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BİRİNCİ CELSE ' 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,20 

REİS : Kâzını Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Ragıp Bey (Zonguldak) 
» 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 
Otuz sekizinci İçtima 

9 Kanunisini 1926 Cumartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap
tı sabık hulâsası kırarat ve kabul olundu. Evrakı 
varide hakkında icabeden muamele ifa edildi. 

Kütahya Mebusluğuna intihap edilen Faik Bey 
hakkında Beşinci Şube mazbatası kıraat ve kabul ve 
kendilerinin tahlifi icra olundu. Yusufeli kazasın
dan bir şahsın idamına ve 1 Nisan 1341 tarihli Ka
nun ile Harp kazançları vergisi Kanununa müteallik 
mazbatalar kıraat ve kabul edildi. 

Müteakiben piyanko keşidesinin münhasıran 
Tayyare Cemiyetine aidiyeti hakkındaki teklifi ka
nunî müzakere ve aynen kabul ve heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye vaz olundu. 

İdaırei umumiyei vilâyat kanunu muvakkatinin 
62 ve 54 ncü maddelerini muaddel kanun lâyihası 
dahi müzakere edilerek ikinci madde aynen kabul 
ve birinci madde ile üçüncü madde encümene iade 
olundu ve badehu teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzını Paşa tarafından küşad edilerek Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Beyin; Musul meselesi hakkın
daki beyanatı istima edildikten ve birinci celsede 
tayini esami ile reye vaz edilmiş olan kanunun ekse
riyette kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra Pazar
tesi günü toplanılmak üzere cebe tatil edildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın». Kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; ölçü
lere dair Ticaret Vekâletinden şifahi sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — İstanbul mebusluğuna intihap edilen Behiç 

Bey hakkındaki İkinci Şube mazbatası ve müşarüni
leyhin tahlifi. 

REİS — Okunacakta-. 
Riyaseti Celileye 

Şubemiz Encümenin tetkik ettiği yukarıda mev
zubahis İstanbul Mebusluğuna intihap olunan Behiç 
Beyin intihap mazbatasının kanun ve usulüne mu
vafık olduğu anlaşılmakla kabulü mebusiyeti Riya
seti Celileye arz olunur. 

İkinci Şube Reisi Kâtip Namına 
Konya Ankara 

Musa Kâzım İhsan 

REİS — Efendim, mazbatayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etnıiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Tahlifi icra edilecektir. 

(Behiç Beyin tahlifi icra edildi) 
2. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen 

İbrahim Talî Bey hakkında Üçüncü Şube Mazbatası. 
REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
Mehmet Beyin, vukuu vefatı ile inhilâl eden 

Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen Varşova Se
firi Tali Beyin intihabım müş'ir ohıp, 4 Kânunusani 
1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Şubemize 
havale buyrulan mazbata usulen tetkik olunarak mu-
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maileyhin manii intihap bir haîi olmadığı ve intiha
bı aleyhinde bir gûna şikâyet ve tali] vuku bulmadığı 
gibi, mazbatanın da usûl ve kanuna muvafık ola
rak tanzim edildiği anlaşılmış ve mazbatanın tasdiki 
muvafık olacağının Heyeti Celileye arzına karar ve» 
rilmiştir. -

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Çatalca Konya 

Şakır Kâzım Hüsnü 

REİS — Efendim, şube mazbatasını kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, İbrahim Talî Bey burada değildir. 
Geldikleri zaman tahlifleri icra edilecektir. 

3. — Rize Mebusu Hasan Cavit Beyin, tahlifi. 
REİS — Hasan Cavit Bey! Buyurun, tahlifiniz 

icra kılınacaktır. 
(Hasan Cavit Beyin tahlifi yapıldı.) 

Mazbatalar 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Orman Ni
zamnamesinin sekizinci maddesinin son fıkrasının 
tadili hakkında (2/527) numaralı teklifi kanunîsinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası . 

REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, Vilâ-
yat Belediye Kanununa bazı mevad tezyiline dair 
(2/528) numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzake
re olduğu hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiş
tir. 

3. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Bey ve rü-
fekasının; Bandırma Limanındaki mağruk tarak du
balarının Bandırma Belediyesine terklerine dair 
(2/529) numaralı teklifi kanunîlerinin şayanı müza
kere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye, Müdafaai MiBiye ve Muvazene! 
Maliye encümenlerine havale edilmiştir. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Türkiye'de 
mevcut bilûmum ormanların fenni usulü idare ve 
işletilmeleri hakkındaki 23 Nisan 1340 tarih ve 504 
numaralı kanunun son fıkrasının tadiline dair 
(2/530) numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzake
re olduğu hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir. 
5. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Cinayet mah

kemeleri heyetinin bir reis ile iki azadan mürekkep 
olarak teşkili hakkında (2/531) numarah teklifi ka

nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
6. — İsparta Mebusu Mükerrem Bey ve rüfe-

kasının; «Türkiye İş Bankası muafiyet kanunu» Un
vanlı ve (2/532) numaralı teklifi kanunilerinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havale edilmiştir. 

7. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Usulü mu-
hakemei hukukiye kanununun 151 nci maddesinin 
tadiline dair (2/533) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

8. — Anonim ve kooperatif şirketlerin muraka
besi hakkında (1/801) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

REİS — Efendim, bunun müstaceliyetle müza
keresi hakkında Encümen tarafından bir teklif var
dır. Müstaceliyetini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

9. — Ticaret Vekâletinin senei haliye teşvikatı 
sınaiye faslına tahsisatı munzamına ilâvesine dair 
(1/718) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Mu
vazenei- Maliye encümenleri mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz, 
10. — Muvazenei Umumiye Dahilinde bulunan 

devair için tedariki muktazi kâğıt vesair bilcümle 
kırtasiyenin sureti mubayaası hakkında (1/761) nu
maralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
/ / . — Efradı askeriyenin müze duhuliye ücre

tinden istisnası hakkında (1/786) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümen mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
12. — Ecnebi tabasına ait tekaüt maaşatının ke-

mafissabık tediyesi hakkında (1/794) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
13. — Maarif Vekâletinin 1341 senesi bütçesi

nin Tıp Fakültesine ait kadro müfredatına vaki 
sehvin tashihi hakkında (3/524) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz-
bası. 

REİS — Var, okunacaktır. 
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.Riyaseti Celileye 
Darülfünunun 1341 senesi kadrosunda elli iki 

buçuk lira maaşlı Tıp Fakültesi Müderrisleri unva
nının daimi muallimler unvanına tashih edilmesine 
dair Başvekâletten mevrut 29 Kânunuevvel 1341 
tarihti ve 6/6209 numaralı tezkere encümenimize 
havale Duyurulmuş olmakla müzakere olundu. 

Filhakika Darülfünunun bilûmum fakültelerinde 
daimi müderrisler maaşatı dahil elli iki buçuk lira 
olarak tespit edildiği halde Tıp Fakültesi daimi 
muallimleri için kabul edilen elli iki buçuk lira 
maaşın müderrisler unvanı altında kadroya derce-
dildiği bittetkik anlaşılmış ve Heyeti Celilenin ka
bul ve tasdik eylediği kadrolarda vukubulan hata
ların tashihi gene Heyeti Celile kararına arz edil
mek teamül iktizasından bulunmuş olduğu cihetle 
sehvi maruzun tashihi zımnında Heyeti Celileye ar
zı keyfiyete karar verildi. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Kütahya -

Mehmet Nuri 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

REİS — Efendim! Reyinize arz ediyorum. 
2 —SUALLER, 

REİS — Bir sual var, Adliye Vekili cevap vere
cekler. 

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; Avu
katlar hakkında vilâyetlere verilen emre dair Adliye 
Vekilinden suali ve Vekil Mahmut Esat Beyin 
şifahi cevabı. 

REİS — Sual okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Bir maaş koponu veyahut vergi veya, ferağ iş
gal, ifraz muameleleri veya buna mümasil idarî 
muameleler için idarî dairelerdeki bir muameleyi 
takip etmek dahi münhasıran avukatlara ait oldu
ğuna dair vilâyata bir emir verilmiş midir? Adliye 
Vekili Beyefendinin şifahen cevap vermesini rica 
ederim. Vehbi 

Karesi 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, burada Tıp Fakültesi denmiş, fakülte midir, 
medrese midir? 

REİS — O başka meseledir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tama-

miyle asıl mesele budur. 
REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyini

ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Etmeyenler ellerim kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

14. — 14 Şubat 1327 tarihli Usulü muhasebei umu
miye kanunu muvakkatinin bazı mevadının tadili 
hakkında (1/788) numaralı kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Müstacelen ve 
tercihan müzakeresi hakkında da teklif vardır. Müs
tacelen teklifini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — İki zatın beyaz kurdelâlı İstiklâl Madalya

sı şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/539) 

REİS — Müdafaa! Milliye Encümenine havale 
olunmuştur. 

2. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu zaman
larda istanbul - Anadolu muhaberatını temin etmek 
suretiyle ibrazı mesai eylediklerinden dolayı altı za
tın İstiklâl madalyası ile taltifleri hakkında Başve
kâlet tezkeresi. (3/538) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 
CEVAPLAR 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — VUâyat Müddeiumumiliğine böyle bir emir 
tebliğ edilmemiştir. Binaenaleyh böyle bir şey vaki 
değildir. Zaten Avukatlık Kanunu da buna muha
liftir. Şayet Karesi Mebusu Vehbi Beyin bir bildi
ği varsa, bir vak'a tespit edebilirse Adliye Vekâleti 
hilafı kanun hareket eden makamı tecziye eder. 
Binaenaleyh madde tespit etmelerini rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Vekil Be
yefendiye hassatan teşekkür ederim ki, böyle bir 
emir vermemiştir. Fakat hâdise mevcuttur. Balıke
sir'de vilâyet makamı devaire emir vermiştir. Arz 
ettiğim mesailden dolayı herhangi bir zat işini takip 
etmek lâzm gelirse ya bizzat kendisi gelecektir ve
yahut avukat bu işi takip edecektir. Ezcümle ben-
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denizi ve refikim Ali Şuuri Beyi misâl gösterece
ğim. Başkalarına hacet yok. Ali Şuuri Bey herhangi 
bîr muamele ve arazi muamelesi, ferağ muamelesi 
yaptırdığından dolayı gönderdiği adamı daire kabul 
etmemiş, reddetmiştir ve kendisi gelsin, takip, etsin 
demiştir. Keza bizim tapu dairesinde bir intikal 
muamelesi vardır, ne zaman biteceğini Allah bilir. 
Ya vekâletname vereceksiniz, yahut bizzat takip 
edeceksiniz. Keza maaşınızı filân yerden filân yere 
naklettirecek iseniz birisine bir istida yazdırıp şunu 
şu dairelerde yapiırıver diyeceksiniz. Mutlaka Avu-
kaü olması şart ve başkaların dairelere girmesi mem
nudur. Bu vakidir ve emir verilmiştir ve kendim de 
vaki olan bir şeyi arz ettim. 

KEMAL BEY (Adana) — Sual Dahiliyeye tevec
cüh eder. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Bendenizin bunu Ad
liye Vekâletinden sualimin sebebi, Avukat Kanunu
nun tatbildne doğrudan doğruya Adliye Vekâleti 
memurdur. Valiler de Adliye Vekâletinin mümessili
dir ve o kanunun birinci maddesine istinaden bu em
ri vermişler ve hatta bir Ski defa da tekit etmişlerdir. 
Binaenaleyh ferağ ve intikâl ilmühaberlerini bu dai
rede vaktiyle çok çalışmış adamlar tanzim ettirebilir
ler ve sonra beş on kuruş verip takip ettirirler. Ta
biî bu işi bir avukata götürdüğünüz zaman mutlaka 
münasip bir ücret istiyecektir ve bu suretle bu işi ta
kip ettiremiyeceksiniz, bu böyledir. Hadise olarak da 
bendenizin ve arkadaşımın işlerini nrjsâl gösteriyo
rum. Bırakın halkın muamelesini, kendimin ve arka
daşımın hakkındaki vakayı misâl olarak tespit ve arz 
ediyorum. Vekil Beyefendiden rica ederim bunu ref 

1. — Tapu Daireleri hududu haricindeki emvali 
gayrımenkuleye ait muamelâtı nizamiyenin sureti ic
rasına dair (1/773) numaralı kanun lâyihası ve Tapu 
encümeni mazbatası. (1) 

REİS — İkinci defa müzakere edeceğiz. 

Tapu daireleri hududu haricindeki emvali gayrımen
kuleye ait muamelâtı tasarrufiyenin sureti icrasına 

dair Kanun. 
Madde 1. — Ashabının talebi vukuunda her tapu 

dairesi kendi hududu haricinde kâin, ilişiği ve manii 
kanunisi olmadığı mahallerinden sorularak tahakkuk 

(1) Birinci müzakeresi 4 Kânunusani 1926 tarih
li ,36 ncı içtimain zabıt ceridesindedir. 

ettirsinler, b'r tamim de lütuf buyuruîursa bu şek ve 
şüpheyi tamamen ref etmiş olurlar. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Vehbi Beyin mütalâatı meyamnda nazarı dik
kati calip olan bir nokta vardır. Bendeniz Heyeti Ce-
Hlenize dedimki; Adliye Vekâletince böyle bir emir 
verilmemiştir ve verilmesi imkânı yoktur. Çünkü 
Avukatlık Kanunu buna müsait değildir. Vehbi Be
yefendi diyorlarki, emir verilmiştir. Adliye Vekâleti
nin verdiği emri göstermesi lâzımdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Sizin tarafınızdan veril
diğini söylemedim. Vilâyet tarafından. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Anlaşıldı efendim! Vilâyet tarafından. Ve
kâlet bundan da haberdar değildir. Şikâyet lâzımdı. 
Aym zamanda Dahiliye Vekâletine de şikâyet icabe-
derdi. Vakıa kanunun tatbiki ile Adliye Vekâleti de 
şikâyet icabederdi. Vakıa kanunun tatbiki ile Adliye 
Vekâleti de alâkadardır. Fakat Vekâlete de bir müra
caat vaki olsaydı, Kanunun hükmü derhâl yerine ge
tirilebilirdi. tik defa olarak bunu Vehbi Beyden işi
tiyoruz. Bundan başka Ali Şuuri Bey doğrudan doğ
ruya Balıkesir Müddeiumumiliğine müracaat edebilir 
ve oranın da nazarı dikkatini celbedebilir idi. Orala
ra müracaat vaki olmamıştır. Olsaydı Müddeiumu
milik vekâleti haberdar ederdi. Mamafih vilâyetten 
soracağım ve vazıyeti de anhyacağız. Diğer mahal
lerde buna mahal verilmemesi için bir tami myapıl-
masım söylediler. Buna lüzum görmüyorum. Çünkü 
diğer yerlerde böyle bir şey yoktur ve olmazda... Yal
nız bir Balıkesir hâdisesi vardır. 

REİS — Efendim! Ruznameyc geçiyoruz. 

eden, emvali gayrımenkuleye müteallik muamelâtı 
tasarruf iyeyi dahil icraya mezundur. 

REİS — Efendim, birinci madde halikında tadil 
teklifleri yoktur. Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reyinize arz ediyo
rum; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Tekirdağ Lisesi Müdiri sabıkı Mahmut Be
yin; isnad olunan fiilden dolayı men'i muhakemesi-

~ ne karar verildiği halde harcırahının tesviye edilme
diğine dair istidası (4/310) ve İstida Encümeni maz
batası. (1) 

REİS — Okunacaktır. 
(Okundu) 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Bu 
mazbatanın Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine de gitmesi lâzımdır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Hiç münasebeti yok
tur. Zaten bunlar bütçede dahildir efendim. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim! Azil iki tür
lüdür. Birisi idareten azildir. Diğeri cezaen azildir. 
ldareten azil mucibi tereddüt değildir. Fakat cezaen 
azil, nasıl olursa cezaen azil olacaktır. Men'i muha
kemesine karar verilen bir zat hakkında cezaen azil 
mucibi tereddüt görülmüştür. Bu da cezaen azilden 
madut mudur, değU inidir meselesi mucibi tefsir ad
dedilerek Divanı Muhasebat Reisi bunun tefsirini 
bizden istemiştir. Kavanini Maliye Encümenince de 
tefsir edilmiştir. Yakında buraya gelecektir. O tefsi
rin neticesine kadar bu meselenin tehiri lâzımdır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Tefsir nasıl
dır? 

İHSAN BEY (Ankara) — Tefsir yapılmıştır. 
Şimdi nasıl arz edeyim. Onun için o tefsir geldikten 
osnra ona göre muamele yapmak lâzım gelir. Bina
enaleyh o tefsirin kabulü neticesine kadar bunu te
hir etmek lâzımdır. 

REİS — Bu mazbatanın, Kavanini Maliye En
cümeninden gelecek tefsire kadar tehiri talep edili
yor. Bu mazbatanın tehirini reyinize arz edeceğim. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Tehir kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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3. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 18 
sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesine 
bazı mevad tezyili hakkında (2/510) numaralı tek
lifi Kanunisi ve iTicaret Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Kanunun aleyhinde söz söylemiyeceğim. Yalnız Za-
bîtai Saydiye Kanununda birtakım cezayi havi bir 
kanundur. İkinci maddede bir aydan üç aya kadar 
hapis cezası ve on liradan otuz liraya kadar cezayı 
nakdi vardır. Malûmu âliniz yeni bir kanunu ceza 
Adliye Encümeninde derdesti tetkiktir ve pek yakın
da Heyeti Âliyenize arz edilecektir. Bunda evvelki 
usul değişmiştir. Cürüm ve kabahat olmak üzere iki
lik kabul edilmiştir. Hapislerin envai vardır. Ağır ha
pis, hafif hapis cezayı nakdinin envai vardır. Ağır ce
zayı nakdi, hafif cezayı nakdi. Buradaki cezayı nak
di hangi cezayı nakdidir, tespit edilmemiştir. Tered
düdü mucip ve yanlış olur. Bunun Adliye Encüme
nine tevdii ile o prensip dahilinde Islâh edilmesi lâ
zımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kabul edilmiş bir ka
nun ortada yoktur ki... 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Geliyor efen
dim, sureti" icrasından sonra yanlış olursa icra edile
mez. Bunun için Adliye Encümenine gitmesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Tekliflerin reye konulması için tahriri 
bir şey lâzımdır. Bir takrir veriniz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) Veriyorum efen* 
dim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında baş
ka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Hamdi Bey 

0 
kanunun Adliye encümenine tevdiini teklif ediyor. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... kabul edilmemiştir. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

18 safer 1299 tarihli Zabıtai saydiye nizamname
sine bazı mevad tezyili hakkında kanun 

Madde 1. —• Deniz göl ve derelerde dinamit ve 
emsali mevadı infilâkiye bombalan atarak veya ge
celeri karbon ve asetilen gibi kuvvetli ziya neşreden 
vesait ile zıpkın kullanarak balık avlamak yasaktır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Bu kanunun 

adı nedir? 
REÎS — Zabıtai Saydıye Nizamnamesinin tadili. 

Birinci madde hakkında söz isteyen yoktur. Aynen 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenîer lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Dinamit ve emsali mevadı infilâkiye 
veya zıpkın istimali ile balıkları ve tohum ve yu
murtaların] itlaf edecek surette balık avlayanlar bir 
aydan üç aya kadar hapis olunur ve on liradan otuz 
liraya kadar cezayı nakdî alınır. Tekerrürü halinde 
işbu cezalar iki kat olacağı gibi sandal ve kayıkları 
alât ve edevatları da zaptolunur. 

TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Balık av
layanlar bir aydan üç aya kadar hapsolunur ve on li
radan otuz liraya kadar cezayı nakdi alınır denili
yor. (Avlıyanlardan alınır) denilmek lâzımdır. Gene 
ana dilimden, nasıl diyeyim bilmemki karşımda ana 
dilimden utanıyorum. Böyle hatalar yapılmasın. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Tashih için 
bir şey görmedim. 

REÎS — Efendim, ikinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu nizamnamenin 49 ncu madde
sinde zikrolunan inzibat memurları ile bilûmum ka
çak derdestine memur olanların ve liman reislerinin 
bu cürümlerin ikama dair tutulmuş olan zabıt vara
kaları aksi ispat edilinceye kadar medarı hüküm 
olur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz bu üçüncü 
maddenin zait olduğu kanaatindeyim. Çünkü bilû
mum zabıt varakalarının mamulünbih olması ahkâ
mı kanuniye iktizasındandır. Bunun için aynca mad
deye hacet yoktur bu öteden beri müteamüdir. Bu 
madde zaittir. Tayymı teklif ederim. 

RAHMİ BEY (izmir) — Efendim, zabıtai saydıye 
nizamnamesinin 49 ncu maddesinde bu cihet zaten 
mezkûrdur. Yalnız bu maddeye bilûmum kaçak derdes
tine memur olanlarla liman reislerinin de iltihak ettiril
mesi için maddede bu husustaki noksan ikmal edil
miştir. Maddeyi okuyayım: 

Madde 49. — İşbu nizamnamede zikir ve beyan 
kılman ceraim üzerine lâhık olacak hükümlerde nahi
ye ve zabıta müdürlerinin ve polis ve jandarma zabıta-
mnın ve orman memurlarının ve ashabı emlâk ve arazi 

I korucularının takdir ve şıhadetleri aksi ispat olunma
dıkça mamul ve muteber tutulur. 

RAHMİ BEY (izmir) — işte bu maddeye ayrıca 
I liman reisleri ve kaçak derdestine memur olanlar da 

ilâve edilmiştir. Bu suretle tadil edilmiştir. Yani zabıt 
I varakaları itibariyle bir şey tadil edilmiş değildir. İlâ-
I ve olarak iki sınıf memurlar da bu vazife ile tavzif 
I edilmişlerdir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, zaten tadat 
I etmeye hacet yoktur. Ahkâmı kanuniye iktizasından

dır. Esasen bu, mamülünbihtir. 
RAHMİ BEY (İzmir) — Kanununda vardır efen* 

dim. 
MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Arkadaşlar! 

I Zannederim bu kanun pek müstacel müzakere edili
yor. Elimizdeki lâyiha da Ticaret encümeninin tadili. 

I İsmi bu yolda konmuş, sonra teklifi kanuni kanun 
I olarak teklif ediliyor. Adeta suyun üzerine bina yap

mak. Nizamnameye ilâveten kanun yapılır mı efen-
I dim? Filân tarihte bir zabıtai saydıye nizamnamesi 

vardır. 
YUSUF BEY (Denizli) — Birinci Büyük Millet 

Meclisi Kanun olarak kabul etmiştir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Kanunu ka
nun olarak, nizamnameyi nizamname olarak, talimat
nameyi talimatname olarak kabul etmiştir. Yok
sa eski nizamnameleri, eski talimatnameleri ka
nun olarak kabul etmemiştir. Hatta bu, üçün
cü madde ile de tasrih ediliyor ki, işbu nizamna
menin 49 ncu maddesinde zikrolunan.. Binaenaleyh 
esas itibariyle nizamnameye bir kanun ilâve edilemez. 

I O nizamname ortadan kalkar ve ayrıca bir zabıtai say
dıye kanunu yapılabilir. Bununla beraber 49 ncu mad
deye bu üçüncü maddeyi de kabul edecek olursak 
gayri-münasip bir şey olacak. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim, 1324 senesinden mukadem neşro-

I lunan nizamnameler kanun mahiyetinde neşrolunmuş 
nizamnamelerdir. Kanunu Esasi tadilâtında, 1325 se
nesinde, bu nizamnameleri kanun mahiyetinde telâk-

I ki eder bir madde konmuştur ve şimdiye kadar ka-
I nun mahiyetinde tatbik edilmiştir. Burada iltibası 

bals olan «işbu nizamnamenin» tabiridir. İşbu za-
I bıtai saydıye nizamnamesi deriz ve bu suretle madde 

doğrulmuş olur. Bir çok nizamnameler kanunla tadil 
I olunmuştur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — «Bilûmum 
kaçak derdestine memur olanlar ve liman reisleri ta-

I rafından bu cürümlerin ikama dair tutulan zabıt va-
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rakalan» denilse daha iyi olur. Bu yolda tashihi ka
bil midir? 

REİS — O halde madde nasıl olacaksa tashih ede
lim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Memur olan
lar ve liman reislerinin bu cürümlerin ikama dair tu
tulan zabıt varakaları şeklindedir. Encümen de bunu 
kabul ediyor. 

ENCÜMEN NAMINA RAHMİ BEY {İzmir) — 
Kabul ederiz. Yalnız Ali Cenani Beyefendinin «işbu» 
kelimesine itirazları Vardır. Kanunun baş tarafında 
füan tarihli denildiği için «işbu» kelimesinin bulun
masına pek lüzum görmüyorum. Mamafih zafoıtai 
saydıyle nizamnamesinin denilebilir. 

REİS — Efendim! Takrirler vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin sonundaki zabıt varakaları ke

limelerinden evvel (lâakâl beş imzah) kelimelerinin 
ilâvesini teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tayyını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tayyını teklif eylerim. 

Gaziantep 
Şahin 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim! Nizamnamenin metninde zabıt va
rakası tutacak memurların esamisi mezkûrdur. Tica
ret Vekâletine raptettiğiniz Uman riyaseti denizlerdeki 
balıklarla ve onların ahvaliyle meşguldür. (Handeler) 
Ticaret Vekâleti de bu mesele ile uğraşmaktadır. Bi-
naenleyh, Ticaret Vekâleti memurlarının vazifeleri 
dahilinde olan bir meseleyi takip ettikleri zaman tu
tacakları zabıt varakasının mamulünbih olması lâzım 
gelir. Buradaki fıkra bundan ibarettir. Yalnız Li
man Reislerine vazife veriyor. Binaenaleyh bunun 
tayyı kabetmez. O zaman liman reisleri zabıt vara
kası tutamayacaktır. 

REİS — Efendim! Tay teklifini reyinize arz edi
yorum. Maddenin tayyını kabul edenler lütfen eneri
ni kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... 
Maddenin tayyı kabul edilmemiştir. Tadil takrirleri 
okunacaktır. 

(Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Recep Zühtü Beyin takririni reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın». 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi maddeyi tadil edilen şekilde reye koyaca
ğım. 

Madde 3. — İşbu nizamnamenin 49 ncu madde
sinde zikrolunan inzibat memurları ile bilûmum kaçak 
derdestine memur olanlar ve liman reisleri tarafından 
bu cürümlerin ikama dair tutulan zabıt varakaları 
aksi ispat edilinceye kadar medarı hükmohır. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 5. — İşbu kanun ahkâmının icrasma Ad
liye, Ticaret, Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Yalnız bunun 
için müstaceliyet karan yoktur. İkinci müzakeresi 
muayyen zamanında yapılacaktır. 

Ruznamemizin diğer maddesine geçiyoruz. 

4. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî Elkab 
Kanunm unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi kanunisi 
ile Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; «Lâkab 
Kanunu» unvanlı ve (21314) numaralı teklifi kanunisi 
ve Müdafaa! Milliye, Dahiliye ve Maarif encümen
leri müşterek mazbatası. (1) 

REİS — Okunacaktır. 
(Okundu) 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mesele 

gayet basit olmakla beraber belki saatlerce, günlerce 
söz söylense gene içtimaî hastahklar dolayısiyle uzun 
addedilemez. 

Efendiler; arkadaşlar! Bugün dilimizin alışkanlı
ğı dolayısiyle nasd kendimize efendiler diye hitap 
ediyorsak inşallah bu kanunun kabulünde efendilik, 
ağalık tabiri kalkacaktır ve hepimiz Bey olacağız. 

Dahiliye Encümenine çok teşekkür ederim ki, 
kanunu esas itibariyle kabul etmiştir. Fakat aramız
da iki mühim fark vardır ki pek büyüktür. Birin
cisi: Ağalığı tekrar kabul ediyoruz. Arkadaşlar! 

(1) — Zaptın sonuna merbuttur. 

— 107 — 



1 : 39 11 . 1 . 1926 G : 1 

Bundan bir kaç sene evvel ağalığı, ben Meclise ver
mek istedim ve ağalığı mebuslara vererek ve buraya 
hasrederek dışardaki ağalığı yıkmak istedim. Fakat 
vilâyatı şarkiye, o civardaki ağalığı kendi isyanı ile 
yıktığı gibi, inşallah diğer taraflarda da mevcut olan 
ağalık yıkılacaktır. (O ağalık değildi, eşkiyalıktı ses-
leri) 

MUsadenizle ağalığı da tarif edeyim. Yalnız şunu 
neticelendireyim. Benim kanaatimce ağalık bugün 
yıkılmıştır. Şu halde Dahiliye Encümeninin bey ve 
ağa olarak iki unvanı kabul etmesi, yıkılmış olan za
rarlı bir şeyi tekrar meydana getirmesi demektir. 
Bundan mada ben esasen ağa denilsin, bey denilsin, 
paşa denilsin, bunda musir değilim. Ben yalnız bu 
dört şeyden biri kabul edilsin diyorum. Paşa Efen
di, Beyefendi, Hanımefendi nedir? Ben bundan bir 
şey anlamıyorum. Hilmi Beyefendiden anlamıyo
rum. Bu zaten tabiatıyle en eski devirlerden gele 
gele devam eden bir takım dalkavuklukların netice
sidir ve böyle muzır bir şeydir ki ahlâkımıza bile 
tesir etmiştir. 

Sonra efendiler. İkinci bir şeye daha nazarı dik
katinizi celbedeceğim. Dahiliye Encümeni ile bir nok
tada ayrılıyoruz. O da Dahiliye Encümeni madde
sinde «Bey veyahut ağa unvanı ile anılır» diyor. Ben 
diyorumki nüfusa bey olarak kaydedilir. Zira beni 
arkadaşıma, dostuma, hanımefendi, beyefendi, paşa-
efendi demekten kimse men edemez. Benim maksa
dım, yalnız nüfus muamelâtında, resmî muameleler
de, hatta resmî muamelelerin tahriri olan kısmında, 
yazı ile olan kısmında buna riayet mecburî olmalıdır. 
Zaman ile buna alışılacak ve ne kabul etmiş isek, o 
hüküm sürecek. 

Hatırlatmayı belki unuttum. Lâyihamda bu da 
vardır. Merkum, mumaileyh, müşarünileyh, bu ne
dir? Anlamıyorum. Koskoca bir gazi, neferi mer
kum. Sonra bir katil, dün bey iken, paşa iken bu
gün merkum oluyor. Dil, kalem, merkuma, mumai
leyhe, müşarünileyhe de alışmıştır. Ben bunların üçü
nü de reddediyorum. Mezkûr demelidir. (Türkçe söy
le sesleri) Ana lisanı isteriz sesleri.) 

Arkadaşlar! Ben kelime bahsinde değilim. Be
nim kinim, en büyük düşmanlığım Arapça, Acemce 
kaideleredir, yabancı kaideleredir. Nasıl her dil ken
di kaideleri ile idare ediliyorsa, bu ana dilinin de 
kendi kaideleri ile söylenmesi lâzımdır. 

MEHMET BEY (Biga) — Köylüler mezkûr de- ' 
mez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Köylüler 
mezkûr demezse ve bu anlaşılmış Türkçe bir kelime 

değilse, Türkçecilik de ileriye varan arkadaşlarımdan 
istirham ederim, asıl Türkçesini bulsunlar. 

Şimdi efendim, bizde ağalık nedir? Efendiler! 
Ağalık, zannımca akadan geliyor. Ak saçlıdan, ak sa
kallıdan geliyor ve bunlar ağa oluyor. Fakat aynı za
manda öyle kimselere münhasır kahyorki necabet, 
asalet, hanedanlık, zenginlik vesaire vesaire... 

Sonra bazen Ağalık öyle düşüyorki... Adam sen
de, bırak şunu canım, Ağanın biri ne olacak, deni
yor. 

Vaktiyle köyceğize gittim, yirmi yaşlarında idim. 
Orada amcamda misafirim. (Masal sesleri, sadede 
sesleri) Sadettir efendim. Ağalığın bizde ne kadar 
zararlı olduğunu arz etmek istiyorum. Tahir Paşa 
namında oranın eşrafından biri vardı. Bu adama on-
b-sş yıl evvel Abdülhamit tarafından bir mirimiran-
Iık verilmiş, Tâhir Paşa olmuş. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Eşrafhk yok
tur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Sizin bu
günkü lisanınızca söylüyorum. Fakat mümkün değil, 
kimse Tâhir Paşa demiyor. Tâhir Ağa, Tâhir Ağa 
diyorlar. Oralarda çok dolaşmadım. Fakat gençli
ğim zamanından kalmış hâtıralarım vardır. Akdeniz 
taraflarında da ağalık vardır. O ağalık yıkılmalıdır. 
Reşit Akif Paşa merhum Ankara'ya geliyor. Devir 
ve teftişe çduyor, Merzifon'a gidiyor kendisini teb
rike, istikbale geliyorlar. O sırada Paşaya haber ve-
riyorlarki Meclisi İdare azasından Mehmet Ağa gel
di diyorlar. Mehmet Ağa içeri giriyor. Setre, panto
lonla vesaire... Oturuyorlar, konuşuyorlar. Fuzuli-
den, Abdülhak Hamit'ten bahsediyorlar. Allah'a ıs
marladık diyor, gidiyor. Bunun üzerine Reşit Akif 
Paşa diyoriti: Bu nedir Allahaşkına, bunları bu zat 
işitmekle mi öğrenmiş. Cevaben diyorlarki: Hayır 
efendim, bu filân yerde okumuştur. Fakat memleke
timizde hanedana, mUtegallibeye ağa denildiği için 
kendisi mümkün değil, bu ağalığın üzerinden kalk
masını istemiyor. 

Şimdi arkadaşlar! Bu kadar yüksekten görüşle 
görülen bu ağalık beri tarafta tezyif makamından 
kullanılıyor. 

Defoldular gittiler ya, vaktiyle Şehzadelere de 
efendi diyorduk. Ahmet Mithat merhum, bütün rüt
besine rağmen Ahmet Mithat Efendi kalmıştır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hazretleri 
de var. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Evet efen
dim, hazretleride vardır. 
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Sonra ulemamıza efendi diyorduk. Çünkü: Hatta 
bu kürsüde de vaki olmuştu. Bendenize bey diyorsu
nuz. Fakat arkadaşımın biri bana kızıyor, kürsüye 
çıkıyor, diyorki: «Hilmi Efendinin fikirlerine güle
rim» işte burada bendenizi tezyif etmek için efendi 
kelimesini kullanıyor. Gerçi bana denmedi. Fakat es
ki mecliste bu kürsüde iki üç defa vaki olmuştur. 
İşte efendilik bu kadar yüksek iken bir taraftan tez
yif makamında kullanılıyor. 

Sonra hanımefendi, paşaefendi, Hilmi Beyefendi 
diyoruz. Bu nedir? 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Yani ne yapalım? 
Neticeyi söyle! 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim, bir kere şu esası gözönüne getirelim. Arkadaşlar 
biz, tanzimattan beri, bir buçuk asırdan beri, hatta 
iki asırdan beri daima ihtilâl içerisinde bulunuyoruz 
ve o ihtilâl inkılâba müncer oluyor. Her şeyimiz sar
sılmıştır. Bugün göreceksinizki bir tahriratta yuka
rıda (samileri) aşağıda (devletleri) daha aşağıda (valâ-
ları) deniyor. Evvelce bir münşilik vardı. Şimdi o da 
alt üst olmuştur. Fakat çok müteşekkirim ki bunlar 
böyle alt üst ola ola nihayet bu hale geliyor. Biz de 
bu lâkab meselesini böylelikle ortadan kaldıracağız. 
Şimdi herkes, nüfusa bey olarak kaydedilmelidir. Ben 
hanımlar için bigim derim, siz hanım deyiniz. Fakat 
bir tarafta Ayşe kadın, diğer tarafta Ayşe hanım den-
memelidir. Sonra bir zatın oğlu dünyaya gelir. Mese
lâ: Hilmi Beyefnedi Hazretlerinin mahdumu müker-
remi İhsan Beyefendi deniyor. Bu nüfusa nasıl kay
dedilir? Sonra bir diğeri İhsan Bey, bir diğeri İhsan 
Efendi. Niçin? 

MUHİTTİN BEY (Elâziz) — Bunları söylediniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hayır söy
lemedim, işte bunlar kalkacak. Bir şey kabul edilecek. 
Siz isterseniz ağayı isterseniz, paşayı kabul edin. Ben 
beyi kabul ediyorum. Kadınlarda hanımı teklif edi
yorum. Arkadaşlar! Kanun tab edildi, tevzi edildi, 
müşterek Encümenden de geldi. Şimdi müşterek en
cümenin kararına bakacağız. Orada; ciheti askeriye ve 
mülkiyede elkab ve unvan hususunda hükümetin ta
limatname yapmasına karar verildi. 

Efendiler! Rica ederim. Bu salâhiyeti encümen 
hükümete nasıl veriyor? 

Teşekkür ederim ki bazı arkadaşlar benimle hem
fikirdirler. Kanun yapılmadan hükümet nasıl emre
der efendiler? Ben bu teklifi yalnız memurlar için, 
askerler için teklif etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 
ahalisi için teklif ediyorum. Kül odur. Ondan sonra 

memurlar olur, askerler olur. O nasıl andırsa anıl
sın, bana bu lâzım değildir. Asıl bana lâzım olan Ali 
oğlu Veli ile, Ali kızı Ayşe; işte bunda da bir mesele 
vardır ki, bu halledilmemiştir. Ben encümenden çok 
rica ediyorum ki, kendileri bir lâyiha müzakere ede
cekleri zaman, lâyiha sahiplerini de lütfen davet et
sinler. Arkadaşlar, lâkab meselesi mühimdir. Meh
met oğlu Mehmet Bey vesaire gibi tabirler vardır. 
Bunlar arasında ben en kısasını tercih ediyorum. Me
selâ, biz de memlekette kantarcı oğullan derlerdi. 
Hayır, Kantarcının Hilmi denmelidir. Bu veçhile ka
bul edilmesini teklif ediyorum. Binaenaleyh müşterek 
encümen mazbatasının reddi ile, kanunun müzakere
sine geçilmesini rica ediyorum. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Paşa, mazbata
yı reye koyunuz efendim? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Söz istiyo
rum efendim. (Müzakere kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim, Hakkı Tarık Bey kifayet aley
hinde söyleyeceklermiş, belki lehinde söyleyen de olur 
ve mazbata her halde leh ve aleyhte söylendikten son
ra reye konur. 

HAKKI TAFIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
mazbatanın aleyhindeyim. Çünkü mazbatadan bir 
şey anlayamadım. Bana ana dilini unutan gazeteci 
diye ara sıra hücum etmiş olmasına rağmen Hilmi 
Beyle bu meselede hissen müşterekşim. Fakat, benim 
söylemek istediklerimi ve benim kendi tekliflerini mü-
dafa için neye istinad ettiğimi burada ayrıca söylemek 
lâzım geliyor. 

Arkadaşlar! Ben ne ağa, ne ağalık, ne bey, ne 
beylik ne efendi ve ne de efendilik kelimelerinin, 
bilirsinizki aleyhinde değilim. Bu kanunun müzake
resi başlayacak diye bendeniz daha evvel bir iki tak
rir hazırlamış ve evrakı arasına koydurmuştum. Ora
ya böyle bir takrir verdiğim zaman mesele, efendi 
ve efendiliği kaldırmak değildi, ağa ve ağalık keli
mesini kaldırmak değildi. Bey ve beylik kelimesi ile 
iktifa edilmek değildi. Bunların arasında pek çok 
fark vardır. Çünkü, bunların hepsinin kullanıldıkla
rı yerler vardır. Meselâ yalnız efendi başka yerde 
söylenir, efendim deyince başka bir maksat ve mana 
hâsıl olur. Efendi unvanını tayyetmekle, efendi ke
limesini istimalden memnu bir hale getirmiş olmayız. 
Kezalik ağa kelimesini kaldırmakla, ağa kelimesinin 
mazmun ve medlulünü kaldırmış obuayız. Ağalık 
gene baki kalır. Sonra, Hilmi Beyefendinin dediği gi
bi şüphesiz kendileri.de iddia edemezler ki, bey de
mekle ağalığı memlekette ilga etmiş olalım. Çünkü 
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ağalık ne kadar muzırsa, beylik de o kadar muzırdır. 
Çünkü beyliğin de, beylik müessesesininde aleyhinde 
bulunuyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Herkes 
bey olacak ama, «aman ile... 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Ağa kelime
si ile murat ettiğimiz vaziyet ne ise ve ağalığın nasıl 
aleyhinde isek, bey kelimesinin de, beyliğin de aley-
lıindeyiz. Ben, böyle bir teklif hazırlandığını İstan
bul'da işitmiştim. Ve işittiğim zaman itiraf ederimki, 
çok memnun olmuştum. Büyük Meclis, Türk inkilâbı-
nı madde madde yazmaktadır. Bu kanun da o mesut 
inkılâbın büyük maddelerinden biri olacaktı. Büyük 
inkilâbı takdir eden levhanın içinde parlak bir mad
de halinde bulunacaktı. Sebebi şu idi: Hepimiz dikkat 
edersek görürüzki, ağa, efendi, bey kelimeleri arasın
da mütemadiyen derece farkını muhafaza etmekteyiz. 
Şurada Ahmet ağa vardır, ona Ahmet bey demekten 
bizi men eden bir his vardır. Hilmi Bey, pek güzel 
ifade ettiler. Bana Tarık Bey dersiniz, iltifat edersi
niz, fakat istihfaf kastı zihninize geldiği zamanda der
hal adım Tarık Efendi olur. Demek ki, bu üç keli
me, halkı üç dereceye tefrik etmektedir ve siz, Cum
huriyetin Büyük Millet Meclisi, halkı mütemadiyen 
bu üç kelime ile üçe bölüyorsunuz. İşte ben, kanun 
nazannda müsavi telâkki ettiğimiz halkın böyle üç bö
lüme ayrılmasını bu kanunla bertaraf edeceğiz, diye 
sevinmiştim ve onun için bazı tadil takrirleri hazırlan
mış ve tevdi etmiştim. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Paşa unvanı 
hakkında ne düşünüyor sunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Paşa hakkın
da da aynı suretle düşünüyorum. Paşa unvanının bun
dan sonra tevcih edilmemesine dair evrak arasında 
takrirlerim vardır. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bir de ordudan sor 
bakalım! 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Sordum efen
dim, ordunun bir çok mühim fikirlerine itimat etti
ğim erkânına da sordum. Hiç bir mahzur tevellüt et
meyeceğini söylediler. Bendeniz de ona göre takrirle
rimi ihzar ve takdim ettim. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Müdafaai Milliye 
Vekili, Encümen de katiyen reddetmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Güzel efen
dim, şimdi bendeniz arz ettiğim bu takririn mutlaka 
kabul edilmesini isteyecek bir küstah değilim. Kanun 
burada müzakere edilecektir. Bendeniz fikrimde hak

lı mıyım, değil miyim, bunda meclis hakem olacak
tır. Ancak bu meselenin burada mutlaka konuşulma
sı, müzakere edilmesi lâzım geleceğine kaniim. Arz 
etmiştim ki, böyle bir takrirle ortaya çıkan bir haleti 
ruhiyedir, bir haleti ruhiyenin ifadesidir, inkılâp için
de bir adımdır. İnkılâp için en büyük, en kudretli bir 
buhrandır, bir ifadedir. Bendeniz onun için buna 
ehemmiyet vermiştim. Şimdi Müdafaai Milliye encü
meni ile Maarif encümeni müşterek bir mazbata ile 
geliyorlar. Bundan evvel Müdafaai Milliye encümeni 
bu teklifi kabul etmiştir. Yani Encümen Ekrem Be
yin, teklifi kanunisini müzakere etmiş, mazbatası he
yeti celileye takdim edilmişti. Keza Tunalı Hilmi Be
yin teklifi Dahiliye Encümeninden geçmiş ve Heyeti 
Celileye oradan gelmişti. Heyeti Celileniz burada bu 
kanunların ikisinin tevhidine karar verdi. Bunlar ka
nun teklifleri idi. Şimdi müşterek bir Encümen teşkil 
edilmiş ve bu müşterek Encümen kanun yapılmasına 
lüzum görmemiştir. Diyorki, hükümet bu hususta ta
limatname yapsın. Efendiler, hükümet bu hususta bir 
talimatname yapsın demek, hükümet memurlarına is
tediği emri verebilir, istediği şekilde deftere yazabilir, 
binaenaleyh hükümet bu hususta serbest olabilir de
mektir. Bundan bu mana anlaşılıyor. Şimdi ben so
ruyorum: Heyeti Celile, meselâ bey kelimesini, efen
di kelimesinin yerine ikâme etmek taraftarı mıdır, de
ğil midir? Nüfus tezkerelerine Türk Erkeğin (Bey) 
unvanı ile kaydedilmesini kabul ediyor mu, etmiyor 
mu? Her Türk Kadınının (Hanım) sıfatı ile kaydım 
kabul ediyor mu, etmiyor mu? Eğer kabul ediyorsa 
bunu hükümete tebliğ etmek lâzımdır ve Meclis na
mına tebliğ etmek mutlaka kanun yapmakla kabildir. 
Kanun yapmaksızın, kanun haline getirmeksizin nasıl 
söyleyebilirsiniz? Bunu bu suretle ifade etmeye mec
bursunuz, istemek ve istememek, bunu açıktan açığa 
söylemeye mecbursunuz. İnkılâbın bu merhalesinde 
bunun tespit edilmesi lâzım gelir, o dereceye kadar 
ehemmiyetlidir. Böyle meselâ, mahkeme huzuruna çı
kan her hangi bir zatın hâkim tarafından, kâh efendi 
kâh bey, kâh ağa diye ayrı ayrı sınıflara tefrik edile
rek muhatap ittihaz edilmesini elbette kabul etmeye
ceksiniz. İçinde bulunduğumuz vaziyet, massetmekte 
olduğumuz inkılâp, halka böyle dereceli hitap et
mekten herkesi men etmesi lâzım gelir. Mumaileyhte, 
müşarünileyhte, merkumda aynı mana mündemiçtir. 
Onun için bendeniz, müşterek encümenin kararım va
rit görmüyorum. Bu meselede mutlaka Heyeti Celile-
nin evet veya hayır diyerek bir şey söylemesi lüzumu
na kaniim. Kabul eder, etmez, bu başka bir mesele
dir. Evet diyecek, efendi kelimesini ipka edeceğiz. 
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Yahut nüfus' memurları, tapu kâtipleri, efendi yaz
makta, ağa yazmakta, Ayşe kadın, Fatma kadın yaz
makta devam edeceklerdir. Paşa yazacaklardır, bu şe
kilde birikim tasniflere devam edeceklerdir, diyecek
siniz. Bunu açıktan açığa ya evet, ya hayır şeklinde 

İhsan Hâmit Bey Paşa kelimesi hakkındaki nok-
tai nazarımı sormak istediler. Şudur: ben paşa unva
nının iki yerden geldiğini gördüm, birisi mülki rüt
beler meşrutiyetten sonra kalkmıştır. Fakat halâ o rüt
be ashabına paşa demekte devam ediliyor. Meşruti
yet içinde de hatırlıyorum» bir veya iki zata paşalık 
ünvam verilmiştir. Meşrutiyet prensibine o dereceye 
kadar sadık olamamıştır. Şimdi böyle meslekî rütbe
lerden kalma bir paşa ünvam vardır. Bunların da ba
ltasına lüzum görümlüsünüz? Bendeniz buna lüzum 
görmüyorum.* Şimdiye kadar mülkiye rütbelerinden 
alınmış Paşa ünvam varsa, bundan sonra bunlar is
timal edüebilir mi? Bir de askerlikten alınmış Paşa 
ünvam vardır, bunları şimdiye kadar alınmış ve şim
diden sonra alınacak şekilde ikiye ayırdım. Şimdiye 
kadar alınmış olanları bırakıyorum, bundan sonra 
Paşa ünvam ciheti askeriyede de tevcih edilmez de
dim. Demin Tahsin Bey arz ettiğim gibi, birtakım 
ricali askeriyeye sordum. Bu şekilde Paşa unvanının 
hazf edilmiş bulunmasında hiç bir mahzur olmayaca
ğım söylediler. (Ne denecek sesleri.) 

Birinci Ferik Ali Bey, Ferik Veli Bey, Miralay 
Hasan Bey şeklinde pekâlâ ifade edilebilecektir ve bu 
şekilde ifade edilmesinde hiç bir mahzur yoktur. On
lar mahzur bulmadılar. Takdir buyurursunuz. Bende
niz z çok ihtiyatkârlık ederim, bu istişareden son
radır ki bu takriri verdim. Şimdi bütün bunların hep
si, takımıyle beraber kabul edildiği takdirde, öy
le anlıyorumki, Heyeti Vekileye gidecektir. Heyeti 
Vekile ne yapacaktır? Kararınız müsbet midir? He
yeti Vekile bir talimatname yapacaktır. Siz diyebilir
siniz ki: Efendi kelimesi kalkmıştır, ağa kelimesi kalk
mıştır, yerine bey kelimesi ikâme edilecektir. Kadın 
kelimesi unvan ve sıfat olarak kullanılmayacaktır. Ye
rine hanım kelimesi konulmuştur. Bütün bunları sa
rih bir surette ifade edebilir ve bunların tatbikini 
Heyeti Vekileye bırakabilirsiniz. 

Son söz olarak şunu arz ediyorumki, ne efendi, 
ne kadın ve ne de diğerlerinin istimalden kaldırılabi
leceğini iddia edecek kadar sakat düşüneceğime kail 
değilim. Kadın gene kadındır, efendi gene efendidir. 
Ve her yerde kendi hususi manası ile kullanılacaktır. 
Füân bana efendilik etti diyeceğim. Filânın vasfında 

ağalık vardır diyeceğim. Bir günlük beylik beyliktir 
diyeceğim ve herkes diyebilecektir. Bunlar hiç bir 
zaman Türkiye'nin yabancısı kelimeler değildir. An
cak caiz olmayan şudur. Halkı böyle bir zamanda, bi
zim temsil ettiğimiz inkılâb zihniyetinin yaşaması lâ
zım geldiği bir zamanda sınıflara tefrik edecek keli
melerin resmiyette istimaline cevaz vermemektir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Yoldaş deriz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, o kelimeyi söyletmek istiyorsanız, beni büsbütün 
başka bir zihniyette göstermiş olursunuz, maksadım 
bu değildir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Bir şey soracağım efen
dim. 

REİS — Mebus mebustan soramaz, söz alırsınız, 
cevaben söylersiniz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Zannediyo
rum ki fikrimi izah edebildim. İstediğim, halk ka
nun nazarında nasıl müsavi ise, deftere d; öylece mü
savi sıfatla kaydedilsin. İstediğim bundan ibarettir. 

EKREM BEY (Rize) — Hakkı Tarık Bey bu iki 
teklifin ruhunu çok beliğ bir surette izah etti. Bina
enaleyh bu hususa dair söz söyleyecek değilim. Yalnız 
bu iki mazbatanın yani Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası ile Dahiliye Encümeni mazbatasının geçir
diği safahatı kısaca söylüyeceğim. Ben ciheti askeri
yede efendiliğin kaldırılması için bir teklifte bulun
muş ve ciheti mülkiyeyede tatbiki hususunda bir En
cümene havalesini teklif etmiştim. Bu, Müdafaai 
Milliye Encümeninde kabul edildi ve sizin önünüze 
geldi. Heyeti umumiyesi kabul edildi, birinci mad
deye geçerken bir arkadaş bir takrir verdi. Hilmi Be
yin de teklifi vardır, beraber müzakere olunsun de
di ve birinci maddeye geçilmiş iken, kaldı. Hilmi Be
yin teklifi Dahiliye encümeninde idi ve hemen aynı 
manayı ihtiva ediyordu. Dahiliye encümeni de onu 
kabul etti. İkisi bir arada gene sizin önünüze geldi 
ve müzakere edilip kabul edileceği sırada bir arka
daş gene bir takrirle Maarif encümeninin de iştiraki 
ile bu iki mazbata müzakere edilsin, bîrleştirilsin de
di ve kabul edilerek müşterek encümen teşekkül etti. 
Müşterek encümende kanun halinde kabulüne taraf
tardır. Fakat müzakere esnasında bilmiyorum ne ol
du, hükümetin talimatname yapmasına sekiz reye kar
şı dokuz rey ile karar verildi. Ben şu fikirdeyim ki 
bu talimatname Ue olamaz. Ancak sizin reyinizle 
olur. Yani kanun lâzımdır. Ortada gayrı tabi! bir va
ziyet vardır, vatandaşlardan kimisine bey diyoruz, 
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kimisine ağa diyoruz, kimisine efendi diyoruz. Mese
lâ Hariciye Vekâletine giderseniz oradakilerin hepsi 
beydir. Dahiliye Vekâletinde bir kısım memurlara 
efendi derler. Müdafaai Milliye Vekâletine giderseniz 
resmen Binbaşıya kadar efendidir, yukarısı beydir. 
Gayrı tabiî bir vaziyet var. Bütün dünyada her mille
tin kendi vatandaşlarına bir tek unvan ile hitap edi
lir, yalnız bir unvan kabul edilmiştir. Ben ecnebi me-
malikini gezdiğim sıralarda bana sorarlardı, sizin 
memlekette efendi kime derler, bey kime derler. Bey
lik, kontluk, markiiik gibi bir asalet unvanı mıd?r? 
Efendilik daha küçük bir şey midir, bunların arasın
daki fark nedir? Derlerdi, ben cevap vermezdim. Bi
naenaleyh ya reddedersiniz, Hakkı Tarık Beyin dedi
ği gibi gene eski şekil devam eder ve kimisine efendi, 
kimisine bey denilir, yahut hepsini kaldırırsınız, be-
hemahâl emir verirsiniz, kanun ç&kanrssnız, efendilik 
kalkar ve bütün vatandaşlara yalnuz bir (ek unvanla 
hitap edilir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Encümenden bir sual 
sorabilir miyim? 

REİS — Encümen namına Söylememişlerdir efen
dim. Encümen namına Münür Bey cevap verecekler
dir, buyurunuz. 

MİTHAT BEY (Aydm) — Efendim, bir zat diğer 
bir zata efendi dese tecziye edilecek midir? Kanunda 
şekil umumidir. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — Şimdi vereceğim izahat 
size de cevap olacaktır efendim. Lâkab Kanunu ev
velemirde. 

SÜLEYMAN SIRRÎ BEY (Bozok) — Reis Paşa, 
mazbata reddi mutazannımındır. Mazbata reddedildik
ten sonra müzakere edilebilir mi? 

REİS — Evvelâ müzakere olur, sonra reye konur. 
Mazbatanın aleyhinde söylediler, Encümen de maz
batanın lehinde söz söyleyecektir, bu tabiî bir şey
dir. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — Efendim! Lâkab Ka
nunu evvelce Müdafaai Milliye encümenince müza
kere olunmuş ve bir mazbata halinde Heyeti Celile-
ye gelmiştir. Ondan sonra Tunalı Hilmi Beyin gene 
Lâkab Kanunu namıyle bir teklifi kanunisi gelmiş, 
Dahiliye encümenine gitmiş, Dahiliye encümeni de 
mazbata yapmış ve Heyeti Ceîilenîze takdim etmiş
tir. Neticede arkadaşlardan birinin verdiği takrir üze
rine bu her iki mazbata Dahiliye, Müdafaai Milliye 
ve Maarif encümenlerinden mürekkep müşterek bir 
encümene tevdi olundu. Encümeni müşterekte cere
yan eden müzakerede denildik!: Bugüne kadar her

kes efendi unvanını kullanmakta bir itiyat peyda et
miştir. Eğer biz bu efendilik unvanını bir kanun ile 
kaldıracak olursak, dışardan bir zat, hatta Meclis 
Kürsüsünden bir arkadaşımız efendi unvanı ile hitap 
ettiği takdirde kanunla tecziye edilecek midir? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ben nü
fusa kaydını teklif ediyorum. 

MÜNÜR BEY (Devamla) — Bunun için Encü
meni müşterek demiştirki: Şimdiye kadar kitabeti res-
mjyede bir çok eîkab ve hatimeler vardır. Bunlar 
hükümetin verdiği emirler ile kalkmıştır. Ne o serna-
meleı, ne o elkab kalmıştır. Eğer gene hükümet ta
rafından bu bapta bir talimatname yapılacak olursa, 
bu giderek bir itiyat halini alır ve herkes, hangi Un
van kullanılacaksa o unvanı kullanır ve bir kanun yap-
mayada hacet yoktur, denildi ve bu suretle encümeni
miz, hükümet tarafından bir talimatname yapılma
sına karar vererek, reddi muiazamımn olan bu maz
batayı tanzim etmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bir defa daha mazbata muharriri Beyefendinin beya
natından anlaşılmıştaki, Encümende teklifin ruhuna 
katiyen nüfuz edilmemiştir. Burada sarih söyledim 
ki, tekliflerin içine bir takrir koyduğum vakit mu
radım şa idi: Hiç bir vakitdc kürsüde efendi demek 
memnu değildir. Çünkü bunlar başka kelimelerdir 
ve başka yerlerde kullanılır. Ancak resmi istimalde 
•bayie bîr tabir vardır, böyle bir unvan vardır, tetkik 
edilirse görülürki resmi istimalde efendi denmeyecek
ler. Yani halkı sınıflara tefrik bu tefriki ifade eder 
surette efendi, bey veyahut ağa denmeyecektir. Ya
hut efendi denecektir, bey denmeyecektir veyahut ağa 
denecek bey, efendi denmeyecektir. Yani halka karşı 
telakki farkını kaldıracaktır. Söylenen söz budur. Or
tada ceza talebi yoktur, halk böyle efendi ile hitap 
ederse ceza verilsin dememişizdir, böyle bir fikir yOk-

İşte şu izahat ile anlaşılmıştırki, teklifin katiyen 
ruhuna nüfuz etmemişlerdir ve nüfuz edilmediği için 
bu mazbatanın bu şekilde kabulü katiyen doğru ola
maz. Sonra, anlamak istediğim bir nokta: Bunu hükü
mete tevdi ediyorlar. Hükümete ne diye tevdi ediyor
lar? Bey kelimesini silip de yerine efendi koyacaklar 
mı, koymayacaklar mı? Efendi kelimesini silip de ye
rine bey koyacaklar mı? Ağa kelimesini silip de ye
rine bey koyacaklar ms? Veyahut yalnız Ayşe, Fatma 
denilip de unvansız ve sıfatsız bırakılmış ise, bunla-
rsn yanma hanım kelimesinin ilâvesini isteyecekler mi, 

— 112 — 



İ : 39 11 . 1 . 1926 C : 1 

istemeyecekler mi? Bu suretle tasrih ederek hüküme
tin faraza talimatname yapmasını kabul edeceklerse 
kabul ederim, aksi takdirde kabul etmem. Meclisi 
Âli, evet veya hayır diyerek kati ve sarih bir hüküm 
izhar etmeye mecburdur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bendeniz Encümenden 
bir şey soracağım: Otorite dedikleri şeyin, her ma
kamda mevcut olması lâzım iken, Orduda bir nefer
le Paşa arasında unvan itibariyle müsavat aramamn 
doğru olmadığını Encümen görmeli idi. Bunu dos
doğruca reddetmeli idi ve hükümete kadar bir talimat
name için göndermemeli idi. Bu, şayanı müzakere de
ğildir, demeli idi. Bu hususta müşterek Encümenin 
şüphe etmesini bile şayanı taaccüp görüyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hakkı Ta
rık Bey sözümün bîr kısmını güzelce izah ettiler. 
Demin kürsüden söylediğim gibi, verdiğiniz karar as
kerlerle memurlara ait olacaktır. Lâkin, benim ona 
diyeceğim yok. Köylü köyden geliyor, nüfusa kaydet
tiriyor. Evvelâ millet, sonra hükümet! Millet için 
bir şey düşünmemişsiniz. Benim oğlum, benim kızım 
ne oîacak? Bunlara cevap veriniz? 

ENCÜMEN NAMINA MÜNÜR BEY (İzmir) — 
Hakkı Tank Bey buyurdularki, müşterek Encümen 
bu meselede ruhu meseleye temas etmemiştir. Halbu
ki, encümeni müşterekinizde hatta Dahiliye encüme
ninizde bu derecatın vücuduna muarızdır. Ancak, en
cümeni müşterekte cereyan eden müzakerede, Emin 
Beyefendinin buyurduğu veçhile orduda yapacağı te-
sirat ve daha sair bazı cihetler düşünüldüşü için biz 
dedik ki, Heyeti Celilenin bu arzusunu hükümete tev
di edelim, hükümet bir talimatname ile bu meseleyi 
halletsin, mesele bundan ibarettir. Yoksa, Encümen 
ruhu meseleye bihakkın temas etmiştir ve meselede 
gördüğü birtakım şeylerden dolayı hükümete tevdiine 
karar vermiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, te
şekkür ederim. Mademki bizim bu takrirlerde bah
settiğimiz şeyler anlaşılmıştır, bu derecelerin vücudu
na siz de muarız imişsiniz, o halde soruyorum: Bu
rada «teklifi kanunileri müzakere ettik: Ciheti mül
kiye ve askeriyede elkab ve unvan hususunda hükü
metin talimatname yapmasına karar verildiği» ibare
si yazılıdır. Bu husus hükümeti müsbet bir harekete 
mecbur eder mi, etmez mi? Bu ibareden ne anlıyo
ruz? 

MÜNÜR BEY (İzmir),— Efendim, Heyeti Celi
lenin arzusu bu baptaki müzakereden anlaşılmıştır. 

Tabiî hükümeti cumhuriyemizde buradan alacağı il
ham üzerine talimatnamesini yapacaktır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Halkın üç 
dereceye ayrılmasına encümeni müşterek muarızdır, 
diye sarih olarak ifade etsenizdi, ne mahzur hâsıl olur
du? Kâfi sesleri.) 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sualime 
cevap verin! 

REİS — Efendim, kifayet takriri vardır. Söz iste
yenler de vardır, sual sormak isteyenler de vardır. Ki
fayet teklifini reye koyacağım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? Dahiliye Vekâleti ne düşü
nüyor? Talimatname üe bu meseleyi halletmek im
kânını görüyorlar mı, görmüyorlar mı? İki kelime ile 
izah buyursunlar. 

REİS — Efendim, bir kere müzakerenin kifayeti 
veya ademi kifayeti anlaşılsın. Evvelâ kifayeti reyi
nize koyacağız. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi bütün takrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Müşterek Encümenini mazba

tasının reye konulmasını teklif ederim. 
Gaziantep 

Şahin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Meclisi Âtinin iki gün üçer 

saatini işgal eden lâkabı keyfiyeti Meclisi Âlinin iki 
günlük tahsisatını da beletmiştîr. 

Encümen mazbatasının kabulünü teklif ederim.: 
Ardahan 

Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Bu mevzuda kanuna ve ta

limatnameye ihtiyaç olmadığından mazbatanın da 
tekliflerin de reddini teklif ederim» 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Riyaseti Celileye 
Lâkab ve Elkab kanunları hakkında cereyan 

eden müzakere kâfidir. Herkesin şimdiye kadar öğ
rendiği bildiği elkabı değiştirmek insanların yekdi
ğerini tanımak ve bulmakta pek çok müşküâtı mu-
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cip olacağından Müşterek Encümenin mazbatası mu
cibince değil kanunun heyeti umumiyesinin reddini 
teklif ederim. 

11 Kânunisani 1926 
Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Elyevm Müstamel olan EEkabın kamilen lağvı ile 

her Türk vatandaşa seyyanen (Çelebi) denilmesinin 
tahtı karara alınmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hah! 

Riyaseti Celileye 
Lâkab ve Unvan meselesinin halli lâzımdır. Müş

terek Encümenin mazbatası bunu temin edemediği 
gibi, meselenin hallinin hükümete havalesi hiç de 
doğru oîamıy&cağmdan evvelâ mazbatanın reddini 
rica ederim. 

Bendeniz şahsi fikrim olarak Türkiye Cumhuri
yeti bütün erkek insanlarının efendi ve dişi insan
larının hanım olarak nüfusa kaydolunmaîarı tarafta
rıyım. Askerlik mesleğine mensup olanların fırka 
cüz'ü tamına kumanda edenlere kadar keza efendi 
ve bundan yukarı rütbeler sahiplerine de general 
denilmesini ve binaenaleyh beylik ye ağalık ve paşa
lık unvanlarının ilgasını teklif ederim. Fakat mese
le daha vasi tetkik ve mütalâaya muhtaç bulunduğu 
için Dahiliye ve Hariciye ve Müdafaa! Milliye ve 
Maarif encümenlerinden mürekkep bir encümene 
havale buvurumıasını arz ve teklif ederim. 

11 . 1 s 1926 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Riyasete 
Müşterek Encümen mazbatasmm reddi ile lâyi

hamın müzakeresini, kabulünü teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunah Hilmi 

Riyaseti Ceîüeye 
Hükümetçe yapılması istenen talimatnamenin 

hükmü müphem bırakılmıştır. Müşterek Encümen 
mazbatasının reddini teklif ederim. 

11 Kânunisani 1926 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celüeye 
Evvelâ Müşterek Encümen mazbatasının, saniyen 

bu husustaki teklifi kanunîlerin reddini, teklif eyle
rim, 

11 . 2 . 1926 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Riyaseti Ceîüeye 
Müzakere kâfidir. Encümeni Müşterekin meşe

ne iadesiyle gelecek sene içtimama yetiştirilmesini 
leyi iyi tetkik etmediği anlaşılıyor, Tekrar encüme-
teklif eyleriz. 

Ertuğnıl Çanakkale 
İbrahim Şükrü 

Rize Mebusu Ekrem, Zonguldak Mebusu Tunah 
Hilmi Beylerin (Lâkab Kanunu) unvanlı lâyihaları
nın Memurin Kanunu vesilesi üe teşkili kararlaşan 
(Encümeni mahsus)'a havalesini teklif ederiz. 

. Denizli Şarkikarahisar 
Mazhar Müfit Mehmet Emin 

Zonguldak Edime 
Halil Hüseyin Rıfkı 
İzmir Rize 

Ahmet Münür Ahmet Fuat 
İstanbul Sinop 

Tevfik Kâmil Recep Zühtü 

Riyaseti Ceîüeye 
Elkab Kanunu tamiki, tetkiki icabeden mühim 

bir meseledir. Bunun Encümeni mahsusta müzakeresi 
lâzımdır. Onun için her encümenden intihap oluna
cak birer azadan müteşekkil encümeni mahsusa ve
rilmesini teklif eyleriz. 

Urfa Afyonkarahisar 
Refet İzzet Ulvi 

REİS — Efendiler, takrirler şöyle tasnif edilebi
lir : Evvelâ bir kısım takrir encümen mazbatasının 
reddi üe ondan sonra tabiî olarak lâyihanın müza
keresini teklif ediyor. 

Diğer kısım da, her encümen mazbatasının red
dini, ondan sonra da kanunun reddini teklif ediyor. 
Ondan sonra bir kısım da tekrar encümene iadesini 
ve saire ve saire..; 

Her ikisinin birden reye konulması taamül değil
dir. Evvelen, lâyihanın reddi hakkındakUeri, ondan 
sonra da kanunun reddi hakkındaki takrirleri, bir bi
rini müteakiben, reye koyacağsm. Yani, şimdi evve
lâ encümen mazbatasının reddini teklif eden takrir
leri, ondan sonra kanunun reddini daha sonra encü-
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menlere havalesini tazammun eden takrirleri reye 
koyacağım. Evvelâ Encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. (Hayır sesleri) Teamül böyledir. Ev
velâ encümenden gelen mazbata reye konulur, eğer 
reddolunursa kanun müzakere edilir. Fakat kanunun 
da müzakeresini istemiydiler vardır. Binaenaleyh mü
zakereye başlamazdan evvel bu takrirleri reye koya
cağım. 

Evvelâ, encümen mazbatasının reddini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Encümen mazbatası reddedilmiştir. 

Efendim, kanunun müzakeresine geçilmiyerek 
onun da reddini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... tsabet ekse
riyetin kararındadır, kanun reddölunmuştur. (Alkış
lar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İstediği
niz kadar alkışlayın, gene sözüme geleceksiniz. 

REİS — Efendim, ruznamemizin diğer maddesi
ne geçiyoruz : 

5. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; İdarei 
Umumiyei Vilâyet Kanununun 138 nci maddesinin 
tadili hakkında (3/408) numaralı teklifi kanunisi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. (1) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununda, Meclisi Umu
mi azaları vilâyetin her hangi bir kazasından vilâyet 
dahilinde intihap olunabilirler. Salâhiyeti vardır ve 
bu salâhiyet yerindedir. Yalnız, 138 nci maddesinde 
«Encümeni vilâyet azasının ayrı kazalar ahalisinden 
olmaları şarttır» diye bir «ahali» kayıdı vardır. Bu 
kayıtla, bir kaza diğer kaza ahalisinden aza intihap 
ederse, Encümen de kendi ahalisinden değil diye o 
kazayı temsil edecek aza bulunmuyor. Bundan dolayı 
bendeniz «ahalisinden» yerine «azasından» kaydını 
koyalım dedim. Çünkü o kaza kendi ahalisinden aza 
intihap etmelidir. Vilâyet dahilinde intihap ediyor, 
kendi kazasından olmazsa, encümeni o kazanm aha
lisini temsil edemiyor. Bendeniz bu kaza tabiri yerine 
(kaza azasından) diye maddenin tadilini teklif ettim. 
Encümen bilmüzakere diyorki, bu teklifte serdedilen 
esbabı mucibe muvafıktır, o kazayı temsil edecek aza 
bulunmalıdır. Fakat yanlışlık orada değildir, diyor. 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 105 nci mad-
desindedir diyor. 

105 nci maddesinde vilâyet ahalisinden intihap 
yerine kaza ahalisinden intihap edilir dersek, mesele 
bitmiş olur, diyor. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

Fakat Meclisi Umumi azalarının intihap keyfiye
tinde kanun, intihap icra etmeye hakkı olan halka, 
vilâyet hududu dahilinde intihap hakkını vermiştir. 

Bu intihapta hürriyet var, bu hürriyeti tahdit eder 
bir kayıt koyuyorki, siz azanızı kendi kazanız dahi
linden ve kazanız ahalisinden intihap edeceksiniz, 
kazanız halisi haricinden intihap etmeyeceksiniz. 
Şimdi, bir kaza ahalisi meyanında İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu mucibince azalık vazifesini ifa ede
meyecek diye bir kayıt bulunmazsa o kaza intihabat 
icra edemeyecek mi? Vilâyetin diğer yerine niçin teş
mil edilmiyor da o alınmak isteniyor? Her taraftan, 
istediği yerden aza intihap edilebilirdi. Nitekim me
bus intihabah da Türkiye'nin her hangi tarafında ic
ra ediliyor. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — O başkadır, 
buna makis değildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Arz ede
yim. Efendim! Milletin, halkın hakkı hürriyeti tah
dit edilemez. Bir vilâyet ahalisi bir küldür. Vilâyet 
ahalisinin hepsi o kül dahilindedir. Hepsinin menfaa
ti, o vilâyetin işinin bir kül halinde yürümesindedir. 
Bir kaza ahalisi ayrı, diğer kaza ahalisi ayrı değildir. 
Vilâyet dahilinde istediği zatı intihapta salâhiyettar 
olması esası çok muvafık iken, bendeniz bunun ta
dilini teklif etmemiş iken, kendi teklifi kanunim hak
kında Encümenin ya kabul, ya red kararı vermesi 
lâzım gelirken «evet, esbabı mucibe doğrudur» diye
rek halkın hakkı hürriyetini, intihap işindeki hür
riyetini tahdit eder derecede 105 nci maddeyi tadil 
etmiştir. Bu muvafık değildir. Bendeniz Encüme
nin bu mazbatasının reddi ile bendenizin teklifimin 
müzakere edilmesini arz ediyorum. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim! Bendeniz 
bu meselenin müzakeresinde Dahiliye Encümeninde 
bulunmuştum. Orada Encümenin kabul ettiği meva-
da muhalif kalmıştım. Burada, şimdi esbabı muha
lefetimi arz etmek istiyorum,- Evvelâ encümenin-
kinden başhyacağım. Sonra Ahmet Hamdı Beye
fendinin teklifine cevap vereceğim. Encümen mül
hakatın mecah'si umumiyede hüsnü temsili için gön
derilecek olan azanın mutlaka o kaza ahalisinden 
olması kanaatindedir. Bunu kabul edince, artık 
encümeni vilâyetin de tabiatıyle ayrı ayrı kazaların 
ahalisinden teşekkül etmesi tabiîdir, dedi. Binaen
aleyh bir maddenin tadili ile masada vasıl olunaca
ğına kanaat etti. Bendeniz diyorum ki: Encümen 
tanzim ettiği madde ile bu maksada vasıl olaımya-
caktır. Meclisi umumî azasının intihap edildikleri 
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kaza ahalisinden obuasını kabul edelim. İstanbul 
gibi, İzmir gibi, vilâyet merkezi olan ve çok bü
yük olan şehir ve kasabalar için bunun netayicini 
bir kere düşünelim. Yani nefsi İzmir merkez kazası 
ahalisinden meclisi umumî azaları intihap edilecek, 
nüfus çoktur. On tane aza intihap edilecek, bunlar 
Meclisi umumiye gelir, oturur, encümen intihap 
edileceği zaman encümen azasının ayrı kazalar halkın
dan ve azasından olması meşrut olmadığı için, olu
verir bir tesadüf, encümen arazsımn beşi de merkez 
kazası halkından intihap edilmiş ohır. O takdirde o 
vilâyetin mülhakatı encümende ne suretle temsil edi
lecektir? Binaenaleyh bü madde Dahiliye Encümeni
nin ekseriyetinin istihdaf ettiği maksada hadim de
ğildir. Bilâkis aksi ihtimali varittir. 

Ahmet Hamdi Beyefendinin tekliflerine gelince: 
Diyorlar ki, Meclisi Umumî azasının intihap edil
dikleri kaza halkından olmaları meşrut değildir. 
Buna mukabil, encümeni vilâyet azasının ayrı ay
rı kazalar ahalîsinden obuaları şarttır. Bazı vilâ
yetlerde böyle, ayrı ayrı kazalar ahalisinden kâfi 
miktarda encümen azası bulunmuyor. Onun için 
tatbikatta müşkilâta tesadüf ediliyor. Bu müşkilâtı 
kaldırmak için, bu kaydı kaldıralım. Her hangi 
kaza halkından olursa olsun encümeni vilâyet aza
ları dahi intihap olunsun diyor. 

Dahiliye Encümeninin, ekseriyetinin maddesinde 
meclisi umumî azasının mutlaka intihap edilecekleri 
kaza halkından olmaları meşrut tutulmakla beraber, 
halkın hakkı intihabı lüzumundan fazla takyit edil
diği gibi, Hamdi Beyefendinin tekliflerinde de ka
zaların hakkı temsili, hakkı temsili de diyemiyece-
ğim, kazaların menafii de kâfi derecede gözetilme
mek mahzuru vardır. Meclisi umumiye her hangi 
bir kaza aza intihap ederken elbette içlerinden evsafı 
matlubeyi haiz zevat bulunursa onu intihap eder. 
Fakat bulamazsa niçin ve ne hak ile o kaza hal
kından olmayan başka birisini kendilerini temsil 
etmek üzere intihap etmelerine mani olalım? Mebus 
intihabatında bu tahdidi yapıyor muyuz? Büsbütün 
serbest bıraktığımız takdirde daima ve zaten kuv
vetli olan merkezlerin lehine, zayıf olan kazaların 
aleyhine hareket etmiş oluruz. O vakit de bu mahzur 
vardır. (Doğru sesleri) 

Bendenizce tadili teklif edilen maddelerin hali 
aslısı ile ipkası en az mahzurlu olan cihettir. Onun 
bir maddesinde der ki; Meclisi umumî azasının û> 
tihap edildikleri kaza ahalisinden olması meşrut 
değildir ve bu kayıtla* bilâ lüzum hakkı intihabı tak

yit etmez. Diğer bir maddesinde de encümeni vilâ
yete aza olacaklar ayrı ayrı kazalar halkından ola
caktır, der. Bununla da menafii mahalliyeyi ve 
kazaların menafimi gözetir ve temin eder. Olabilir 
ki;... 

MUHİTTİN BEY (Elâziz) — Bu maddeler yek
diğerine tearuz ediyor. 

FAİK BEY (Devamla) — Hayır efendim, Mec
lisi umumî azası intihap olunduğu kaza halkından 
olmak meşrut değildir. Yirmi tane meclisi umumî 
azası intihap edilecek, hepsinin temsil eyledikleri 
kaza ahalisinden olmaları meşrut değildir. Fakat 
üç tane encümen azası intihap edilecektir. Bunda da 
şartın ademî mevcudiyeti kabul edilecek olursa, ek
seriya bunlar merkezlerin azalarından intihap edile
cek ve oraya oturtulacak ve o vakit kazaların mena
fii haleldar olacaktır. Bundan dolayıdır ki encümen 
azaları ki, aleddevam vazife görecek, meclisi umu
miye niyabet edecek, orada yalnız bir kazanın mü
messilleri toplanıp meclisi âliye ait olan salâhiyetleri 
yalnız kendi kazalarına hasar etmesinler ve o su
retle istimal etmesinler. 

Şimdi bu tadil teklifi bize şuradan geliyor. Bazı 
vilâyetler vardır, küçüktür. Öyle olmakla beraber 
merkezî maarife uzaktır. Binaenaleyh lâzım olduğu 
kadar münevver zevat bulunmayabilir. Zaten de 
iki üç kazası vardır Bunlar kendi kazalarından ol
mayan zevatı da aza gönderebilirlerse o vakit orada 
encümeni teşkil edecek zevat arasında ayrı ayrı ka
zalar halkından zevt bulmak müşküllesin Bu müş
kilâtı nazarı dikkate alarak Hamdi Bey buna bir ça
re arıyor ve çare olarak bu teklifi gösteriyor. 

Bendenizce çare bu değildir. Çare, esasen birer 
avuç vilâyetin mevcudiyetini düzeltmektir. Bir avuç 
vilâyetiniz vardır. O bir avuç vilâyetiniz zaten va-
zaifi mahalliyesini ifa etmeye kudretyâb olamaz. 
Onlar meyamnda da kazalarım temsil etmek hususun
da lâzım olan hizmeti gösteremez. Hastalık orada
dır. Oraya çare bulursak diğerine de kendi ken
dine çare bulunmuş olur. 

Kanunun mevcut olan maddelerine tekrar av
det ediyorum. Bendeniz bir taraftan hakkı intihabı 
tayit etmemek diğer taraftan kazaların menafimi 
mümkün olduğu kadar temine çalışmak şeklim en az 
mahzurlu bir şekil olarak görüyorum. Ona mukabil 
mahzurları dafi okun diye teklif edilen şekil, kanaa
timce daha büyük mahzurları camidir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, İdarei umu-
miyei vilâyat Kanununun 105 nci maddesi meclisi 
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umumî azalarının bilâ kaydı şart bir vilâyet dahi
linden intihabı hak ve salâhiyetini nice senelerden 
beri millete vermiştir. Bunun için bir şey söylemi-
yeceğim. Hamdı Bey biraderimizin, encümen aza
larının intihabı meselesinde gördüğü mahzur, madem
ki bu azalar vilâyet halkından intihap olunuyor, ola
bilir ki bir kazadan iki, üç zat veyahut merkezden, 
üç, beş zat intihap edilmiş olur. Yani bunu mut
laka merkezi vilâyete istinat ettirmek doğru değil
dir. Diğer kazalarda da evsafı matlubeyi cami. ze
vat vardır. Mütebaki kazalar o kazalardan da ala
bilir. 

İşte bu mahzura binaen meclisi umumi encüme
ni, teşkil ve intihap ettikleri zaman bir kayıt konu
yor. Kanunda ayrı ayrı kazalar ahalisinden olsun 
diye kayıt vardır. Şimdi Dahiliye Encümeni bu tek
liften büsbütün uzaklaşıyor ve İdarei umumiyei vilâ-
yat Kanununun 105 nci maddesini tamamıyte tadil 
ediyor. Meclisi umumî azalarının intihap edilecek
leri kaza ahalisinden olmaları meşruttur, diyor. 
Maddei asliye, vilâyet halkından ve meclisi umumiye 
intihap olunabilmek için mebus olabilmek salâhiye
tini haiz olmak lâzımdır diyor. Şimdi malûmu âli-
nizdir ki, eski mülga kanunlarda mebus intihabı da 
vilâyet halkına hasredilmişti. Bunun mahzurlu ol
duğu ahiren tahakkuk etti, ref edildi. Her Türk 
vatandaş, nerede olursa olsun, lâyık görüldüğü zaman 
millet reyini ona verir ve onu vekil intihap eder. 
İşte Meclisi umumi azaları da birer mebustur onlar 
da bulundukları muhitte mebus gibi milletin vekil
leridir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yanlıştır 
efendim. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Bendeniz böyle di
yorum. Zatı âlinizde yanlıştır derseniz. Milletin 
içtihadına, arasına riayet etmek, Cumhuriyetin um
delerinden okluğu halde evvelce verilmiş olan bir 
salâhiyeti kasr ve tahdit etmek zannedersem muvafık 
değildir. Binaenaleyh encümen mazbatasının reddi
ni teklif ederim. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — Efendim! Ahmet Hamdi 
Beyefendinin teklifi kanunileri encümenimize havale 
edildi. Müzakere neticesinde şöyle gördük, Ahmet 
Hamdi Beyin, gördükleri mahzur, meclisi umumî in-
tihabatının esasından neşet ediyor. Binaenaleyh bu 
mahzuru ref edebilmek için evvelemirde esasının ıs
lâhı lâzımdır. Esasının ıslâhı ise, 105 nci madde
deki «kaza ahalisinden olmayıp, vilâyet ahalisinden 
olmasında beis yoktur.» Tarzındaki fıkrai kanuniye

dir. Mecalisi umumiyenin sureti intihabını idare 
memurluklarında bulunanlar pek âlâ bilirler. Ekse
riya meclisi umumî azalığına intihaba talip bulunan
lar, merkezî vilâyette oturup da kazalara birer 
suretle mensup olanlar veyahut o kaza ahalisinden 
bulunup da merkezî vilâyette ikamet etmekte olan
lar, yani muvakkaten isân olunmakta bulunanlar 
intihap olunmaktadır. Bir çok kazalardan işittik ki, 
encümeni vilâyette kendi azası tarafından temsil edil
medikleri için o kaza arzu ettiği ümran ve teceddüde 
nail olamamaktadır ve olamıyor ve bunun için daima 
şikâyet etmektedirler. Hattâ bazı kazalar!, bizim va
ridatımızı kamilen kendi kazamıza veriniz, biz kendi 
maarifimizi, kendi yollarımızı arzu edilen şekilde ya
palım diyorlar. 

Bendenizce mademki 138 nci madde ile 105 nci 
madde bir birine tezad teşkil ediyor, birisinde «vi
lâyet ahalisinden olmasında mahzur yoktur» diyo
ruz. Öbürüsünde de «encümen azası mutlaka ken
di kazası ahalisinden olacaktır» diyoruz. Bir taraf
tan tamim, bir taraftan tahdit doğru değildir. Bun
lar yekdiğerine muarız olduğu için 105 nci maddeyi 
tadil ettik. Yani her ikisini tevhit ederek bu mad
deyi bu suretle yazdık. 

Sonra bir şey daha buyuruldu: Encümen azaları 
üç dört azadan ibaret olmak dolayısiyle Meclisi Umu
mide de üç dört kazanın hakkı müdafaa olunur, di
ğerleri müdafaa olunamaz diyorlar. Bu pek tabidir. 
Hiç olmazsa münavebe ile tekmil kazalar azasın
dan bir sene ikisi üçü diğer senede diğerleri bulu
nur ve bu suretle münavebe yaparak kendi kazala
rının ümran ve teceddütlerini vikaye ederler ve bu 
suretle arz ettiğim ümran ve teceddüdü temin etmiş 
olurlar. Sonra, Meclisi Llmumî azaları Meclisi Me-
bıısan azayı kiramına makis değildirler. Malûmuâli-
leridirki, Meclisi âli azaları siyesati umumiyei dev
letten mesuldürler. Halbuki Meclisi Umumî azaları 
ancak o memleketin ümran ve maarifi ile alâkadar
dırlar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İntihapta fark 
yoktur. 

MÜNÜR BEY (Devamla) — Onun için Encüme
nin noktai nazarı, kazaların hukukunu diyanettir ve 
muvafıktır, kabuüinü rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! mesele hak
kı ile tavazzuh etmedi. Çünkü halkın hakkı intihabı
na taailûk etmektedir. Her iki ciheti şöyle temsili 
vaziyette nazarı dikkate vaz edersek bendeniz zan
nediyorum ki, efyevm meri olan usuî hepsinden iyi-
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dir ve maksada kâfidir. Onun için müsaade eder
seniz kifayet takriri okunmazdan evvel bu ciheti arz 
edeyim. Takririmi izahen söyleyeyim. 

RElS — Evvelâ kifayeti reye koyacağım. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu mesele 

mühimdir. Bir iki şeyde bendeniz söyleyeceğim. 
REİS — Takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümen tadilinin müzakeresi

ne geçilmesini teklif ederim. 
Sinop 

Recep Zühtü 
Riyaseti Celileye 

Encümen mazbatasının reddini teklif ederim. 
Bayezıt 
Şefik 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 138 nci mad

desinin tadiline mütedair takdim ettiğim lâyihadaki 
maddei muaddclenin müzakereye vaziyle kabulünü 
Dahiliye Encümeni mazbatasının reddini arz ve tek
lif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 138 nci mad

desinin tadiMne dair Bozok Mebusu Hamdi Beyin, 
teklifi kanunisi muvafık olmakla teklif» mezkûrun 
kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
İşbu lâyihanın mahallî idareler Kanunuyla müza

kere ve tevhicl edilmek üzere Encümene iadesini tek
lif cyîerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim, evvelâ kifaveti reyiniz? arz 
edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzake
re kâfi görülmüştür. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Paşa Hazretleri! Takri
rimi izah etmek için birkaç kelime söylememe mü
saade buyurunuz. 

REİS — Reye konulduğu zaman söylersiniz. Bir 
ret takriri vardır. Bir de encümene İade takriri var
dır. Bir de Hamdi Beyin teklifinin müzakeresi var
dır. Reddi mutazammm olan Şefik Beyin, takririni 
tekrar okuyoruz. 

(Tekrar okundu) 
REİS — Encümen mazbatasının reddini kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
e3 kaldırsın... Ret teklifi kabul edilmiştir. 

Şimdi iki teklif vardır ki Hamdi Beyin teklifinin 
müzakeresi hakkındadır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz de meselenin 
mahiyetinin encümene gitmesi taraftarıyım. 

REİS — Nasıl ohır? Esas reddedildi. Hamdi Bey 
kendi takririnin müzakeresinde İsrar ediyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Esas reddedilmedi. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kanun lâyi
hası halinde teklif etsin. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Kanun halin
de işte. 

REİS — Ahmet Hamdi Beyin takririni tekrar oku
yoruz:. 

(Takrir tekrar okundu) 
Efendim! Hamdi Bey teklifinin müzakere edil

mesini taîep ediyor. Kabul ederseniz bunun üzerine 
müzakere cereyan eder. Eğer Encümene iadesi mu
vafık görüîürsc EncümeKie veririz. Yahut bu da Meddo-
!unur mese?c kalmaz. 

REŞİT BEY (Maîatya) — Efendim! Hamdi Beyin 
tekîlfi eski maddenin tadüi mahiyetindedir. Binaen
aleyh teklifi kanunî Encümene gitmiş, Encümen maz
bata yapmış, Encümen mazbatası reddoîmımuş eski 
kanun kalmıştır. Buna binaen o teksifte reddolun-
muştur. Onun için müzakeresine hacet kalmaz. 

REİS — Efendim! Sahibi teklif kendi teklifinin 
müzakeresini istediği halde ve Meclisi Âli kabul et
tiği takdirde ruznameye alınır, emsaü vardır. Bütçe
nin Encümenden gelen fasılları reddolunur, Hükü
metin teklifine geçilir. Biri reddolunur diğerine geçi
lir. Şimdi Hamdi Bey teklifinin ruznameye alınarak 
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. Ruznaemnin altıncı maddesine geçiyo
ruz. 

6 .1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
45 nci maddesinin tefsirine, lüzum olmadığına dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası fi) 

REİS — Okunacaktır. 
(Mazbata okundu) 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Muvazenei Umumiye Kanununun 45 nci maddesinin 
A. B. C. D. fıkralarında Maliye Vekâlbifnin uoktai 

(I) Zaptın sonuna merbuttur) 
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nazarım taül eden hiçbir hüküm yoktur. Muvazenei 
Umumiye Kanununun bu maddesi mucibince vak
tiyle emlâki mazbuta mukabili kendilerine maaş tah
sis edilmiş olanların ki - biiâhara birinci Büyük Mil
let Meclisince - bu maaşlar lağvedilmiştir. Bedel ol
mak üzere emlâki milliyeden 1331 senesindeki kıy
meti mukayyedesi esas ittihaz edilerek eski maaş 
ashabının on senelik maaşlarına mukabil arada bir 
senelik maaşı varsa bir sene dahilinde kalmak şartı ile 
onun hakkında da ne muamele yapılacağını bu fıkra
lardan birisi gösteriyor. 1331 senesi esas »ttihaz edil
di. Şu haîde ashabı maaştan bu gibi emlake talip olan
lara gösterdikleri emlâki milliyenin kıymeti ya gös
terdikleri 1331 senesindeki kıymeti mnkayyededir 
veyahut ondan sonra bu kıymet tadil görmüştür. 
1331 senesindeki kıymetler tahavvül dalı i görmüş ol
sa bu kanunun esasına göre 1331 senesindeki kıymete 
icra ediyoruz. Yani o mülkün 1331 senesindeki kıyme
ti nazarı itibara alınmıştır. Neden 1331 senesi jttihaz 
edilmiştir? Altın esası üzerine son (alırir 1331 sene-
sidir. Bu on senelik maaşların yani evkafı mazbute 
maaşları dahi maaşların aslı altın olduğu için teadül 
hasıl olsun diye altın olarak muharrer olan, altınla 
mukayyet olan kıymet nazarı itibara alınmıştır. Hal
buki talep olunan emlâkin bir kısmı 1331 senesin
de bir tahrire uğramış değildir. Bir kıymet mukayye
desi yoktur. Tahriri emlâk Nizamnamesi 1270'ten 
başlar. 1320 tahrir kıymeti olanlar var. Mademki 
1331 senesinden sonraki kıymetleri 1333 senesinde
ki kıymetlere irca ederek muamele yapıyoruz. Aşa
ğıda da aynı muameleyi yapmak muvafıkı adalet 
ve nasafet olur. Çünkü, hiç şüphe yokki aynı mülkün 
1330 senesindeki kıymeti başkadır, 1331 senesindeki 
kıymeti başkadır. Her ikisi altın fiyatına nazaran 
olduğu halde sonraki fazla kıymetler nazarıitibara 
alınmıyor, 1331 senesindeki kıymete irca ediliyor. 
Yani bir mülkün 1331 senesindeki kıymeti ne ise ona. 
göre on senelik maaşta teadül var mıdır, yok mudur 
aranıyor. Yalnız gösterilen emlâk 1300 tarihinde bir 
tahrir görmüş ise ve 1332'de bir tahrir yok ise ne ya
pacağız? Neyi nazarı dikkate alacağız?. 

Maliye Vekâleti diyorki, o halde fazla kıymet
leri esas alarak kabul olunan 1331 senesine irca edi
yoruz. Şu halde, 90 - 98 . 300 ve mütevati tarihler
deki kıymetleri de adaleti siyaneten 1331'e irca ede-
limki her sene seyyanen o kıymeti vermiş olalım. 

İstidası mevzubahis olan zatın noktai nazarı 
hayır, gösterdiğim hangi kıymet mukayyet ise - ve-
levki o kıymet 1330 senesinden evvel tahrir görmüş 

olsun - bunu mevcut kayda göre on senelik maaşı
ma nazaran muamele yapınız, diyor. 

Bendeniz bunda adalet görmüyorum. Mademki 
bir esas ele almışızdır. Gerek aşağısından, gerek yu
karısından bunları aym miyara irca etmek zannede
rim hem ashabı mülk, hem hazine hakkında adalet 
noktai nazarından en saüra yol olur. Encümenin bu 
noktai nazara iştirak etmediğini görüyoruz. Esa
sen biz bu maaşları maaş olarak verseydik, altın 
mı tediye edecektik? Hayır herkesin maaşı gibi bun
ların maaşı da kâğıt olmuştur. Esasen bendeniz de 
(1332) senesinin kıymetinin nazarı itibara alınma
sına, esas ittihaz edilmesine raraftaı değilim. Neden 
kıymeti hâzırayı nazarı itibara almıyoruz? Maaş 
ise, maaş istihkakı bugün kâğıttır. Kâğıt olduğu hal
de altın esasına göre muamele yapıyoruz. 

; 
Bir de deniyorki, hayır, 1331 senesi esas olmasın. 

Eski senelere nispetle 1331'deki kıymette bir fark 
vardır. Esbabı maaş hangi emlâke talip olmuşsa en 
son, yani en son mukayyet olduğu 1298 tarihinde 
kıymeti ne ise o olsun. 

Bendeniz bunu muvafık bulmuyorum ve bun
da bir adalet göremiyorum. Mevzubahis olan Müey-
yet Beye aynı şekilde verilecek emlâk, gösterilen pa
ra 1331 senesinde gösterilen kıymeti mukayyededir. 
Tenzil edilmiş bir şey yoktur. O da gösterdiği malı 
1331 senesindeki kıymeti ile almaya talip olsun. 
Amenna, itirazımız yoktur. Bendeniz gerek nok
san ve gerekse fazla cihetinden diyorumki; madem
ki kanun bir esas kabul etmiştir, o hailde hepsini 
1331 kıymetine irca lâzımdır. Maliye Vekâletinin 
noktai nazarı budur. Heyeti Celile nasıl isterse öy
le olur. Onun takdirine mulıavvel bir keyfiyettir. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Doğru, 
mazbatanın reddi lâzımdır. 

KAVANİNt MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
ŞEFÎK BEY (Bayezıt) — Efendim! Vekil Beyefendi, 
mukayyet olan emlâkin 1331 senesinden daha ev
vellerine ait olan kıymetlerine nazaran, yani kıy
meti mukayyedelere irca ile muamele yapmak nok
tasını dermeyan buyurdular. Maiûmuâliniz kanun 
tefsir götürmez bir şekilde olursa encümenlerin bi
risi ya tadil teklifinde bulunur veyahut tefsir ede
mem der. Şimdi buyurdukları (B) fıkrasında şöyle 
diyor: «Verilecek emlâk ve arazi için 1331 senesin
deki kıymeti mukayyedeleri esastır. Mezkûr tarih
ten sonra (evvel demiyorum) tahriri ferağ, ifraz veya 
tadilâtı hususiye gören emlâk kıymetleri 1331 sene
sindeki kıymeti mukayyedelere irca ve !ıi? kaydı bu-
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îunmayanlaıa da mümasillerinin 1331 senesindeki 
kıymeti mukayyedeleri nazarı dikkate alınarak kıy
met takdir olunur» diyor. Şimdi bu kanun mevcut 
iken ve mutlak iken, tefsir talebini anlamıyorum. 
Çünkü 1331 senesinde ne 'ise, ne hasıl etmiş ise işte 
onu esas ittihaz edeceğiz. Yoksa, doksandokuzda ya
hut 1301 'de, yani daha evvelki tarihlere ait olan ta
dilât nazarı dikate abnmazki. Kanon vazıh ve sarih 
oüduğu için Encümeniniz bu kanun üzerinde tefsiri
mi Heyeti Cemilenize arz etmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Maliye Vekili 
Beyefendinin istifadeli sözlerini dinledik, tahlilleri 
haklı, fakat kanunî değildir. Yani Kanun buyurduk
ları gibi değildir. Kanun sarahaten (1331) senesin
deki kıymeti mukayyede) diyor. 1331 senesinde def
terde mukayyet olan kıymet, ister doksansekizde 
yaztSsın, ister üçyüz senesinde yazılsın, ister üçyüz-
beşte yazılsın, isterse 1328'de yazılsın. 1331 senesin
de defterde mukayyet olan kıymet budur ve bu sa
rihtir. (Hiç şüphe yok sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır hayır. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Nitekim vergi Ka
nununda da, Arazi Vergisini sekiz misil artırdık. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Neyi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — 1331 Arazi Vergi kıy
metini, soruyorum Maliye Vekili Beyden, yeniden 
bütün arazinin kıymetini 1331 senesine göre tahrir 
yaptırdıda sekiz misil mi arttırdı. Hayır, yetmişsekiz-
deki kayıt, seksensekizdeki kayıt, doksansekizdeki 
kayıt, 1301'deki kayıt - ne vakit emlâk ve arazi tah
riri icra edildi ise - o vakit icra edilen tahrir üzeri
ne muamele cereyan etmişse etmiş, etmemişse 
kalmış. Yani etmemiş ise 1331'deki kaydı ne 
olursa ona sekiz misli zammederek vergiyi aldık. O, 
gayet tabiî, fakat şimdi 1331 senesi bedelini takdir 
etmek hakkım verirsek, kanımda bir komisyon, bir 
heyet yok. Bunu kim teftiş edecek? Bunu kim tak
dir edecek ve bunu kim yapacak? Bu, büsbütün mua
meleyi keyfe bırakmak ve alt üst etmektir. Ama bun
dan Hazinenin zararı varmış,-alacakları kâğıtmış, bun
lara fazla gelirmiş filân gibi şeyler maddenin tadili
ne taallûk eden hususattır. Binaenaleyh bu hususta 
Encümen bihakkın kanunu olduğu gibi tefsir itmiş
tir. Vergilerde vesairede emsali çoktur. (Doğru ses
leri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bereket versin bu kanunu teklif edeli çok 

zaman değildir. Geçen sene teklif edilmiştir. Muva
zene! Maliye Encümeni buradadır. Bendeniz o vakit 
Maliye Vekili değildim. Ne maksatla teklif edildiği 
ma!ûmdur, meydandadır. Maliye Vekâleti 1331 sene
si kıymetini esas olarak nazarı itibara alırken, son 
altın esası üzerine tahrir yapılan kıymet diye tek
lif etmiştir. Yoksa Vehbi Beyefendinin buyurduk
ları gibi 1331 senesi emlâk ve arazinin kıymeti mu-
kayyedesi ne ise ve herhangi zamanda tahrir edilirse 
edilsin, öyle bir şey kasdetmemiştir. Bu, geçen sene 
teklif edilmiştir. Misal olarak vergi buyurdular. 
Doğru olmadığını kendilerine ispat edebilirim. Ka
nun diyor ki: 1331 senesinden sonra tadil, tahavvül 
görmüş olanlar varsa 1331'e irca olunur, diyor. Hal
buki Vergi meselesi de son rayiçlere göre tahavvül ge
çirmiş, tebdil görmüş bir kıymet ise mîsle gitme
yiz. Kıymeti hazıra yani yeni tahrir üzerinden ver
gi afırız diyor. Görülüyorki iki misal yekdiğeri ile 
kıyas edilemez. Kıyası maalfarıktır. Her halde Maliye 
Vekâîeti 1331 senesini esas olmak üzere teklif eder
ken son altın esası üzerine tahrir yapılan kıymet 
1331 senesindeki kıymettir. Yoksa 1331 senesinde 
bir mübadele alınacak olan arazi ve emlâkin kıyme
ti hangi senede kaydedilmiş olursa olsun 1331 se
nesi nazarı itibara alınacak değildir ve bunu kas
detmemiştir, teklif meydandadır. Teklifi yapan ve
kâlet, kabul eden de Muvazenei Maliye Encümeni
dir. Şimdi nasıl olurda 1331 senesindeki altın üze
rine tahrir görmüş olan bir mal ile, aynı senede aynı 
maaş ashabının meselâ 1280 tarihli kıymeti muhar-
rereye tabi olduğu bir mülk üzerinde sırf bir tahrir 
yüzünden mütevellit farkı, kıymetten bir fark ola
rak aynı miktar maaş ashabı kimisi beşyüz lira ala
cak kimisi bin beşyüz lira alacak, bu adalet midir? 
Bendeniz zannediyorumki teklif Ma!?ye Vekâleti 
tarafından böyle yapılmıştır. Son tahrir, altın esası 
üzerine yapılan tahrir nazarı itibara alınmıştır. Ka
nun sarih değildir, sakittir. Bendeniz kanunda sara
hat görmüyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Tahrir 133l'de olmamış
tır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olmuştur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Cüzi yerlerde olmuştur. 
Ekserisi 1285 ve 1286 tarihlerinde yapdan tahrirler
dir. Şimdi 1331 senesine nazaran ehlivukuf marife
tiyle tahrir ettireceksin ve ne suretle yaptıracaksın? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Fıkrada kayıt vardır efendim. O. emsaline kıyas edi
lerek yapılır, diyor. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Vekil Beye
fendi ile ihtilâfımızı bendeniz anlamıyorum. Esas
ta ihtilâfımız yok, beyanatı doğrudur. Fakat kanun 
böyle değil. (B) fıkrasında: «Verilecek emlâk ve ara
zi için 1331 senesindeki kıymeti mukayyedelerine ir
ca ve hiç kaydı bulunmayanlara da mümasillerinin 
1331 senesi kıymeti mukayyedeleri nazarı dikkate 
alınarak kıymet takdir olunur» diyor. 

Binaenaleyh (Kıymeti mukayyedeleri) kelimele
rinin mânâsını Türkçeye çevirmek lâzım gelirse, ki 
zaten Türkçe ve gayet açık olarak yazılmış, 1331 se
nesinde defterde ne kayıt varsa esas odur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maksadımız o olsaydı öyle teklif ederdik. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Öyledir. 1331 senesin
deki kıymeti mukayyedeleri sarihtir. Bunun tadili ica-
bedermiş, berideniz de Vekil Beyefendinin bu fikri
ne iştirak ederim, fakat kanunda böyle değildir, Ka-
vanini Maliye Encümeni çok güzel anlamıştır. Ve
kil Beyefendinin tadil tekliflerini bekleriz bunun 
başka şekli yoktur. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (ÇanUırı) — Veh
bi Beyin sözlerine bir kelime arz edeceğim, (B) fık
rasının son kaydını okurlarsa orada (ve hiç kaydı bu
lunmayanlara da mümasillerinin 1331 senesi kıymeti 
mukayyedeleri nazarı dikkate alınarak kıymet takdir 
olunur) diyor. Yani 1331 senesi kıymetini nazarı dik
kate almazsak mümasilleri olarak 1272 senesindeki 
ilk tahrirdekini mi alacağız? Ancak geçen sene bir 
şey kasdetmedi. Onun için Encümen maddeyi gayet 
sarih olarak yazdı. Yani 1331 senesindeki mümasil
lerinin kıymeti. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Kıymeti mukayyetle di
yor. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Pekâlâ kıymeti mukayyede diyor. Bundan maksat 
1272 senesindeki kıymet midir? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Budur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Hayır efendim, kıymeti mukayyededen maksat ne 
olduğunu ve bunda vuzuh lazımsa, müsaade buyu
run, bu kanunu tanzim eden Müvazenei Maliye En
cümenidir. Tefsir için Müvazenei Maliye Encümeni
ne alalım, orada tadil ederiz ve Meclise sevk ede
riz. 
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REİS — Encümene mi istiyorsunuz? 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 

Mademki tefsir istiyorlar, Encümene alalım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, yine bendeni
zi teyit ediyorlar. Mukayyet kelimesini koymasa-
lardı, 1331 senesindeki kıymeti mukayyedeleri de-
meseydiler, mesele yoktu. 1331 senesindeki kıymeti 
mukayyedeleri deniyor. Mukayyetiiiı mânâsını ben
deniz anlamıyorsam lütfen izah ediniz. (Mukayyet) 
kelimesi musarrahtır. Binaenaleyh, (Mukayyet) kefi-
mesi burada bulundukça başka türlü tevil etmenin 
imkânı yoktur. 1331 senesinde hangi kayıt varsa 
onu kabul etmek lâzımdır. Fakat bunun tadili mec
buriyeti var ve lâzım imiş. O noktada pekâlâ tadil 
etmek için teklifte bulunurlar. Öyle sarih maddeyi 
tefsirle bozacak olursak biz kanunları alt üst ede
riz. Onun için Encümen mazbatasının derhal reye 
konması taraftarıyım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İğîâk yapan (leri) kelimesidir. 

Riyaseti Cclileye 
Maddei Kanuniyenin (B) fıkrasının sevkettiği 

mâna sarihtir, gayri hüküm zati olur. Kavmini Mali
ye Encümeni mazbatasının reye vazını teklif ederim. 

Kocaeli 
İbrahim 

REİS — Müvazenei Maliye Encümenin, mazba
tanın Encümene tevdii hakkında bir teklifi vardır. 
Reyinize koyuyorum, eğer kabul edilirse Encümene 
tevdi ederiz. Yok Muvazene! Maliye Encümenine tev
di etmezseniz başka.. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Bu maddeyi tanzim eden zaten Müvazenei Maliye 
Encümenidir. 

REİS — Efendim, mazbatanın Müvazenei Maliye 
Encümenine tevdiini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Mazbatanın Müvazenei Maliye Encümenine tevdii ka
bul edilmedi. Mazbatayı reyinize arz edeceğim. Ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatasını reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekse
riyet yok sesleri) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reye koy
duktan sonra ekseriyet yok denilemez. 

REİS — Bu mesele reye kondu. Ondan sonra yok
lama yaparım. Ekseriyet yok ise tatil ederim. 
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Encümenin mazbatasını kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Encümenin mazbatası kabul edil
miştir. 

REtS — Yoklamaya başlıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

REİS — İsimleri okunduğu zaman burada bulun
mayan zevat birer kart göndersinler. 

REİS — Efendim, (125) mevcudumuz vardır. 
Müzakereye devam edemeyiz. Çarşamba günü saat 
14'de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 17, 
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TEKİRDAĞ LİSESİ MÜDÜRÜ SABIKI MAHMUT BEYİN; İSNÂD OLUNAN FİİLDEN DOLAYI 
MEN'I MUHAKEMESİNE KARAR VARILDIĞI HALDE HARCIRAHININ TESVİYE EDİLMEDİĞİNE 

DAİR İSTİDASI VE (4/310) NUMARALI İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesine 
Müştekimi muaheze olabilecek hiçbir sebebi ma

kûl ve kanuniye müstenit olmaksızın Tekfurdağt Lise 
Müdüriyetinden idareten azledildim. Mektebin tef
tişi neticesinde müfettiş tarafından tanzim kılınan 
evrakı tahkikiye Tekirdağ Vilâyeti Memurin Muha
kemat Encümenince men'i muhakeme kararı ile neti
celenmiş ve ittihaz edilen karar Meclisi Âli Memu
rin Muhakemat Encümeni tarafından derecei sani
yede tetkik ve tasdik buyurularak kesbi katiyet ey
lemişti. Bir sebebi kanuniye müstenit olmayan azli 
idarenin haksızlığı salâhiyattar meracii kanumyenin 
mukarreratı katiyesiyle teeyyüt ve tevessiik eylemesi 
üzerine kanunen müstehak bulunduğum harcirahın 
itası zımnında mesbuk müracaatın terviç odilerek mua-
melei tahkikiye ifa kıhndığı halde «Cezaen azil» te
lâkisi; zahir olan bu kısım hakkımın da ihkakma ma
ni oldu. Esbabı muayyenei kanuniyeye ve bir mah
keme hükmüne istinad etmeyen azillerin hiçbir za
man mahiyeti cezaiyeyi haiz olamayacağı derkâr ve 
masumiyetin Meclisi Âli memurin Muhakemat En
cümeninin derecei saniyede tetkik ve tasdikine nııık-
terin kararı kati ile müeyyet ve bedidar iken, bitbe-
daha mütecelK ve mütebeyyin olan bir hakkın em
ri ihhakında ikâ edilen mevani ve tahassül eden im
kânsızlık tasdia saik ohındu. Iztırardan mütevellit 
müracaatı acizanemin hüsnü telâkkîsiyle pek zahir 
bulunan hakkımın ihkakı esbabımn istikmal Duyu
rulmasını istirham eylerim efendim hazretleri. 

Tekfurdağı Lisesi 
Müdürü sabıkı 

Mahmut 

Türkiye Cumhuriyeti 
Maarif Vekâleti 

Orta Tedrisat Dairesi 14 . 11 . 1341 
8063 Umumî 
10916 Hususi 

Maarif Vekâleti tezkeresi 
Büyük Millet Meclisi İstida Encümeni Riyaseti 

Aliyesine 
Tekirdağ Orta Mektep Müdürlüğünden azledi

len Mahmut Beyin harcirahı hakkında verdiği ve 
makamı âlilerinden muhavvel istidanamesi Müdür

ler Encümenince tetkik edilmiştir. Filhakika mekte
bin teftişi neticesinde müfettiş tarafından tanzim kı
lınan evrakı tahkikiye Tekirdağı Memurin Muhakemat 
Encümenince tetkik edilerek bir gûıra mesuliyeti ma
liyesi görülmemesine binaen hakkında meni muha
keme kararı verilmiş ve bu karar Meclisi Âli Memu
rin Muhakemat Encümenince de tasdik edilmiştir. 

Yalnız Mahmut Bey, Tekirdağı Orta Mektep Mü
dürlüğünde bulunduğu müddetçe muallimler ve idare 
heyeti arasında vücudu elzem olan ahenk ve tesa-
nüdü temin edememiştir. Bununla beraber nüfuz ve 
âmiriyetini kesr ve tahdid edecek mâlâyani harekâ
ta ve evamiri mübellega hilâfında işler icrasına iç-
tisar etmiş ve bilhassa vekâletten verilen emirle
rin ahkâmını infazla tekâsül göstererek vazaifi 
memuresini hüsnü ifa etmemiştir. Mumaileyhin es
babı azli bu gibi sebeplerden ve cezai mahiyette ol
duğundan hakkında evvelce verilen kararın tadili 
ve mumaileyhe harcırah itası kabil olamayacağını 
ihtiramatıma terdifen arz ederim efendim. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Cemil 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
İstida Encümeni 

Karar : 69 
1 . 12 . 1341 

İstida Encümeni mazbatası 

Müfettiş tarafından icra edilen teftiş neticesinde 
tanzim kılman evrakı tahkikiyesi Tekirdağı Vilâyeti 
Memurin Muhakemat Encümenince meni muhakeme 
karariyle neticelenmiş ve müttehaz karar Meclisi 
Âli Memurin Muhakemat Encümenince de derecei 
saniyede olarak tetkik ve tasdik edilmiş" olan Te
kirdağı Lisesi Müdürü sabıkı Mahmut Beyin kanu
nen istihkak kesbeylediği harcirahının ita edilme
diği gibi, idareten de azledilmiş olduğundan şikâ
yeti mutazammın ve Encümenimize muhavvel isti
dası üzerine keyfiyet Maarif Vekâleti CeliEesinden 
bilisthnâl mevrut cevapta filhakika mumaileyh hak
kında müfettiş tarafından tanzim kılman evrakı 
tahkikiye gerek Tekirdağı ve gerek Meclisi Âli me-



murin Muhakemat encümenlerince bittekkik meni 
muhakeme kararı yerilmiş ise de Mumaileyhin nü
fuzu âmiriyetini kesr ve tahdit edecek mâlâyani efa-
linden ve evamiri mübellega hilâfında harekâtın
dan dolayı sureti azli cezai mahiyette görüldüğün
den mumaileyhe harcırah itası kabil olamayacağı 
bildirilmiştir. îsnad olunan fiilden dolayı muhakeme
si men edilen bir memurun azline cezaen azil dem
lemeyeceğinden talep eylediği harcırahının itası lâ

zım geleceği mütalâa kılınmakla Heyeti Umumiyeye 
takdimi bittezekkür karargir olmuştur efendim. 

Mazbata Muharrir 
tstida Encümeni Reisi namına 

Canik Konya 
Cavit Eyüp Sabri 

Kâtip Namına 
Konya 

Eyüp Sabri 
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Sıra Numarası : 6 
18 SEFER 1299 TARİHLİ ZABITAİ SAYDİYE NİZAMNAMESİNE BAZI MEVAD TEZYİLİ HAKKIN
DA İSTANBUL MEBUSU AHMET HAMDİ BEYİN; (2/510) NUMARALI TELİFİ KANUNİSİ VE TİCA

RET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Esbabı Mucibe 
Harbi Umumî ve mütareke devirlerinde memleke

timizde bulunan ecnebi orduları zabitan ve efradı
nın sevahilimizde ve göl ve nehirlerde başka hiçbir 
memlekette tatbikine müsaade olunmayan tarzda 
yani dinamit veya sair mevadı infilâkiye bombaları 
veyahut geceleri karbür veya asterin gibi kuvvetli 
ziya neşreden mevad ianesiyle zıpkın İhtimal ederek 
balık saydeylemeleri ve bunları gören bir kısım hal
kımızın da aynı veçhile balık saydına alışmaları pek 
çok miktarda kıymetli balıkların mahv ve telef olma
larını mucip olmuştur. 

Her ne kadar sulhun aktiyle mezkûr ordular mem
leketimizden çekilip gitmişler ise de tamim eyledik
leri bu, imhakâr usum' saydelan bunun avakibi rae-
şumesini idrakten âciz ve lakayt bazı eğlence ve spor 
meraklıları veyahut menafii hasise ve muvakkatele-
ri için hazinei milliyenin bu mühim mcmbaı varida
tının imhasına atfı ehemmiyet eylemeyen cahil kim
seler tarafından tatbik edilmekte ve son zamanlar
da âdeta çocuklara varıncaya kadar istimali umu-
mileşmekte olduğu görülmektedir. Binaenaleyh bu 
usulü seyd şiddetle men edilmeyecek ohırsa yakın 
zamanlarda sevahilimizde ve bilhassa göl ve nehir
lerde bulunan bankların inkiraz bulacaklarına hiç 
şüphe yoktur. Filhakika 18 sefer 1299 tarihli zabıtai 
saydıye nizamnamesinin mevad ve fıkaratı arasın
da bu imhakâr usulü saydı men edecek sarih ahkâm 
mevcut olmadığı gibi, saydı berriye ait olan otuzse-
kizînci maddesindeki; (Madde : 38 şikârın memnun 
olduğu zamanlarda ve âleti neriye ve mevadı semmi-
yc ile leylen sayd edenlerin av tüfeği ile beraber olan 
av köpeği zaptohınduktan başka kendilerinden rubu 
aütından bir altına kadar cezayı nakdi ahnır. Fakat 
hayvanatı muzırra saydedenler bu hükümden müs
tesnadır.) memnuniyetin müphem bulunmasından bu 
memnuniyetin muhafazası ile alâkadar kılınanların 
saüfülarz imhakâr usulde bahk saydedenlere de şa
mil olup olmayacağında mütereddit bulunmalarından 
bir tesiri görülememektedir. 

Esbabı marazaya binaen 18 sefer 1299 tarihli mez
kûr zabıtayı say diye nizamnamesine zeylen atide
ki mevad m derç ve ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
17 . 12 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

18 sefer 1299 tarihli zabitai saydiye nizamnamesi
ne bazı mevad tezyili hakkında İstanbul Mebusu Ah
met Hamdi Beyin teklifi kanunisi encümenimizce le-
dettetkik esas itibariyle şayanı müzakere görülmüş 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Aza 
Antalya 

Rasih 

Aza 
Çankırı 

Yusuf Ziya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
9/12 Karar 

Aza 
Trabzon 

Nebi Zade Hamdi 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Malatya 

Reşit 

3 . 1 . 1926 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Bey tarafından 
18 sefer 1299 tarihli zabıtai saydiye nizamnamesine 
tezyil edilmek üzere teklif edilen mevadı kanuniye 
encümenimizce müzakere olundu. 

Balık avı bugüne kadar maalesef Türkiye'mizin 
malik olduğu sahil ve denizler ehemmiyetinde haya
tı iktisadiye ve maliyemizde bir mevki işgal etme
mekle beraber istikbalde pek mühim bir inkişafa 
namzet bulunduğu için mevadı infilâkiye vesaire 
istimaliyle balık nesillerinin imha edilmemesi lâzım 
geleceği encümenimizce müttefikan kabul edilerek 
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teklif edilen maddeler aynen kabul edilmiş ve Heye
ti Umumiyenin nazarı tasvibine arz edilmek üzere 
merbuten takdim kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri 
İzmir Gümüşhane 

Mustafa Rahmi Cemal Hüsnü 
Kâtip Aza 

Karahisanşarki Sivas 
İsmail Ömer Şevki 

Aza Aza 
Konya içel 

Kâzım Hüsnü Emin 

İstanbul Mebusu Ahmet Hamdı Beyin Teklifi 

Madde 1. — Deniz, göl ve derelerde dinamit ve 
emsali mevadı infilâkiye bombaları endahtı ile veya 
geceleri karbür veya asitelin gibi kuvvetli ziya neş
reden vesait ianesiyle zıpkın istimal ederek balık say-
dedmek memnudur. 

Madde 2. — Dinamit ve emsali mevadı infilâ
kiye veya zıpkın istimali ile balıkları ve tohum ve 
yumurtalarım kesr ve itlaf edecek surette bahk say-
dedenler bir aydan üç aya kadar hapsolunur ve ken
dilerinden ayrıca bin kuruştan üç bin kuruşa kadar 
cezayı nakdî alınır. Bundan başka sandal veya ka
yıkları alât ve edevatları da müsadere olunur. Te
kerrürü halinde işbu cezalar taz'if olunur. 

Madde 3. — İşbu nizamnamenin 49 ncu madde
sinde zikrolunan memurini inzibatiyeden mada 
bilûmum kaçak derdestine memur olanlar bile liman 
reislerinin bu cürümlerin ikama dair tutulmuş olan 
zabıt varakaları aksi isbat edilinceye kadar medarı 
hüküm olur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye, Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Ticaret Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Deniz, göl ve derelerde dinamit ve 

emsali mevadı infilâkiye bombaları atarak veya ge
celeri karbür ve asatelin gibi kuvvetli ziya neşreden 
vasait ile zıpkın kullanarak bahk avlamak yasaktır. 

Madde 2. — Dinamit ve emsali mevadı infilâki
ye veya zıpkın istimali ile balıkları ve tohum ve yu
murtalarım itlaf edecek surette balık avhyanlar bir 
aydan Uç aya kadar hapsolunur ve on liradan otuz 
liraya kadar cezayı nakdî alınır. Tekerrürü halinde 
işbu cezalar iki kat olacağı gibi sandal ve kayıkları 
ve alât ve edevatları da zaptedilir. 

Madde 3. — İşbu nizamnamenin 49 ncu madde
sinde zikrolunan inzibat memurin ile bilûmum kaçak 
derdestine memur olanların ve liman reislerinin bu 
cürümlerin ikama dair tutulmuş olan zabıt varaka
ları aksi isbat edilinceye kadar medarı hüküm olur. 

Madde 4. 
berdir. 

İşbu kanun neşri tarihinden mute-

Madde 5. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ad
liye, Ticaret, Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir Gümüşhane 
Mustafa Rahmi Cemal Hüsnü 

Kâtip Aza 
Karahisanşarki Sivas 

İsmail Ömer Şevki 
Aza Aza 

Konya İçel 
Kâzım Hüsnü Mehmet Emin 
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Sıra numarası : 10 

RİZE MEBUSU EKREM BEYİN, «ASKER! ELKAB KANUNU» UNVANLI VE (2/406) NUMARALI 
TEKLİFİ KANUNİSİ İLE ZONGULDAK MEBUSU TUNALI HİLMİ BEYİN «LÂKAB KANUNU» UN
VANLI VE (2/314) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE DAHİLİYE VE 

MAARİF ENCÜMENLERİ MÜŞTEREK MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Adet : 

Karar : 28 
5 . 1 . 1926 

Müşterek Encümen Mazbatası (1) 
Rize Mebusu Ekrem Beyin (Etkab Kanunu) un

vanlı ve Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
(Lâkab Kanunu) unvanlı teklifi kanunilerini müzake
re ettik. 

Ciheti Askeriye ve mülkiyede etkab ve unvan hu
susunda Hükümetin talimatname yapmasına karar 
verildi* 
Müşterek Encümeni Reisi Müdaf aai Milliye Encümeni 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reis Vekili Rize 

Afyonkarahisarı Kanun yapılması fikrindeyim 
Musa Kâzım Ekrem 

Dahiliye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Konya 

Naiın Hazım 

(1) Evveliyatı 14 . 12 
muştur. 

1341'de t ab ve tevzi olun-

Aza 
Çorum 
ismail 

Aza 
Ordu 

Kanun lâyihasının tadili ve 
kabulü taraftarıyım 

Recat 

Aza 
Bolu 

Kanuna taraftarım 
Cevat Abbas 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

Maarif Encümeni azasından 
Mehmet Emin 

Aza 
Bozok 

Kanun lâyihasının tadili ile 
kabulü taraftarıyım 

Süleyman Sun 

Aza 
Bozok 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Kastamonu 
Velet Çelebi 

Aza 
İstanbul 

Kanun lâyihasının tadiliyle 
kabulü taraftarıyım 

Ahmet Hamdi 
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ZONGULDAK MEBUSU TUNALI HtLMİ BEYİN «LÂKAB KANUNU» UNVANLI VE (2/314) NU-

MARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHlLlYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mucibelerini kürsüden kısaca arz ettiğim şu lâyi

hanın kabulünü teklif ederim. 
Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 34/30 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, (Lâkab 
Kanunu» unvanlı teklifi kanunisi encümenimizce le-
dettetkik esas itibariyle sayanı müzakere görülmek
le Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kütahya Bozok 
Cevdet Hamdi 
Kâtip Aza 

Necip AH Elâziz 
Mustafa 

Aza 
Mardin 
Derviş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 . 12 . L341 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 20 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Encüme

nimizce muhavvel (Lâkab Kanunu) unvanlı teklifi 
kanunisi tetkik ve tezekkür edildi. 

Lisan ve milliyetimizle hiç münasebeti olmadığı 
halde her nasılsa istimal olunagelen «efendi» unva
nının millî unvanlarımız arasından refiyle (Bey veya 
ağa) Unvanlarının muhafazası ve muhaberatı resmi
ye kullanılan Cumhuriyet ve Demokrasi esasatı ile 
kabili telif olmayan elfazı tazimiyenîn ilgası encü
menimizce de muvafık görülmüştür. 

Teklifin birinci maddesinde kadınlarımıza izafe 
olunan (Bigim) Unvanı elyevm Hindu lisanında müs
tamel bulunduğu gibi lisanımızın bugünkü ahengine 
de uygun görünmediğinden halen müstamel (hanım) 
unvanının ipkası tasvip edilmiştir. 

Türk Heyeti içtimaiyesinde kadimen müteamil 
iken, son zamanlarda ihmal olunan aile lâkablarının 
istimali lâzımeden olduğundan bugün medeni millet
lerce mer'i olduğu veçhile badema her ferdin nüfus 
defterlerine mutlaka aile lâkabı ile kaydedilmesi hak
kında bir madde tespit edilmiştir. 

Hülâsa : Teklifin istihdaf eylediği maksat tama-
miyle tasvip edilerek bazı tadilâtla encümen tarafın
dan tespit edilen berveçhiziir mevad Heyeti umumi-
yenin tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ebubekir Hazım Ahmet Münir 
Kâtip Aza 
Kâmil Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Teklifi 
Lâkab Kanunu 

Madde 1. — Nüfusa her Türkiyeli hem ailesi lâ-
kabiyle, hem de yalnız. (Bey) (Bigim) unvanı ile kay
dedilir. 

Madde 2. — Herkes için, icabında (Müşarünileyh, 
mumaileyh, merkum) değil yalnız (Mezkûr) yazıla
bilir. 

Madde 3. — İlk defa istenilen nüfus tezkeresi 
bedelsiz verilir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri talihinden mute
berdir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerinin icrasına 
Dahiliye Vekili memurdur. Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
Dahiliye Encümeni Tadili 

Madde 1. — Her Türkiyeli erkek (Bey veya ağa) 
ve kadın (hanım) unvanı ile anılır. Efendi tâbiri mül
gadır. 

Madde 2. — Her Türkiyeli nüfus siçillâtına aile 
lâkabiyle kaydolunur. 

Madde 3. — Resmî muhaberatın sernamelerinde 
elkab ve hatimlerinde müstamel elfazı tazimiye mül
gadır. 

Madde 4. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına, İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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Sıra Numarası: 8 

İDAREt UMUMİYEİ VİLÂYAT KANUNUNUN 138 NCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA 
BOZOK MEBUSU AHMET HAMDİ BEYİN (2/408) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 

29 . 12 . 1340 

İdarei umumiyei Vilâyat Kanununun «138» nci 
maddesinde (Encümeni vilâyat azasının ayrı kazalar 
ahalisinden olmaları şarttır.) diye muharrer olmasına 
göre bir vilâyete merbut olan kazaların Meclisi Umu
mi için intihap edeceği azaların kendi kazası ahali
sinden bulunması lâzım geleceği yolunda bir zehap 
hasıl olmakta ise de mezkûr kanunun «105» nci 
maddesinde Meclisi Umumi azasının intihap oluna
cakları kaza ahalisinden bulunmaları meşrut olma
dığı hakkındaki sarahat bu zehabı izale etmekte ve 
şimdiye kadar icra kılınan intihabat dahi «105» nci 
maddeye tevfik olunmaktadır. Fakat encümen inti
haplarında «138»nci maddedeki (ahalisinden) ke
limesi imal edilemiyerek mühmel kalmaktadır. 

Meselâ: Bir vilâyete merbut üç kaza Meclisi Umu
misi için «105» nci maddenin cevazına tevfikan aza
larını merkezi vilâyetten intihap ettikleri takdirde 
encümeni vilâyete ayrı kazalar ahalisinden aza inti
habına imkân bulunamıyarak 138 nci maddenin bi
rinci fıkrası mühmel kalıyor. Yahut bir vilâyete 
mensup kazalardan ikisi kendi ahalisinden birisi da
hi diğer kaza ahalisinden intihap ettiği surette kendi 
ahalisinden aza bulunmıyan kaza encümende kendi
ni temsil edecek azadan mahrum bırakılıyor. Halbu
ki encümeni vilâyette her kazayı temsil eden aza
dan bir zatm bulunması lâzımedendir. Mademki mec
lisi umumi azasının intihap olunacakları kaza ahali
sinden bulunmaları 105 nci madde mucibince meş
rut değildir, şu halde encümene de intihap edilen 
azanın ayrı kazalar ahalisinden değil ayrı kazalar 
azasından olması icabeder. 

Binaenaleyh 138 nci maddedeki (ahalisinden) ke
limesinin yerine (Azasından) kelimesinin ikâmesi su
retiyle tadilini zaruri gördüğüm cihetle tanzim etti
ğim zirde muharrer maddei muaddelenin kabulünü 
arz ve teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Türkiye 
Büyük MUlet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
54 6 . 1 . 1926 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 138 nci 
maddesinin tadili hakkında Bozok Mebusu Ahmet 
Hamdi Beyin (2/408) numaralı teklifi kanunisi Encü-
menimizce bittetkik esas itibariyle şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis 
Tokat Mebusu 

Emin 
Aza 

Erzurum Mebusu 
Raif 

-

Türkiye 

Aza 
Antalya 
Rasih 

Büyük MUlet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 27 

Kâtip 
Kângırı Mebusu 

Yusuf Ziya 
Aza 

Konya Mebusu 
Tevfik Fikret 

5 . 1 . 1 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 138 nci 

maddesinin tadili hakkında Bozok Mebusu Ahmet 
Hamdi Beyin (2/408) numaralı teklifi kanunisi en
cümenimize havale edilmekle tetkik ve tezekkür edil
di: 

Filhakika mezkûr 138 nci maddenin, Meclisi 
Umumi azalarının sureti intihabı hakkında müsteni
di ileyhi olan 105 nci maddede bu azanın intihap 
olunacakları kaza ahalisinden bulunmaları meşrut 
olmadığına dair olan fıkra intihabatın ekseriya mer
kezi vilâyetten yapılarak kazaların mecalisi umumi-
yede bihakkın temsil edilmemelerini ve kazalar ih-
tiyacatının mühmel kalmasını intaç ettiğine dair 
olan esbabı mucibe encümenimizce de tasvip edil
miştir, 



— 8 

Ancak bunu teinin için 138 nci maddeyi tadilen 
mevad tespitine lüzum görülmemiş, idarei umumiyei 
Vilâyet Kanununun 105 nci maddesindeki (Meşrut 
olmayıp vilâyet ahalisinden olmaları kâfidir) ibare
sinin tay ve (meşruttur) kelimesinin ilâvesi maksadı 
müemmen görülmekle madde bu şekle göre tadil 
edilmiş olduğundan Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arzolunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Ardahan 
Tahsin 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Mazbata 
Muharriri 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 
Rize 
Esat 

Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Teklifi 
Madde 1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu-

ııuıuın 138 nci maddesi berveçhizir tadil olunmuştur: 
Madde 2. — Encümeni vilâyet azasının ayrı ka

zalar azasından olması şarttır. Meclisi idare ve be
lediye azası istifa etmedikçe encümeni vilâyete aza 
olamaz. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — İdarei umumiyei vilâyat Kanunu

nun 105 nci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir: 
Meclisi umumî azasının, intihap olacakları kaza 

ahalisinden olmaları meşruttur. Meclisi umumî aza-
Iığına intihap olunabilmek için mebus olabilmek salâ
hiyetini haiz olmak lâzımdır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

Maddei muvakkate — İşbu kanunun neşrinden 
mukaddem kesbi katiyet eden intihabat, bu kanun 
ahkâmından müstesnadır. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Namına 
Ardahan 
Tahsin 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Çorum 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

İsmail Kemal 



SIRA NUMARASI : 12 
1341 SENESİ MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN 45 NCİ MADDESİNİN TEFSİRİNE LÜZUM 

OLMADIĞINA DAİR (4/313) NUMARALI KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 7.1.1926 

Adet : 30 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Emlâki mazbuta maaşına mukabil verilecek em

lâkin 1331 senesindeki kıymeti mukayyedekri üze
rinden tefvizi kanunu mahsus ahkâmından olduğu 
hakle Maliye Vekâletince kanunu mezkûrun yanlış 
tefsir edilmek istenilmesi dolayısiyle mağdur edildi
ğinden bahisle Heyeti Umumiyeye müracaat eden 
Hariciye Vekâleti umuru şehbenderi Kalemi Başkâ
tibi Mahmut Beyin olbaptaki istidası üzerine cereyan 
eden muameleyi havi dosya ve Maliye Vekâletinin 
mütalâanamesi tetkik olundu. Filhakika Maliye Ve
kâleti 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
45 nci maddesinin (B) fıkrasında 1331 senesindeki 
kıymeti mukayyedenin esas ittihaz edilmesindeki mak
sat bu tarihe kadar kıyemi muaddele ile ahm ve sa
tım fiyatlarının mutedil ve mübadeleye salih olması 
noktasına matuf olup, bu tarihten sonraki her türlü 
tahavvülâtm 1331 senesideki kıymeti mukayyedeye 
ircaı fıkrai mezkûrenin vaz ettiği esasattan olmasına 
göre 1331 senesine kadar bir gûna tahavvülâta ma
ruz kahmyan emlâk ve arazinin aynı seneye kadar 
maruzu tahavvülât olan emlâk ve araziye tebaan 
kıymetlerinin mümasillerine ircaı ruhu kanuna mu
vafık olacağı yolunda kanunî telâkki ve tefsir istediği 
anlaşılmıştır. Halbuki 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 45 nci maddesi 8e mezkûr madde
nin, (A, B, C, D) (1) fıkraları gayet vazıh ve kâfi 
ahkâmı muhtevi bulunduğu cihetle Maliye Vekâleti
nin bu baptaki noktai nazarı gayrı varit olup, ve 
binaenaleyh maddei mezkûre kabili tefsir görülme
miştir. Mumaileyh Mahmut Beyin, Evrak meyanın-
da bulunan Maliye Vekâletine hitaben yazılmış olan 
bir istidanamesinde kendisine teklif edilen hanenin 
1331 senesi mukayyet kıymeti (220) lira ve bunun ken
disine aynen tefvizi lâzım gelirken mezkûr (220) ora
yı beş buçuk zam ile 1 420 liraya çıkarmak istenil

diği halde ittisah'ndeki yüz ura kıymetti bir hanenin 
kıymetine yüz Ura zammedilerek yalnız iki yüz lira 
mukabilinde Divanı Muhasebat azası Müeyyet Beye 
muamelei tefviziyenin icra edilmiş olması suretiyle 
adlî hakka riayet edilmediğinden bahsedilmesi calibi 
dikkat görüldüğünde ilâveten Meclisi Âliye arzına 
karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
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«A» Maaşatı mezkûre ashabına maaşlarının on 
senelik baliğine tekabül edecek miktarda emlâk ve 
arazi verilir. On senelik maaşları yekûnu yüz lira
dan dûn olanlara emlâk ve arazi yerine bu miktar 
muvafakatlarıyle nakden tesviye olunabilir. 

«B» Verilecek emlâk ve arazi için 1331 senesinde
ki kıymeti mukayyedeleri esastır. Mezkûr tarihten 
sonra tahrir, ferağ, ifraz veya tadilâtı hususiye gö
ren emlâk ve arazi kıymetleri 1331 senesindeki kıy
meti mukayyedelerine irca ve hiç kaydı buhınmıyan-
lara da mümasillerinin 1331 senesi kıymeti mukay
yedeleri nazarı dikkate ahnarak kıymet takdir olunur. 

«C» Verilecek emlâk ve arazi kıymetleri maaşın 
on seneliğinden fazla olduğu takdirde fazla miktar 
sahibi maaşın bir senelik maaşı aslisini tecavüz etmez 
ese bu fark kendisinden nakden istiyfa olunur. Nok
san olduğu surette sahibi maaşa verilecek emlâk ve 
araziyi noksaniyle kabulde veya diğer emlâk ve arazi 
talebinde muhayyerdir. 

«D» Bu kabil maaşat ashabından bir kaçı birle
şerek hisselerini tayin ve müştereken emlâk ve arazi 
talep ederlerse istihkaklarının mecmuuna göre hakla
rında ahkâmı ânife tatbik olunur,; 




