin beşyüz kuruş 
maaşı asli ile bir başkâtip bulup tayin ettik. Diğer 
zabıt kâtiplerine ve müstahdiminini adliye memu
rininden ve orada maaşı pek cüzi olan hademeler
den intihap ettik. Bunların masarifi zaruriyelerine 
medar olmak üzere bir ücreti şehriye vardır. Bu üc
reti şehriyenin - zannedersem - azâmisi kırk lira, as
garisi yedi buçuk liradır. Verdiğimiz para, gerek 
maaşı aslinin tahsisatı fevkalâdesinin baliğ olduğu 
miktar ve gerek verdiğimiz ücretin miktarı on bini 
tecavüz etmez. Üç ay zarfında, ifayı vazife ettiği
miz esnada bütün sarfettiğimiz para masarifi zaru
riye olmak üzere 900 küsur liradır. İşte İstiklâl Me
hakimi Kanununun 12 nci maddesinin zaruretine bi
naen bu maaş olmayıp ücret bulunduğundan ve esa
sen İstiklâl Mahakimi de Meclisin bir mahkemesi 
olduğundan bunu Meclis Bütçesinden sarfını rica 
ediyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kaç kuruş
tur Asaf Bey? 

ASAF BEY (Hakkâri) — 900 küsur liradır. Faz
la bir masraf yoktur. Bir şekilden usulden formalite
den ibarettir. Bunun Heyeti Celilece kabulünü istir
ham ediyoruz. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Divanı Riyaset ayrı
ca bin lira, 900 lira tahsisatı munzamme teklif eder 
o vakit olur. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY ı(Bozok) — Efendim, 
: iF^tküciI Hesabat'; Encümeni; İstiklâl Mahkemesince 
<istihdam edilecek- memurin maaşı, muayyendir. Sar-
fedilecek para yüz lirayı tecavüz etmeyecektir, di
yor. Masarifi saire için bu kayıt yoktur bu kanunun 

. dairei: şümulüne girer mi, girmez mi diyor? Encü-
- men" de kanunun tefsirine mahal yoktur diyor ki doğ
rudur.'Yalnız bu gibi masarifi sairenin sureti tesvi
yesi malumdur zannederim. Müteameldir. İstiklâl 
Mahkemelerine giden heyetlerin müteferrik masraf
larının kâffesi Meclis Bütçesinden veriliyordu. Şu 
halde bunun da verilmesi lâzımdır. Binaenaleyh ka
nunun tefsirine lüzum yoktur. 

ASAF BEY (Hakkâri) — Arz ettiğim gibi maaşı 
aslî olarak yalnız üçbin beşyüz kuruş maaş verdik. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? («Hayır» 
sesleri) Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kifayeti müzakere kabul 
edildi. Yalnız efendim, bir takrir vardır, o da okun
du. Fuat Beyle Asaf Beyin takrirleridir ki bu masa
rifin .Meclis Bütçesinden tesviyesine dairdir. Fakat 
telâkkiyi acizname göre bu takrir mazbatayı muad-
dil şekilde değildir. Binaenaleyh mazbatayı reyi âli
nize arz edeyim, ondan sonra takriri de ayrıca bir 
mesele olmak üzere reyi âlinize arz ederim. Binaen
aleyh Kavanini Maliye Encümeninin okunan maz
batasını aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul 
olunmuştur. Bu mazbata (tefsire mütehammil değil
dir) diyor. Şimdi bu masarifin Meclis Bütçesinden 
tesviyesi hakkında bir takrir vardır. Tekrar okuya
lım, yanlışlık olmasın (Fuat ve Asaf-Bey4erin takri
ri tekrar okundu) Efendim, bu takriri reyinize vaz
edeceğim. 

, birer kâtip tayin ettik. BİIâhara bunu. ikiye indirdik. 
(Yekûn sesleri) Yekûnu do&uz yüz küsur liradır efen-: 

-dim. Evvelce yazılmıştır, Heyeti .Gelilenm geçen se-; 
neden malumudur. Bin liraya baliğ olmadı. 900 kü
sur liradır. Arzu ederseniz tevdi buyurunuz Encü
mene, yahut Heyeti, İdareye, miktarını tayin edelim. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — En doğrusu odur, 
Encümene gitsin, orada tetkik edilsin gelsin. 

ASAF BEY (Hakkâri) — Efendim, Encümenden 
Meclisin bütçesi çıkmıştır, idareye havale ediniz, üç 
yüz şuraya verildi, beşyüz şuraya verildi diye arz 
edelim. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Efendim, şimdi Tetkiki 
Hesabat Encümeninin mazbatasını kabul buyurdu
nuz. Kabul buyrulan mazbataya göre bu masarifin 
tediyesi lüzumu da zımmen tahakkuk etmiştir. Şu 
halde Tetkiki Hesabat Encümenine bu mazbata ha-: 
vale edilmelidir. Tetkiki Hesabat Encümeni bunu 
tetkik ederek Meclis bütçesinden tesviyesi icabeden 
miktarın mazbatasını getirmelidir, usulen böyledir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
Tetkiki Hesabat Encümeninin mazbatası bu masari-: 
fin ne kabulünü ve ne de reddini tazammun etmez. 
Meclisi Âlinin Tetkik Encümeninin mazbatasını ka-: 
bul etmesi, bunu kabul etmesi demek değildir. Bu 
masarifi fevkalâdenin de verilmesini tazammun et
mez. İsmet Beyefendi, böyle bir usul yoktur. Muhak-: 
kak olan bir şey varsa Tetkiki Hesabat Encümeni bu 
parayı bütçe harici bir para addediyor. Bunun içindir 
ki kabul edememiş, Meclise göndermiş. Ancak bu 
masarifin miktarı Tetkiki Hesabat Encümenince mu
harrer değildir. Tetkiki Hesabat Encümenine gider, 
gelir, ondan sonra Meclisi Âli ister kabul eder, is-: 
ter reddeder. Böyle tazammun manasına bir şey 
yoktur. Mazbatanın kabulü masarifin kabulünü ta
zammun etmez. 

REİS — Son iki hatibin ifadelerine göre bir nok-: 
tayı tavzih etmek lüzumunu hissediyorum. Okunan 
mazbata Tetkiki Hesabat Encümeni mazbatası de^ 
ğildir. Kavanini Maliye Encümeni mazbatasıdır. 
Tetkiki Hesabat Encümeni tefsire lüzum görmüş, te
reddüt etmiş, onun üzerine Kavanini Maliye Encü-: 
menine gitmiştir. Okunan mazbata Kavanini Maliye 
mazbatasıdır. Mazbatanın içinde de «Mahakimi mez-: 
kürece her ne şekilde olursa olsun ketebeye verilen 
ücuratı şehriyenin on bin kuruşu tecavüz etmemek 
şartıyle sarfı tabiî olmasına nazaran» fıkrası vardır. 
Bu takririn Heyeti İdareye veyahut Tetkiki Hesabat 
Encümenine havalesi mevzuubahis oluyor. Hangisi-. 
ni kabul buyurursanız o şıkkı kabul ederiz^ 

MEHMET BEY (Biga) — Divanı Riyaset masa
rifin miktarını tayin etsin. 

REİS—Asaf Bey söyledi ya, şimdi. 
MUSA KÂZIM EFENDİ — Efendim, bu takrir 

bu şekilde reye konulmaz, Encümene gider, gelir, I 
ondan sonra. 

R E İ S — Efendim, Riyasete verilen takriri reye 
vazetmek Riyasetin vazifesidir. Muvafık olup olma
dığını tetkik etmek Meclisin vazifesidir. (Asaf Bey I 
izahat versin sesleri) 

ASAF BEY (Hakkâri) — Efendim, arz ettim 
evvelce.. Masraf olarak 3 500 kuruş maaşı aslîli bir I 
başkâtip tayin ettik. Dört tane otuzar lira ücretle J 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Tetkiki Hesabat Encümeni namına arz ediyorum. 
Encümene verilirse Encümen bunu tetkik ve tespit 
eder. Ona göre Heyeti Umumiyeye arz eder. 

REİS — Efendim, Mazhar Müfit Beyin ifadesi
ne göre bu takriri Tetkiki Hesabat Encümenine tev
diini kabul buyuranlar lütfen el. kaldırsın... Kabul 
buyurmayanlar lütfen el kaldırsın..., Tetkiki Hesabat 
Encümenine tevdii kabul edilmiştir. 

Efendim, demin arz ettiğim Tarife Kanununa 
müteferri kanunu; ikinci defa olarak tayini esami 

suretiyle reyi âlinize arz ediyorum. (Karesi Dairei 
intihabiyesinden istihsali ârâya başlandı) Efendim! 
Reyini istimal buyurmayan rüfeka varsa lütfen is
timal buyursunlar. İstihsal ârâ hitam buldu efen
dim. 

Efendim, bazı şubelerce bazı intihabat icra edil
mediği anlaşılıyor. Binaenaleyh; hem bu intihabat 
icra edilmek hem de bu reyler tasnif edilmek üzere 
yarım saat celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,23 

»fmm 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Miizakerat: Saat: 4.00 

REİS : Alî Sürura Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. Tarife Ka
nununun dördüncü maddesinin Sanî öşür fıkrasının 
ilgası ve bazı ilâçlar ve âlâtı tıbbiyenin gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunu birinci celse
de ikinci defa olarak reyi âlinize arz etmiştim. Şimdi 
neticesini arz ediyorum.. Reye iştirak eden azanın 
adedi (167) cümlesi de kabul reyi vermişlerdir. Bi
naenaleyh kanun sureti katiyede kabul buyuruldu. 
Ruznamenin yedinci maddesinin müzakeresine geçi
yoruz. 

7. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 33 
ncü maddelerindeki taarruzun refi için 33 ncü mad
denin tamamen tayyedilmesi ve müteakip maddeler 
numaralarının ona göre tashihi hakkında Başvekâlet
ten mevrut (3/231) numaralı tezkere ve muvafık ol
duğuna dair Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası : 

REÎS — Okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti • 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

27 . 2 . 1340 

649 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ahiren kabul edilen Telgraf Kanununun otuz 
üçüncü maddesinde Telgarf ve Telefon hututu hu-
susiyesinden alınacak resmi istimal tespit edilmiş 
iken Posta ve Telgraf Encümenince teklif ve kabul 
edilen ve alelumum Telefon ücüratına dair bulunan 
otuzuncu madde fıkrai saniyesi meyamnda resmi 
mezkûr dahi başka şekilde zikredilmiş olmasından 
naşi hâsıl olan taarruzun refi için 33 ncü maddenin 
tamamen tayyedilmesi ve binaenaleyh madde numa
raları değişmek icabedeceğinden 34 ncü maddenin 
33 ncü ve 35'in otuz dört, otuz altının 35 ve otuz ye-
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dincinin 36 ncı madde olarak kabulü Dahiliye Ve
kâletinin 23/25 . 2 . 1340 tarih ve Posta ve Telgraf 
ve Telefon Müdüriyeti Ümumiyesi 6440/103 numa
ralı tezkeresinde işar kılındığından ifayı muktezası-
na müsaade buyrulması istirhamiyle mezkûr 30, 33 
ncü maddeler sureti musaddakları rapten arz ve tak
dim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ahiren kabul edilen Telgraf ve Telefon Kanunu
nun bir maddesinin tayyı ile müteakip madde numa
ralarının tashihi lüzumu mütazammın 17 Şubat 1340 
tarihli Başvekâlet tezkeresi, ile merbutatı Encümeni-
mizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Filvaki Telgraf ve Telefon hututu hususiyesin-
den alınacak resmi istimal mezkûr kanunun 33 ncü 
maddesinde tespit edilmiş iken alelumum telefon üc
retlerine dair olup Encümenimizce teklif ve kabul 
edilen 30 ncu maddenin ikinci fıkrası mekanında bu 
resim başka surette zikredilmiştir. Bu sebeple bir ta
arruz hâsıl olmakta ve bu taarruzun refi için son fık
rası da 34 ncü madde ile temin edilmiş olan 33 ncü 
maddenin tamamen tayyı ve müteakip madde nu
maralarının ona göre tebdili icabetmektedir. Bina
enaleyh Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncü mad
desinin tayyi ile 34 ncü maddenin 33, 35 nci madde
nin 34, 36 ncı maddenin 35, 37 nci maddenin 36 ola
rak tashih ve kabulü hususunun Heyeti Umumiyeye 
arzına karar verilmiştir. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi . Mazbata Muharriri 

Giresun Giresun 
Hakkı Tarık • Hakkı Tarık 

göre tashihi icabediyor. Bendenizce madem ki, aynı 
ahkâmı ihtiva eden bir madde kanuna girmiş ve me
riyetine de Meclisi Âlinin kararı sadır olmuştur, bu 
maddenin kanun içinden çıkması böyle bir kararla 
olmayacağı kanaatindeyim. Binaenaleyh burada Tel
graf Kanununun otuzuncu maddesi mülgadır diye
rek bir madde yazılmalıdır. (Doğru sesleri) 

REÎS — Efendim, başka bir mütalâa var mı? 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız usulü teşriiyeye ait 
olmak üzere mütalâa beyan ettiler. Şu halde mazba
tanın Encümene iadesini teklif etmiş oluyorlar. Ev
velemirde bunu reyi âlinize arz edeceğim. Mazbata
nın Posta ve Telgraf Encümenine iadesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum.; 
Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir, 

Ruznamenin sekizinci maddesine geçiyoruz : 

8c — Telefon santralları mevcut olan şehirlerde 
fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında (1/450) nu
maralı kanun lâyihası ve Posta Telgraf Encümeni 
mazbatası : 

REİS — Okuyoruz: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 17.2.1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/836 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Telefon santralları mevcut olan şehirlerde telgraf 
merakizi tarafından telefon abonelerine telefonla 
telgrafname tebliğ ve tebellüğü muamelesi hakkında 
Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp İcra Ve
killeri Heyetinin 17.2.1340 tarihli içtimaında ledette-
zekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibeyi havi tezkere sureti musad-
dakası lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasınm ifası
na müsaadei riyaset penahiilerini arz ve istirham ey
lerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
, Mustafa Fevzi 

296 
Telgraf merakizi tarafından telefon abonelerine 

telefonla telgrafname tebliğ ve tebellüğü muamelesi
ne dair lâyihai kanuniye. 

Madde 1. — Hükümet umuma küşade telefon şe
bekesi mevcut olan şehirlerde indellüzum telefona 
abone olanlar namına vürüt edecek telgrafnamelerin 
telefonla tebliğ ve aboneler tarafından çekilecek telg-

Kâtip Aza 
Trabzon Kângırı 
Rahmi ^ Rifat 

Aza Aza 
Ertuğrul Van 

Halil Mehmet Münip 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Encümeni son yapılan Telgraf Kanununun otuzuncu 
maddesinin ikinci fıkrasındaki ahkâm, 33 ncü madde 
olarak konulan maddede tekrar edilmiştir diyor. Şu 
halde otuz üçüncü maddeyi kamilen kaldırmak lâ
zımdır. Tertip bozulacağı için numaraların da ona 
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rafnamelerin telefonla merkezlere tevdii muamelele
rini veyahut bu muameleden yalnız birini ihdas et
meye mezundur. 

Madde 2. — Bu hizmet için talipten telefondan 
tebliğ veya telefondan ahzolunaçak elli kelimeye kadar 
her telgrafname için yedi buçuk kuruş ve miktarı 
kelimatı elli kelimeyi tecavüz eden telgraf namelerden 
birinci elli kelimeye kadar yedi buçuk kuruş ve on-
dan sonrası için her elli kelime ve küsurunda beş ku
ruş ücreti munzamme alınır. 

Madde 3. —• Müstacel işaretini havi olan telgraf -
namelerden ücreti mezkure üç kat alınacağı gibi, 
müstacel işaretini muhtevi olmayan telgraf namelerin 
de telefonla müstacelen tebliği talep olunduğu takdir
de ücreti mezkure yine üç kat olarak istifa olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden meri-
yulicradır.; 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına 'Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Vekili 

Mustafa Abdülhâlik 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhâlik 

JNâfia- Vekili 
Süleyman Sırrı 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyyit 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Maarif Vekili 
İsmail Sefa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi İsmail Sefa 

Esbabı Mucibe 
Başvekâleti Celileye 

Telefon santralları mevcut olan şehirlerin kısmı 
azamında telefon abonelerine ait telgraf nameler tel
graf merkezinden işbu abone sahiplerine telefon ile 
tebliğ olunur ve aynı suretle abone sahipleri telgraf na
melerini yeni telefonla telgrafhanelere tebliğ eder
ler. Buna mukabil telgraf idarelerine abone sahip
lerinden telefon ile telgraf vermek veya almak için 
pek az miktarda bir ücreti muayyene alınmaktadır. 

'Bu usulün memleketimizde elyevm sahayı tatbikiye-
si, telefon şebekesi bulunmak itibariyle yalnız İstan

bul'dur. Binaenaleyh bilâhara imkân hâsıl oldukça 
sair şehirlere de teşmil edilmek ve evvelâ İstanbul, 
Beyoğlu ve Galata merkezlerinde tatbikatına başla
nılmak üzere fono telgraf denilen bu usulün tatbiki 
tasavvur edilmiş ve bu bapta ihzar kılınan maddei 
kanuniye lâyihası merbuten takdim kılınmıştır.: 
Lâyihanın iktisabı kanuniyet etmesine müsaade! dev
letleri arz ve istirham olunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Karar 
4 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Telefon santrali mevcut olan şehirlerde telgraf 
merkezi ile telefon aboneleri arasında telefonla tel
grafname tebliğ ve tebellüğü muamelesi hakkındaki 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe Encümenimizce 
tetkik olundu. 

Fonotelgraf denilen bu usule telgraf muhabere
sinin süratten ibaret olan esasını vesaiti mümküneden 
bilistifade temine matuf ve Avrupanın hemen her 
şehrinde mevcut olup elyevm telefon şebekesi bulun
mak itibariyle Istanbulda da kabili tatbiktir, binae
naleyh imkân oldukça sair şehirlere de teşmil edil* 
mek ve evvelâ İstanbul, Beyoğlu, Galata merkezle
rinde tatbikatına başlanmak üzere zikrolunan usu
lün ihdası muvafık ve ayrıca alınacak ücreti muaye
nenin de idareye menfaatbahş olacağı muhakkak gö
rülmüş ve lâyihanın aynen tasvibiyle heyeti umumi-
yeye arzına karar verilmiştir. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Kâtip 
Trabzon 
Rahmi 

Aza 
Kângırı 

Rifat 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

Hakkı Tarık 

Aza 
Ertuğrul 

Halil 
Aza 
Van 

Mehmet Münip 
REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen var mı? 
RAHMİ BEY (Sivas) — Muvazenei Maliye En

cümenine gitmişimi efendim? 
REİS — Gitmemiştir. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Gitmesi lâ
zımdır. 

MEHMET BEY (Biga) — Varidata taallûk ettiği 
için Kavanini Maliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 

REÎS — Rahmi Bey, Muvazenei Maliye Encü
menine mi gitmesini teklif ediyor sunuz? 

RAHMİ BEY (Sivas) — Evet efendim. 

MEHMET BEY (Biga) — Bendeniz de Kava
nini Maliye Encümenine gitmesini teklif ediyorum. 

REİS — Rahmi Bey arkadaşımız lâyihanın Mu-
vaznei Maliye Encümenine gitmesini teklif ediyor. 
Evvelemirde bu teklifi reyi âlinize arz edeceğim. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen işaret bu
yursunlar.. Muvazenei Maliye Encümenine tevdii 
kabul edilmiştir. 

Mehmet Bey arkadaşımız da Kavanini Maliye 
Encümenine taalluku cihetiyle havale edilmesini tek
lif ediyorlar. (Hacet yok sesleri) Reyi âlinize arz ede
ceğim. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmemiştir efendim. Yalnız Mu
vazenei Maliye Encümenine tevdi edilecek. 

Ruznamemizin dokuzuncu maddesine geçiyoruz : 

9. __ Sükna Kanununu tadilen tanzim edilen 
(1/223) numaralı kanun lâyihasıyle Dersim Mebusu 
Feridun Fikri Beyin İzmir ve Ankara şehirlerinde 
tatbik edilecek bu hususa ait 2/176 numaralı teklifi 
kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Okuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Metlisi 
İcra Vekiller Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 17 . 3 . 1337 
741 Karar 

6 Kayıt 

265 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sükna Kanununu tadilen tanzim kılınıp İcra Ve
killeri Heyetinin 16 . 3 . 1337 tarihindeki içtimaında 
kabul edilen lâyihai kanuniye sureti musaddakasıyle 
esbebı mucibesi rapten takdim kılınmakla ifayi muk-
tezasiyle neticesinin işarına müsaade buyrulmasını ri
ca ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdaf aai Mili iye Vekili 

Fevzi 

Esbabı Mucibe 
Son günlerde mesken icarları nisbet kabul ede

meyecek derecede tereffü etmiş ve bilhassa sırtların
da yalnız elbisesiyle ve bir kısmı da parasız olarak 
yurtlarını terk ile mecburu hicret olmuş olan muha
cirini düşünmek mecburiyeti tahakkuk eylemiştir. 
Sükna için icar ve isticar olunan mahallerin icar 
bedelâtı hakkındaki 11 Nisan 1335 tarihli Kanunda 
müstecirler lehine bazı guna ahkâm munderiç ise de 
aradan zamanın müruru bir takım eşkâl ve ihtiyacatı 
cedide tevlit eylemiş ve seferberliğin imtidadı malu
mu dolayısıyle her mucir rastgele bedelâtı icareyi 
artırmakta bulunmuş olmakla alâkadaranı bihakkın 
düşündürecek surette ortada bir buhran hüküm
ran olmağa başlamıştır. Bu itibarla Müsakkafat Ka
nununun tatbik edildiği yerlerde icar olunan mahal
lin mukayyet olan hasılatı gayri safiyei seneviye 
miktarını ve Müsakkafat Kanununun tatbik edilme-" 
diği mahallerde 28 Şubat 1338 tarihli kanun muci
bince ahşap ikametgâhlarda kıymeti muharreresinin 
yüzde sekizini ve kâğir ikametgâhlarda yüzde altısını 
tecavüz etmemek üzere bedeli icar takdiri Adliye En
cümeni Mazbatasındaki vukufa nazaran daha müla
yim ve muvafık görülerek bu bapta tanzim kılınan 
mevadı kanuniye rapten takdim kılınmıştır. 

Kanun Lâyihası 

Sükna için akdolunup mer'i olan icar ve isticar mu
kavelenamelerinin bilcümle ahkâmına riayet edilmek 
ve mecur tahrip olunmamak şartiyle seferberlik hita
mından altı ay sonraya kadar müstecirler aleyhinde 
(tahliye davası mesmu değildir. 

Madde 2. — İşbu bedeli icar Müsakkafat Kanu
nunun tatbik edildiği yerlerde icar olunan mahallin 
mukayyet olan hasılatı gayri safiyei seneviyesi mik
tarını ve Müsakkafat Kanununun tatbik edilmediği 
mahallerde 28 Şubat 1338 tarihli kanun mucibince 
ahşap ikametgahlarda kıymeti muharreresinin yüzde 
sekizini ve kâğir ikametgâhlarda yüzde altısını teca
vüz edemeyecektir. 

Madde 3. — İşbu kanununun tarihi neşrinden iti
baren fazlasını vermeğe müstecirler mecbur değildir-
,1er. Evvelce ita edilmiş ise buna nazaran mahsubunu 
icra ederler. Bu maddenin hükmü müceddeden icar 
edilecek mesakin hakkında dahi caridir. 

Madde 4. — Bedeli icar alınmış olupda müddeti 
icare zarfında meeurun bulunduğu mahalden fekki 
irtibat ile diğer mahalle nakli hane mecburiyetinde 
kalan müstecir güzeran olan eyyam ve şuhura ait be
deli icarın mahsubundan sonra üst tarafı mucir tara-' 

— 219 — 



î : 6 . 13 . 11. . 1340 C : 2 

fmdan kendisine iade edilmediği takdirde mecur 
süknayi diğer birine devir ve teslim edebilir. 

Madde 5. — Meskenini kiraya vererek liecilil-
maslaha harice azimet ve bilâhare avdet edip te biz
zat kendileri ikamet etmek mecburiyetinde olan mu
cirler müddeti icare munkaziye olmuş ise tahliye ta
lebinde bulunabilirler. Ancak müteaddit meskeni 
olupda içlerinden müddeti icarı munkaziye olanları 
bulunduğu takdirde mucir mesakini mezkûreden yal
nız birinin tahliyesine talep edebilir. 

Madde 6. — Sükna için icar ve isticar olunan ma
hallerin icar bedelâtı hakkındaki 8 Nisan 1335 tarih
li kanun mülgadır. 

Madde 7. —İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai 

Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Mehmet 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Ahmet Muhtar 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

iktisat Vekili 
Mahmut Celâl 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili namına 
Ahmet Muhtar 

Maliye Vekili 
Ferit 

Nafia Vekili 
Ömer Lütfü 

Sıhhiye Vekili 
Doktor Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

No : 85 

Sabık Adliye Encümeni Mazbatası 

Mesakin icar bedelâtının 1332 senesi bedeli icar
larına beş mislinin zammı veya o mesakine ait vergi
nin iki bin beş yüz kuruşu tecavüz etmemek şartiyle 
on misli olarak takdiri mesakin icarına mucirlerin 
icbarı, muhtaç olanlara mesken tedariki, ve tahribat
tan zarar ve ziyanının maaş ve emvali menkule haciz 
ve füruhtu ve müstecirin derhal haneden ihracı için 
belediye heyeti ile kura heyeti ihtiyariyesinin mükel
lef tutulmaları husususatına vesaireye dair olan Kü
tahya Mebusu Cemil ve Yozgat Mebusu Süleyman 
Sırrı Beylerin teklifi kanunileri bittevhit mukeddema 
müzakere edilmiş ve hakkı temellük ve tasarrufu ihlâl 

eylemesinden ve umumî olmaktan ziyade mevziî ve 
mevkii bir kanun olabileceğinden ve kabiliyeti Catbi-
kiyesi bulunmadığından vesaireden bahisle mezkûr 
tekliflerin reddi ve ancak (İcar ve isticar olaunan 
mahallerin icar bedelâtı) hakkındaki kanunun ikinci 
maddesinin tadili tensip olunarak 28 Teşriniev
vel 1336 tarihli mazbata heyeti umiyeye tevdi kılın
mış idi. Mezkûr mazbata ile takrirler vuku bulan 
talep üzerine Heyeti Umumiyece Heyeti Vekileye tev
di kılınmasından naşi tanzim ve Eucümenimize ha
vale olunan 16 Mart 1337 tarihli lâyihai kanuniye 
üzerine tekrar tetkikatı lâzime icra olundu. 

Elyevm mer'i olan, İcar ve isticar olunan mahal
lerin icar bedelâtı hakkındaki kanun ihtiyacı zamana 
muvafık olmadığı cihetle yalnız süknaya ait olmak 
üzere böyle bir kanuna lüzum olduğu ekseriyetle ka
bul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçil
di. İcar ve isticar mukavelenamelerinde muharrer 
ahkâm ve şeraite riayet kaydı temini maksada kâfi 
olmadığından bunun yerine akideyn arasında teati 
olunan mukavelenamede muharrer bilcümle şeraite 
müstecir tarafından riayet edilmek kaydı vazolun
muş ve şeraitin mecurun tahrip olunmamasını da 
ihtiva eylediği cihetle artık bu şartın tekrar zikrine 
mahal görülmemiş ve tahliye davasının mesmu ol
mamasının seferberlikten altı ay sonraya kasrı dere-
cei kifayede olmadığından bir sene olarak kabul edil
miş ve lâyihanın birinci maddesi bu dairede tadil 
olunmuştur. 

İkinci madde sarahati kâfiyeyi haiz olmadığından 
Müsakkafat Kanununun tatbik edildiği ve edilme
diği mahaller nazarı dikkate alınarak 1332 senesi 
varidatı gayri safiyesi veya on seneye mahsus akitte 
muharrer miktar veyahut senei mezkure Martının bi
rinci günündeki ecrimisil miktarları mikyas addoluna
rak bunun beş mislinden fazla zam icra edilememesi 
esası kabul ve keyfiyet bu suretle tavzih kılınmış ve 
ancak inşası işbu kanunun tarihi meriyetinden sonra 
hitam bulan mesakin için mücerret eshabı emlâki ye
niden inşaata teşvik ve tergip için hükmü istisnaî 
vazolunmuş ve ikinci madde de bu suretle kaleme 
alınmıştır. 

Mukaddema vuku bulan bir akit ve mukavelenin 
hilâfına olarak mucirlerin pek ziyade zararlarını in
taç eden ve adaletle, ahkâmı şeriyei kanuniye ile 
kabili telif olmayan üçüncü madde kabul edilemeye-
rek bunun yerine mukaddema vuku bulmuş akit ve 
mukavelenameler hükmünün muayyen müddeti icarın 
inkizasına kadar. meri ve muteber olacağının derci 
muvafık görülmüştür. 
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İkinci maddenin muhteviyatına nazaran müstecir ] 
veya talibi icar olanların mahallî maliye dairelerin
den istihsali malumata salâhiyettar ve maliye daire
lerinin malûmatı tahririye itasına mecbur tutulmaları 
ve bu bapta fıkrai teyidiye derci lâzım gelmiş ve bu- I 
na dair dördüncü olarak bir madde ilâve olunmuş- I 
tur, 

Kanunun meriyetinden sonra ahkâmına riayet et
mek lâzimeden olmasına ve bunun hilâfına olarak I 
akdolunan mukavelelerin makbul ve muteber olama- I 
yacağına binaen kanuna beşinci olarak bir maddenin I 
ilâvesi de tasvip kılınmıştır. 

Diğer mahalle nakli hane mecburiyetinde kalan I 
müstecir için mecuru devir ve teslim edebilmek im- I 
kânı esasen ahkâmı umumiye ile takyit ve tayin I 
olunmuş olmakla yeniden ahkâm vazma lüzum olma
dığından lâyihanın dördüncü maddesinin tayyı mu
vafık olduğu düşünülmüştür. 

İcar ve isticar akit ve mukavelesi şeraitinden biri I 
ve belki en mühimmi de bedeli icarın vakit ve zama-
nıyle tediyesinden ibaret olup tarafeyn arasında vu
kua gelebilecek bu gibi münazaatın hallini teshil ede
bilmek için bir kayda ihtiyaç hissedilmekle, bedeli I 
icarı müstecirden talep ve ahze bir taraftan muciri 
icbar etmek ve diğer taraftan müstecir müddeti zar
fında bedeli tediye eylediğini ispat edebilmek için I 
bedeli icarın Kâtibiadile teslim edilmesi esası kabul I 
edilmiş ve bunun için bir mühlet verilmiş ve Kâtibi- I 
adil Kanununda sarahat mevcut olmadığı cihetle Kâ- I 
tibiadillerin bu bapta bir gûna itiraz ve tenkide sala- I 
hiyetleri olmadığı da kayıt edilerek altı rakamıyle 
bir maddenin daha ilâvesi münasip görülmüştür. 

Lâyihai Kanuniyenin beşinci maddesi temini mak- I 
şada kâfi olmadığından tavzihi lâzım gelmiş ve mu
cirin kendisinin diğer bir meskeni bulunmamasından I 
dolayı mecurda sakin olmak iztirarında bulunduğu 
zaman - Müddeti icarenin münkaziye olması şartiy- I 
le - mecuru müteaddit ise dilediğini tahliye ettire- I 
bilmek üzere mucire bir hak ve salâhiyet bahşedil
miş. Fakat bu husus muvazaayı ve birçok suiisti
mali mucip olabileceği de teemmül edilerek mucir 
tahliye ettirdiği mecuru bizzat ve bilfiil müstecirin 
duçar olduğu zararı hakikinin tazmini ile beraber 
mecurun kendisine teslimini talep ve dava edebilece
ği hakkında kuvvei teyidiye olarak bir kayıt konul- I 
muş ve maddei mezkure yedi rakamıyle berveçhi mu- I 
harrer tadilen kabul edilmiştir, j 
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Müstecirin meskensiz kalan akrabasının alâtari-
külmisafere bilâücret mecurda iskânlarının cevazı ve 
akraba kaydının tahdidi bittasvip sekizinci ve mektep
ler ile hastahanelerin sükna addedilmesi için doku
zuncu ve meskeninde icrayi ticaret eden müstecir-
lerin meskenlerinin işbu kanun hükmünden istisnası
na dair onuncu ve bu baptaki daavinin sulh hâkim
leri hakkındaki Kanuna tevfikan rüyet olunması hak
kında da onbirinci maddeler ilâve ve lâyihanın 6, 7, 
8 nci maddeleri inoki, onüç, ondört rakamlariyle ay
nen kabul edilmiştir. 

Şu suretle maddeler berveçhiati tespit olunmuş
tur : 

Sükna için icar ye isticar olunan mahallerin icar 
bedelâtı hakkında Kanun 

Madde 1. — Sükna için akideyin arasında teati 
olunan mukavelenamede muharrer bilcümle şeraite 
müstecir tarafından riayet edildikçe seferberlik hita
mından bir sene sonraya kadar tahliye davası mesmu 
değildir. 

Madde 2. — Müsakkafat Kanununun tatbik edil
diği yerlerde mecurun 1332 senesi varidatı gayri safi-
yesi miktarına, Müsakkafat Kanunu tatbik olunma
yan yerlerde o seneye mahsus icar ve isticar akdin
de muharrer olan miktara ve bu akdin dahi fıktanı 
takdirinde senei mezkure Martının birinci günündeki 
ücretin miktarına. beş mislinden fazla icra edilemez. 

1332 senesinden sonra inşası hitam bulmasından 
veyahut ilâveten tevsi edilmesinden dolayı varidatı 
gayri safiyesi o sene defatirinde gayri mukayyet bu
lunan müsakkafatın senei mezkure Martının birinci 
gününde mevcudiyeti farziyle ecrimisili takdir ve 
esas ittihaz olunur. Ancak inşası işbu kanunun me
riyetinden sonra hitam bulan mesakin işbu kanun 
hükmünden müstesnadır. 

Madde 3. — İşbu kanunun meriyetinden evvel 
vuku bulmuş olan akit ve mukavelenamenin hükmü 
o akit ve mukaveleler muayyen müddeti icarın inkı-
zasına kadar meri ve muteberdir. 

Madde 4. — Müstecirin veya talibi icar olan 
kimse mecurun varidatı gayri safiyesi miktarı hak
kında mahallî maliye dairesinden istihsali malûmata 
salâhiyettar ve Maliye daireleri de malûmatı tahri
ren itaya mecburdur. Hilafı hakikat malûmat ve
ren memurlar gerek idareten gerek ahkâmı umumi-
yede tevfikan mücazat olunur. 
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Madde 5. — İşbu kanunun ilâm meriyetinden 
muahhar bir tarihte akdolunan icar mukavelâtında 
işbu kanuna muhalif olarak vukua gelen her nevi ta-
ahhüdat keenlemyekündür. 

Madde 6. — Bedeli icarın zamanı tediyesi hulul 
ettiği andan itibaren kırk sekiz saatin hitamına ka
dar mucir tarafından mütalebe vuku bulmadığı 
takdirde müstecir eyyami resmiyeyi tatiliye dâhil ol
mamak üzere kırk sekiz saatin mürurunden itibaren 
on beş gün zarfında mukavelenamei sabıka müddeti 
munkaziyye olmamış ise ecrimüsemmayı, olmuş ise, 
bedeli icarı kanuniyi Kâtibiadile tediye etmeğe mec
burdur. Bu mecburiyetin ademi ifası tediyeden im
tina addolunur. Kâtibiadil kendisine tevdi olunan 
bedeli icar hakkında tenkidatta bulunmaya salâhi-
yettar olmayıp verilen mebaliği makbuz mukabilinde 
kabul ile mükelleftir. 

Madde 7. — Mucirin kendisine bir meskeni bu
lunmamasından dolayı mecurda sakin olmakta muz-
dar kaldığı mahkemece sabit olursa müddeti icarın 
hitamında mucir tarafından bizzat ve bilfiil işgal 
edilmek şartiyle mecurun ve müteaddit olduğu tak
dirde bunlardan mucirin dilediği tahliye ettirilir. Mu
cir bu suretle tahliye ettirdiği mecuru bizzat ve bil
fiil işgal etmezse müstecir duçar olduğu zararı haki
kinin tazminini ve mecurun iadeten kendisine tesli
mini talebe salâhiyettardır. 

Madde 8. — Müstecirin usul ve füruiyle zevç ve
yahut zevcesinin usul ve füruu ve kardeşlerinden olup 
da bir gûna sunutaksiri olmaksızın meskensiz kalan 
veyahut hariçten gelen marizzikir derece akrabasın
dan bir şahıs veya aileyi mesken tedarik edinceye 
değin âlâtarikülmisafere, bilâücret mecurda birlikte 
iskân eylemesi caizdir. 

Madde 9. — Ücretli ve ücretsiz mekteplerle üc
retli ve ücretsiz hastaneler sükna hükmündedir. 

Madde 10. — Meskeninde icrayi ticaret eden 
müstecirlerin, mesken ticaretine mahsus olmak üzere 
birden fazla kimse müstahdem bulunduğu takdirde 
mesken hükmü cereyan etmez. 

Madde 11. — İşbu kanun ahkâmınca vaki icar 
ve isticar davaları sulh hâkimleri hakkındaki kanu
na tevfikan rüyet olunur. 

Madde 12. — Sükna için icar ve isticar olunan 
mahallerin icar bedelâtı hakkındaki 8 Nisan 1335 
tarihli kanun mülgadır. 

Madde 13. — İşbu kantin tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde. 14. — İşbu kanunun, icrasına.Adliye :Ve
kili memurdur^ 

6 Temmuz 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinop 

Bedeli icarın tayini mik- Mehmet Şevket 
tarına muhalifim. 
Abdullah Azmi 

Kâtip Aza 
Kângırı Konya 

Neşet Nazım Refik 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 

Ankara ve İzmir şehirlerinde sükna buhranı, ka-
vaidi umumiyeden bir müddeti muvakkate için ay
rılarak istisnaî ahkâm vazını muktazi bulunduruyor. 
Bu bapta vücuda getirdiğim lâyihai kanuniyenin bir 
an evvel intacı ile müzakeresini teklif ederim. 

29 Eylül 1339 
Dersim 

Feridun Fikri 

Ankara ve İzmir şehirlerinde tatbik olunacak sükna 
Kanunu lâyihası 

Madde 1. — Ankara ve İzmir şehirlerinde sükna 
ile akideyn arasında teati olunan mukavelenamede 
muharrer bilcümle şeraite müstecir tarafından ria
yet edildikçe Ankara ve İzmir şehirlerinde sükna 
buhranı hazırının hitam bulduğuna Türkiye Büyük 
Millet Meclisince karar ita olunduğu güne kadar 
tahyile davası mesmu değildir. 

Madde 2. — İzmir'de mecurun 1332 senesi vari
datı gayri safiyesi miktarına sükna için dört ve tica-
retgâh için dokuz mislinden fazla zam icra edilemez.. 
Aynı mekadiri mezkûrenin süknada beş ve ticaret-
gâhta on mislinden fazla bedeli icar talep olunamaz. 
1332 Sesenesinden. sonra inşası hitam bulmasından 
veyahut ilâveten tevsi edilmesinden dolayı varidatı 
gayrisafiyesinde o sene defterinde gayri mukayyet 
bulunan müsakkafatın senei mezkûre martının birin
ci gününde mevcudiyeti farziyle ecrimisli takdir ve 
esas ittihaz olunur. Sefahathaneler bu kanundan müs
tesnadır. 

Aza 
Sinop 

Hakkı Hami 
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îşbu karaunun müddeti meriyetinin .kanunun dai-
rei hükmüödeijdahil bulunan müsakkafattan her bi
risi müstesna, bulananlar şekline inkilâp edemez. Et
tiği takdirde istisnadan müstefit olamaz. Ankara'da 
bu maddede muharrer esaslar üzerinden hesapla bir 
nispeti adile üzerinden ücüratı tespite Ankara sulh 
mahkemesi salâhiyettardır. 

Madde 3. — îşbu kanunun meriyetinden evvel 
vukubulmuş akit ve mukavelelerin ikinci maddeye 
muhalif ahkâmı gayri muteber olarak müstecirin 
tarafından bedelâtı icare ikinci maddeye tevfikan te
diye olunur. 

Madde 4. — îşbu kanunun meriyetinden sonra 
hitam bulan müsakkafat ve ayrıca icarı örf ve tica
retçe mümkün olan ilâvat işbu kanun hükmünden 
müstesnadır. 

Madde: 5. — îşbu kanunun ilânı meriyetinden 
muahhar bir tarihte akdolunan icar. mukavelâtında 
işbu kanuna muhalif olarak vukua gelen her nevi ta-
ahfaüdat: keenlemyekundür, 

Madde 6. — Bedeli icarın zamanı tediyesi hulul 
ettiği andah itibaren kırk sekiz saatin hitamına kadar 
mucir, mütalebe vukubulmadığı takdirde müstecir, 
eyyamı resmiyeyi tatiliye dahil -olmamak üzere, kırk 
sekiz saatlik -müddetin mürüründen itibaren on beş 
gün zarfında mukavelenamei sabıka müddeti mün-
kâziye olmamış ise ecrimüsemmayi, olmuş ise bedeli 
icarı kanuniyi Kâtibiadile tevdi etmeye mecburdur. 
Bü mecburiyetin ademi ifası' tediyeden imtina addo
lunur. Kâtibiadir kendisine tevdi oluhan bedeli icar 
hakkında tenkiüatta bulunmaya salâhiyettar olma
yıp verilen mebaliği kabul ile mükelleftir. 

• Madde? 7. Mucirin kendisinin diğer bir mes»- -
keni: veya; ticaretgâ-ht: bulunmamasından dolayı me-
curda^sakin olmakta A êya icrayi ticaret etmekte 
hakikaten- ve cidden ^nuztar kaldığı^v& davada müd-: 
deialeyhi'Sükna. Kanunundan müstefit olmak »hakkı 
kalinisinden ^mahrum..etmek fask ?. mahsusunun asla. 
bû^Jöaata8^ı4ye»*üî^üıüyet£tr kâmileye istiaaU ettiği; 
mahkemece sabit olursa: müddeti icarın hitamında mu
cir tarafından bizzat ve bilfiil işgal edilmek şartıyle, 
mecur müteaddit olduğu takdirde bunlardan biri mu
cirin dilediği jartla tahliye ettirilir. 

Masâr^bıt' suretle!tahliyeirdiğiranecuru. bizzat. 
biffia işg8İ3£tmeaa&imü^ecirtxlüçara>lduğu| «zararı îha- :. 
kikininiîtaanininiuive anecmrun jiadeten kendisine i tes*; 
liminiî tatebec salâhiyettardır. 

[ Madde 8.—~ Maddei sabıkada muharrer- olduğu; 
mecuru tahliye ettirerek ahere icar edm-muciıtoJoa-
beş günden oiç,aya kadar hapis ve yüz:liradan bin 

I liraya kadar cüzayi nakdi ile mahkûm edilirler;" îşbu 
davayi niyete, esas davayı rüyet etmiş olan sulh 
mahkemesi salâhiyettardır. 

I Madde 9. — Müstecirin usul ve füruiyle zevç ve
yahut zevcesinin usul ve füruu ve kardeşlerinden 

I olup da meskensiz kalan veyahut seferden gelen ma-
I rizzikir derecede akrabasından bir şahıs Ve aile, mes

ken tedarik edinceye kadar aletarikülmisafere bilâ-
I ücret mecurda iskân eylemesi caizdir. 
I Madde 10. — işbu kanunun tatbiki ahkâmından 

mütevellit devayi, mukavele müddeti munkazi olsun 
olmasın sulh mahkemelerinde ve olmayan mahaller
de sulh hâkimleri hakkındaki kanuna tevfikan Me-
hakimi îptidaiyede rüyet olunur. 

Madde-11.:—Ücretli, ücretsiz mekteplerle, ücret
li ücretsiz hastaneler, sükna hükmündedir.' 

Madde 12. — Meskeninde icrayi ticaret eden- müs- * 
tecirlerin mesken ticaretine mahsus olmak üzere bir-* 
den fazla kimse müstahdem bulunduğu takdirde mes
ken hülmıü cereyan etmez. 

Madde: 13. —Müstecir veya talibi icar ölaıv kim-' 
se mecurun varidatı gayri safiypsinin miktarı hak- • 
kında: mahallî Maliye tahsil şubeleri tahakkuk me^-
murluğundan istihsali malûmata salâhiyettar ve tah> 
sil şubeleri bu malûmatı tahriren itaya mecburdur,? 
Hilafı; hakikat malûmat veren veya itadan istinkâf. 
eden; ̂ memurlar .hakkında' gerek idareten ve "gejrekah-
kâmı umumiyeye tevfikan mücazat olunur. 

Madde 14. — îşbu kanun ahkâmından müstefit 
olan müstecirler mecuru terk etmek istedikleri halde 

I mucirden fazla kalan bedelâtı icareyi dava edemez
ler. 

I Madde 15. — işbu kanun tarihi neslinden t r n ^ 
berdir. 

I Madde 16. — işbu kanunun icrasına Adliye Ve: 

I kili memurdur. 

I Türkiye- Büyük Millet Meclisi 
I Lâyiha Encümeni 7 . 10 \ 1339 

56 

\ 54 
Lâyiha Encümeni Mazbata» 

Riyaseti Celileye 
îzmir vet îAnkara şehirlerinde tatbik edilecek 

Sükna Kammu: iıakkında Dersim MefeusıtıFeridun 
I Fikri Bey ; tarafından muta teklifi-kanuni esâs iti-
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bariyle şayanı müzakere görülerek Heyeti Umumiye-
ye takdimine karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Tokat Mebusu Antalya 

Emin Ahmet Saki 
Kâtip 

Denizli 
Necip Ali 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

56 
17 . 12 . 1339 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ankara ve İzmir şehirlerinde hükümferma olan 
sükna buhranı hakkında Heyeti Sabıka Adliye En
cümenince, Heyeti Vekileden mevrut lâyiha üzerine 
bittadil vücuda getirilen ve bilâhare Sükna Kanunu
nun mevkii meriyetinden refi üzerine mahzeni evra
ka gönderilmiş olan 1334 tarihli lâyihai kanuniyenin 
müzakeresiyle olup da münasip bir lâyihanın vücuda 
getirilmesi Menteşe Mebusu Esat Efendi ve rüfeka-
sı tarafından teklif olunmakla Heyeti Umumiyeden 
muhavvel mezkûr takrir ve mevzuubahis olan lâyiha 
ve merbutatiyle Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin İzmir ve Ankara şehirlerinde tatbik edilmek üze
re Heyeti Umumiyeye bittakdim lâyiha Encümenin
ce şayanı müzakere görülerek havale kılınan teklifi 
kanuni kıraat ve Adliye ve İktisat Vekilleri huzuruyle 
müzakere olundu. 

Elyevm hükümferma olan sükna buhranı fıkdanı 
inşaattan neşet ederek mahiyeti asliyesinde bir buh
ranı iktisadî olmakla bunun tedabiri kanuniye ile ref 
ve izalesine çalışmakla buhranı teşdit etmek ekseri
yetle mütehakkik görülmüş ise de daha etraflı bir 
surette tamik ve tetkik ve daha esaslı tedabir taharri 
ve teemmül olunarak neticesi Heyeti Celileye arz edil
mek üzere, mezkûr levayihi kanuniye ve merbuatının 
Adliye ve İktisat Vekâletlerince berayi iade tevdii 
Vekil Seyit ve Hasan Beyler tarafından talep edil
mekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Ahmet Mahir Feridun Fikri 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 

Aza 
Kırşehir 

Ali Rıza 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Karesi 

Ahmet Süreyya 

Aza 
Mersin 
Besim 

Aza 
Ankara 

İhsan 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatası var Reis Bey! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
geçen sene İzmir ve Ankara'da görülen sükna buh
ranı üzerine ahkâmı esasiyeden ayrılarak bir vaziyeti 
istisnaiye vücuda getirilmek üzere bir teklifi kanunide 
bulunmuştum. Tarihi hatırımda kaldığına göre 29 Ey
lüldür. Bilâhara aynı kanunu Hasan Beyefendinin hu-
zurıyle Adliye Encümeninde müzakere ettik ve işin 
mahiyeti asasiyesini daha bariz gördüğümüzden He
yeti Vekilece de tetkik -edilmesini derpiş ettik. Bilâ
hara Esat Efendi arkadaşımız bir kaç aydan beri En
cümende beklediğinden bahisle ruznameye alınmasını 
teklif etti ve kabul edildi. Şimdi Ankara şehrinde bir 
mesken buhranı va*"dır. Fakat ahkâmı umumiyeden 
büyük bir sebep olmadan ayrılmakta da mahzur var
dır. Nitekim tecili düyun meselesinde de aynı mah
zur görülüyor. Binaenaleyh bendeniz Heyeti Vekile-
nin bu mesele hakkında bir takım esaslar derpiş ve 
tespit etmelerini muvafık buluyorum. Geçenlerde Si
vas Mebusu Rahmi Bey arkadaşımız Azamî Ücret 
Kanunu diyerek bir şey tespit ediyordu. Belki ver* 
mistir. Bu ciheti de derpiş ettikten sonra meselenin 
Heyeti Vekile huzurıyle müzakere edilmesi ve her
halde bir dereceye kadar ahkâmı umumiyeye muva
fık bir tarzda halledilmesi fikrindeyim. Herhalde ih
tiyaç mevcut olduğuna göre bunun tetkiki ve bu tet-
kikatın, tekrar arz ediyorum. Heyeti Vekile huzuruyle 
yapılmasını muvafık görüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
teklif ikidir. Ruznamede bu şimdiki okunan numara 
ile olan teklif İcra Vekilleri Heyeti ile Dersim Me
busu Feridun Fikri Beyin teklifidir, halbuki burada 
bir teklif daha vardır ki, Zonguldak Mebusu Halil 
Beyle Niğde Mebusu Galip Beyindir. Meclisi Âli 
bunların her ikisini müştereken müzakereye karar 
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vermiş olmalı ki bendeniz her ikisini hıfzetmişim. 
Son mazbata da Muvazenei Maliye Encümeninin maz-
batasıdır. Halil Beyle Galip Beyin teklifleri üzerine 
yaptıkları mazbata budur. Teklif ikidir, birleşmiştir. 
Son teklif Halil Beyle Galip Beyindir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Feridun Fikri Beyin işaret ettikleri veçhile bu teklifi 
kanuninin esnayi müzakeresinde Adliye Encümeni, o 
zaman Adliye Vekili olan Seyit Beyle bendenizi cel-
betmişlerdir. Bendeniz İktisadî mülâhazat ve müta
lâamı bu teklif dolayısıyle Encümene arz ettim. Bir 
kere teklif, umumî bir lâyihai kanuniye mahiyetinde 
değildir. İzmir ve Ankara şehirlerine mahsus olmak 
üzere hukuku medenimizin, mevzuatımızın hilafı ola
rak tahdidi, istisnaî bir kanun yapmaya istihdaf edi
yor. Sebep, bu iki şehirde malûm olan ahvali umu
miye dolayısıyle bedeli icarda husule gelen tebeddü
lat ve gala dolayısıyle eshabı emlâkin aleyhine ve 
müstecirlerin lehine olarak tahdidat vazedilmesini 
teklif ediyorlardı. Böyle bir zemine girmek lâzım ge
lirse evvelbeevvel bu kanun, memleketin" şu veya bu 
vilâyetinde değil, umum memlekete teşmili iktiza 
eden umumî bir kanun mahiyetinde olması lâzım ge
lir bir; çünkü esbabı muhtelife tahtı tesirinde olarak 
icarelerde gala husule gelen şehirler münhasıran An
kara İzmir şehirleridir denilemez, aşağı - yukarı bazı 
şehirler de vardır. 

Saniyen İzmir'in bu hususta vuku bulan mütead
dit metalibi, telgrafı vesairesi, süknadan ziyade aka-
ratı istihdaf etmektedir. Bu teklif ise sükna hakkın
dadır. Halbuki İzmir'de şu veya bu muamele dola
yısıyle hanlarda, apartmanlarda, mağaza ve dükkan
larda fevkalâde bir gala husule geldiği, evvelce üç yüz 
liraya beş yüz liraya verilen mağazalar üç bin liraya, 
beş bin liraya, on bin liraya icar edilmekte olduğunu 
ileri sürerek yalnız süknaya değil; akarata da şâmil 
olmak üzere bir Tahdidi İcar Kanununun yapılmasını 
istiyorlar. Kânun gerek mahdut bir dairei süknaya 
münhasır kalsın ve gerek umum mebaniye şâmil ol
sun yapılacağı zaman her halde bir netice elde et
mek matluptur. Kanun yapılmasından maksat da bu
dur. Halbuki Heyeti Celilenize hatırlatırım. Sükna 
hakkında bu memlekette iki kanun vardı. Harbi 
Umumî içerisinde para vesairenin tebeddülatından 
hâsıl olan netayic üzerine o zamanki Hükümetler iki 
sükna kanunu yaptılar. Tatbikatta bu kanunun aki-
betini hepimiz biliyoruz. Bendeniz zannetmiyorum 
ki, esbabı iktisadiye tahtı tesirinde husule gelen bu 
tahavvülâta her hangi bir emri kanunî ile mani ol

mak ve bedeli icarları haddi itidaline indirmek imkânı 
hâsıl olsun. Yapılan tecrübelerle sabit olduğu üzere 
hiç bir zaman bu netice elde edilmiş değildir. Anka
ra'da hiç şüphe yok ki bir mesken buhranı vardır, 
Gayri sıhhî binalarda, pek gayri müsait şeraiti ihtiva 
eden meskenlerde gayet yüksek bedeli icar ile oturul
maktadır. Bendeniz zannediyorum ki bunun ilâcı filân 
filân şekilde olan binaların icarları şu kadar olacaktır, 
şundan fazla olmayacaktır demek değildir. Bunu dediği
miz gün derdin çaresini bulacağımıza kani olsaydım, 
arkadaşımın mütalâasına iştirak ederekten böyle bir 
kanun yapalım derdim. ~ 

Fakat matteessüf kanaatim bunun tamamen aksi
dir. Böyle bir kanun yaparsak eshabı emlâki emvalin
den istediği gibi istifade etmek hakkından mahrum 
kılmış olacağız. Buna razı olacaklar mıdır? Bir kere 
istimali şahsisi, bir kere de kendi süknayı şahsisi hak
kında cebir istimal ederek mülkünü icara vermeye ic
bar edebilecek miyiz? Buna zannederim Heyeti Celi-
leniz razı olmaz. O halde ne olacaktır? Haddi lâyı-
kında görülmeyen bedeli icardan dolayı bu evler icara 
verilmeyecek, müstecir vaziyetinde bulunan adamlar 
daha ağır şerait - altına girecektir. Evvelce elli liraya, 
altmış liraya oturduğu bir yeri bu defa yüz, hattâ 
yüz yirmi liraya dahi tutamayacaktır. İstanbul'da 
yapılan tecrübe de bunu göstermiştir. Başka yerler-
4e yapılan tecrübelerin akibeti de budur. Bendenizce 
bir çok muvazaalar olacaktır. Kendim oturuyorum 
diyecek, aileyi ikiye inkisam ettirecek, kardeşim otu
ruyor diyecek, anam babam oturuyor diyecek velha
sıl arzu ettiği bedeli icarı bulmayınca kimse malını 
icara vermeyecektir. Netice itibariyle müstecir vaziye
tinde bulunan adamlar müteessir olacaklardır. 

Bir de efendiler, bir tarafı himaye edeyim derken 
diğer tarafı hakkı kanunisinden, hukuku tahliyesin
den istifade ettirmemek cihetine gidemeyiz. O adam
lar da bizim gibi bu memleketin evlâdıdır. Onlar da 
emlâk ve'akarından istediği gibi istifade edebilir. Ben
denizin bu iki şehirde de ilişiğim olmadığı için ser
best söyleyebilirim. 

Saniyen tedbir, mahalline masruf bir tedbir de
ğildir. Müstecir sınıfına mensup kısmın da aleyhine 
netayiç vermiştir. Nitekim İstanbul'da tatbik edilen, 
iki kanun bu netayici vermiştir. Her ne zaman her 
hangi birşey talebe nispetle gayet mahdut bir mik
tarda olursa, Arz ve Talep Kanunu mucibince, onun 
fiyatı tezayüt eder. İhtiyaçtan dun olan şeylerin fiya
tını kanunî tedabir ile, sunî tedabir ile indirmenin im
kânı iktisadisi yoktur. Bendeniz bu teklifi kanuniden 
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müsteöfrleria lehine iolstm- -bir ifamda-gelecine kaflt 
olmadığım .için böyle mahdut'bifşekilde-~iki- şehre 
mahsus ve mesken 'sahiplerine münhasır olmak4izefe^ 
bir kafouft; yapılmasına taraftar olmadım. Bugünkü 
katîâatim d& budur efendiler-Ve tekrar arz ediyorum 
arkadaşlar; zannetmeyelim ki, bu kanun ile erbabı is
ticarın müstecirlerin kabili hazim'cüzi bedeli icar ile 
münasip meskenlerde oturtulması -temin edilebilsin. 
Netice tamamen bunun' aksinedir. Kanaatim budur 
efendim. 

MÂZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hükümet 
lâyihasını geri mi alıyor? 

HASAN BEY (Devamla) — Binaenaleyh bizim 
o zamanki teklifimiz bu lâyihayi bize verin, uzun uza-
dıya tetkik edelim, düşünülecek birşey varsa onu dü
şünelim! dedik. (Var mı sesleri) Var ise dedim. Ben
deniz olduğuna kani değilim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Bey! Müsaade 
buyurunuz. Ticaret Vekili Beyefendi hazretlerine bu 
münasebetle bir şey arz etmek istiyorum. Evvelce 
İstanbul'da tatbik edilen kanunun ne fena neticeler 
verdiğine hepimiz vakıfız. Bu buhranı izale etmek 
için Sükna Kanunu yapmak lâzım değildir. Kanunu 
kaldırarak - yalnız sükna yapmak lâzım gelir. Onun 
için de malzeme tedarik etmek icap eder. Beyefendi
den bunu rica ederim. 

HASAN BEY (Devamla) — Hükümetin bu hu
susta teklifi vardır. Beş milyon lira istiyoruz. Ve
rirseniz o zaman işe başlarız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) -^ Kanun 
Hükümetinde o halde neden geri alıyorlar? 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, teklif yal
nız Hükümetin değildir. Arkadaşların da teklifi var
dır. 

REİS —- Efertdim, Süleyman Sırrı Bey arkadaşı
mız = bir teklif yaptılar; Halbuki bahsettikleri teklif ev
velki gün Muvazenei Maliye Encümeni Reisinin ta
lebi üzerine Encümene gönderilmişti, binaenaleyh 
mesele yoktur. Mazbata hakkında başka mütalâa 
yoksa kifayeti müzakereyi reye koyacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Be
yefendi;, bu teklif Teşkilâtı Esasiye Kanunu Meclisi 
Aliden çıkrtiazdar* -evvelf verilmişti. Teşkilâtı Esasi
ye^ Karflmurtt8tf*71 nei"maddeci -can, mal,- ırzîfesken-
hefî tüfKi ^aa*fti2dah mârsuüdür diyor; (O-başkadır 
ses le t gürültüler), I 

TAHSİN BEY-(Aydın)-— Efendim, bendeniz-Ve
kil -Beyefendinin ifadatıhı teyiden birşey arz etmek 
istiyorum. Bugün bu kanunun kabulü yalnız müste-
cirlerin lehinde bir netice hasıl etmemekle beraber 
mucirlerin de hukukuna bir tecavüz mahiyetinde ola
caktır. Bundan başka bugün Ankara ve İzmir'de vu-
kubulan inşaatı da durduracak bir kanundur. Çünkü 
bu gün Ankara'da halkın dişinden, tırnağından artıra
rak yaptığı inşaat bu devam eden galaya tama ede
rek elinde mevcut olan arsalardan ve vesaitinden is
tifade ederek ebniye vücude getirip ondan faiz, icar 
almak emeliyledir. Eğer biz bu kanunu kabul eder
sek emin olunuz ki bu sene zarfında elli ev yapıla
cak ise o elli ev on haneye inecektir. Bizim bu ka
nunla istihdaf ettiğimiz gayenin aleyhine bir netice 
hasıl olacaktır. Bendeniz bu kanunun geri alınmasını 
teklif ediyorum. (Müzakere kâfi sesleri). 

TALÂT BEY (Ardahan) — Zaten Hükümet de 
geri istiyor. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Müza
kerenin ademi kifayeti hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun! 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bende-

nizce müzakere kâfi değildir. Hükümetin her hangi 
bir ciddî buhrana karşı bir takım tedabiri ciddiye itti
haz etmesi lâzımdır. Buhran var mıdır, yok mudur? 
(Var sesleri) Varsa ittihaz edilebilecek çare buluna
bilir mi? Bulunamaz mı? Bulunursa her halde bunu 
sellemehüsselâm reddecek olursak her hangi bir işin 
yapılmasına dahi mani olacağız. Kabul edelim demi
yorum. Müspet bir çare bulmak üzere Hükümete iade 
edelim diyorlar. Bunun için bendeniz de bu fikirde
yim. Müsaade buyurursanız bu hususta bir iki kelime 
söyleyeceğim, (hay, hay sesleri). 

REİS — Efendim, ademi kifaye hakkında Şükrü 
Bey arkadaşımız beyanı mütalâa ettiler. Şimdi kifa
yeti reyi âlinize vazedeceğim. Kabul edilmezse Şükrü 
Beye söz vereceğim. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kifayeti müzakereyi ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Müzakere kâfi 
görülmedi efendim. Buyurun Şükrü Bey! 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efendim, bir kaç keli
me^ ile Hasan Beyefendiye cevap vereceğim. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz): — Reis Beyefendi, mü
zakere «çmakiddgıu değildi?.-Pazara tehir-edelim. 

* * . , . , - . . > - . . , 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ha
san Beyefendi iki noktaya ilişiyorlar: Diyorlar ki, ev
velâ böyle bir teklifin faydası yoktur. Saniyen her
hangi bir adamın kendi malik olduğu bir eşyadan isti
fade etmek hakkına nasıl mani olacağız? Ve bir ada
mı kendi malına istediği gibi tasarruf etmek hak
kından nasıl mahrum edebileceğiz? Diyorlar. Efen
diler, biraz evvel arz ettiğim gibi memleketin şu veya 
bu köşesinde şu veya bu şekilde bir buhran karşısında 
kalabiliriz. O zaman bu buhrana karşı en iyi Hükü
met, en iyi bir tedbiri alabilen Hükümettir. Fakat 
en iyi bir tedbir bulunup tatbik edilmesi her vakit 
mümkün olamaz. Bu. mümkün olamayınca her fay
dalı tedbirlerin hiç birisi de alınamaz demek değil
dir. Şu veya bu şehirde veyahut Türkiyenin bir çok 
şehirlerinde böyle bir buhran varsa dünyanın her ta
rafında böyle buhranlara karşı alınmış tedbirler var
dır. Hükümet herhangi buhrana karşı bulunabilecek 
herhangi bir tedbiri alarak buhranın tamamen önüne 
geçer demiyorum. Her halde bu buhranın şiddetini 
tahfif eder. Saniyen bir insanın malik olduğu herhan
gi bir eşyayı istediği gibi tasarruf etmesi demek be
hemehal kendi mesaisi, kendi sermayesi inzimam et
meksizin onun emval ve emlâkinin kıymetinde vukua 
gelen herhangi bir ziyadeyi tasarruf ve gasbetmesi 
değildir. Eğer bu gün Ankara şehrinde emlâkin kıy
meti arttıysa, Ankaralıların göstermiş oldukları gay
ret ve döktükleri fazla sermaye ve sarfetmiş olduk
ları fazla mesaiden neşet etmiş değildir. Kezalik İz
mir'de emlâkin kıymeti artmış ise, İzmirlilerin şu ve
ya bu sermayelerini emlâk ve akarları üzerinde teksif 
etmelerinden neşet etmiş değildir. Bir saadeti umumi
ye veya bir felâketi umumiye emlâkin kıymetini artır
mıştır. Bu ziyade kime aittir, diye aranılacak olursa 
hiç şüphe yoktur ki, heyeti içtimaiyemizin umumu
na aittir. Binaenaleyh bunun üzerine yalnız mal sa
hibinin tasarruf etmesi değil fakat heyeti içtimaiyemi
zin tasarruf etmeye hakkı vardır. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY — O ziyade 
mal sahibine aittir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Fa
kat bu tasarrufu doğrudan doğruya Hükümetin eline 
vermek veya kitlei içtimaiyenin eline vermek sure
tiyle yapmayız ve bundan hasıl olan ziyadeyi neye 
varırsa varsın mal sahibinin eline bırakamayız. Eğer 
o, her hangibir bir haddi makul ve meşruu tecavüz 
etmiş ise onu haddi makul ve meşrua indirebilecek 
tedbirler almak zaruretindeyiz. Ve bu tedbirleri al
mazsak ve iktisat kanunlarının mugayeretini ileri sü-
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recek olursak,- alınmış olan binlerce tedbirler yardır 
ki Hükümet evvelemirde onları ilga etmek lâzım,ge
lir. Binaenaleyh benim kanaatime,göre Adliye Encü
meninin teklifi gibi esasen Hükümet tarafından gel
miş olan bu teklifin bir kerre daha Hükümete gönde
rilerek herhangi münasip bir tedbirin bulunması ci
hetine gidilmesi doğru olur. (Çok doğrudur sesleri). 

RAGIP BEY (Kütahya — Efendim, Hasan Beye
fendi mevcut olan teklifi kanuninin hiç bir.kıymeti 
ve hiç bir faydası olmadığını pek güzel ispat ettiler.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Onun 
için Fransızlar da yaptı. 

RAGIP BEY (Devamla) — Binaenaleyh Hükümet 
herhangi bir mesele için şöyle bir tedbir bulsun diye 
Meclisi Âliden Hükümete bir karar tebliğ edilmez. 
Bilhassa bu gibi mesailde.. Bilâkis şöyle bir tedbir 
iktiza eder ve bir teklif vuku bulur ve o teklif üzerine 
konuşulur. Şimdi elde mevcut olan teklif, Hükümetin 
dahi alâkadar olduğu, bir iki arkadaşımızın teklifidir. 
Bu teklif müzakereden sonra ya kabul veya reddolu-
nur. Ondan sonra gerek Hükümet ve gerek rüfekayı 
muhteremeden herhangi birisi muvafık ve makul bir 
şekil bulursa Meclise bir teklifi kanuni ile gelir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Teklifi Hü
kümet istiyor. 

RAGIP BEY (Devamla) — Hükümet istemiyor, 
zannederim. Ben öyle bir şey işitmedim. Şimdi bu 
kanunun Meclisi Âliden Hükümete iadesi, Hüküme
tin mesken buhranına karşı, bir tedbir bulması için 
bu meselenin Hükümetten Meclise, Meclisten Hü
kümete gitmesi ve tedbir arkasında koşması, tekrar 
Meclise gelmesi ve Meclisten reddedilmesi gibi böy
le mütereddit geçecek zamanlarda^ bugün inşaat ya
pan ve yapacak olan kimseler vazgeçerler. Eğer bu
gün Ankara'da büyük bir mesken buhranı varsa 
acaba bu buhranın önüne geçecek kaç bin ev yapı-
albilirdi? Müşküldür, yapılamıyor. Bu, binnetice mem
leketin imarına aşağı, yukarı müessir olacak bir ka
nundur. Bu mütereddit vaziyetin önüne geçelim. Hü
kümet ve herhangi bir mebus bu mütereddit vazi
yete karşı gelmek için -ve bu buhrana müessir hatı
rına gelen her türlü teklifi Meclisi Âliye takdim ede
bilir. Yalnız bu mütereddit günleri geçirelim. Hükü
met bu gibi buhranlara tedabir bulmak için çalış
mak mecburiyetindedir ve çalışır. Yine düşünür. Ben
denize kalırsa böyle mütereddit bırakmayalım. Bu 
tereddütlü zamanların doğrudan doğruya mesken 
buhranı lehine, bir taraftan akar sahiplerinin ve di-
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ğer taraftan da müstecirlerin aleyhine tesiri olur ka
naatindeyim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
Sükna Kanunu, Harbi Umuminin mebdeinden bu
güne kadar tecrübe edilmiş bir kanundur. Bu ka
nun hiçbir zaman sükna buhranını izale etmiş de
ğildir. Bilâkis mamureleri harap etmiş, müstecirle-
ri mahvetmiş, emvalde keyfimayeşa tasarrufu mu
cip olmuştur. Harbi Umumide neşredilen Sükna Ka
nunu ilga edilmiş de değildir, bu kanun ruznamede 
birkaç seneden beri dönüp dolaşmaktadır. Adliye 
Encümeni nakıs bir kanun getirdi. Bu Adliye Encü
menin şerefiyle mütenasip bir kanun değildir. Red
dedilmeliydi. Hükümet namına Encümende bulunan 
Hasan Beyefendi de kanaatine göre «Bu kanun mu-
zırdır, iktisadî düsturlara muvafık değildir.» dedi
ler. Şükrü Bey kardeşimiz Hasan Beye ufak bir ce
vap verdiler. İzmir'in felâketi umumiyesi, Anka
ra'nın saadeti umumiyesi yalnız eshabı akarı muta
zarrır ve müstefit etmez. Bunda cemiyetin de his
sesi vardır. Muhiti içtimainin de bir faydası vardır. 
Şu halde bu tezayütten neden muhiti içtimaî istifa
de etmiyor dediler. Bir kere cemiyeti beşeriyenin he
yeti umumiyesine ait bir şey değildir. Binaenaley 
heyeti umumiye istifade etsin desek bütün Türk mil
leti istifade edecek değildir. İstifade ettirmek ister
sek yalnız Anaka'da mahdut olan müstecirleri is
tifade ettireceğiz. Muhiti içtimaî veyahut cemiyeti 
beşeriye dediğimiz bundan müstefit olmayacak. Bu
nu yalnız İzmir'in felâketi umumiyesine hasretmek 
caiz olmaz. Mevhubatı tabiiyenin kâffesinden, muhi
ti içtimainin vergi alması icap eder. Şükrü Beyin ze
kasından da bir vergi almak lâzım gelir. (Handeler) 
Şükrü Bey böyle zeki olmasaydı heyeti içtimaiye 
kendisinden bu derece istifade edemezdi. Binaenaleyh 
bunda muhiti içtimainin bir hissesi olmak lâzımdı. 
Acaba Şükrü Bey İzmir Belediyesine vergi veriyor 
mu? Okuyup yazması olanların şevkiyle hadis ol
muştur. Bu mevhubatı umumiye halledilmiş değildir 
ki bundan muhiti içtimainin istifade etmesi lâzım ge
lir denebilsin. Mazarratı muhakkaktır. Ankara, imar 
edilen, bir memlekettir, her tarafta inşaat başlamış
tır. Bedeli icarı takyit ile asgari ve azamî bedeli icar 
vazı için bir kanun vazedildiği gün bütün inşaat du
racaktır. Ustaların da ücreti; beş liradan üç liraya ine
cektir. Bu kanun, doğru değildir. Hepimiz evsiz ka
lırız, bu kanunu reddedelim. Hükümet çok nafi bir 
tedbir bulursa getirsin. Kendi yapsın getirsin. Yani, 
behemehal bir şey bul diye Hükümete bir teklif yap

mak doğru değildir. Hükümet; nafi bir şekil bulur, 
getirirse hem müsteciri hem muciri memnun edecek 
bir şekilde onu kabul ederiz. Fakat böyle muğlâk bir 
halde bırakmak doğru değildir. Zaten Hükümet çan
tanın içine koyacaktır. Getirmeyecektir ve Sükna Ka
nunu; ha geldi ha geliyor diye inşaat da duracak
tır. . 

REİS — Buyurun Mazhar Müfit Bey! 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sarfınazar 
ettim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
evvelemirde efendi hazretlerinin Adliye Encümeni 
hakkında buyurdukları mütalaaya cevap vereyim. 
Mezkûr levayihi kanuniyenin Adliye ve İktisat Ve
kâletlerine tevdii, vekil beyler tarafından istenmiştir. 
Meseleyi tetkik edelim denmiş. Mahiyeti iktisadiye-
si itibariyle ehemmiyetli görülmüş ve teklif edilmiş
tir. İşin mahiyeti asliyesi dolayısiyle bendeniz de 
münkün olduğu kadar bunu tekrar ediyorum. Ahkâmı 
umumiyei hukukiyemizden, icare ahkâmından ayrıl
mamak taraftarıyım. Fakat bir memlekette sükna 
vaziyetinde buhran olursa Hükümetin, vazıı kanu
nunun, Devletin bir vazifesi olduğu da muhakkak
tır. Nitekim bu kadar sene geçtiği halde bundan dört 
ay evvel Fransada yeni baştan bir Sükna Kanunu 
konmuştur ve bizim burada derpiş ettiğimiz taıkyi-
dattan çok fazla takyidat konulmuştur. Binaenaleyh; 
vazıı kanunun, Devletin, Hükümetin bu bapta yap
ması düşünmesi lâzım gelen vazifeleri mevcuttur. 
Şimdi madem ki Heyeti Celilenin huzurunda bit 
Sükna Kanunu ve bir Sükna meselesi çıkmıştır. Her
halde bu mesele, alelitlâk ret ile intaç edilmemelidir. 
Çünkü: Bir noktayı, Heyeti Celilenize arz edeyim. 
O da efendi hazretlerine bir cevap mahiyetinde ola
caktır. İnşaat katiyen durmayacaktır. Gerek 1334 se
nesinde ve gerek sonra yapılmış olan Sükna kanun
larında, gerek bendenizin teklifimde, gerek Fevzi 
Paşa Hazretlerinin İcra Vekilleri Reisi bulunduğu 
zaman vukubulan teklifte kanunun hükmünden is
tisnası icap edenler hakkında maddeler konmuştur. 
Bu kanunun yeni inşaat üzerine tesiri mutasavver 
değildir. Bendenizin de teklifimde buna dair bir mad
de vardır. Arz ediyorum: «İşbu Kanununun meriye
tinden sonra hitam bulan müsakkafat ve ayrıca ica
rı örf ve ticaretçe mümkün olan ilâvat işbu kanun 
hükmünden müstesnadır.» 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — O zaman 
kanunun mahallî tatbiki kalmaz. 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
kanunu teklif ettim. Fakat alelıtlak ve behemehal 
kabul olunsun diye ısrar etmiyorum. Bu; Adliye En
cümenine gelmişti. Arkadaşlarımız tarafından bir 
teklif yoktu. Yalnız bir takrir vardı. Bû takrir; es
ki lâyihai kanuniyenin mahzeni evraktan alınarak 
Adliye Encümenince tetkik edilmesini teklif ediyor
du. Mümkün olduğu kadar mevadı kanuniyeyi tetkik 
ve telif ederek bunu vücuda getirdim. Binaenaleyh 
şimdi mesele, şahsî bir mesele değildir. Adliye En
cümeninin bir meselesi değildir, Sükna meselesidir. 
Sükna meselesi hakkında Ankara'da bugün görülen 
bir buhran vardır. Geçen gün Sivas Mebusu Rahmi 
Bey arkadaşımız bunun hakkında bedelâtı icarenin 
haddi azamî ve asgarisi hakkında zannederim bir 
meskenin altı aylık bedeli icarı, bir senelik vergisinin 
mecmuundan fazla olamaz diye bir prensip düşün
müştü. Sonra yalnız Ankara ve İzmir şehirleri için 
kanun olmaz diyorlar. Efendiler! Kanun, ihtiyaç üze
rine olur. Hali tabiî hükümferma olan bir şehirde ni
çin tatbik edilsin. Meselâ: Erzurum felâketzedegâ-
ni için kanun yapılır. Filân yerde ahkâm umumiye-
den ayrılmak lâzım gelir., Ve o mahale maksur ol
mak üzere ahkâmı umumiyeden iftirak edilir. Sair 
memleketlerde de yapılan Sükna kanunları da bu 
esas üzerinedir. Hülâsayı mâruzâtım bundan iba
rettir. Zaten lâyiha esasen kendilerinden gelmiştir. 
Heyeti Vekile geri alsınlar, tetkik etsinler eğer atıl
ması lâzım gelen adımlar varsa onu Heyeti Celile-
ye teklif buyursunlar. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, Muvazenei Maliye Encümenin
de bulunduğum için bu kanunun müzakeresine ye
tişemedim. Malûmuâlinizdir ki bu kanun ehemmiyet
li bir kanundur. İki vilâyetteki Sükna buhranını hal 
letmek için teklif edilmiştir. Halbuki bu sene ile 
geçen sene arasındaki vaziyeti iktisadiye değiştiği 
için kanunun vaziyeti esasiyesi de değişmiştir. Onun 
için bu kanun Hükümete iade edilsin. Yeniden tetkik 
edelim, esaslı surette düşünelim ve Heyeti Celileye 
yeni bir kanun şeklinde teklif edelim. (Muvafık ses
leri) 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Hükümet 
istiyor efendim, artık müzakere olamaz. Hükümet 
istedikten sonra vermek lâzımdır. 

REİS — Teklif Hükümetin ama, diğer arkadaş
ların da teklifi vardır. Eğer yalnız teklif kâfi ise, bu 
kadar müzakere mahalsiz olmuş olur. 

| SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim, çok kısa arz 
edeceğim, buradan iki kelime söylemekliğime müsaa-

I de buyurunuz. Sükna Kanununun inşaata mani ola
cağı düşünülerek kanunun reddi tasavvur olunuyor. 

i Nazariyattan sarfınazarla bir hakikati arz edeyim. 
Bugün Berlin gibi, Roma gibi büyük şehirlerde 
Sükna Kanunu şiddetle tatbik olunduğu halde Sük
na Kanununun vazından evvelki zamanlarda bile gö
rülmeyen bir inşaat faaliyeti ve bir inşaat inkişafı var
dır. Binaenaleyh bu fikir doğru değildir. 

I İkincisi, Sükna meselesi bugün bütün kâinatı iş
gal eden bir meseledir, bu kanunu kabul etmemek, 

I ihtikârı terviç etmek demektir. Sükna Kanunu inşaa
ta mani olmaz efendiler; esasen Sükna Kanunu, ih
tikârı menedecektir. Kanun, yeni müessesat için ona 
göre şerait vazeder. Yeni müessesatın yeni ahkâm 
dairesinde inkişâflarını temin eyler ve bugün An
kara'da bu kanuna fevkalâde ihtiyaç vardır. Bu ka
nun, Hükümetin bütün şuabatında âdeta intizamı
na tesir edecek bir şekle gelmiştir. Hükümetten çok 
rica ederim, bu kanunu müstacelen tetkik etsin, ma
demki Heyeti Celile iade edecektir, bendenizce esa
sen iadesine lüzum yoktur. Fakat madem ki iade edi
lecek, Hükümet aidolduğu encümen ile başbaşa ve-

j rerek tetkikatı yapar ve Heyeti Celileye iade eder. 
j Şimdi ihsas ettikleri gibi dosyada hıfzedilmesin, bu 
I kanunu uyutmak için almayarak, ahkâmını daha zi

yade' muvafık bir şekle ifrağ edecek süratle iadesini 
teklif eylerim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Reis 
Bey, bu olduğu yerde söz söylemek imtiyazı eski reis
lere mi aittir?. 

REİS — Efendim, Sabri Beyin bulunduğu yer 
ve sesinin müsait olması itibariyle taleplerini terviç 
ettim. Başka şey akla gelmesin. Arkadaşların hepsi 
Divanı Riyaset nazarında müsavidir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler, bu kanun 
kabul edilmekle beraber inşaata katiyen halel gelmez. 
Fakat böyle kabili tatbik olmayan bir kanun da ola
maz. Bugün ben bir ev yaparsam icbar edemezsiniz. 
Ben yine gidip konuşacağım ve kanundaki fiyattan 
on yirmi fazla verip alacağım, acaba tarafeyn mucir 
ile uyuştuğu takdirde Adliye Vekâleti bana ceza ve-

| rebilir rrii, veremez mi? Bunun için kabili tatbik ol-
ı mayan bir kanundur. Bunu Hükümetten rica etmeli-
i dir, Hükümet ustabaşı getirmelidir, mimarbaşı, beş 
1 tane ise yirmi tane getirmelidir. Halka suhulet gös-
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termeli. O .vakit, buhran da kalkar, hec şey. de kalkar. 
•Yoksa kimseninevini alışta I kimseye cebren vere-
mezsinizi Kanunun reddi lâzımdır. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen arkadaş kal
mamıştır. Fakat meselenin ehemmiyetine binaen, Mec

liste-. Ekseriyet:kalmadığıx. için reye vazedemeyjecçğim. 
rTakririeride hıf2edîeceğiz...Qarıaftesis günü? hermutat 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakcrat; saat : 5.12 
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