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Onbirinci İçtima 

1 Kânunuevvel 1926 Çarşamba 

MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
2. — SUALLER 
1. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 

Yıldız Kumarhanesi hakkında Hükümetçe it
tihazı muktazi tedabirin neden ibaret oldu
ğuna dair Dahiliye Vekâletinden suali. 

3. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — Seyrisefain idaresinin 1926 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkın
da kanun lâyihası. (1/1013) 

Teklifler 
1. — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Be

yin, «Türk Vatandaşlığı Kanunu» unvanlı 
ıteklifi kanunisi. (2/599) 

2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin, Umuru Belediyeye Ait Ahkâmı Cezaiye 
Hakkındaki Kanunun altıncı maddesinin ta
diline dair teklifi kanunisi. (2/600) 

Tezkereler 
1. — Şehit düşen milis zabitan ve efradı

nın İstiklâl madalyasiyle taltif edilecek olan 
aileleri hakkındaki ikinci defterin gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/803) 

Sayfa 
3 

Sayfa 

3:4 
4 

2. — 9 Kânunusani 1338 tarihli Avans 
Kanununa müzeyyel 13 Kânunusani 1939 ta
rih ve 296 numaralı Kanunun dördüncü mad
desi mucibince henüz tahakkuk muamelesi 
icra edilmiyen mahallerde üç sene müddetle 
tahakkuk ve tahsiline devam edilecek olan 
harp kazançları vergisinin bir sene daha de
vamı tahakkuk ve tahsili hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet tezke
resi. (3/803) 

3. — Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teş
kiline dair olan kanun lâyihasının iadesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/804) 

4. — Memaliki ecnebiyeden celp edilmek
te olan kamyon ve kamyonet ile otobüslerin 
gümrük resminden istisnasına ait bulunan ka
nun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tez
keresi. (3/805) 

5. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
memurin hakkındaki 26 mayıs 1926 tarih ve 
854 numaralı Kanunun dördüncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/806) 

6. — Mahsubu Umumî Kanununun altın
cı maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/807) 

4:5 
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Sayfa 
7. — Mahsubu Umumî Kanununun altın

cı maddesi mucibince muayyen müddet zar
fında vaki olan ve fakat bazı esbabı mania 
hasebiyle neticelenemeyen müracaatların mi
adı kanunisinde vuku bulmuş suretinde kabul 
edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi. (3/808) 

Mazbatalar 
1. — Avukat Kanununun dördüncü mad

desinin tefsiri hakkında (3/652) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

2. — İsparta'nın Hacı Elifi mahallesin
den Arapoğlu namı diğeri Acaroğlu İbrahim 
mahdumu Kâmil hakkındaki hükmü idamın 
tasdikine dair (3/576) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

3. — Kuşadasmın Aziziye Köyünden Ha
lil kızı Huriyenin idamı hakkında (3/703) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

4. — Virancık nahiyesinden Çakıroğlu 
Kâzım ve Haytaoğlu İbrahim haklarında affı 
hususî istihsaline dair (3/780) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

5. — Birinci Büyük Millet Meclisi azası
na verilmiş olan silâhların sahiplerinin vefa
tında vereselerine intikap edip etmiyeceği 
hakkında (3/775) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbata
sı. 

6. — Mülga Meclisi Mebusandan müdev-
ver; Mükellefiyeti Askeriye Kanununun kısım 
kısım tatbiki için Harbiye Nezaretine veril
miş olan salâhiyet müddetinin temdidi hak
kında (1/204) numaralı kararı muvakkat, 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 nci 
maddesine ilâveten (1/198) numarala fıkrai 
muvakkate, Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nunun 42 nci maddesine ilâveten (1/197) nu
maralı fıkrai muvakkate! kanuniye, Askerî 
Ceza Kanununa müzeyyel 24 Temmuz 1330 
tarihli kararname ile işbu kararnameye mü
zeyyel 20 Haziran 1332 tarihli diğer kararna
menin ilgasına dair (1/282) numaralı kararna
me, Askerî Ceza Kanununa müzeyyel 24 
Temmuz 1330 tarihli kanunu muvakkate zey-

5:6 

6:7 
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len (1/281) numaralı kararı muvakkat, Aske
rî Ceza Kanununa zeylen neşrolunan 24 
Temmuz 1330 tarihli kanunda muayyen cü
rümlerle maznun ve mahkûm olan küçük za
bıtan ve onbaşı ve neferatla şeriki cürümleri 

'olan ahalinin affına dair (1/280) numaralı ka
nun, Askerî Ceza Kanunnamesine zeylen 
(1/287) numaralı mevaddı ınuvakkatei kanu
niye, Divanıharbi Örfice verilen hükümlerin 
tabii temyiz olmadığına dair (1/278) numa
ralı kanunu muvakkat, Tedariki Vesaiti Nak
liye Kanununun (1/320) numaralı mevaddı 
muaddelesi, 16 Kânunuevvel 1334 tarihinde 
teşkil olunan fevkalâde Divanıharp lağvedi
lerek teşkil edilen Divanıharbi Örfinin merci 
tayin edildiğine dair (1/365) numaralı karar
name, tdareiörfiye kararnamesine zeyil ola
rak kaleme alınan (1/366) numaralı, kararna
me 13 Ramazan 1294 tarihli İdıardiörfiye ka-
rarnamesiniin 18 Eylül 1335 ıtaribii zeyline mü
zeyyel (1/363) numaralı kararnamenin tayini 
muamelelerine lüzum olmadığı hakkında Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

7. — 25 Eylül 1339 tarihli kanunun, As
kerî Tekaüt ve İstifa Kanunu mucibince icra 
edilecek muharebe zamaimine mütedair mad
desinin İstiklâl Muharebesi esnasında Anado
lu haricinde millî hidematta istihdam edilen
lere de şamil olup olmadığının tefsiri hakkın
da (3/765) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

8. —, İzmir Mebusu Münir Beyin, Teşki
lâtı Mülkiye Kanununun sekizinci maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında (2/595) numa
rala teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

9. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da 
Kara Hasan ve Kara Ali oğullarının hazine
ye teberru ettikleri arsaların kendilerine iade
si hakkında (2/594) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

10. — Kocaeli Mebusu Süreyya ve Deniz
li Mebusu Mazhar Müfit Beylerin, Riyase-
ticumhur Kalemi Mahsus Müdürü Merhum 
Hayati Beyin ailesiyle çocuklarına hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında
ki (2/596) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
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Sayfa 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 9 

11. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk 
vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel ka
nunun onuncu maddesinin tadiline dair 
(2/597) numaralı teklifi kanunisinin sayam 
müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encüme
ni mazbatası. 9 

Takrirler 9 
1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be

yin, Ceza Kanununun 574 üncü maddesiyle 
Meşrubatı Küul'iye İnhisarı Kanununun 18 
inci maddesinin telif ve tefsirine dair takriri. 9 

2. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin, menafii umumiye için alınacak emlâk 
hakkında takriri. 16:18 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD «10 
1. — Hafta Tatili Kanunu mucibince Cu

ma günleri açık bulundurulması caiz olan 
müessesat meyanına etibba„ve diş muayene-

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır efen
dim. 

Onuncu İçtima 
27 Teşrinisani 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin riyasetlerinde inikat ederek zaptı sa-

/. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, Yıldız 
kumarhanesi hakkında hükümetçe iktizası muhtasi te-
dabirin neden ibaret olduğuna dair şifahi sual takriri 

Sayfa 
hanelerinin de ithali muvafık olup olamıya-
cağı hakkında (3/764) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 10ı: 13 

2. — Ankara Cemiyeti Umumiyei Beledi
yesi devrei intihabiyesinin kaç seneden iba
ret bulunduğunun ve Memurin Kanununa 
nazaran, Cemiyeti Umumiyei Belediyelerdeki 
memur azaların azalık sıfatlarının devrei inti-
habiye nihayetine kadar devam edip etmiye-
ceğinin tefsiri hakkında (3/754) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 13 

3. — Eskişehir'de dördüncü Kolordu Ku-
mandanlığınca karargâh ittihaz kılman kulüp 
binasının sureti iştirası Emlâk Kanununa 
tevfikan vaki olmadığı için Müdafaai Milli
ye Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında 
tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren halline dair 
Divanı Muhasebat Riyasetinin (3/347) nu
maralı tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası. 13:16 

bık hulâsası okundu ve kabul edildi. İstanbul Mebu
su Refet Paşanın istifanamesi okundu. 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun ikinci defa olarak tayini esami 
ile reye vazedilerek ekseriyetle kabul ve çarşamba 
günü içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS —Dahi l iye Vekâletine havale edilmiştir. 
Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa var mı 

efendim? (hayır sesleri) Zaptı sabık kabul edilmiştir. 
efendim. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 14,25 

REİS : Hasan Bey 

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

REİS — Celseyi küşad ediyorum. 

1, — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2 — SUALLER 
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Ruznameye geçmezden evvel; geçenlerde Edir
ne'de vuku bulan davet üzerine Kurtuluş Bayramı
na Meclisi Alice intihap edilmiş bir heyet gönderil
mişti. Divanı Riyasetten dahi bendeniz iştirak etmiş
tim. Bu vazifeyi ifa ettik. 

Sevgili Trakya'mızın Kurtuluş Bayramını yıldö
nümüne tesadüf eden bu yevmi mesutta bütün halkın 
tezahürat ve süruru fevkalâde olmuştur. Başta va-

Lâyıhalar 
/ — Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi bütçesine 

tahsisatı munzamma itası hakkında kanun lâyihası 
(1/1013) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Teklifler 
/. — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin, 

«Türk Vatandaşlığı Kanunu» unvanlı teklifi kanu
nisi. (2/599) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Umu

ru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkında Kanunun 
altıncı maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi. 
(2/600) 

REİS — Bunu da Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Şehit düşen Milas zabit an ve efradının İs

tiklâl madalyasiyle taltif edilecek olan aileleri hakkın
daki ikinci defterin gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/803) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — 9 kânunusani 1338 tarihli Avans Kanununa 
müzeyyel 13 kânunusani 1339 tarih ve 296 numaralı 
kanunun dördüncü maddesi mucibince henüz tahdit 
muamelesi icra edilmiyen mahallerde üç sene müd' 
detle tahakkuk ve tahsiline devam edilecek olan harp 
kazançları vergisinin bir sene daha devamı tahak
kuk ve tahsili hakkındaki kanun lâyihasının iadesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/803) 

REÎS — Var okunacak. 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Maliye Vekâletinden yazılan teşrinisani 1926 ta
rih ve 34069/133 numaralı tezkerede 9 kânunusani 
1338 tarihli Avans Kanununa müzeyyel 13 kânunu
sani 1339 tarih ve 296 numaralı Kanun mucubince 

tanın büyük halaskarı Gazi Paşa Hazretleri olduğu 
halde Büyük Millet Meclisinin vatana, millete terak
ki ve inkişaf istikameti olmak üzere açtığı yollar 
üzerinde emniyetle yürümesi temenniyatını hürmetle 
tebliğe bendenizi memur ettiler, arz ediyorum efen
dim. 

(Teşekkür ederiz sesleri) 

tahakkuk ettirilecek harp kazançlarının bir sene 
daha temdidine ait ve şubat 1926 tarih ve (6/357) 
numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâyi
hasının istirdadına lüzum görülmüştür. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi mua
melenin ifa Duyurulmasını rica eylerim efendim^ 

Başvekil 
ismet 

REİS — Bu kanun lâyihasını Başvekâlete iade 
ediyoruz efendim. 

3. — Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teşkiline 
dair olan kanun lâyihasının iadesi hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/804) 

REÎS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Maliye Vekâletinden yazılan 15 teşrinisani 1926 

tarih ve (33976/129) numaralı tezkerede Kadastro 
Müdüriyeti Umumiyesi teşkiline ait bulunan 17 mart 
1926 tarih ve (6/1513) numaralı tezkere ile takdim 
edilmiş olan kanun lâyihasının istirdadına lüzum gös
terilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi muame
lenin ifa buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

REİS — Bu lâyihayı da Başvekâlete iade edece
ğiz efendim. 

4. — Memaliki ecnebiyeden celp edilmekte olan 
kamyon, ve kamyonet ile otobüslerin gümrük resmin
den istisnasına ait bulunan kanun lâyihasının iadesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi. (3/805) 

REÎS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Maliye Vekâletinden yazılan 15 Teşrinisani 1926 
tarih ve (33976/129) numaralı tezkerede ecnebi mem
leketlerinden celp edilmekte olan kamyon, kamyonet 
ve otobüslerin gümrük resminden istisnasına ait bu
lunan ve 7 Kânunuevvel 1340 tarih ve (6/4472) nu-

3. — EVRAKI VARİDE 
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maralı tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâyi
hasının istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi mua
melenin ifa buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

REİS — Bu lâyihai kanuniyeyi de Başvekâlete 
iade ediyoruz, efendim. 

5. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen memu
rin hakkındaki 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 numaralı 
kanunun dördüncü maddesinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi. (3/806) 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey; 

evvelce bu kanunu Adliye ve Dahiliye Encümenle
ri müşterek yapmıştı, tefsiri de her iki encümen müş
terek yapsın. 

REÎS — iki encümen müşterek yapmıştı. Bina
enaleyh hem Adliye, hem Dahiliye Encümeninin müş
tereken tefsiri için... (Muvafıktır sesleri) Şu halde lâ-
yiahi hem Adliye ve Dahiliye Encümenlerine havale 
ediyoruz, efendim. 

6. — Mahsubu Umumî Kanununun altıncı mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/807) 

RElS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

7. — Mahsubu Umumî Kanununun altıncı mad
desi mucibince muayyen müddet zarfında vaki olan 
ve fakat bazı esbabı mania hasabiyle neticelenmiyen 
müracatların miadı kanunisinde vuku bulmuş sure
tinde gabul edilip edilmiyeceğini tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/808) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Avukat Kanununun dördüncü maddesinin 

tefsiri hakkında. (2/652) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — İsparta'nın Hacı Elifi mahallesinden Arap-

oğlu namı diğeri Acar oğlu İbrahim mahdumu Kâ
mil hakkındaki hükmü idamın tasdikine dair. (3/576) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
21 . 3 . 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İsparta'nın Hacı Elifi mahallesinden Arapoğlu 

namı diğeri Acaroğlu İbrahim makdumu Kâmil'in 
idamı hajckında İsparta Cinayet Mahkemesince itti- 1 

haz ve Mahkemei Temyiz Ceza Dairesince tasdik edi
len ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince merasimi kanunfyesi ikmal edil
mek üzere Adliye Vekâletinin musaddak sureti mer
but 17 Mart 1926 tarih ve (28/3019) numaralı tezke
resiyle tevdi olunan ilâm ile müteferrik evrak aynen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

i Başvekil 
Doktor Refik 

Adliye Encümeni Mazbatası 
İsparta'nın Hacı Elifi mahallesinden Arapoğlu 

namı diğeri Acaroğlu İbrahim makdumu Kâmil'in 
idamı hakkında İsparta Cinayet Mahkemesince ve
rilen hüküm Temyiz Mahkemesince tasdik kılınmış 
olmakla ifayı muktezasına dair 21 Mart 1926 tarih ve 
(6/1078 numaralı Başvekâlet tezkeresi encümenimize 
havale buyurulmakla evrakı müteferriası tetkik ve 
idam hükmünü muhtevi ilâm başkan başa kıraat 
edildi. 

Mahkûm Kâmil'in İsparta'nın Yaylazade mahal
lesinden Kelleroğullarından Cafer oğlu Hacı Meh
met'in hanesine merkumun bulunmadığı sırada ley-
len ve müsellehan sirkat maksadiyle dahil olarak 
gördüğü muhalefet üzerine zevcesi Ijtafia ve mahdu
mu Hüseyin Arifi müteadit mahalljerinden cerh et
tikten ve mecburenin boğazındaki altınları koparmak 
ve başında bulunan fesindeki altnjılariyle saçlanna 
muallak altınlarını saçlarını ortasından kesmek sure
tiyle ahz ettikten sonra firar ettikleri ve vakadan bir 
kaç saat sonra Hüseyin Arifin ve yej"i sekiz gün son
ra mezbure Refianın aldıkları cerihadan müteessiren 
vefatlarına sebebiyet verdiklerinin sübutuna binaen 
merkumun idamına ita edilen hükmijin Temyiz Mah
kemesince ekseriyetle tasdik edildiği anlaşılmış ve 
Hükmü mezkûrun tahfif ve tahvilini mucip esbap 
görülememiş olduğundan infazı, Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
•Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Mazbajta Muharriri 
jVozgat 

AhEJıet Hamdi 

Aza 

— 5 — 
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Aza 
Karesi Mebusu 

Osman Niyazi Bey 
müzakeresinde bulunmuş 

imza esnasında bulunmamıştır. 
Aza 

Saruhan 
Kemal 

Aza 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Kuradasının Aziziye köyünden Halil kızı 
Huriyenin idamı hakkında (3/703) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
17 Mayıs 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kuşadasına merbut Aziziye kayesinden Halil kızı 

Huriyenin idamı hakkında izmir Cinayeti Mahkeme
since ittihaz ve Mahkemei Temyiz Ceza Dairesince 
tasdik edilen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ne: 
maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edil
mek üzere Adliye Vekâleti Celilesinin musaddak su
reti merbut 13 Mayıs 1926 tarih ve (60/5160) nu
maralı tezkeresiyle tevdi olunan ilâm ile buna müte-
ferri evrak aynen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticenin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Zevci Ali'yi katletmek maddesinden müttehim 
Kuşadasının Aziziye karyesinden Halil kızı Huriyenin 
idamına dair İzmir Cinayet Mahkemesinden sadır olan 
hükmün tasdikini mutazammın Mahkemei Temyiz 
Ceza Dairesinden verilen 8 Mayıs 1926 tarih ve 
(1819/1927) numaralı ilâm ile evrakı müteferriası 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi muci
bince Meclisi Âlice muktezasının ifasına müsaade 
buyurulması rica olunur efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Zevci Aliyi katletmek cürmünden müttehim olan 

Kuşadasının Aziziye karyesinden Halil kızı Huriyenin 
idamına dair İzmir Cinayet Mahkemesinden sadır olan 
hükmün tasdikini mutazammın Mahkemei Temyiz 

Ceza Dairesinden verilen 8 Mayıs 1926 mali tarih ve 
(1819/1927) numaralı ilâm ile evrakı müteferriası Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
muktezasının ifası zımnında takdim kılındığını havi 
Başvekâlet tezkeresi encümenimizce havale buyurul-
makla bu bapdaki ilâm ve evrakı mü tef erri asiyle bir
likte tetkik ve mütalaa olundu. 

Mezbure Huriyenin evvelki nişanlısına benzettiği 
ameleden Mestanoğlu Hasanla aşk ve alâka peyda 
ederek hadisei katilden mukaddem merkum Hasan
la kaçmayı ve bunun neticesinden korkarak zevci Ali
yi ortadan kaldırmak maksadiyle vesait ihzar etmeyi 
düşünmüş ve ahiren Hasanla münasebatının zevci ta
rafından duyulmuş olmasındaki şüphe üzerine kısa bir 
müddet münasebatının inkitaa uğramasından dolayı su
reti kafiyede kesileceği endişesiyle evvelden beri ta
savvur ve tasmim ettiği veçhile vaka gecesi daha 
akşamdan bakkaldan ip tedarik ederek zevcinin ha
neye gelmesini gözlemiş ve zevci Ali gece evine ge
lerek yatıp derin uykuya dalmasından bilistifade mez
kûr ipin bir ucunu oda dahilindeki kerevete bağla
mak ve diğer ucunu ilmik yaparak kocasının boy
nuna geçirmek suretiyle diğer ucundan kuvvetlice çe
kerek boğduktan ve ipde husule gelen asarı örterek 
katli vakiin hariçten vaki olmuş bir tecavüz neticesin
de hadis olduğu zehabını vermek üzere daha evvelden 
hazırladığı ustura ile boğazından keserek fiili katli it
mam etmiş olduğunun delâili kanuniye ile sübutuna bi
naen idamına dair verilen hüküm ve kararın Temyiz 
Mahkemesinden tasdik edildiği anlaşılmış ve cezanın 
af ve tahfifini mucip bir sebep dahi görülememiş idü-
ğünden infazı keyfiyetinin Heyeti Umumiyeye arzına 
karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muhariri 

Kastamonu Yozgat 
Necmettin Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Çorum 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Saruhan 
Kemal 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı efen
dim? Mütalaa yok yalnız bir takrir aldım :• 
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Riyaseti Celileye | 
Halil kızı Huriyenin cezasının müebbet ağır hapis I 

cezasına tahvilini teklif ederim. I 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
(Öyle şey yok sesleri.) I 
REİS — Adliye Encümeninin bu nokta hakkında 

bir noktai nazarı var mıdır efendim? Celâl Nuri Be- I 
yin takririni reyi âlinize arz ediyorum. Takriri kabul I 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Takrir ekseriyetle kabul edilmiştir efen- I 
dim. I 

O halde cezanın müebbet ağır cezasına tahvilini ka- I 
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.... Kabul edilmiştir. I 

4. — Virancık nahiyesinden Çakıroğlu Kâzım ve I 
Hayatoğlu İbrahim haklarında affı hususi istihsaline I 
dair (3/780) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye I 
Encümeni mazbatası. » I 

REtS — Okunacaktır. 
4 Mart 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine I 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi I 
mucibince muamelei kanuniye ikmal edilmek üzere Ad
liye Vekâletinden gönderilmiş olan Virancık nahiyesi- I 
nin Kızık kariyerinden Çakıroğlu Kâzım bin Ali 
ve Haytaoğlu İbrahim birii Metanet Aliye ait evrak 
ile vekâletin buna müteallik tezkeresinin musaddak 
surelti takdim edilmiştir. 

Miektezasının ifasına müsaade buyorultnasını I 
rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet I 

SURET 
Adliye Vekâleti 

Ceza İşleri 'Müdürlüğü 
12988 

158 
1340 senesi teşrinisanisinin onuncu günü Viran

cık nalhlyasiriin Kızık 'karyesinden yetim Mustafa 
kızı ve Asker Hüseyin zevcesi Ayşenin mıüselfehan 
önün© geçenek cebren kaçırdıkları İddiasıyle rmaz-
nun ve mevkuf bulunan karyei mezkûreden Çakır
oğlu Kâzım ibin Ali ve Haytaoğlu İbralhim bin Meh
met Alinin nakzı vaki üzerine cereyan eden muha
kemeleri neticesinde merlkumanın mülga Kanunu 
Cezanın 206 ncı maddesinin fıkrai mahsusasına 
tevfikan ve iptidayı tevkifleri olan 20 teşrinievvel 
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| 1340 tanihden itibaren beşer sene müddetleri1© kü-
I reğe konulmalarına dair Kütahya Cinayet Mahke-
I meşinden sadır olup Mahkemeyi Temiyiz Ceza Da-
I iresinin 7 Mart 1926 tarihli ilâmıyle tasdik olunan 
I hükmü havi zabıtname ve evrakı müteferriasına 
I nazaran merkuman tarafından kaenrıktığı iddia olu-
I nan mezburenin ahiren vuku bulan davası üzerine 
I Eğrigöz hakimliğince cereyan eden muhakemede 
I z.Vwi Hasan oğlu IHüseyinin seferberlikte emsaiylte 
I askere s'evk olunup 'dördüncü oridulda elli dloküzun-
I cu alayın ikindi taburunun ikinci bölüğünde vazifei 
I askeriyesini ifa etmekte iken 1334 senesinde Fozan-
I iti Hastahanesimde tahtı tedavide iken eceli mevu-
I ıdiyle vefat ettiğime idair 19 haziran 1926 tarih'indle 

hüküm verildiği evrak meyanında mevcut ilâm mün-
I ıderecatından numayan olmuş ve şu ha}e görede mez

burenin kaçırıldığı esnada zevcinin vefat etmıiş ol
duğu ve merkumanın hareketlerin zatüzzevç olma
yan mezbureyi kaçırmaktan ibaret ve rnalddei mez-
kûrenin «Kaçırılan şahıs gerek zükürdan olsun ge
rek İnâsdan olsun on 'beş yaşını ikmal eylemiş ise 
hir seneden üç seneye kadar hapsölunur» fıkrasına 
temas eden mıevaddan bulunduğu anlaşılmış ve hak-

I kırımdaki mıalhkûmiyet ilâmının Mahkemei Temıytiz-
ce musalddalk bulunmuş olması hasaibiıyle turuku 
âdüyei kanuniyeye tevessül etmek suretiyle ıslahı 
imkânı möfküt ye mağduriyetlerinin ancak affı hu
susî ile ref vş tadili mümkün bulunmuş olduğundan 
eslbalbı maruzadan naşı Teşkilâtı 'Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesine tevfikan mıerkumanın Türk 
Ceza Kanunu mucibince müddetçe muadil olmak 
üzere hapse tahvil edilmiş olan beşer seneden iıbaret 
cezalarının fıkrai rnezkûrenin asgari had bulunan 
bir seneye indirilmek suretiyle Büyük Millet Mecli
si Âlisince cezalarının tahfifi ve tahvili esbabının 
istikımaline müsaade Ibuıyuruliması rica ve bu bapda-

! ki evrakı hükmiyei rapten takdıiim olunur efendıim. 

Adliye Vekil 
I Mahmut Esat 

Adliye Encümeni Mazbatası 
| 1340 senesinde Virancık nahiyesinin Kızık Mus

tafa Kızı ve Asker Hüseyin zevcesi Ayşenin müsel-
lehan önüne geçerek cebren kaçırmak keytfiyetin-
>den dolayı karyei mezkûreden Çakıroğlu Kâzım ve 
Hayta oğlu İbralhim haklarında Kütahya Cinayet 
Mahkemesince mülga Kanunu Cezanın 206 ncı 
maddesinin fıkrai mahsusasına tevfikan beşer sene 
müddetle küreğe konulmalarına dair mahkeme! rnez-
kûreden verilen hükümde hata olduğundan hüküm 
Mahkemei Temyizce de tasdik kılınmış olmakla süveri. 

7 — 
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saire ile ıslahı mümkün bulunmadığından affı sure
tiyle tashihi Adliye Vekâletimin 19 teşrinievvel 1926 
tarih ve 158/12988 numaralı tezkeresine atfen Baş
vekâletin 4 teşrinisani 1926 tarih ve (6/4147) numa
ralı tezkeresinde işar olunmuş ve mezkûr tezkere ile 
evrakı mütealliıkası encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla mütalaa ve tezekkür edildi. 

Mahkûmanı merkuman haklarında Kütahya Ci
nayet Mahkemesiinde mezburenin zevcinin vefat et
tiğine bir kaydı resmî ve delil kâfi görülemeyip za-
tüzzevç addedilerek mezkûr 206 ncı maddenin 4 üncü 
fıkrasına tevfikan itfa edilen hüküm Temyiz Mahke
mesinden tasdik ediltiıkten sonra mezburenin vuku 
bulan davası üzerine Eyrıigöz halkknliğinee cereyan 
eden muhakemede zevci Hasanoğlu Hüseyin'in sefer
berlikte emsalliyle askere sevk olunup dördüncü or
duda vazifei askeriyesini ifa ettiği sırada hastalana
rak Pozantı hastahanesinıde tahtı tedaviye alınmış
ken 1334 senesinde eceli mevudıyle vefat ettiğine 
hüküm verildiği ve şu suretle merkumanın fiil ve 
hareketleri zatüzzevç olmıyan bir kadının kaçırılma
sı keyfiyetinden ibaret olduğu tetkikatı vakıadan an
laşılmıştır. Mezıkûr 106 ncı maddenin bu hadiseye 
temas eden üçüncü fıkrası ise (Kaçırılan şaıhis gerek 
zükûrdan olsun, gerek inasdan olsun on beş yaşını 
likmaü eylemiş ise faili bir seneden üç seneye kadar 
hlapsolunur) diye muharrer olmasına binaen mer
kumanın bervechi meşrufo mahkûmiyetlerinde isabet 
olmadığı cihetle hükmedilmiş olan beş sene kürek 
cezasının mezkûr üçüncü fıkradaki cezanın haddi 
asgarisi olan birer seneye tenzili suretiyle dörder se
nelerinin affı hususu Heyeti Umumiyeye arz olu
nup 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 

Kastamonu Mebusu Bozok 
Necmettin Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Çorum Saruhan 
Münür Kemal 

Aza 
Karesi Mebusu 

• Osman Niyazi Bey 
Müzakeresinde bulunmuş. 

Hinıi imzasında bulunmamıştır. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle

ri). Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

Kabul etmiyeniler lütfen el kaldırsın... Mazbata ka
bul edilmiştir. 

5. — Birinci Büyük Millet Meclisi azasına veril
miş olan silâhların sahiplerinin vefatında vereseleri
ne intikal edip etmiyeceği hakkında (31775) numara-, 
lı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaa! Milliye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

6. — Mülga Meclisi Mebusundan müdevver, Mü
kellefiyeti Askeriye Kanununun kısım kısım tatbiki 
için Harbiye Nezaretine verilmiş olan salâhiyet müd
detinin temdidi hakkında 01204) numaralı kararı 
muvakkat, Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 inci 
maddesine ilâveten (1/198) numaralı fıkrai muvak
kate, Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 inci 
maddesine ilâveten (1/197) numaralı fıkrai muvak
katti kanuniye, Askeri Ceza Kanununa müzeyyel 
24 Temmuz 1330 tarihli kararnamei ile işbu karar
nameye müzeyyel 20 Haziran 1332 tarihli diğer ka-
aramamenin ilgasına dair (1/182) numaralı kararna
me, Askerî Ceza Kanununa müzeyyel 24 Temmuz 
1330 tarihli kanunu muvakkate zeylen (1/281) nu
maralı karan muvakkat, Askerî Ceza Kanununa zey
len neşrolunan 24 Temmuz 1330 tarihli kanunda mu
ayyen cürümlerle maznun ve mahkûm olan Küçük 
zabit an ve onbaşı ve ne fer atla şeriki cürümleri olan 
ahalinin af fine dair (1/280) numaralı kanun, Askerî 
Ceza Kanunnamesine zeylen (1/278) numaralı me-
vadı muvakkatti kanuniye, Divanıharbı Örfice veri
len hükümlerin tabii temyiz olmadığına dair (1/367) 
numaralı kanunu muvakkat, Tedariki Vesaiti Nakli
ye Kanununun (1/320) numaralı mevaddı muaddilesi, 
16 kânunuevvel 1334 tarihinde teşkil olunan fevka
lâde Divanıharp lağvedilerek teşkil edilen Divanı
harbı örfî merci tayin edildiğine dair (1/365) numa
ralı kararname, İdareiörfiye kararnamesine zeyil ola
rak kaleme alınan (1/366) numaralı kararname, 13 
ramazan 1394 tarihli İdareiörfiye kararnamesinin 
18 Eylül 1335 tarihli zeyline müzeyyel (1/363) nu
maralı kararname hakkında tayini muamelelerine lü
zum olmadığına dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Var, okunacak : 

Riyasete 
Merbut cetvelde hulâsaları yazılı mülga Meclisi 

Möbusandan müdevver evraktan encümenimize ha
vale olunanlardan biir tamı elyevm Meclisi Âlice 
kabul edilen kavanin ile mevkii meriyetten kalkmış
tır. Bir kısmınında meriyet müddeti hitam bulmuş-
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tur. Encümen bunların tayini muamelelerine lüzum 
olmadığına karar verdi. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reis Riizo 
AM Ekrem 

Kâtip Aza 
Kocaeli Bolu 
İbrahim Cevat Atobas 

Aza Aza 
Gaziantep Siverek 
Kılıç Ali Kadri 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmıiyenler lütfen el kaldırsın... Maz
bata kabul edilmiştir. 

7. — 25 Eylül 1339 tarihli kanunun, Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanunu mucibince .icra edilecek mu
harebe zamaimine mütedair maddesinin İstiklâl mu
harebesi esnasında Anadolu haricinde millî hidemat-
ta istihdam edilenlere de şâmil olup olmadığının tef
siri hakkında (3/765) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyasete 
25 Eylül 1339 tarihli kanunun yedinci maddestoy-

le muayyen tarihler arasında Anadolu'ya iltihak eden 
za'bitana harp kıdemi verilmektedir. 

Başvekâlet Anadolu'nun haricinde bulunupda Mil
lî Mücadeleye hizmetleri ile iştirak eden zafoitana da 
bu zammın verilip veriilmiyeceğinde tereddüt ederek 
maddenin tefsirini istiyor. 

Müzakere ettik. Kanun sarihtir. Anadolu'ya ilti
hak etmeksizin hariçte Mücadelei Milliye için çalı
şanların bu kıdemden istifade etmelerine imkân yok
tur. 

Esasen kanun, bu zafbitanı nispeten hafif olan 
hizmetlerine göre tekaüt edilmemek, tahsisat vermek. 
gibi himayeye mazhar kılmıştır. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Rize 

Afyon Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Siverek 
İbrahim Kadri 

Aza Aza 
Bitlis Ordu 

Muhittin Nami Recai 
Aza 

Afyonfcarahisar 
Musa Kâzım 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bu meselenin Memurin Ka
nununa temas eden bir noktası vardır ki o nazarı 
dikkate alınmamıştır. Encümen azalariyîe bendeniz 
görüştüm, bugün müzakere edilecek halde değiller. 
Bir defa daha müzakere edeceğiz. Ruznameye alın
masını rica ederim. " ' 

REİS — Vekil Bey ruznameye alınmasını teklif 
edilyorlar. Binaenaleyh ruznameye alıyoruz efendim. 

8. — İzmir Mebusu Münir Beyin, Teşkilâtı Mül
kiye Kanununun sekizinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında (2/595) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine hayale ediyoruz. 

9. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Karaha-
san ve Kara Ali oğullarının Hazineye teberru ettik
leri arsaların kendilerine iadesi hakkında (2/594) nu
maralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

10. — Kocaeli Mebusu Süreyya ve Denizli Me
busu Mazhar Müfit Beylerin Riyaseti Cumhur Ka
lemi Mahsus Müdürü merhum Hayati Beyin ailesiy
le çocuklarına Hidematı Vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkındaki (2/566) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha encüme
ni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

/ / . — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Umu
mî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergileri hak
kındaki kanununlara müzeyyel kanunun onuncu mad
desinin tadiline dair (2/597) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
/. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Ceza 

Kanununun 574 üncü maddesiyle Meşrubatı Küuliye 
İnhisarı Kanununun 18 inci maddesinin telif ve tef
sirine dair takriri. 

REİS — Adliye ve Muvazenei Maliye Encümen-
lenine havale ediyoruz. 

Efendim, müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

9 — 
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3. - MÜZAKERE 

1. — Hafta Tatili Kanunu mucibince Cuma gün- I 
leri açık bulundurulması caiz olan müessesat meya-
nına etibba ve diş muayenehanelerinin de ithali mu
vafık olup olamayacağı hakkında (31734) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. (1) 

REİS — Bunun bugün ilk inci müzakeresini yapa
cağız. Bu hususta Bozofc Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin bir tadilnamesi vardır, onu okuyoruz : [ 

Riyaseti Celileye 
Hafta Tatili Kanununun tadili hakkındaki kanu

nun aşağıdaki şekil dairesinde kabulünü arz ve tek
lif eylerim. • ^ I 

Hafta Tatili Kanununun Dördüncü ve Beşinci Mad
delerinin Tadili Hakkında Kanun. 

1. — Hafta Tatili Kanununun dördüncü madde
cinin A fıkrası berveçhiatî tadil edilmiştir. 

Haıstahaneler, dispanseriler, eczaneler, etibba ve I 
diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji labora-
tuvarları, hamamılar ve tefohirhaneler. 

Madde 2. — Dördüncü maddenin C fıkrası ber
veçhiatî tadil edilmiştir. I 

Matbaalar, münhasıran yevmî gazete bayileri, mü-
veziler, umumî kütüphaneler, umum bahçeler, tiyat- I 
rolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, I 
halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, 
Tayyare Cemiyeti piyango biletli satış şubeleri. 

Madde 3. — Dördüncü maddenin E fıkrası ber-
vechiaitî tadil edilmiştir. I 

Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kah
vehaneler. I 

Madde 4. — Mezkûr kanunun beşinci maddesi I 
berveçhiatî tadil edilmiştir. 

Fınncıler, kasaplaır, yalnız sebze ve -yaş meyve 
ve tütün satanıliar, berberler, nalbantlarla alât ve ede- I 
vatı ziraiye tamircileri müesseselerini, dördüncü I 
maddedeki müesseseler gibi açık bulundurabilirler. 

Madde 5. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 6. — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. I 

Yozgat Mebusu I 
Ahmet Hamdi I 

(1) Birinci müzakeresi 27 inci cilt, yedinci içti-
madadır. 
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EDİLEN MEVAD 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır, 
hayır. 

Madde 5. — Hafta Tatili Kanunu mülgadır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HJLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Bey arkadaşımızın bu 
deı'a verdikleri tadil teklifi evvelce bizim kabul etti
ğimiz şekilden başka bir şekli ihtiva etmiyor. Yalnız 
biz kanunun aslında bulunan bazı kelimeleri tekrar
dan içtinap etmiş ve tadilimiz neleri ihtiva ediyorsa 
onları ilâve etmiştik. 

Hamdi Bey onları tekrar yazıyor. Aşağı yukarı 
bu şekilde olacaktır. İkisi bir birine ilâve edildiği za
man bir kısmı tadil, bir kısmı ilâve oluyor ve bu şek
li ihtiva ediyor. Binaenaleyh yeni bir hükmü ihtiva 
etmediği için aynen kabulü lâzım gelir. Yalnız bir 
fıkra ilâve etmişler. «Tütün satanlar»,. Biz tütün sa
tanları istisna etmemiştik. Bundaki nokta* nazarımız 
şu olmuştur : Tütüncüler münhasıran tütün satmıyor
lar, daha başka bir çok şeyler satıyorlar. Bunlara 
muafiyet verildiği zaman tütüncüler bir taraftan tü
tün satacak diğer taraftan - Kontrol altında bulun
salar bile - satmakta oldukları kâğıt, kalem, müski
rat gibi şeyleri de beraber satacaklar. Bir çarşının 
iki tarafında tütüncü vardır. Birisi yalnız tütün sat
tığından, istifade edecektir. Diğeri başka şeyler de 
sattığından, istifade edemiyecektıir. Bundan başka 
malumu âliniz, memleketimizde münhasıran tütün 
satanlar hemen hiç yok gibidir. Tütün satmakla be
raber başka bir kısım eşya da satıyor. Binaenaleyh 
muafiyete dahil olamayacaktır. Halbuki bu adam, 
hesap etmiştir kıi benim tütünde şu kadar istifadem 
vardır. Ben o satışdan hayatımı kazanıyorum, ver
gimi verebileceğim, ne ise o şeraiti hayatiye ve ikti
sadiye, onu ifa edeceğim, Biz simidi diyoruzkİ: Mün
hasıran tütün satan muaftır, tütünle beraber diğer 
eşyayı da satan muaf değildir. Şu halde birisi cuma 
günü satış yapacak ve kâr edecektir. Öbür tarafta 
tütün ile beraber başka eşya satan Zarar edecektir. 
Binaenaleyh muvazenesizlik vardır. Birisi istifade 
ediyor, ötekisi istifade etmiyor. Et, ekmek gibi ha-
yayici zaruriyeden olsa idi; belki muaf tutabilirdik 
ve derhal kabul ederdik. Tütün nihayet mükeyyifat-
tandır. Çok temenni olunurki tütün biraz noksan 
içilerek sıhhattan kazanırsın. Tütün havayici zaruri
yeden olmadığına nazaran bunun kabul edilmemesi 
daha doğrudur. Dahiliye Encümeninin kabul ettiği 
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şekilde kalbul olunursa mesele halledilir veyahut; Ah
met Hamdi Beyin tadilinde bir «tütüncü» kaydı var
dır. Bu kayıt istisna edildikten sonra o, kabul edil
melidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
ilkin şunu teessüfle söyliyeyirn İki arkadaşımla aykı
rıyım. Tütün misalini geitirdi. Arkadaşlar; birtakım 
açık gözler, madrabazlar cuma günümden öyle isti
fade ediyorlar 'ki beş kuruşluk tütünü altıya, yediye, 
ona satıyorlar. İşte asıl buna müsaade edilmemelidir. 
Sizin dilinizce vazıt kanun denilen kimse yahut Mec
lis bu 'kanunları koyuyor. Acaba bu kanunu koy
maktaki maksat ve hikmeti nedir? Sıhhat ve sıhhi -
yat.. (Türkçesini. söyle sesleri). Sağlamlık, sağlamlık
lar. Ben cemiyetin hatırı için, beyefendi hazretleri 
sigaralarını hanımefendi hazretleri... 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Efendim; ikinci mü
zakeredir. Yalnız tadliname verenler söz söyleye
bilir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mevzua 
dair efendim; (Gürültüler). 

REİS — Tadil teklifiniz var mıdır efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vardır, 
vereceğim efendim (Gürültüler). Arıkadaşlar hafta 
tatili Londra'da cumîartesi öğleyin başlar, pazartesi 
öğleyin biter. 

Biinaenaleyh ya bu usulü kabul edersiniz ya bir 
madde kabul edersiniz: Türkiye'de Hafta Tatili Ka
nunu mülgadır, kaldırılmıştır. (Bu doğru sesleri) (Al
kışlar). 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; 
bendenizin takdim ettiğim taıdülname Dahiliye Encü
meninin 'kabul ettiği ibarenin aynıdır. Yalnız Dahi
liye Encümeni şekli kanunide tanzim etmediği için 
bendeniz bu hususu temin etmek üzere tadilnameyi 
verdim ve bir kelime ilâve ettim : Tütün satıcılarının 
da açıik bulundurulması.. Bunun esbabı mucibesini 
arz edeceğiim: Tütün bayileri ekseriye miallul gazi
lerdir. Bunlar, Ankara'da münhasıran tütün bayii ol
masa bile İstanbul'da, İzmir'de, diğer büyük şehir
lerde vardır. Münhasıran tütün satıyorlar, onunla 
her gün kazandığı para ile plkmek alıp yiyor. Şayet 
bunlar tütün satmazlarsa arada şu, bu, yani malul 
gazilerden başkası yine satıyor. Fakat malul gaziler 
o günün ticaretinden mahrum kalıyorlar. İşte bende
niz bu ciheti temin için yalnız tüttün satıcılarını ilâ
ve ettim. Tadilim de bundan ibarettir. Kabulünü ri
ca ederim. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Eefendim;, ta
dil teklifi sahibi ile encümen arasında bjir çok nok
tadan ihtilaf vardır. Binaenaleyh tadilnfmeyıi encü
mene havale edelim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Ejfendim, tak
ririn encümene gelmesine lüzum yoktuk. Lâyihanın 
ikinci müzakeresidir. Zaten takrir sahibi ile bütün 
hususatta mutabıkız. Yalnız tütün satıcılarını ilâve 
etmek istiyorlar. Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur, mesele halledilir. 

REÎS — Efendim, takrir sahibi ile encümen ara
sında ihtilâf yoktur. Encümen buna aynjen muvaffa
kat ediyor. Lâyihanın ikinci müzakeresidir. Müsaa
de ederseniz tadil teklifini madde maddç reye koya
cağım. Yalnız ayrıca iki teklif vardır ıjci itadilname 
mahiyetindedir, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
(Tayyare bileti satanlar) tabirinden; evvel bir 

(münhasıran) kelimesinin ilâvesini teklif j ederim. 
Denizli İMebusu 
Haıydarl Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Her muhitte bir bakkal dükkânının münavebeten 

açtırılmasın! arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Mehmet Vasfi 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — ^fendim, mü
saade ederseniz takririmi izah edeyim. 

REİS — Tadilname mahiyetinde cjeğildir efen
dim. 

MEHMET VASFİ BEY (Bollu) -4- Tadilname 
mahiyetindedir. Müsaade buyurun izah ;edeceğim. 

Birinci Madde — Hafta Tatili Kanununun dör
düncü maddesinin (A) fıkrası berveclıiâtî tadil edil
miştir. 

Hastahaneler, dispanserler, eczaneleri etibba ve 
diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji labora-
tuvarları, hamamlar ve tephirhaneler, i 

REİS — Bu tadil veçhile maddeyi jcabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

İkinci Madde — Dördüncü maddenin (C) fıkrası 
bervechiatî tadil edilmiştir. , 

Matbaalar, münhasıran yevmî gazete bayileri, 
müzeler, ve umumî kütüphaneler, umjımî bahçeler, 
tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sine
malar, halkı eğlendirmeye mahsus oytun mahalleri, 
kulüpler, ve Tayyare Cemiyeti piyangb bileti satış 
şulbeleri. 
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REİS — Efendim, Denizdi Mebusu Haydar Rüş
tü Bey (Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubele
ri) cümlesinin başına «münhasıran») kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el 'kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

REİS — O halde, maddeyi bu şekilde reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaiMırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Dördüncü maddenin (D) fık
rası bervechiatî tadil edilmiştir. 

Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, 'kah
vehaneler. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiş
tir. 

Dördüncü Madde — Mezkûr kanunun beşinci 
maddesi bervechiatî tadil edıiılımiştir. 

Fırıncılar, kasaplar, yalnız sebze ve yaş meyve 
ve tütün satan'ar, berberler, nalbantlarla alât ve ede
vatı ziraiye tamircileri, müesseselerini dördüncü mad
dedeki müesseseler gibi açık bulundurabilirler. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tütüncüleri 
encümen kabul etmiyor. Binaenaleyh fukra fıkra re
ye konulması lâzım gelir. Burada yanlışlık olmak ih
timali vardır. Diğer maddeler gibi aynen kabul edi
lecektir. Halbuki arkadaşımız bir kelime ilâve i di
yorlar iki tütüncüler, tütüncüleri ayrıca reye koymak 
süratliyle Heyeti Celilenin noktai nazarı tecelli eder. 
Tütüncüleri kabul ediyor mu, etmiyor mu? 

REİS — Efendim, tütüncülerin ilâvesine encü
men muvaffaikat etmiyor. Tütüncülerin ilâvesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
(kaldırsın... İlâvesi kabul edilmiştir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — (Münhası
ran) Tütün satanlar olacaktır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozoık) — Bendenizin 
teklifimde «yalnız tütün satanlar»; tabiri vardır ki 
bu, münhasıran tütün satanlar demektir. (O halde 
mesele yok sesleri). 

REİS — Efendim, Zonguldak Mebusu Hilmi Be
yin bir takrir vardır : 

Riyasete 
Bu esnafın öğleye kadar müesseselerin!!' açık bu

lundurabileceklerini teklif ederim : 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
REİS — Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilımedi. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi reye koyu
yorum. Kabul edenler el kaldırsın. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Tü
tün satanlar için (yalnız) kaydı var mıdır? 

REİS — Vardır efendim. Maddeyi ika bul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştiir. 

Efendim, Bolu Mebusu Mehmet Bey beşinci mad
de olarak bir madde ilâvesini teklif ediyor : 

Riyaseti Celileye 
Madde 5. — Her muhitte bir bakkal dükkânının 

münavebeten açtınlmasım arz ve teklif eylerim. 
Bolu Mebusu Nuh Zade 

Mehmet Vasfıi 
MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Muhterem •ar

kadaşlar; Heyeti Celiieniz bu kanunu yaparken mem
leketin ıstıratını, refahını düşünerek yapıyor. Görü
yorum ki dükkânların haftada bir gün kapalı olması 
yevmin cedit, rızkın cedit geçinen fukara halikın mu
tazarrır olmasını icap ediyor. Bir şey arz edeceğim. 
Yevmiye yüz kuruşitan ibaret olan parasını perşembe 
günü temin ve tedarik etmediğinden dolayı bu para
yı İstanbul'da yirmi kuruş faiz vererek temin etme
ye çalışanlar belki İstanbul'un üçte ikisidir. Böyle 
oluyor. Perşembe günü lâzım gelen parayı tedarik 
edemiyor ve o ihtiyacını o gün temin edemiyor. Ne 
mahzur vardır ki her muhitte münavebeten bir bak
kal dükkânı açık bulundurulsun ve fıkarayı hatlık ih-
tiyacatı zaruriyesini temin edebilsin? (Muhit nedir 
sesleri). Muhit meselâ bir mahallede veyahut bir 
semtte beş dükkândan bir tanesi münavebeten açıl
mak suretiyle o semtin ihtiyacatınn temin ederse bun
dan bir fenalık zuhur etmez zannederim. Bilâkis tes-
hilâtı muciptir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Vi
lâyet taksimatı gibi bir şey olacaktır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Zannederim; 
beyefendi bir senelik ihtiyacaıtını bir sene evvel te
darik etmiş bulunuyorlar. Düşünmüyorlar ki yevmin 
cedit, rızkın cedit geçinen fakir halk ne yapıyor? 
Onun için bundan çok büyük bir menfaat ve halka 
teshilât vardır. Bu Anadolu için varit değildir. Fakat 
İstanbul, İzmir ve Bursa için lüzumludur. Reyüla-
yın gördüm ve bu meşhudatını noktai nazarından arz 
ediyorum. Kabul etmek veya etmemek reyinize me-
nuttur. 

REİS — Efendim, Vasfıi Beyefendiyi dinlediniz. 
Teklifleri müstakil bir madde halindedir. Heyeti Ce
lilenin reyine arz edeceğim. Kabul edilirse 'kanuna 
ilâve edilecektir. (Mehmet Vasfi Beyin takriri tekrar 
okundu). 
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Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 

Efendim, beşinci maddeyi okuyoruz : 
Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

RElS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kanunun heyeti umumiye-
si kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hafta Ta
tili Kanunu mülgadır. 

MASHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sus! 

2. — Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesi dev-
rei intihabiyesinin kaç seneden ibaret bulunduğunun 
ve memurin Kanununa nazaran, Cemiyeti Umumiyei 
Belediyelerdeki memur azaların azalık sıfatlarının dev-
rei intihabiye nihayetine kadar devam edip etmeyece
ğinin tefsiri hakkında (3/754) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Okunacaktır : 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Heyeti Urau-

miyece kabul olunup Dahiliye Encümenine tevdi bu-
yurulan takriri üzerine Memurin Kanununun tarihi 
neşrinden itibaren memurların tabii azasından bulun
madıkları meclis ve komisyonlarda azalık sıfatının 
mürtefi olduğu ancak Memurin Kanununun tarihi 
neşrinden tefsirini kaziyei muhkeme teşkil ettiği ta
rihe kadar ve geçen müddet zarfında her hangi mec
lis ve komisyonlarda ifayı vazife eden azanın fuzulen 
'ifayı vazife ettikleri hakkında şüphe ve tereddüdü 
izale etmek için bu ana kadar geçen zaman zarfında 
ifa ettikleri vazifenin muteber olduğunun ayrıca te
yidi Dahiliye Encümenince muvafık görülmüş olmak
la Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Ata 

Mazbata Muhariri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

[Câtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

REİS — Mütalaa varmı efendim? (Muvafık ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Eskişehir'de dördüncü Kolordu Kuman
danlığıma karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının 
sureti iştirası İstimlâk Kanununa tevfikan vaki ol
madığı için Müdafaai Milliye Vekâletiyle Divanımu
hasebat arasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren hal
line dair Divanımuhasebat Riyasetinin (3/347) nu
maralı tezkeresi ve Divanımuhasebat Encümeni maz
batası. (1) 

REİS — Okunacaktır. 
DİVANIMUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Kumandanlığına 
karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştira
sı İstimlâk Kanununa tevfikan Vaki olması için Mü
dafaai Milliye Vekâleti Celilesi ile ihtilâfı efkâr hâ
sıl olmuş bulunduğundan bahisle Müdafaai Milliye 
Vekâletiyle Divanımuhasebat arasında zuhur eden ih
tilâfın halline dair olup Heyeti Umumiyeden encü
menimize muhavvel Divanımuhasebat Riyasetinin 3 
Kânunusani 1341 tarihli tezkeresiyle Dahiliye Encü
meninin bu bapdaki mazbatası okundu. 

Dahiliye Encümeninin tasvip etmiş olduğu noktai 
nazar mukaddema Divanımuhasebatın Eylül - Teş
rinisani 1341 tarihli raporu üzerine encümenimizce 
kabul olunup Heyeti Celilenin tasvibine iktiran eden 
yüzüncü fıkrada aynen tasrih edilmiş olduğundan bu 
hususta tefsire mahal kalmayıp mezkûr fıkra mucibin
ce hareket olunması lüzumunun Riyaseti Celileye ar
zına kadar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Denizli Gaziantep 

Mashar Müfit Ahmet Remzi 
Kâtip Aza 
Bolu Kütahya 
Şükrü Faik 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 

(1) Evveliyatı 27 nci cilt sekizinci içtimadadır, 
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(1) Evveliyatı 27 nci cildin sekizinci ve dokuzuncu 
içtimadadır, 
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MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY — Ben
denizden sorulan madde bu değildir. Geçen içtimada^ 
başka bir şey mevzubahis olmuştur. Zaptı okudum. 
«İstimlâk Kanunu mucibince muamele yapılmasına 
Maliye Vekili müsaade etmemiştir» diyor. Zannede
rim Maliye Vekilinin huzuruna talik edilen budur. 

Kanun gayet . sarihtir, İstimlâk Kanunu menafii 
umumiyeye müteallik mevadda tatbik edilir. Menafii 
umumiye olmayınca Maliye Vekâleti İstimlâk Kanu
nuna muvafık olmak üzere muamele yapılmasını ter
viç etmez. Bazı belediyeler ve idarei hususiyeler me
nafii umumiye namiyle dükkân yapmak için arsa ve 
binaları almak istediler. Maliye Vekâleti bunu kabul 
etmedi. Mesele bundan ibarettir. Menafii umumiye 
varsa her halde istimlâk eder. Alır. Menafii umumiye 
yoksa kendisi intifa edecek, bina ve akar yapacak tiiye 
buna kimse müsaade etmez ve bunu Maliye Vekâleti 
de terviç etmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Divanımuha-
sebat mazbatasında işaret edildiği veçhile bu mese
le geçen 1341 senesi Divanımuhasebatın eylül, teş
rinievvel raporlarının (100) numarasında halledilmiş, 
Meclisi Âli kabul eylemişti. Müsaadenizle aynen 
okuyorum. 

«Menafi ve hidematı umumiye için istimlâkine 
lüzum görülecek arazi ve emlâk bedelinden muvaf-
fakatı tarafeyn olduğu takdirde istimlâk kararname
si ahkâmına tevfikan muamele ifasına mahal olma
yacağı encümenimizce muvafık görülmüştür. Ancak 
işbu fıkrada mevzubahis muamelede ise muvaffa-
katı tarafeyn mevcut olmamak hasebiyle İstimlâk 
Kararnamesine tevfikan muameleye tevessül edilme
si hususundaki Divanımuhasebatın noktai nazarı En
cümenimizce muvafık görülmüştür.» 

Bu madde geçen sene Meclisi Âlice kabul edil
miştir. Binaenaleyh şu mazbatanın müzakeresine lü
zum kalmamıştır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, mesele Dördüncü Kolordu
nun karargâhı için tedariki lâzım gelen bir binanın 
o esnada müzayedeye vazedilen binaya, Kolordu Ku-
mandanlığınca iştirak edilerek tedarik edilmiş olma
sı noktasıdır. 

Divanımuhasebat şu telâkkide bulunuyor ki; me
nafii umumiyeyi istilzam edecek olan mebaninin 
alınmasında İstimlâk Kanunu tatbik edilsin ve o 
kanun mucibince taayyün edecek fiyat üzerinden 
alınsın, menafii umumiyeye ait olan emlâk hiç bir 
vakit müzayede ve rızayı tarafeyn ile tedarik edilme

sin. Meselenin esası budur. Halbuki; Heyeti Muhte-
remenin malumudur ki; istimlâk meselesi kelimenin 
istilzam ettiği mana veçhile, hakkı ahara, başka bir 
vatandaşa ait olan bir mülkün, Hükümet namına, 
ondan hakkı mülkiyeti refedip, resmî olan hüküme
tin hüviyetine vermekten ibarettir. Bu ancak zarurî 
olan zamanlarda ve en tabiî bir hak bulunan hakkı 
mülkiyetin gayrı kabili tahsil olduğu zamanlarda 
devletin menafii umumiyesine lâzım bir iş geri kal
masın diye tatbik edilen kanunî cebirden ibaret bir 
muameledir. Rızayı tarafeyn meselesini bunun için 
mevzuubahis ediyoruz. Rızayı tarafeyn ile her hangi 
bir meselenin halli, umumî bir menfaatin halli, böy
le bir şekilde ve mümkün olunca bu tarikten inhiraf 
ile illâ bunu cebrî tarik istimal ederek onun malını 
elinden alalım, demek, vazıı kanunun düşündüğü 
esasa katiyen münafidir. Bu noktada arz ettiğim ka
rargâhın mubayaası mevzubahis olduğu zaman vekâ
let mesuliyeti deruhte ederek müzayedeye iştirak 
edilen fiyatla alınmasını kabul etti. Kabul edince 
Divanımuhasebat da tabiî vazife kanuniyesi icabı 
olarak meseleyi Meclise bir takrirle arz etti. Fakat 
bu takrir Mecliste iki encümene gitti. Bu encümen
lerden birisi Dahiliye Encümeni, diğeri de Divanı
muhasebat Encümenidir. Dahiliye Encümeni, mese
lenin hakkı mülkiyete taalluku noktai nazarından 
- Hatta raporda bu tabiri kullanarak ehemmiyetle 
derpiş etmiştir - ve vekâletin tarzı hareketinin mu
hik olduğunu Heyeti Muhtereminize önünüzdeki 
mazbata ile de arz etmiştir. Mesele bununla da kal
mamıştır. Doğrudan doğruya Divanımuhasebat En
cümenine de gitmiştir. Dahiliye Encümeninin teşki
lâtı Esasiye noktasından hak verdiğine Divanımuha
sebat da iştirak ederek Dahiliye Encümeninin dediği
ni ve Müdafaai Milliye Vekâletinin tarzı hareketini 
bir mazbata ile muhik göstererek Meclisi Âliye sevk 
etmiştir. Yalnız Divanımuhasebat Encümeni bunu 
yeni olarak sevk etmemiş, geçen sene buna müşabih 
bir muamele cereyan ettiği zaman zaten Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Muhteremesi bu suretle kabul edil
mesine karar vermişti, binaenaleyh yeniden muhtacı 
hal bir mesele yoktur. Dahiliye Encümeninin dedi
ği gibi Müdafaai Milliye Vekâletinin noktai nazarı 
muhiktir ve Dahiliye Encümeni mazbatayı Meclisi 
Âliye bu tarzda sevk etmiştir. Meselenin esası budur 
ve bu esas üzerine Mecliste müzakere edilirken hiç 
ihtilâf noktası bulunmadığını, geçen müzakerede bu
lunmadım, fakat, zabıtlarda okudum ve anladım. 

Yalnız bu esas müzakere olunurken hakkı Tarık 
Bey arkadaşımızın gördüğü lüzum üzerine Dahiliye 
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Vekili arkadaşımızın ve şimdi Maliye Vekili arkada
şımızın mevzubahis buyurdukları bir meseleyi bura
da mevzubahis etmişler. O mesele hakkında bir şey 
söylemedim. Bu mesele esasen mazbatada mevzuba
his değildir. Binaenaleyh mesele elimizde mevcut 
olan Dahiliye Encümeninin ve Divanımuhasebat En
cümeninin tasvipleri şeklinde kabul edilince Divanı-
muhasebatla vekâlet arasındaki ihtilâf noktası Teşki
lât; Esasiye Kanunumuza da mutabık olarak halledil
miş olur. 

Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız; mevzu müzake
re yoktur dedikleri iç;n meseleyi tafsil ettim. Her 
halde mazbata reye konmalıdır ki; Divanımuhase-
batla Müdafaai Milliye Vekâleti arasındaki bu ihti
lâf zail olsun. Diğer nokta Dahiliye Vekili Bey ile 
Maliye Vekili Bey arasında bilvesiyle mevzubahis ol
muş bir noktadır. Meclisi Âli lüzum görürse ona da 
ayrıca bir karar verir. 

DİVANIMUHASEBAT ENCÜMENİ REİSİ 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; Di
vanımuhasebat Encümenine tevdi edilen mesele, ge
çen sene Dördüncü Kolordunun Eskişehir'de izalei 
şüyu için İcra Dairesinin müzayedeye çıkardığı bir 
binaya deruhtei mesuliyet edilerek ciheti askeriye ta
rafından müzayedeye iştirak edilmesini, Divanımu-
hasebatm muvafıkı kanun ve usul görmiyerek vize
den imtina etmesidir. Divanımuhasebat diyorki; de-
vairi hükümet böyle müzayede suretiyle İcra Daire
lerinden satılmakta olan bir şeyi ve bilhassa mena-
fii umumiyeye taalluk ediyorsa meselâ, kışla gibi, 
yol gibi, hastane gibi, hükümet dairesi ve saire gibi, 
İstimlâk Kanunu mucibince menafii umumiyeden 
addolunup istimlâki lâzım gelen şeyler olursa mü
zayede suretiyle alamaz. Behemahal istimlâk tari
kiyle alınması icap eder, diye Divanımuhasebat iti-
razatta bulunmuş ve Heyeti Celileye geçen sene ra
porla bu meselenin tetkiki için arz etmiş. Biz Encü
mence dedik ki - yüzüncü madde denen budur - me
nafi ve hidematı umumiye için istimlâkine lüzum gö
rülecek arazi ve emlâk bedelinde eğer muvafakati ta
rafeyn hasıl olursa istimlâke lüzum ve mahal yoktur. 
Yani tarafeyn razı olursa İstimlâk Kanununun tatbi
kine hacet yoktur. Fakat tarafeyn razı olmazsa İs
timlâk Kanununun tatbiki tabiidir ve Heyeti Celile-
niz de bunu aynen kabul etti. 

Şimdi kabul olunduğuna nazaran menafii umu-
miyei memlekette tarafeyn razı olursa mesele yok
tur. İstimlâk Kanunu tatbik etmeyip alacaklardır. 
Yalnız mesele şudur efendim : Acaba İcra Daireleri

nin müzayedeye çıkardığı her hangi bir mal İcra Da
iresinin müzayedesine iştirak *suretiyfle alınırsa bu, 
rızayı tarafeyn midir, değil midir? 

Zannediyorum ki, bu muvafakati tarafeyn teşkil 
etmez, çünkü rızayı tarafeyn mal sahibi ile alacak 
kimse arasında fiyatın takarrürü ile olabilir. Fakat 
her hangi bir mal için mahkeme karar vermiş, o ka
rar icra dairesine gelmiş, İcra Dairesi müzayedeye 
çıkarmış, buna gidip iştirak etmek demek; zannımca 
rızayı taraf demek değildir. Bu, rızayı tarafeyn de
ğilse, umumiye için bir şey satılıyor,: bunu da almak 
lâzım geliyor, bu da bir meseledir. İcra Dairesinin 
müzayedeye çıkardığı bir şeye iştirka ederse rızayı 
tarafeyn değildir diyoruz. Hükümet ne yapsın? Rıza
yı tarafeyn istimlâki yapsın. Mesele budur. Meselâ 
bugün hükümet yol yapacak, yani kanunda menatıi 
umumiyeye taalluk eden arazi ve ebniye İcra Dairesi 
marifetiyle satılıyor bu meseleye bir karar verilmesi 
hükümete çok lâzım olacaktır, bu meselenin halli lâ
zımdır. İcra Dairesi tarafından satjılıyor, hükümeti 
men mi edeceğiz? Hayır, mutlaka İstimlâk Kanunu
nu tatbik mi edeceksin diyeceğiz. Bu bir meseledir, 
bendenizce İcra Dairelerinin bu suretle yaptığı mü
zayedeye hükümet eğer Heyeti Celileniz karar verir
se - iştirak suretiyle alabilir, İstimlâk Kanununu tat
bike mahal kalmaz, ama, bu sizin bileceğiniz bir me
seledir, biz bunu bilmiyoruz. 

Sonra Hakkı Tarık Beyefendi bu meseleyi serriş-
te ittihaziyle bir şey sormuşlar: Emlâki metruke ve 
eşhası mütegayyibenin emlâk ve arazisi istimlâk olu
nur mu, olunmaz mı? Bu, ayrı bir meseledir, Heye
ti Celilenizden encümeninize tevdi edilmiş bir mese
le değildir, onun için bize ait bir mesele de değildir, 
Heyeti Celileniz bunu yeniden müzâkere eder. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim; menafii umumiye için lüzumu tahakkuk eden 
her hangi bir malın satılmasında rızayı tarafeyn ol
duğu takdirde istimlâk muamelâtına^ yani muamelei 
cebriyeye tevessül etmeye lüzum olmadığına encü
men de hükümet de, söz söyleyen arkadaşlar da müt
tefikiz. Bu, hiç ihtilâf götürmeyecek bir bahistir. 
Bundan ikinci bir mesele tahaddüs ediyor. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşımızı^ buyurdukları 
şey; müzayedede bulunan bir malin menafii umu
miyeye taalluku olursa, müzayede burdurularak is
timlâk suretiyle mi alınsın. Yoksa müzayedeye işti
rak edilerek mi alınsın? Bir kere menafii umumiye 
diye bir kelimeyi bu mesele etrafında çok tekrar et
tik. Fakat zannederim, bu o kadar geniş tatbik edile-
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cek bir kelime değildir, istimlâk Kanununu saraha
ten zikretmiş, yalnız Bir (gibi) kelimesini kullanmak
la devairi askeriye veya mülkiye (gibi) kelimesinden 
istifa etmek suretiyle istimlâk etmek esasına gider. 
Kanunun sarahaten zikrettiği, yollar, pazar mahal
leri, hastaneler, meydanlar, mektepler, kışlalardır. 
Fakat böyle daire ittihaz olunacak yerler için bir sa
rahat olmadığından mesele içtihat ve takdire bıra
kılır. Şimdi bir taraftan daire ittihaz edilecek bir bi
nanın menafii umumiyeye taalluku olup olmadığı sa
rahaten mezkûr olmadığı halde içtihadan halletmek
ten, diğer taraftan müzayedei aleniye ile satılırken 
zannederim ki, bunda menafii umumiye vardır diye
rek uzun uzadıya ihtilâfı cihetine gitmekten ve mü
zayedeyi durdurup istimlâk cihetine yürümektense, 
zaten bir hüküm ile izalei şüyu kastiyle yapılan mü
zayedei aleniyeye iştirak suretiyle elde etmek, aslo-
lan masuniyeti mülke daha ziyade hizmettir. Çünkü 
nasıl olsa o mal sahibinin elinden çıkıyor. Çıkmak 
için hüküm vardır, icra vardır, müzayede devam et
mektedir. 

Efendim, müzayede aleni olduğu için bu aleni mü
zayedede kıymeti artırmak suretiyle iştirak edebilir
ler. Evet bu bir ihtimaldir. Fakat çok zayıf bir ihti
maldir. Eğer değer kıymetinden artarsa işine gelmi-
yen daire bırakır ve bu meselede yeni sahibinden is
timlâk esasi üzerine gidebilir. Fakat değer kıymeti 
henüz bulmadığı kanaati varken, müzayedeye iştirak 
suretiyle almak gibi en kolay, en esaslı, en kanunî bir 
yol mevcut iken onu bırakıp da istimlâk esasına git
mek doğru bir şey değildir. Bendeniz bu meselenin 
hallini ifade edecek kısa bir fıkra yazdım, makamı 
riyasete de takdim ettim. Zaten Divanımuhasebat ile 
hükümet arasında tahaddüs eden ihtilâfatın halli için 
Meclisi Âlice ittihaz edilecek usul; böyle birer fık-
rai hükmiye ile halli mesele etmektir. Bendeniz de 
o esasa istinaden bir takrir takdim ettim. Hulâsası : 
Rızayı tarafeyn olduğu takdirde istimlâke lüzum„ yok
tur. Müzayedei aleniye ile satılan her hangi bir mal 
müzayede ile alınabilir. Müzayedeyi durdurarak is
timlâk esası gibi dolaşık yollardan yürümeye ve ceb
rî muameleye gitmeye de hiç bir mahal yoktur. Tak
riri kabul ederseniz bu mesele de esasından halledil
miş olur. 

REİS — Efendim, Hasan Fehmi Beyin takriri 
vardır, okunacaktır. 

2 — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
menafii umumiye için alınacak emlâk hakkında tak
riri. 

i Riyaseti Celeye 
I Terazili tarafeyn hasıl olan hususaıtta istimlâk 
I muamelâtına mahal kalmaksızın mülkün alınması 
I ca'iz olabilir. 
I Alenî müzayedelerle iştirak suretiyle alınması 

• mümkün huısusatta dahi muaimelei cebriyeyi tazaim-
mıun ©den listimlâk muamelesinin tatbikinle mahal ola-

I maz. 
I Bâlâdaki fıkranın kabulünü tekif eylerim. 
I Gümüşhane 
I Hasan Fehmi 

REİS — Hasan Pehmii Beyin takriri, fıkrai tef
sirime mahiyetindedir. Birisi terazıi tarafeyn olduğu 

I halde istimlâke lüzum olmadığı, düğeri de alenen mü-
I zaıyede halinde yine İstimlâk Kanununun tatbikine 
I lüzuim olmadığı meallindedir. 
I Divanı muhasebat Encümeni Namına Mazhar 
I Müfit Bey (Denizli) — Encümen müzayedeye iştirak 
I teklifini kabul ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Efendim, 
I müzayedeye iştirakle menafii umumiye namına alın

masına ben de taraftarını. Çünkü o nokta hiç şülpe 
I götürmez. Fakat Beyefendinin birinci fıkrasında ta

rafeyn razı olursa pazarhk suretiyle de alınır, diyor. 
Yani menafi umumiye namına hükümet bir mülk 

I alacağı zaman o dairenin âmiri mülk sahibini çağı
racak, seninle pazarlık yapacağız diyecek ve parasını 

I verip alacak. Bunu ancak şahsı namına yapabilir. 
I Çünkü hükümet namına yapılan her şeyin altında 

menafii umumiye vardır. Hükümetin mubayaatında 
kabul edilmliş bir usul vardır. Yani müzayede sure-

I tiyle veya münakaşa suretiyle alır veyahut istimlâk 
I tarikiyle alır. Son Müzayede ve Münakaşa Kanunu 

bunun tarifatını yapmıştır. Bu kanun pazarlık sure
tiyle alınabilmek esasını da koymuştur. Hükümet na
mına her hangi bir daire reisi, sahibinin rızasını taih-
ısıil etmek suretiyle şahsan alım, satım yapamaz. 

TALAT BEY (Ardahan) — Yahu; birazda haM-
miıyeti m'illiyeyi düşün. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz zannediyorum ki: Bu birinci fıkra Müza-

I yede ve Münakaşa Kanuniyle halledilmiştir; Meolsi 
Âlide sekiz ay evvel yine bu mesele hakkında cereyan 
eden müzakere neticesinde ikinci bir kararla teyit 

I ve tasdik edilmiştir iki... Bu gelen yeni bir mevzu-
I dur. Bu mevzu teşa'up etti. Bunun şümulünü ifade 

için bu takririn ikindi fıkrasını ilâve ettim. Hiç bu fık* 
I ra çıkmasa bile bu zaten mevcuttur. Teşkilâtı Esa-
I siye Kanunumuz mülkiyet esasını aslolarak kabul 

16 — 
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edilmiştir. Esas prensip budur. İstimlâk muamelesi, 
rızası olmaksızın cebren bir malı mülk sahibinin 
elinden almak demektir. Sahibi nazı İlken muamelei 
cebriyeye gitmek - zannederim - Hiç bir zatnaın 
tecviz ödilmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim, ben sizi dinledim. 

Devaiir pazarlık suretiyle doğrudan doğruya na
sıl alısın, Beyefendiler? O başka ıbir mevzudur. Tak
diri kıymeti yaptırır, heyeti muhanmene vücude ge
tirir. Fakat bütün bunlar ıbütün idarî hususatltır. 
Resen bütçenin âmiri itası olan vekili aidi, Münaka
şa ve Müzayede Kanununun vermiş olduğu salahi
yete istinaden bunun tarifatı dahilinde o adamla 
görüşerek pazarlık ederekmi alır? Bütün bunlar idarî 
hususattır ki; ahkâmı umumiyemiz bunu halletmiştir* 
Rızayı tarafeyn olduğu halde bunları istimlâke lüzum 
yoktur dernek, doğru değildir, bütün mevcut kanun
larda mubayaa edilecek emvalin müzayede ve müna
kaşası hakkıhda ahkâm ve salahiyetleri refetmiş de
ğiliz. istimlâk esası yani muamelei devriyeye razı ol-
sunmu olimasınmı mevzuunda kalıyoruz. Öteki taraf 
iidarî muamielâttır. Tatbikata taalluk eder. Kavanini 
saire vekâletlerin salahiiyetlierini zaten o hususta tayüm 
ve tahdit etm!işt!ir. Bundan dolayı endişeye mahal 
yoktur. Binaenaleyh rızayı tarafeyn olduğu takdirde 
muamelei cebriyeye gitmek, ıbu hiç bir zaman tecviz 
edilmeyen bir noktai nazaridir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Hasam Feh
mi Beyefendi güzel izah buyurdular. İstimlâk bir 
mülkü cebren almak demektfir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Yani sıkboğaz et
mek... 

RAGIP BEY (Kütahya) — Halbuki sahibi razı 
oldukça muamelei cebriyeye gitmek, aıslolan masu
niyeti muhildir. Binaenalyh Hasan Fehmi Beyefendİ-

I 

nin takrirleri nefsülemre muvafıktır. Masuniyetî  ta-
sarrufiyeyi asıl olarak nazarı dikkate almak lâzım
dır. Her halde bunun kabulünü rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, müşkül bir meseleyi hallet
mek yolunda yürürken yeni bir müşkül safhaya 
girdiğimizi ihsas ettim. İstimlâk usulü tatbik etmek 
ancak menafii umumiye [gibi bir lüzumu katî ile 
mümkün iken, mukabil (istimlâk hususunda hükü
metin hakkını refe müntehi bir yol üzerinde yürü
mek, az bir mesafe olsa dahi büyük mahzurları mu

cip olabilir. Şu noktayı da iarz etmek isterim ki bu 
yolda yürürken açtığımız çığında Ragı^ Beyefendftnta 
beyan buyurduğu gibi, bu mecrada devam edecek 
olursak behemehal mülk sahilbinlim rızasını tahsil et
tikten sonra istimlâk yapabiliriz gilbi bjir nıetüeeye va
racağız. 

HASAN FEHMİ BEY (GürnüşhUe) — Hayır 
hayır.... j 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKILI ; RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurunuz kast olmaksızın 
tesadüfen bu mecraya giriyoruz. Bir taraftan istimlâk 
yapmak için bilrıza (istimlâk yapılacak; bir malı sahi
binden almak tariki bulunursa ıbu tarik, üzerinde iş 
görmek ehven olduğu bir emri muhakkjak ve bir emri 
muvafıktır. Diğer taraftan istimlâk hakkımın büyük 
kayıtlarla bağlayacak metinler vücudei getirmek, bi-
lâhara hükümeti mefluç bir ihale getirtir ve menafii 
umumıiyede bundan mutazarrır olalbilir. Hasam Bey
efendinin takririnde bendeniz bu fenalığı, bu mah
zuru görüyorum. Kendilerine ısordum. i Benim düşün
düklerimi düşünüyorlar. Fakat alelacele yazdıkları 
bu metin bu yanlış manayı ifade ediylor. Yalnız bu 
muhakkak olmalıdır ki evvelâ sahibinim rızası be
hemehal aranmalı ve sahtiibi razı olamadığı, meselâ 
birisi ben razı olmadım diye tevsik ettikten sonra, 
istimlâke gitmelidir. Fikri esasî budur, istimlâk 
muamelesi olmadan, devaliri aidbsi pazarlığa giri
şip ve sahibi mülke müracaat edip, mecburî bir su
rette olmaksızın, ikna suretiyle İşimi! görebilirse bu 
müreccahtır ve faydalıdır. Fakat beljıemehal pazar
lık yoluna girecektir ve sahibi ile uğrjaşacaiktır. Ve
yahut sahibime müracaat eıtimeden fistjimlâk yoluna 
kalkarsa sahibi mahkemeye gidip, efvelâ 'benim rı
zamı alacaktı niye alimadi? Bu istimlâk keenlem,-
yekündür gibi bir muameleye mahal kalmamalı, is
timlâk hakkı dahi hükümetçe mahfuz kalmalıdır. 

Böyle bir imeüm üzerimde sahibi êkllif olam Ha
san Beyefendi de ıbendenizîe rnıüıttefıikitir ve o esasta 
müttefik olan Diivanımuhaısöbat Encümenime ha
vale edilirse oraya icap edem arJkadjaşlar da gider 
ve metni Heyeti Umumiyemim de teyline muvafık^ 
olacak şekilde yeniden orada tetkik ederiz. Ben
deniz bu suretle teklif ediyorum (Güzel sesleri). 

REİS — Efendim, . mevzuu müzakere olan Diva-
nımuhasebat Encümeninim mazbatasında Hasam Feh
mi Beyin itakririndekl ahkâm mevcujt değildir. Ha
san Fehmi Beyefendinin takriri müstakil fıkrai tef-
siriyeyi ihtiva etmektedir. Tensip] buyurursanız 
fıkrai tefsiriyeyi, Müdafaai Milliye Vekil Beyefem-
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dinin de teklifi veçhile, Divanımuıhaseibat Encüıme-
mıinıe lâzım gelen şümul ve ihatası noktai nazarın
dan tetkik lediillmelk üzene tevdii edelim (Muvafık 
sesledi) meselle tetkik edilişin. 

Teferrüaıtiıyle yeniden Heyetü Umumiyeye arz edil
sin. Takridiın Divaniimuibasehat Encümenine tevdıili-
ınıi kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kaıbul et-
eyenler lütfen ©1 kaldırsın... Takrir Diıvanımuhaıse-
bat Encümeni nline havale edilmiştir. Mazbatayı re
yinize kayacağım. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Fakat bizim meselei mahsusa halledil
mek için Dahiliye Encümeni mazbatası daha va
zıhtır. 

REİS — Dahiliye Encümeninin mazbatasını re
yinize arz ediyorum. Yani tayinli muameleye ma

hal olmadığı (hayır sesler). Yani Divanırnuhaseba-
tın evvelki mazbatasiyl© haUedliHmiş olduğu merke
zindedir (Hayır sesleri), (her 'ikisinin tevhidi sesleri). 
Her iki meselenin tevhiden tekli/fini reyii âMlerine arz 
ediyorum. Kaıbul edenler lütfen el kaldırışın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, Şu halde her iki mesele, yani gerek prensip 
meselesi ve gerek Eski şehir 'deki istimlak ' meselesi 
ıbiirlikte tetkik edJilmeik üzere Divanımuhaselbat Encü
menine tevdi edilmiştir. 

Ruznamemiızde başka madde kalmamıştır. Pa
zartesi saat 14'te 'içtima edilmek üzere celseyi tatil-
edi yorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15,30 

....>... .«..-

13 


