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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Sürd), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Celseyi .açıyorum efendim; zaptı sabık hülâsası kıraat lOİumacıak: 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Riyaseti erimde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Ev
rakı varideden havaleye tâbi olanlar hakkında 
havale muamelesi yapıldı. 316, 317 tevellüttü 
şimendifer müstahdemîniyle 'aynı tevellütlü 
telgraf muhabere memurları ve 'muallimlerin 
askerlikleri hakkındaki lâyihai kanuniye ve 
teklifi kanunîlerin reddini mutaaammın Mü
dafaa! Milliye Encümeni mazbatası uzun mü-
zakeratı müstelzim olabilmesi ihtimaliyle, ruz-
nameye lalındı. 

Esad Paışa Divanı Harhünce altı sene küreğe 
mahkûm polis /mürettebatlından Hüseyin Hüs
nü Efendi hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası kıraat ve kaibul edildi. 

Mâlûlîmi Guzata Muvenet Heyetinde vuku-
bulan suiistimalât hakkında Eskişehir Mebusu 

Arif Beyin sualine Mudafaai Milliye Vekili Kâ
zım Paşa ve ağnam tadadı hakkında Bolu Me
busu Mehmed Vasfi Beyin sualine Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Bey tarafından verilen iza
hat istima, ve istikrazı dahilî 'tahvilleri hakkın
da Ergani Mebusu ihsan Hâmid Beyin suali, 
muaileyhin iki içtimada da mevcut ibulunma-
ması hasebiyle sakıt addolundu. 

Badehu ruznameye 'geçilerek Muzır hayvan
ların itlafı hakkındaki lâyihai kanuniyenhı !ba-
kıyei müzakeresine devam edildi. Birinci ve 
ikinci maddeleri evvelce müzakere ve kabul 

2 .— S 
1. — Bozok Mebusu Hamdi Beyin, verem, 

sıtma ve frengi ve saire hastalıklarına dair .şifahî 
sual takriri Sıhhiye Vekâletine (6/93) 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
katil maddesinden dolayı gıyaben mahkûm olup 

edilmiş olan lâyihai kanuniyenin üçüncü, dör
düncü, beşinci altıncı ve yedinci maddeleri dahi 
müzakere ve aynen kabul lo'lundu. Kanun lâyi
hasının yedinci maddesi ise tadilen kabul ve 
teneffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Birinci Reisvekili Sa<bri Beyin tahtı Riya

setlerinde küşadedilerek muzır hayvanların it
lafı hakkındaki lâyiha kanuniyenin 'müzakere
sine devam ve bütün mevaddı mütebakiye ay
nen ve kanunun heyetli umumiyesi ekseriyetle 
kabul olundu. Limited şirketleriyle kooperatif 
şirketleri hakkında 'Oİup Birinci Celsede ruzna
meye alınan İktisat ve Adliye encümenleri maz
bataları İktisat Encümeni Mazbata Muharriri 
ve İstanbul Mebusu Yusuf Akçura Beyin tak
riri veçhile müstacel ruznameye ithal edildi. 

Badehu d'kinci sınıf ihtiyat zâbitanı hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin fıkrai ehîresine 
mütaallik Mudafaai Milliye Encümeninin tef
siri mütazammm mazbatasının müzakeresine 
'geçildi. Mazbata üzerinde cereyan eden müza
kere kâfi görüldükten sonra Mecliste nisabı ek
seriyet kalmadığından Pazartesi ıgünü içtima 
edilmek üzere Celse tatil olundu. 

Reis Kâtip 
iSanri Sürd 

Mahmud 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

istîmam etmiş olan Nâzıme'nin Kırşan karyesin
den Mehmed Çavuş hakkında tahriri sual takriri 
Adliye Vekâletine havale edilmiştir (6/94) 

REÎS — Efendim zaptı sabık hakkında mü
talâa dermiyen buyurmak istiyen var mı? Zaptı 
sabık kabul olundu. Evrakı varideye geçiyoruz, 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Masbatalar 

1. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, bi
lûmum şirketlerde Türkçe lisanının istimaline da
ir (2/91) numaralı teklifi kanunisi ve Nafıa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, ruznameye 
alınacak bir şey değil; bu bize havale edilmişti. 
Redde ait bir şeydir. Okunsun! 

Karar 

42 

Riyaseti Celileye 

30 . 12 . 1339 

Şirketlerde Türkçe istimaline dair Birinci 
Büyük Millet Meclisi Âzasından sabık Amasya 
Mebusu Ömer Lûtfi Bey tarafından teklif edilip 
şayanı müzakere görülen mevad meyanmda Nafıa 
Encümenine havale edilerek bu bapta bir kanun 
mevcudolması dolayısiyle reddine dair mezkûr 
encümen mazbatasiyle Heyeti Umumiyeye takdim 
edilen ve hini müzakeresinde İktisat Vekili Ha
san Beyefendi tarafından bu bapta bir kararname 
mevcut ise de tatbik edilemediği beyan edilme
siyle encümenimizce bahsedilen kanun ile karşı
laştırılarak bittetkik neticesi arz olunmak üzere 
havale buyurulan lâyiha ve bu bapta 1332 malî 
sonede neşrolunan Kanun tetkik ve mütalâa olun
du. 

1332 senesinde Meclisi Mebusan ve Ayanca 
müzakere ve intaç ve Takvimi vekayi'le neşrolu
nan meblıus kanun maksadı maaziyedetin temin 
etmekte bulunduğundan Hükümetçe tamami tat
bikine itina olunması temennisiyle Heyeti Umu
miyeye iadeten arz ve takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni 
Reisvekili 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Zabıt Kâtibi 
Çorum 

İsmail Kemal 
Âza 

Kângırı 
Mustafa Abdülhâlik 

Mazbata Muharriri 
Canik 

Süleyman Necmi 

Âza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Âza 

Aydın 
Zekâi 

Âza 
inkara 
İhsan 

Âza 
Niğde 
Galib 

Âza 
Afyon Karalı işar 

İzzet Ulvi 

REİS — Efendim Dahiliye Encümeni mazba
tasını reyi âlinize arz ediyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim! Tamamen işitemedik. Dahiliye Encümeni 
Mazbata Muharriri izah etsin! 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim şirketlerde 
Türkçe istimal edilsin diye Birinci Büyük Millet 
Meclisi Âzasından Nafıa Vekâletinde bulunmuş 
olan; Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Bey bir teklif
te bulunuyor. «Bilûmum anonim ve sermayesi es
hama münkasim şirketlerin ve banka ve saire gi
bi bilûmum müessesatı iktisadiyenin Düyunu 
Umumiye İdaresinin muamelât ve hesabatı Türk
çe cereyan etsin» diyor. Bu teklif Birinci Bü
yük Millet Meclisinin, Nafıa Encümeninde in-
tacediliyor; Heyeti Umumiyeye geliyor. Tecdidi 
intihap dolayısiyle bir müddet kaldıktan sonra 
tekrar Nafıa Encümenine gidiyor. Bu defaki Na
fıa Encümeni de «Bu bapta bir kanun mevcuttur, 
yeniden kanun tanzimine hacet yoktur» diyerek 
mazbatayı buraya gönderiyor. Geçen gün bu hu
susta bir müzakere cereyan ederken İktisat Veki
li Muhteremi Hasan Bey, «Bir nizamname var
dır, kanun yoktur.» buyurmuşlardı . Biz de «Ka
nun olduğunu, mevcut kanunu bittetkik yeniden 
bir teklif veya tadile ihtiyaç görülürse arz edece
ğimizi ve teklifin Dahiliye Encümenine tevdiini 
rica ve ilk celsede arzı malûmat edeceğimizi» ilâ
ve eylemiştik. Biz de tetkik ettik, kanunu bulduk. 
Meclisi Mebusan ve Ayandan bilmüzakere geçmiş 
ve 10 Mart 1332 do o zamanın usulü icabında 
iradeye iktiran etmiş,; 18 Martta Takvimi Ve-
kayi'de neşraltunmuş bir kanundur. Müsaade 
buyurursanız okuyayım. Malûmat hâsıl olur ve 
diğer teklifle de mukayese ediiterek tadil lüzum 

ve ihtiyacı hissedilirse arkadaşlarımız tarafın
dan teklif olunur. 
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Numara 
2484 

Takvimi Vekayi sekizinci sene 
26 Cemaziyelevvel 1334 

Sahife Sütun 
2 1 

18 Mart 1332 

Müessesatı nafıa ile imtiyazsız şirketler 
muhaberat ve muamelâtında Türkçe 

isti'mali hakkında Kanun 

Birinci Fası! 
İmtiyazlı şirketler 

Madde 1. — Demiryollarla müessesatı na-
fıai sairede işletmeye ait kâffei muamelât ve 
muhaberat yalkıız Türkçe icra olunur. 

2. Birinci maddenin hükmü elyevm mevcut 
müessesatı nafıa şirketlerince her biri için 
Nafıa Nezareti tarafından tâyin ve kendilerine 
tebliğ dilecek güne kadar mevkii tatbika ko
nulmuş bulunacaktır. Yadınız mevcut Demir-
yollar Şirketi için bu müddet 10 Temmuz 1335 
tarihine kadar temdidolunabilir. 

3. Birinci maddenin hükmünü ikinci mad
de mucibince tâyin olunacak günlere kadar ic
ra etmiyen şirketlerin müessesatı Hükümet ta
rafından muvakkaten işgal ollunarak hükmü 
kanun tenfiz edilir. 

ikinci fasıl 
İmtiyazsız şirketler 

4. İmtiyazsız her nevi' Osmanlı şirketleri 
memaiiiki Osmaniye dahilindeki kâffei muha
berat ve muamelât ve defatir ve hesebatı Türk
çe olarak tahrir ve icra ederler. 

5. Ticaret Nezaretince müseccel ve serma
yesi eshama munkasim ecnebi şirketler için bu 
mecburiyet Hükümetle vukubulacak muhabe
rata ve efrat ile teati edillecek evraka aittir. 

6. Dördüncü ve beşinci maddeler ahkâmı
na 10 Temmuz 1335 tarihine kadar tamamen 
tevfikı hareket etmemiş olanlar mahakime sevk 
olunarak beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdî ile mahkûm olurlar. Ye mahkûmiye
tin tekerrrü hâlinde idarehaneleri sed ve icrayı 
ticaretten men'oİTinurllar. 

7. İşbu kanunun tatbiki bir nizamnameyle 
tâyin olunacaktır. 

. 1339 O : 1 

8. İşbu kanun tarihi neşrinden mu'teberdir. 
9. İşbu kanunun icrasına Adliye ve Nafıa 

ve Ticaret Nazırları memurdur. 
Meclisi Ayan ve Mebusanca kabul olunan 

, işbu lâyihanın kanuniyetini ve kavanîni Devle
te ilâvesini irade eyledim. 

18 Cemaziyelevvel 1334 ve 10 Mart 1332 
Mehmed Reşat 

Sadrıâzam Adliye Nazırı 
Said İbrahim 

Ticaret ve Ziraat 
Nafıa Nazırı Nazırı 

Abbas Ahmed Nesîmî 
YEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyrulur-

sa efendim, buradaki cezayı nakdî beş liradan 
elli liraya kadardır. Bugün cezayı nakdîlerin 
beş misline iblâğı hakkındaki kanunla 250 li
radır. Binaenaleyh imtiyazlı şirketler hakkın
da mevaddı kâfiye mevcudolduğu gibi imtiyaz
sız şirketler hakkında da mevcuttur. Temenni 
ederiz ki Hükümet böyle mühim bir kanundan 
tegafül etmesin ve bunun ahkâmını akıttığı
mız kantlarda, büyük bir hissei şerefi olan li
sanımızın memlekette hâkim kılınması için tat
biki temin olunsun. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — İmti
yazsız şirketler hakkında, defatiri esasiyenin 
Türkçe tutulacağı kanunda musarrahtır. İmti
yazlı şirketlerin de yalnız (İşletme umuru de
nilmiş) gibi geliyor. Yani defatiri esasiyesi 
Türkçe olamıyacak gibi geliyor. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim, kâffei 
muamelât; işletmeye ait kâffei muamelât. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) - Defatiri 
esasiyede o da dâhil midir1? 

VEHBİ B. (Devamla) - Dâhildir; (Dâhildir, 
değildir sesleri) Çünkü fiilıen vâki olduğu suretle, 
bâzı böyle imtiyazlı şirketlerin halka olan muame
lâtında bir derece - tamamen değil - bu kanu
nun icabatmı yapar gibi görünüyor. Fakat de
fatiri esasiye imtiyazlı şirketlerin hepsinde 
Fransızcadır. ve şimdiye kadar böyledir. Bina
enaleyh zannediyorum ki : Eğer burada tcfsiren 
eğer bunu tâyin etmiyecek olursa verilen teklif 
ile bunun arasında bir fark mevcuttur. Çünkü 
teklifte gerek imtiyazlı, gerek imtiyazsız şir
ketlerin cümlesinde defatiri esasiyesiı/in de 
Türkçe tutulması meşruttur. 

Efendim şimdi bu tefsir meselesi veyahut 
tadil meselesidir. Defatiri esasiye bunda dâhil 
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midir, diye sual buyuruyorsunuz. Zannediyo
rum ki - o zaman encümende dâhildim, hatırım-
<da kaldığına göre - bu defatiri esasiye ki ser
mayedarların kendi aralarında yapacakları mu
ameleye aittir. Bunlar dâhil değildir. Bunların 
tatbikatında müşkülât vardır denmişti. Meselâ 
merkezi Berlin'de ve sair yerde bulunan - ki in
şallah bundan sonra bunların merkezileri, merkezi 
hükümet ittihaz ettiğimiz yerde bulunacaktır - şir
ketler için o zaman tatbikmda müşkülât görül
düğü ve yanlız muamelâtı dâhiliyeleri, işletme
ye dair olan bilûmum muamelâttır ki şimendi
fer vaziyetinde olan muameledir. Yoksa kendi 
sermayelerine ait muamelenin kısmi bunda dâ
hil değildir. Bu madde böyledir. Tadile gelin
ce ; bu kanunun hükmü yürür. Bendenizin bil
diğim, mevcudolan kanunun hükmü yürütülür. 
Eğer tadili icabederse tadil noktasından dü
şünülür. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) - Vekil Beyden 
bir sual soracağım. 

VEHBÎ B. (Karesi) - Bizim encümence te
mennimiz bu kanunun tamamii tatbikini temin 
etmektedir. 

MAHMUD CELÂL B. (îzmir) - Encümen
den bir sualim var. Vehbi Beyefendi beyanatı 
aliyelerinde bu kanunun tatbiki için kâfi me-
vaddı hazi olduğunu buyurdular. Bendeniz ak
sine kaaniim. Bu kanun şüphesiz memlekette 
millî cereyan hâsıl olduğudan dolayı büyük bir 
eseri hamiyet olarak vaz'olunmuştur. Fakat 
bendeniz memleketimizde ecnebi şirketlerde ve 
imtiyazlı şirketlerde lisanımızın kullanılması 
için takipolunan cereyanın içerisinde bulunmuş 
ve kısmen yakînen takibetmiş bir arkadaşını
zım. Diyordum ki ecnebiler ve imtiyazlı şirket
ler bütün kuvvetiyle Türk memuru almamak ve 
Türk lisanını kendi müesseselerine sokmamak 
için büyük bir gayret gösteriyorlardı. Maale
sef o zaman bu işle meşgul olan bâzı zevatın 
da az çok kendilerine hak verdiklerimi de his
sediyorum. Onun için bu kanunun bugünkü ih
tiyacımızı tamamen tatmin ve temin edecek bir 
mevkide olduğunu bilmiyorum. Meselâ işletme
ye ait muamelât deniliyor. Bir Şirketin muame
lâtı yanlız işletmeye ait değildir. Sair muame
lâtı da vardır. Bu kanunun encümeni âlinizce im
kân gördüğünüz takdirde alarak yeniden tet
kik ve bugünkü ihtiyacımıza göre tanzim edil

mesini rica ediyorum. Fakat encümen bu vazi
fesini yaparken kanunun tatbik edilmesinin ge
cikmiş olmasında da büyük mahzur görüyo
rum. Çünkü sene başı gelmiştir ve şirketler şim
di yeniden memurlarının bir kısmını çıkarırlar 
ve memur alacaklarsa alırlar ve bu senenin teş
kilâtını ona göre tanzim ederler. Kanunu bir 
taraftan Hükümet tatbik ' ederken encümenin 
de bugünkü ihtiyacımıza göre kanunun üzerin
de tadilât yapmasını daha muvafık görüyorum 
ve bu hususta encümenin mütalâasını rica edi
yorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim birinci mad
de imtiyazlı her nevi Türk şirketleri hakkında, 
dördüncü maddede imtiyazsız şirketler hakkın
dadır. Orada kâffei muamelât, defatir ve he-
sabatı Türkçe olacaktır deniyor. Herhangi bir 
îngiliz sermayesiyle, Fransız sermayesiyle im
tiyazsız olarak Türkiye dâhilinde meydana ge
lecek şirketler kâffei muamelât, muhaberat, de
fatir ve hesabatmı Türkçe yapacak. İmtiyazlı şir
ketlere gelince: Bunlarda yanlız işletmeye ait 
kâffei muamelât ve muhaberat Türkçe olacak
tır. Bundan işletme haricinde kendi sermeyele-
rine ait muamelât ve muhaberat kendi dilleri 
ile olacaktır demek çıkar. Biz, bunun tatıbikı-
ni kâfi görüyoruz. Çünkü sermaye sahipleri-
nindir. Çünkü bu hesap Hükümete ve millete 
taallûku olmıyan bir hesaptır, öyle görüyoruz. 
Şayet bu nokta, yani onların sermeyeleri he-
sabatı da bizim lisanımız üzerine cereyan etsin 
denirse ve bunu arzu ediyorsak bu bir tadildir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Ano
nim şirketleri, Hükümetin kontroluna tabi ol
mak cilıetiyle defatir! esasiyelerini lisanı res-
ımî ile yazmakla mülkeıllef olurlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mükelleftir zaten.. 
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Evrak 

ve defatiri esaısiyelerini... 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu, müza-

keratın cereyanında esasen mevcut iken «Ayan
dan tayyedilmiş ve bu suretle çıkmıştır. Ve 
benderuizce bunlar tadile ait kısımlardır. Şunu 
tatbik etmesini Hükümetten, Hükümetin gay
retinden, himmetinden, ciddiyetinden bekleriz. 
Şimdilik bunu tatbik etmelerini temenni ediyo
ruz. Böyle bir kanun olduğu lehülhamd mey
dana çıktı. Eğer bunun üzerine daha bâzı ilâ
veler icaibediyorsa, daha geniş, daha cezrî ha-
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reket etmek istiyorsak; bunu da arkadaşları-
rımızdan herhangi bir zat teklif eder, onu tet
kik ederiz. Fakat asıl mesele, esas mesele şu 
kanunun tatbikinden ibarettir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, 
Vekâlette bulunan bir zat tarafından söylen
diğine göre anlaşılıyor ki, o zamana kadar, 
yani kanunun teklifi tarihine kadar vekâleti 
aides'i böyle ibir şey ile alâkadar olmamıştır 
- Kanun mevcudolduğu halde - acaba haliha
zırdaki Vekil Bey, bununla alâkadar olarak em
rini vermiş midir, takibetmekte midir ve bu
günkü vaziyet nedir? Lütfen bunu bize izah 
etsinler. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) 
— Efendim bu kanun mevcuttur ve tatbik edi
liyor. Bu kanun 1332 tarihinde yapılmıştır. 
O vaktin Nafıa Nezareti tatbikatına ciddiyetle 
teşebbüs etmişti. Müessesatı Nafıa şirketlerin
den demiryollarından maada olan şirketlere 
- ki muamelâtları mahduttur, çabuk tatbik 
olunabilir - altı ay müddet verilmişti. O müd
det zarfında hemen hemen tatbik ediliyordu. 
Meselâ: Tramvay ve Elektrik şirketlerinin 
muamelâtları Türlkçeye kalbedilmiştti ve o veç
hile icra olunurdu. (İşitilmiyor sesleri) 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Söz
ler, biraz kâmil Paşavâri olmasın, işitemiyoruz. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Demiryolu şirketlerine kanunda sarahat ol
duğu veçhile, 1335 senesi Temmuzuna kadar 
müddeıt verilmişti. Bu müddet bu hususa ait 
teşkilâtlarını yavaş yavaş yapsınlar ve Türk
çe muamelâtını yapacak memurları temin et
sinler diye verilmişti. Bunun için gerek Ana
dolu, gerek Rumeli şirketleri - o vakit zaten 
İzmir - Kasaba ve Aydın şirketleri Hükümetin 
elindeydi - muallimler tuttular, bâzı istasyonla
ra hususî adamlar gönderdiler ve o veçhile 
Türkçe muamele yapılacak memurlar yetiştir
mek üzere çalışırken ve verilen bu müddet bit
mezden evvel mütareke geldi vee mütareke 
ıbütün bu muamelâtı hercümercetti. O vakit
ten ta Kuvayı MilMyenin memleketi yeniden 
istirdadına kadar bu kanunun kabiliyeti tat-
bikıyesi olamadı. İstirdaJtitan sonra tekrar tat
bik edilmeye başlandı. (İşitilmiyor sesleri). 

RUŞEN EŞREF B. (Kara'hisan Sahib) — 
Efendi! Beyanatı aliyelerinden sağ taraf müs-
tefidolamıyor. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Tatbik etmeye başladık. Bir parça tered-
düdetıtik. Kanunun bunlara verdiği müddetin 
daha bir senesi dururken esbabı mücbire geldi
ğinden kanun tatbik olunamamıştır. Fakat es
babı mücbire zail olunca, yani 1335 senesi Tem
muzunda vaeibütıtatbîk olan bu şey ne halde 
tatbik olunabilecek... O vakte kadar hazırlan
mamış oldukları gibi eskiden yapılan ihzaratı 
da büsbütün şey ettiler. Yani bizim koyduğu
muz memurlardan Türkçe bilip de muameleyi 
ıbilmiyenleri kısmen ve ekseriyetle çıkardılar. 
Yine eski memurları getirdiler, koydular. Mu
amele büslbütıün hereümercoldu. Onun için bu 
sene yeni yaptığımız itilâflarda bunun tatbi
kini şart koyduk ve yeniden şirketlere Türk
çe muamele yapabilecek memurları koyduk. 
Ve hemen hemen muamelemiz bitmek üzere
dir. Tatbikini icra edeceğiz. Zaten - affınıza 
mağruren - buna (Muhtar Bey Kanunu) der
ler. Kendim yaptım, kendim imza ettim. Haki
katen ismi de öyleydi. Buna (Muhtar Kanunu) 
derler. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Muhtar 
Beyin Kanununu bihakkin tatbik etmesini is
teriz. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Bu kanunun tatbiki için nizamname de yap
tık. Nafıa tatbik etti. Yine bu kanunun tatbiki 
için, bâzı maddelerinin tadili için tekrar Mec
lisi Mebusana gittik. Ufak bir tadilât istedik. 
O tadilâta, maatteessüf hatırımdadır, rüfeka-
mızdan Ağaoğlu Ahnıed Bey itiraz etti. Yap
tığımız teklif de reddolundu. Yani tadilâtta 
reddolunımuştu. Onun evrakı dosyası büyüktür. 
Dâhiliye Encümeni bu iş için içtima, edeceği 
zaman ben de geleyim de iştirak edeyim de
dim. Rüfekadan Necmeddin Beye sordum, bil
miyoruz, acelesi yok, belki bugün müzakeresini 
yapacağız dedi. Bendeniz de bugün burada bu
lundum ve kanunun müzakeresine burada tesa
düf ettim. Halbuki isterdim ki kanunun encü
mende müzakeresinde bendeniz de bulunayım. 
Bütün evrakını getireyim, meseleyi iyice tet
kik edelim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstan'bul) — Vekil 
Beyefendi ıbilmiyorlar mı ki, İzmir'in istirda
dından altı ay sonra şimendifer kumpanyasın
dan birisinin, halka (karşı en bariz muamelesi 
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olan, biletlerinde bir kelime Türkçe kullan
mamıştır. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Efendim bugün biletler Türkçedir. İzmir'in 
istirdadından altı ay sonraki biletleri görme
dim, bilmiyorum. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Ve İz
mir Tramvay Kumpanyasının biletlerinde Rum
ca kelimeler bulunuyor. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Şimdi de böyle midir ? 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Şimdi 
bilmiyorum. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Simidi yokltur efendim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim Vekili 
Muhterem Muhtar Beyefendinin verdikleri ce
vapları bendeniz biraz müphem gördüm. Yani 
ıbu kanun taıtlbilk ediliyor mu, edilmiyor mu? 
Bendenizin nıoıkltai nazarım bu kanun bugüne 
kadar tatbik edilmemiştir ve edilmiyor. Biz 
temenni ederiz ki (Muhtar Bey) kanunu na
mını iktisabeden bu kanun hiçoılmazsa 1340 se
nesinden itilbaren tatbik ve tamamen tatbikine 
gayret edilsin. Eğer bizim yapmış olduğumuz 
kavanîn, Hükümet tarafından ihmal edilirse 
pek şayanı teessüf bir hâl olur. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. — Efendim! 
Arz ettim ki, kanun tatbik olunuyor. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Olunmuyor. 
NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. — Müsaade 

ediniz! Kanun tatbik olunuyor. Fakat bir şi
mendiferin muamelesi derhal şey olmaz demiş
tim. Hattâ valktiyle kanun yapılırken tam üç 
sene müddet verildi ki şimendifer teşkilâtını 
ıbu kanuna göre yapsınlar. Halbuki üç sene 
müddetin hululüne daha bir sene varken ka
nunun tatbikine mâni lolacaJk mütareke geldi ve 
o vakit bu memlekette bu kanunun tatbikine 
imkân kalmadı. Kanunu yeniden •taıtlbilk ediyo
ruz ve şimdi dalha şiddetle tatbik ediyoruz. 
Yani şimendiferlerin ve umum müeıssesatm 
memurlarını sırf Türik yapıyoruz. Cem'an ye
kûn Nafıada Türk olmıyan elli tane memur 
(bulamazsınız. Bunu her gün talkibediyoruz. Bu 
»hususta her gün bir hatve daha atıyoruz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim! Eğer 
•tünel, Tramvay biletlerini elimize alırsak gö
receğiz ki kelimelerin ekserisi Fransızcadır. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. — Hayır 
efendim. 

ZEKİ B.. (Gümüşane) — Meydandadır. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bendeniz 

usule dair söyliyeceğim. İktisat Encümeni Re
isi Muhteremi Celâl Bey meselenin ehemmiye-
ftini kısaca ve fakat vâzıhan beyan buyurdular. 
Elde mevcudolan kanunun tadiline ihtiyaç var
dır. Ancak bu kanun Dahiliye Encümeniyle 
alâkadar değildir. Geçen gün Dahiliye Encü
meninin bunu isteyişi ve Meclisin de verişi 
fuzuli idi. Mesele ile doğrudan doğruya İkti
sat ve Nafıa encümenleri alâkadardır ve ihti
sas encümenleri ondandır. Bendenize kalırsa bir 
taraftan Hükümet kanunun tatbikatına devam 
etsin, diğer taraftan da bunu bir müsvedde 
halinde veyahut Lâyiha şeklinde Meclisi Âli 
şimdiden İktisat ve Nafıa encümenlerine hava
le etsin. Oralarda tetkik ve tadil ciheti düşü
nülsün? Çıünlkü mesele ehemmiyetlidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Be
yefendi ! Sual yapmamak için şimdi Nafıa Ve
kiline bir sual soracağım, cevap versinler! 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Ragıb 
Bey arkadaşımızın mütalâalarına bendeniz de 
iştirak ediyorum. İktisat Encümenine gönderil
mesini rica ederim. Diğer taraftan da Hükü
met mevcut kanunun derakap tatbikatına geç
sin. 

REİS — Muhtar Beyefendi, Mazhar Müfid 
Bey bir sual soracak. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim ; basit bir şey soracağım. M'uhtar Beye
fendi! 19 Teşrinisani 1339 günü İzmir'den ha
reket eden bir Trende İtalyan tebaasından 
Mösyö (Giyo) isminde şapkalı bir adam kont
rol olarak bizden bilet istemiştir. Ben kendisi
ne şapkalı bir memurun bizden bilet soramı-
yacağmı söyledim ve bittabi biletimi göster
medim. Böyle şapkalı İtalyan memurları hâlâ 
kontrol vazifesini ifa edecek: midir? 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) — 
Hayır efendim, böyle bir şeyden malûmatım 
yoktur. Tahkik ettireyim. Niçin böyle oldu 
diye mahallinden tahkik ederiz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Vaik'ayı 
tarihi ile söylüyorum. 19 Teşrinisani 1339 tari
hinde Mösyö Giyo isminde şapkalı bir memur 
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bizden bilet istemiştir. Rica ederim. İzmir'deki 
Şimendifer Komiserinizi ikaz ediniz. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. — Tahkikat 
yaparım efendim. Hangi hatta efendim? 

MAZHAR MÜFİD B. (İzmir) — İzmir -
Aydın hattında... 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. — Peki 
efendim. 

REİS — Efendim İktisat Encümeni evra
kın kendilerine tevdiini istiyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Usul hak
kında söyliyeceğim. Efendim! Bu kanunun bu
raya gelmesi tadil ve saire için değildir. Ka
nun yok denildi ve aynı ve'kâlette bâzı vekil 
haberdar olmuş, tatbik etmiş, bâzısı ise haber
dar olamamıştır. Şimdi şifahî bir teklif üzerine 
tadili için kanunu falan yere havale etmek ola
maz. Kanun mevlidi mer'iyetten gider. Eğer 
teklif vâki ise alırlar, tetkik ederler. Tadilâtı 
bânrazbata bildirirler. Eğer bu kanunu böy
lece gönderirsak hepimizin üzerinde olduğu 
gibi hariçte yapacağı tesir; kanun henüz tet
kiktedir. Bakalım ne olacak diye tatbikten 
geri kalacak. Binaenaleyh tahrirî bir tc&lifle 
derlerse ki kanun derhal tatıb:ik edilecektir, 
tatbilkata devam olunacaktır. Bir taraftan da 
İktisat Encümeni tetkikatma devam edecektir 
denilirse bellki kabul edilebilir. Yoksa böyle 
kürsüden şifahen giderse çok yanlış bir yol 
olur. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Me
seleyi Heyeti Muhteromenize teşrih edeyim. 
İktisat Encümeni Kanunun Hükümet tarafın
dan tatbikine devam edilmesini - zaten de valftı 
ediyorlar - bunu esasen talebediyorlar. Fakat 
esnayı müzakerede lüzum görülen tadilâtı ih
zar etme'k üzere evrakın kendilerine tevdiini 
teiklif ediyorlar. Zannederim ki kanun, hem 
tatbik edilecek, daha fazla tadilât lazımsa en
cümen bu ciheti tetlkik edecelk ve Heyeti Muh-
teremenize teklif edecek ve eşkâli saireyi He
yeti Aliyenize arz edecek. 

ALİ RIZA B. (Kırşehir) — Tadil teklifi 
yok ki encümen istesin. Kendi tadil teklifi 
yapsın getirsin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim kanun is
tenmez rica ederim. 

REİS — Kanunun noksan şeklinde telâkki 
edilecek cihetleri varsa tadil edilsin deniyor. 

Efendim encümenin talebini Heyeti M u h t e r i 
»menize arz ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim Reis 
iBey usul hakkında söz istiyorum. Beyefendi
ler! Elimizde bir kanun vardır. Bu kanun küı^ 
süden encümene gitmez. Çdk rica ederim. Elde 
mevcut usule riayetle meydana gelmiş bir ka
nun vardır. Eğer bu kanunun noksanı ve saire-
si varsa orta yere tadil teklifi gelir. Şurası 
tadil edilecelktir. Burası tadil edilecektir de
nilir. Bu kanun buraya «yoktur denildiği ve 
var olduğu ve maddelerinin de şundan bundan 
ibaret olduğu» arz edilmek için gelmiştir. Bi
naenaleyh tadil teklifi varsa gelir buraya. 

RAG-IB B. (Kütahya) — Kanun mevkii 
mor'iyettedir. Hiç kimse teiklif etmedi ki bu 
tkanunu mevlidi mer'iyetten alalım da encümen 
tetkik etsin de tetkikatmı Meclisi Âliye bildir
sin. Encümende mesele tetkik edilinceye kadar 
ikamın mevlidini, mer'iy etini muhafaza eder. Bir 
kanun kararla mevkii mer'iyetten kalkamaz. 
Yeni bir kanunla kallkar. Meclisi Âli herhangi 
bir meseleyi arzu ederse encümene gönderir 
ve tetkik ettirir. (Gürültüler) Encümenin tet
kiki o kanunun .mevkii mer'iyetten kaldırılma
sı mahiyetinde değildir. 

REİS — Efendim encümenin istediği mer'i 
olan kanun değil, mevcudolan evrak ve teklifi 
kanunîdir. Bununla beraber diğer kanunu da 
nazarı dikkate alacak, lüzum görürse tadilâtını 
yapacak getirecek. Onun iğin encümenin talebi
ni reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın, 'aksini reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul •etımiyenler ellerimi kaldırsın, 
kabul olunmuştur efendim. 

Efendim devam ediyoruz. 

2. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvak
katinin 5,118 ve 121 nci maddelerinin tadiline 
dair (1/388) numaralı lâyihai kanuniye ve Mü-
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

REİS — Bunun müstacel ruznameye 'alın
masını encümen teklif .ediyor ve »evvelce de 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşinci mad
desinin tadiline dair olan teklifin de bu 118 nci 
maddenin tadili hâkkımdalki 'lâyiha ile birlikte 
müzakeresi teiklif edilmişti. Eğer ıbu 118 nci mad
deye aidolan tadilâtın da, yani mazb.aıtaıkrmda 
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müstace'len müzakere edilmesi lâtzımîgelirse di
ğer beşinci maddenin tadili hakkındaki mazba
tanın da müstacel ruznameye lalınması icabeder. 
(Kabul sesleri) Bu cihetle reyi âlinize vaz'ede
ceğim. 

M Ü D A F A A ! M Î L L Î Y E E N C Ü M E N I M A Z 
B A T A MUHARRİRİ MEHMED ARİF B. (Es
kişehir) — Müsaade buyurursanız, encümen na
mına bir kelime arzedeceğim Efendiler! Bu ka
nun, milletin altı aydan beri intizar .ettiği bir 
kanundur. O da hizmeti (askeriyemin itenikisina 
dair lolan kanundur. Ondan başka buna müte-
ferri bir kanun vardır iki, o da Bedeli Nalkdî 
Kanunudur. Malûmuâlileriıdir ki birçok gençle
rimiz, bu <kanun çaktığı için teşeıbbüsatı iktisa-
diyede bulunamıyorlar. (Doğru sesleri) Onun 
için bu kanun, müstacel ruznameye alınmasını 
ve her şeye takdimen müzakeresini rica edi
yorum. 

RElS — Efendim! Mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun (5) noi ve 118 nci imadde'lerinin; 
tadilâtına laidolan (mazbataların, 'mıüstacelen mü
zakere etmek üzere, imüstace1! ruznameye alın

ması teklif ediliyor. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Aksi reyde bulunıanlar lütfen el kal
dırsın. Müstacel ruznameye alındı. 

3. — Ereğli havzai fahmiyesinde çalışan ame
lenin hukukuna mütaallik kanunun tefsiri hak
kında, İcra "Vekilleri Heyeti Riyasetinden mev
rut (3/93) numaralı tezkere ve tefsire mahal ol
madığına dair Adliye ve İktisat encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

Takrirler 
1. — Benizli Mebusu Yusuf Bey ve iki refi

kinin, Benizli vilâyetinde bir Barülhilâfe Mede-
resesinin küşadı temenniyatına dair bir takriri 
(4/115) (Başvekâlete) 

TUNALI HÎLMl B. (Zonguldak) — Reis 
Bey Ereğli kömür havzası hakkındaki mazba-
itaları da müstacel ruznameye alınız. 

2. — Benizli mebusları Yusuf ve Necîb Ali 
Beylerin, Çal kazası dahilindeki Baklan ovası
nın irva ve İskası temenniyatına dair takrir 
(4/116) (Başvekâlete) 

4. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Azayı kiramdan bâzı zevatın mezuniye 
tine ve tecavüz ettirdikleri mezuniyetin mahsu 
buna dair Bivanı Riyaset kararları. 

RElS — Efendim! Divanı Riyasetten gelmiç 
«vrak vardır, 'arz ediyorum: 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide esamki muharrer azayı kiramın hiza

larında muharrer müddetlerle mezun adleri Di
vanı Riyasetin 30 . 12 . 1339 tarihli onaltmeı 
içtilmaında tensilbolunmaklia Heyeti UmumJiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. Meclisi 
Birinci ReisvekiM 

Mehmed 'Sabri 
ihsanHâmıid Bey (Ergani), temdiden on 

gün : (Talbip raporuna müsteniden) 
Abdurrahman Şeref Bey (tstanfbul) birbu-

çuk ay : (Tabip raporuna müsteniden) 
Sabri Bey (Sarühan), birbuçuk -ay : (Ta

bip raporuna müsteniden) 
Salih Bey (Bozok), (birbuçuk ay : (Tabip ra

poruma müsteniden) 
Hasan Sıdkı Bey (Amtalya), tobuçuk ay : 

(Talbip raporuna müsteniden) 

Münir Husrev Bey (Erzurum), bâr ay : (Ta
bip raporuna müsteniden) 

RElS — Efendim şimdi okunan Divanı Ri
yaset kararından da anlaşıldığı veçhile arkadaş
lardan bir kısmı mezunıiyet talebediyorlar. Ka-
'bul buyuranlar, lütfen el kaldırsın. Aksi reyde 
bulunanlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
du efendim. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide esamisi muharrer azayı kiramın mezu

niyeti kanuniyelenini istimalden sonra hizaların
da muharrer müddetleri tecavüz ettirdikleri an
laşılmış ve keyfiyetin tasvilben Heyeti Umumi
yeye arzı Divana Riyasetin 30 . 12 . 1339 tarihli 
onaltmeı içtimamda tensibedilmiş olmakla He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

T. B. M. M. 
Birinci ReisvekiM 

Mehmed Sabri 
AvniBey (Cebelibereket), (33) gün 
Talât AvniBey (Oanik), (18) gün 
Yakub Kadri Bey (Mardin), (15) gün 
RElS — Efendim bu ızevatın tecavüz ettir

dikleri mezuniyetler halbkmdaiki Divanı Riya-
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setin 'bu kararını reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksi 
reyde bulunanlar ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Heyeti Umumiyeye 
Haftalık mezuniyetlerini tecavüz ettiren âti

de esamisi muharrer azayı kiraımın haftalık 
mezuniyetleri dâhil -olduğu halde istimal eyle
dikleri müddetlerin mezuniyeti kanuniyelerden 
-mahsubu 30 . 12 . 1339 tarihli onaltmeı Divanı 
Riyasetçe tensîibedilmiş olmalkla Heyeti Umu-
miyemin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. 
(Birinci Reisveikili 

Mehmed Sabri 

AbidinBey (Baruhan), (22) gün 
RefetBey (Bursa), (19) >gün 
Esad Efendi (Menteşe), (1) ay 
Musa Kâzım Bey (Giresun), (17) gün 
Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne), (28) 'gün 
TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Söz is

terim. (Mezuniyet hakkında söz olmaz Besleri) 
TUNALI HtLMt B. (Zonguldak) — Mezu

niyet hakkında söz söylemiyeceğim. Arkadaş
lar, (Gürültüler, ayak paitırdılan) İsim üzerine 
söz söyl'iyeceğim arkadaşlar. 

REİS — Efendim Divanı Riyasetin kararı
nı reyi âlinize vaz'ediyoruım. Kalbul buyuranlar. 
Lütfen ellerini kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hayır 
ret. ret... 

REİS — Aksi reyde bulunanlar, lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul <olundu -efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hafta
lık mezuniyet... Yağma mı var? 

Heyeti Umumiyeye 
Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin sureti 

musaddakası merbut telgrafı Divanı Riyasetin 
30 . 12 . 1339 tarihli önaltmcı içtimaında ledet-
tezekkür, mumaileyhin bir aylık mezuniyetini 
otuzsekiz gün tecavüz ettirdiği anlaşılmakla key
fiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tensibedilmişir 
efendim. 

T. B. M. M. Birinci 
Reisveikili 

Mehmed Sabri 

REİS — Efendim Divanı Riyasetin bu kara
rını reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 

lûfen ellerini kaldırsın. Aksi reyde bulunanla"? 
lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul edildi efendim. 

Heyeti Umumiyeye 
Erzurum Mebusu Maihmud Esad Beyin iki 

aylıfk mezuniyetini yirmiiki gün tecavüz ettirdîr 
ği anlaşılmış ve 30 . 12 . 1339 tarihli onaltıncı 
Divanı Riyasetçe keyfiyetin Heyeti Umumiyeye 
arzı tensibedilımiştir. 

T. B. M. M. Birinci 
Reisveikli 

Mehmed Sabri 
REİS — Efendim, Divanı Riyasetin bu ka

rarını da, reyi âlinize arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de re
yi âlinize arz ediyorum. Kabul buyurımıyanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. (Gü-
rülüler) Efendim; dinliyelim rica ederim arka
daşlar, işitmiyoruz diyorlar. Sükûneti muhafaza 
edelim. 

Heyeti Umumiyeye 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin mezuniyetinden 

tecavüz etirdiği otuzüç gün için kıstalyevm icrası 
onıbeşinci Divanı Riyaset İçtimaında fearargir 
olmuşsa da bilâhara mumaileyhin ibraz ettiği, su
reti musaddakası merbut tabip raporu Divanı 
Riyasetin 30 . 12 . 1339 tarihli Onaltıncı İçti
maında ledettetkik keyfiyetin Heyeti Umumiye
ye arzı tensibedilmigtir efendim. 

T. B. M. M. Birinci 
Reisveikli 

Mehmed Sabri 
REİS — Efendim Divanı Riyasetin bu tez

keresini reyi alilerine vaz 'ediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın! 

ALİ SÜRURİ Ef. (KaraJhisan Şarki) — Ka
rar nedir? Kararı iştimedik. 

REİS — Aksini reyi âlinize vazediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

NECİB B. (Mardin) — Bu nedir? Anlryalım. 
REİS — Efendim Denizli Mebusu Yusuf Bey, 

•müddeti mezuniyeti geçirmiş. Berayı tasvip re
yi âlinize arz ediyorum efendim. Bû tecavüzü 
müddet keyfiyetinin hastalığından neşet ettiğini 
tabip raporu ile tevsik etmiş, Divanı Riyaset de, 
bunu Heyeti Muhteremenizin nazarı tasvibine 
arz edip tasdik ettiriyor efendim. Mesele bundan 
ibarettir. (Muvafık sesleri) 

REİS — Sualler ve cevapları vardır. 
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3. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin, 
mâzûl memurlar miktarının istihdam veya diğer 
bir suretle tenzili ve ma'zûlîne ait muamelâtın 
tevhidi hakkında Maliye Vekâletinden suali 
(6/79) 

REİS — Maliye VelMli Bey bugün gelenıiye-
ceklerdir. Gelecek içtimamıza terk ediyoruz. 

4. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
di ile Mehmed Fuad Beyin, muhtacîni zürraa ta'-
vizan tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye 
için verilen tahsisatın sureti tevziine dair suali 
ve İktisat Vekili Hasan Beyin şifahî cevabı 
(6/77) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
dim İktisat Vekâletinden bir sual sordum. Yirımi-
iki gün oluyor. Bu da tohumluk tevziatına dair
dir. Bugün, yarın cevap verilecek diye sualimin 
cevabı atılıyor. Zaten Vekil Beyefendinin mes
lekleri atlatmaktır. Riyaseti Âliniz cevap verdiniz 
ki, Cumartesi günü cevap vereceklerdir. Cumar
tesi göinü de cevap vermediler. Beyefendi Haz
retleri! Memleketin hayatı ziraiyesi mahvolmuş
tur. Çiftçiler hakkındaki sualimin cevalbmı bu 
kadar uzatmak caiz değildir. Buna cevap veril
melidir. Siz de bu mesele ile alâkadar olmalısı
nız. (istizah yapınız sesleri) Vekil Bey buna ne 
vakit cevap verebilecekler? 

REİS — Efendim! Vekil Beyefendi şimdi 
mevzuubaıhısolan suale cevap vereceklerdir. Suali 
iarz ediyorum efendim. 

T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 

Mu'htacmi zürraa tavizan tohumluk ve çift 
'hayvanatı ve alâtı ziraiye itası hakkında 17 Ey
lül 1339 ve 10 Teşrinisani 1339 kanunlarla sar
fına mezuniyet verilen üç milyon yüz bin lira
nın kanunun dördüncü maddesi mucibince sureti 
tevzii hakkında talimatname yapılmış mıdır, sar
fına mezuniyet verilen üç milyon yüz bin liranın 
bugüne kadıar ne kadarı sarf edilmiştir, vilâyet
lerimizin dereeei ihtiyaçları hakkında ittihaz olu
nan mikyas nedir, meblâğı mezkurdan hangi vi
lâyetlerimize ne kadar para verilmiştir, bugüne 
kadar sarf edilen meibaliğin ne miktarı tohumluk, 
çift hayvanatına, alâtı ziraiyeye, yemekliğe sarf 
edilmiştir, mevsimi ziraatten az zaman kaldığına 

göre teaıhhürün esbabı nedir? Meclis, millet ha-' 
berdar edilmek üzere İktisat Vekâleti Celilesin-
den şifahen sual ediyoruz efendim. 

10 Kânunuevvel 1339 
Kastamonu Kastamonu 

Hasan Fehmi Mehmed Fuad 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim! İktisat Vekâletinden, gerek tohum
luk tahsisatının sureti tevzii ve gerek diğer mad
deler hakkında sorulan suallere Cumartesi günü 
cevap verilmesi mukarrerdi. Bendeniz, Makamı 
Riyasete müracaat etmiş ve bu suallerin Cumar
tesi günkü ruznameye alınmaısmı Makamı Riya
setten istirham etmiştim. Perşembe gününden 
beri hâsıl olan hastalık dolayısiyle bu vazifemi 
ifa ednınedim. Bundan dolayı Heyeti Celilenin 
affını istirham ederim. Bugün hasta olarak çık
tım ve buraya geldim ve daha ziyade bu sualle
rin cevaplarının teahhur etmemesi için gayret 
ettim. (Geçmiş olsun sesleri) (Allah afiyet ver
sin, sesleri) (İşitmiyoruz, sesleri) Sual takririnin 
birinci maddesi 17 Eylül... (İşitemiyoruz, sesleri) 
Hastayım, sesim çıkmıyor. Arkadaşlar biraz sü
kûnetle ist'ima- buyursunlar! Kusurumu af bu
yurun. 

REİS — Efendim dinliyelim. Vekil Bey esa
sen ralbatsız oldukları için, sesi çıkmıyor. Onun 
için sükûneti ımuihafaza edersek, daha iyi işitmiş 
oluruz. (Tehir ediniz sesleri) 

lKTİSx\T VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— 17 Eylül tarihiyle verilen, 10 Teşrinisani 
tarihiyle bendeniz tarafından Meclisi Âliye sevk 
edilip tahsisatın yekûnu sual takririnde, 
(3 100 000) lira olarak gösterilmiş. Evvelâ şu
rasını söyleyeyim ki bu para (3 100 000) lira de
ğil, (2 900 000) liradır. (800 000) lirası tohum
luk olarak, (100 000) lirası da alâtı ziraiye ve 
çift hayvanatı bedeli olmak üzere bunun (900 000) 
lirası Ziraat Bankasının •alacağıma mahsuben 
verilmiş bir paradır. Bundan maada mebus bey
lerin kasıt buyurdukları (200 000) lira kadar 
bir para vardır ki bu da, muhtacîni zürraa ye
meklik olarak Meclisi Âlice verilmiş olan ve Ma
liye Vekâletinin bütçesine, faslı mahsus olarak 
vaz'edilen bu (200 000) liranın tevziatı - Maliye 
Vekâleti bütçesinde olmak itibariyle Maliye Ve
kâleti tarafından icra olunur. Bununda mühim 
bir kısmının, yani nısfından fazlasının Maliye 
Vekilinin gösterdiği lüzum üzerine, Heyeti Ve- -
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kilece tevziatı yapılmıştır. Bittabi! sarfiyat hava
lesi ve sarfiyata aidolan mebalinin îta muamelesi 
vekâletçe yapılmak ieabeder ve bu husustaki ma
lûmatı Maliye Vekili Heyeti Celilenize arzeder. 
Bu (800) bin lira, ta'vizan verilmiş olan tohum... 
Bu husustaki kanun ile yapılması lâzımgelen ta'-

limata vafctü zamaniyle mahallince yapılmış ve o 
tevzi talimatnamesi mucibince mahallerinde teş
kil edilen tevzi tâli komisyonları ki valilerin ri
yasetinde müteşekkil bir komisyondur, marifetiy
le bu tevziat yapılmıştır. Bu para Ziraat Banka
sının alacağına mahsuben verildiği için defaten 
Maliye Vekâletinden alınarak Ziraat Bankasının 
alacağına mahsuben - yerlerini de arz edeceğim -
na'kid olarak gönderilmiş ve tevziatı, sarfiyatı ta
mamen icra edilmiştir. Bu para şöyle tevzi edil
miştir: 

Lira 

5 000 
6 000 

25 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

100 000 
160 000 
60 000 
8 000 

50. 000 
60 000 
40 000 
15 000 
YO 000 

100 000 
10 000 
8 000 
5 000 
8 000 

50 000 

Bayezid 
Kocaeli 
Erzincan 
Haçin 
Kars 
Ardahan 
Atrvin 
Kütahya 
Eskişehir 
Saruhan 
Karesi 
Aydın 
Bursa 
îzmir 
Denizli 
Bilecik 
Afyon Karahisar 
Haymana 
Tekirdağ 
Van ve Hakkâri 
Edirne 
Erzurum 

Yüz bin lira da alâtı ziraiye ve çift hayva
natı karşılığı olarak ayrılmıştır. Bu da şu veç
hile taksim edilmiştir : 

Lira 

7 000 
7 000 
5 000 

Afyon Karahisar 
Ertuğrul 
Ankara 

Lira 

8 000 
6 000 

15 000 
10 000 
15 000 
6 000 

10 000 
11 000 

Kırkkilise 
Denizli 
Bursa 
Aydın 
Eskişehir 
Kütahya 
Tekirdağ 

Merkez Komisyonunca ihtiyat 
akçesi olarak merkezde alı
konulan para. 

Şu halde arz ettiğim cetvel mucibince bu
nun da yekûnu yüzbin liradır. Sekiz yüzbin 
lira tohumluk tevziatı ise arz ettiğim cetvel mu
cibince icra edilmiş ve bu tâli komisyonlardan 
alman malûmata nazaran bu paralar tamamen 
tevzi edilmiş, yani köylünün eline geçerek bu 
para köylü tarafından toprağa ekilmiştir. Bâzı» 
yerlerde tâli komisyonlar tohum mubayaa ve 
tevzi etmişler. Bâzı yerlerden tevzi edilen tohum 
numunesi de gelmiştir. Bu numunelerde bilhassa 
haşarat miktarı ziyade olan ve keyfiyeti çok 
olmıyan şeyler zuhur etmiştir. Bunlar hakkında 
da ayrıca muamele yapmaktayız. Görülüyor ki, 
bu ilk sekizyüzbin liranın tevziatı mahdut mik
tarda vilâyetlere inhisar etmiş. Diğer yerlere bu 
paradan tevziat yapılamamış. Tabiî diğer yer
lerin ihtiyacatı olmadığından değil ihtiyacat 
hakkında bidayetten beri cereyan eden muhabe
rat ve elde edilen malûmata istinaden en ziya
de ihtiyacı olan ve zaten bu sekizyüzbin liralık 
tohumluk tahsisatı kanunun Meclisi Âliye sev-
kindeki maksat, esbabı mucibede sarahaten gös
terildiği veçhile, bilhassa istirdadedilen ve düş
manın tahribatından fevkalâde mutazarrır olan 
ve fevkalâde ihtiyaç içinde bulunan yerlerin her 
veçhile muhtacı muavenet bir halde bulunan er
babı ziraatini ikdar etmek ve gelecek sene ken
di kendini geçindirecek bir hale sokmaktan iba
rettir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — öyle 
bir kayıt yoktur. 

ÎKTÎSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Vardır efen'dim. Okursunuz. îhtiyacatta bittabi 
bu kanunun esbabı mucibesi esas olmuştur. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ma
halli sarfının tâyinini yalnız İktisat Vekâletine. 
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bıraktığımızdan dolayı birçok yerlerin açık bı- I 
rakılmasma sebebolmuşuzdur. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Heyeti Vekilece yapılan talimatname mucibince 
merkezde bir Merkez Komisyonu teşkil edilmiş
tir. Ihtiyacatı tesbit ve paranın tevziatiyle meş
gul olmak üzere bu komisyonda Adliye Vekâle
tinin, İktisat Vekâletinin ve alâkadar olan di
ğer vekâletlerin memurları vardır. İşte tevziat 
bu komisyonun yaptığı cetveller ve tesbit ettiği 
esasat üzerine icra edimiştir. İktisat vekâletinin 
yalnız kendi tedbiri ile hareket edilmiş değildir. 

İkincisi 10 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunla 
Heyeti Celilenizin kabul buyurduğu iki milyon
luk tahsisatı - ki bunun bir milyon altı1 yüzbin 
lirası tohumluk ve dört yüzbin lirası alât ve ede
vatı ziraiye ve çift hayvanat bedeli idi - Muva-
zenei Maliye Encümeni bu kanunu müzakere 
ederken ilk kanunu da numune ittihaz etmiş ve 
zaten teklif de Ziraat Bankasının Hükümetten 
alacağına mahsubedilmek üzere verilmesi şeklin
de idi. Onun için Maliye Vekâletinin İstanbul 
avansları namiyl'e birinci kanunla açılmış olan 
bu paranın bu fasla konmasından bilâhara bü
yük müşkülât tahaddüs etti. Bendeniz o kanu
nun esnayı müzakeresinde arz etmiştim ki... Kü
çük bir zaman zarfında Maliye Vekilinin av
det ettiği zamana kadar vekâlet ettiğim zaman, 
bunun için bir milyon lirayı da nakden hazırla
mıştım. Berayı tetkik evrakı Divanı Muhasebata 
gönderilmiş olan bu bir milyon lirayı alamadan 
ayrıldım. Ziraat Bankası Maliyeden alacağı he
sabın yekûnunu bilmek lüzumunu hissetti. Ma
liye Vekâleti de bu esası görerek yaptı. Maliye 
Vekâleti ile aramızda matlubat vardır; yoktur; 
miktarı nedir? Maliyenin kuyudatı ile tevafuk I 
ediyor, etmiyor meselesi çıktı. Bu para üzerine 
müstacel olmak üzere yine Merkez Tevziat Ko
misyonunun yapmış olduğu tevzi cetveli vardır. 
Bu parayı almca derhal sarf edecektik. Merkez 
Komisyonunun yaptığı tevziat cetveli şuydu : 

Lira 

50 000 
15 000 
6 000 

25 000 
10 000 
3 000 

12 000 

Konya 
Kırşehir 
Çatalca 
Kastamonu' 
Menteşe 
Maraş 
Yozgad 

0 ; 1 
Lira 

10 000 
40 000 
10 000 
10 000 
10 000 
4 000 
5 000 

25 000 
20 000 

8 000 
150 000 
10 000 

6 000 
10 000 
30 000 
15 000 
5 OOO 
5 000 
7 000 

13 000 
15 000 
50 OOO 
50 000 
50 000 
25 000 
50 000 
50 000 

5 000 
5 000 

10 000 
7 000 

10 000 
10 000 
10 000 
3 000 

10 000 
15 000 

8 000 

Antalya 
Ankara 
Gelibolu 
Hâmidâbât 
Hâmidâbât 
Mardin 
Cebelibereket 
Erzincan 
Gümüşane 
Burdur 
Eskişehir 
Kırkkilise 
Tokad 
Artvin 
Kocaeli 
Denizli 
Aksaray 
Siverek 
Karahisan Şarki 
Edirne 
Tekirdağı 
Kütahya 
Afyon 
Ertuğrul 
Karesi 
Bursa 
Saruhan 
Gazianteb 
Ceyhan 
Kars 
Dersim 
Sivas 
Bitlis 
Niğde 
Siird 
Ardahan 
Erzurum 
Kayseri 

ARİF B. (Eskişehir) — Yekûn ne kadar? 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Kastamonu 25 bin, İğdır 10 bin, Kulp 10 bin ki 
bu paranın takriben bir milyon yüzbin lirası... 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Baye-
zid'in yok mu efendim? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Var efendim, İğdır ve Kulp kazaları için onar 
bin lira koyduk : Bu paranın cem'an bir milyon 
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yüzbin liraya yakın bir miktarı tevziat cetveli 
mucibince tevzi edilmiştir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Corum yok 
mudur efendim? 

İKTİSAT VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Çorum'a yoktur efendim. Görüyorsunuz ki, bu cet
velde tevzi' ettiğimiz bir milyon yüzbin liradır. 

Beşyüz bin lira da tevzi edilmemiş paramız kalı
yordu. Bu cetveli haricinde Maliye Vekili ile bu 
ihtilâf çıktı. Heyeti Vekilede bu meseleyi görüş
tük efendim. Ziraat Bankası ile Maliye Vekâleti 
arasında hesap görülmesine karar verildi. Banka 
muhasebesini ımemur ettik. Muhasebei Umumiye-
de hesaba baktılar bankanın tanzim etiği hesabın 
sureti musaddakasmı Maliyeye takdim ettik. Zi
raat Bankasının, verdimi hesaba göı*e, Hazinei 
Maliyede takriben dörtlbuçuk milyon linası düyu
nu gayrimuntazama olmak üzere yedi milyon kü
sur bin lira alacağı görünmektedir. Maliye Ve
kâleti buna mukabil Ziraat Bankasından bâzı 
alacağı olduğunu ve bunların tenzilinin lâzım-
geldiğini ileri sürdü. Raikamlar, şunlardır efen
dim: Balkan Harbinde ve Harbi Umumide biz
den ayrılmış olan yerlerde kalan sandıklara aido-
lan hissei matlube İaşe sermayesinden - ki sun-
dıkârlığı Ziraat Bankası .yapmıştı. Bundan henüz 
Ziraat Bankasının Maliye Vekâletine tevdi etme
diği mekadir namiyle birçok paralar mevcudol-
duğunu ve belki Ziraat Bankasının kabili tah
sil parası mevcudolmadığmı ve bu hesabı tetkik 
etmek mecburiyeti olduğunu ileri sürdü. Bilmem 
bunların Ziraat Bankasının alacağı meyanmdan 
çıkarılması varit midir? Bendenizce çok varit 
görünmüyor. Bu yüzden bendeniz Ziraat Ban
kasına. ayrıca da hesap yaptırdım. Evvel âhır 
harblerden ayrılmış olan bankalarda sandıkları
na aidolan hissei mâtiubolmak üzere senedir di
ye hesap yaptırıyorum. İaşe sermayesinden he
nüz Maliyeye tevdi edilmiyen paranın ne oldu
ğunu da topladım? Ziraat Bankasının bana ver
diği hesaplara göre Ziraat Bankasının minhaysel-
mecmu 165 bin lirası o da bir kısmı şüpheli ol-
makü zere - 165 bin lirası haddi âzami İaşe ser
mayesinden bankanın kendi alacağına mukabil 
yatırmadığma göre bir milyon altıyüzbin küsur 
lira bir şey mevzuubahsolduğunu ve halbuki Zi
raat Bankasının daha birçok alacağı olduğunu 
bankanın kuyudu ve verdiği hesabat iddia etmek
tedir ve Maliye Vekâleti bunları tetkik ederek, 

tevsik ederek ona göre hesabı halletmek mecbu
riyetinde olduğunu ileri sürmüş ve mesele müşkü
lâtta kalmıştır. Yalnız İstanbul avanslarından 
yalnız resülmal olarak, borç olarak, kabul ettiği 
daha 538 bin lira vardır ki, bu 538 bin lirayı 
12 Kânunuevvelde Ziraat Bankası nakden Mali
ye Vekâletinden almıştır. Halbuki avanslar he
sabında Ziraat Bankasının Maliye zimmetinde 
dörtyüz yirmibeş bin lira daha faiz alacağı göste
rilmektedir. Maliye Vekâleti, Ziraat Bankasının 
bu matlubatma da faiz vermek doğru ol
madığını ifade etmiştir. Ziraat Bankasının 
Maliyeden alacağı ile Maliyenin ondan alaca
ğı mesaile zaten İktisat Encümeni âliniz vazıyed 
etmiştir. Bir taraftan da İktisat Encümeni bu 
hesapları tetkik ettirmektedir. Neticeyi Heyeti 
Celilenize arz edecektir. Biz bu kanunun imalini 
teıninen bu hesabatm hallini daha ziyade uzat
mamak için yeni bir maddei kanuniye Heyeti Ce
lilenize sevk ettik. Perşembe günü okunduğu 
zaman müstaceliyetle Muvazenei Maliyeden geti
rilip okunmasını arzu ettiğim kanun buydu. Yal
nız resülmal olarak Ziraat Bankasının Maliyeden 
tahsil edebildiği 538 bin liranın mabadi olan - ki, 
bir milyon dörtyüz bin küsur lira ediyor - yine 
aynı esas dairesinde sarf edilmek üzere fakat se-
nedatta banka namına değil Hazinei Maliye na
mına almak üzere Maliye Vekâletine bir faslı mah
sus koymak üzere talebeden bir maddei kanuni
yedir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Mec
lisin kabul ettiği kanım hiçe mi gidiyor? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Kanunu bu veçhile tadil etmiş oluyoruz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Mem
leketin menfaatine olduğu için önüne sed çekiyo
ruz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Bendeniz bu kanunu halletmek için kısa kes
mek istedim ve paranm da Ziraat Bankası gibi 
havale ve usulü muhasebeye tabi olmıyan bir 
müessese olmayıp Muvazenei Umumiyeye dâhil 
bütçeler içerisinde bulunacağı için sarfiyatta müş
külâttan ihtirazen paranın da, tahsisatın da bu
lunduğu Vekâlet bütçesine beraber konmasına 
ben de taraftar oldu TI. Tahsisatı Maliye Vekâ
letine koyduk. Çünkü kendi bütçemi alıp da ha
vale itibariyle tevziatını yapmak ve sonra beş pa
ra tahsil edememek ve havalesi verilmiştir.. Tah-
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sisat parası yoktur, tevziat yapmamak için ol
mamıştır, gibi vaziyete düşmemek için paranın 
bulunduğu yerde tahsisatın da beraber kalmasını, 
maksada daha faydalı gördüğüm için Maliye Ve
kâletinin bütçesine konmasına muvafakat ettim, 
o veçhile kanunu imzaladım, Heyeti Celilenize 
sevk ettik. 12 Kânunuevvelde para geldi. Bu 
meyanda vekâlet elindeki komisyon ve idarelerin 
gösterdiği lüzumu kat; üzerine evvelki tohumlu
ğu malûmuâliniz, nakden mahallerine tevzi ettik, 
dokuzyüzbin lirayı. İkinci kısımda ayırdığımız 
müstacel bir milyon 100 bin liranın ayniyat mu
bayaa suretiyle behemehal tohum olarak tevzii 
lâzım olduğuna, dairei a idesi komisyonu karar 
verdi. Dâhilden tohumluk mubayaası için yapıl
madık teşebbüsat kalmadı. Bunların teferruatı 
ile Heyeti Celilenizi uzun uzadıya yormak iste
miyorum. Her yerde bu husus için teşebbüsatta 
bulunduk. En nihayet Ruslarla bir mukaveleye 
giriştik, hem tohumluğun cinsinin ıslahına medar 
olmak ve hem de külliyetli miktarda zehair cel-
bedebilmek için Rusya'ya müracaat ettik. Mektup 
teati ettik, tevsik ettik, beşbin ton tohumluk za
hire var. Orta yere bir vapur mesetesi çıktı, to
nu 42 dolara. Vapura tahmil edinceye kadar bü
tün masarifi kendilerine aidolmak üzere. 

MEHMED FUAÜ B. (Kastamonu) — Türk
çe, yani bizim para ile kaç kuruş? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— İstical buyurmayınız Fuad Beyefendi! Onu 
da arz edeceğim. Doların bugünkü fiyatı, mek
tubu teati ettiğimiz günden beri biraz artmıştır. 
O zaman (180) kuruş hesabiyle idi. Bugün (185) 
kuruştur. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Yüz-
seksenaltıbuçuk! 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Yaptığımız hesaba razaran bize bir kilosu - va
pura teslim - yedibuçuk kuruşa mal oluyor. 400* 
ile 450 kuruşa tonajını limanlarımıza nakletmek 
çaresini temin ettik. Şu halde yirmi para - ki, 
yirmi paradan biraz noksan - nakliye ve saire mas
rafı binecektir. Demek ki, İzmit iskelesine, Hay
darpaşa'ya, İzmir, Karadeniz sahiline veya her 
hangi iskeleye çıkaracağımız buğdayların kilosu
nu (8) kuruşa maletmek imkânını gördük. Hal
buki tohumluk mubayaası için mahallinde teslim 
suretiyle yapmış olduğumuz bütün muhaberatta 
bize 13 - 14 kuruştan aşağı kilosunu teklif eden 
olmadı. Buradan bir miktar mubayaa suretiyle 

ve elimize teslim etmek suretiyle teklif ettik... 
ALİ B. (Urfa) — Sekizbuçuk kuruşa kabul 

buyurmadınız! 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

—• Taahhüdünüzü ifa etmediniz Beyefendi! Onu 
da söyliyeceğim. Bütün Urfa'nm telgrafları dos
yadadır, getirir, okurum. Son yapılan tebligat
tan haberdar değilsiniz o halde. Biz ucuz zahire 
olmak ve biraz da Cenubun zahiresini Şimale 
sevk etmek için - madem ki, açıldı söyliyeyim - . 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Kâğıt 
paralarımız da ecnebiye gitmiyor. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— E y ne yapalım Beyefendi? Cerablüs teslimi 
mal istedik... Reşit Ağa.' Kulağa üflemeye, fısıl
damaya hacet yok. Hiçbir şey bırakmıyacağım 
söyliyeceğim. Biraz müsaade ediniz. Cerablüs tes
limi olmak üzere bütün bu sahanın vilâyetlerine 
tebligat yaptık. Urfa Valisi bize Cerablüs tes
limi, eğer yirmişer bin, yirmişer bin kilo mevkii 
münakaşaya konacak olursa buğdayın kilosunu 
(8) kuruşa, arpanın (4) kuruşa almak imkânı 
vardır dedi. Bilâtereddüt kabul ettim. Ne ka
dar verebilirseniz alırım dedim ve Cerablüs'ten 
itibaren bütün nakliye masarifi bana aittir, çu
vallarını da sevk edeceğim, depo açacağım, hesap 
memuru koyacağım, Ziraat Bankasının adamla
rını koyacağım, teslimat miktarına göre parasını 
peşin vereceğim, intacedin dedim. 

En son verdiği telgraf şudur: Ciheti askeriye 
Cerablüs teslimi 6 - 7 kuruşa arpa almaktadır. 
Binaenaleyh fiyatlar artmıştır. Evvelce yazmış-
sam da şimdi bu taahhüdü yapacak adam yok
tur dedi. Vekâletin ciddî işe sarıldığını gördüğü 
halde işi vaktiyle halletmeden bana yazan valiye 
böyle işi ciddî tutmıyarak vekâleti işgal ettiniz, 
taahhüdünüzü ciddî bir halde nazarı itibara al
madınız, vaziyetiniz şayanı muahezedir, diye tel
graf verdim. Dosyada bu telgraf mevcuttur. Ge
tirir, okurum. Tohumluğun bu sene ıslahına bak
maksızın dâhilden mubayaası için paranın velev 
ki, üç, beşyüz bin lira olsun harice gitmeyip dâ
hilde kalması için muhabere edilmedik bir vilâ
yet kalmamıştır. Fakat hiçbirinden bir netice çık
madığını maalesef arz ederim. 

Bunlar, netice vermiyen teşebbüsat olduğu 
için bunların teferrüatiyle Heyeti Celilenizi tas
di ve işgal etmek istemiyorum. Zannediyorum ki, 
velev ki paramızın bir kısmı harice gitmiş olsun, 

— 584 — 



t : 77 31 . 12 . 1339 O : 1 

Rusya'dan bizim iklimimize müşabih Kırım şi-
bih ceziresinden beşbin ton kadar ucuz bir fiyat
la zahire celbetmek her halde çok faydalı bir şey 
olduğuna kaaniim. Birçok zamandır vapur me
selesiyle uğraştîhı. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hiç faydalı değil
dir. Hiç!.. 

REİS — Rica ederim Mustafa Bey!.. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

— Muhacirin nakliyatından dolayı vapurlar, 
Seyrisefain vapurları meşgul olduğu için Seyri-
sefainden vapur almak imkânı hâsıl olmadı, ni
hayet bir şilep bulduk bu şileple mukavele yap
tık ve zannederim dün şilep de Kırım şibih ce
ziresine bizim mütehassıslarımız içinde olarak ha
reket etmek vaziyetinde idi. Hareketine dair tel
graf elimde olmadığı iiçn Heyeti Celilenize (Ha
reket etmiştir) diye arz etmiyorum. İnşaallah onu 
da arz ederim. Hulâsa efendim, bu tohumluğu 
elime geçirir geçirmez derhal tevziatı elde mev-
cudolan tahsisattan miistefidolmıyan ve muhtacı 
tevzi olup da aynen tevziine vesait itibariyle im
kân olan yerlere aynen getireceğim zahireden tev
zi edemiyeceğim yerlere... 

MUSTAFA B. (İzmir) — Hiç zahmet buyur
mayınız. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim! Vaktin geç olduğunu o vakitte, yani 
tahsisatı aldığımız zaman arz etmiştim. Ne ya
palım, bu sene böyle oldu. (Gürültüler) Müsta
cel istediğimiz Bakıyei Tahsisat Kanununu da 
Heyeti Celile müstacelen kabul buyurduğu tak
dirde kendilerine aynen zahire tevzi edilmiye-
cek olan yerlere nakden tevzi etmek suretiyle bu 
işi intacetmek mecburiyetindeyiz. Geç kaldığına 
maalesef bendeniz de kaaniim. Hiçbir şey hazır
lanmadan işe başlanmıştır. İhtiyacatı bile bu müd
det zarfında tesbit etmek mecburiyeti karşısın
da kalmışızdır. Fakat biz zaten muavenetimizin 
hir kısmı mühimmini bu sene için yazlık zerivatta 
yapmak mecburiyetindeyiz. Yazlık zeriyatm de
recesiyle, kışlık zeriyatm derecesi ve kıymeti ara
sındaki fark Heyeti Celilenizce ve bendenizce 
malûmdur. Fakat zaruretler-mucibince (Gürül
tüler).-. 

REİS — Rica ederim ancak sahibi sual söyli-
yebilir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Binaenaleyh tohumluk meselesinin safahatı bu 

şekildedir. Tohumluk suali hakkında cevabım 
bitti efendim. 

REİS — Fuad Bey! Bir şey söyliyecek mi
siniz? 

FUAD B. (Kastamonu) — Evet! 

REİS — MalûmuâLmiz beş dakika! 
MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen

diler! Bendeniz zannederim, şimdiye kadar mes
lekimin haricinde burada başınızı ağrıtmadım. 
Reis Beyefendi yukarı çıkarken beş dakika diyor
lar; malûmuâliniz çiftçiler dakika ile iş görmez
ler. 

REİS — Nizamnamemizde öyledir. 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Malûm 
efendim, malûm! Bendeniz nazariyatça olmaktan 
ziyade amelî bir çiftçiyim. Hazreti Âdem yadi
gârı karasaban ile başlamış ve tedricî alâtı cedi-
dei ziraiye tatbik etmek üzere bugün sayei millet
te traktörlerle asri bir çiftçi olmaya yeltenmiş bir 
çiftçiyim. Bütün meslektaşlarımın elîm dertleri
ne vâkıfım, çekiyordum. Gördüm, geçirdim ve 
el'arı da görmekteyim. (Bravo sesleri) Arkadaş
lar! Buradan dört ay mukaddem İktisat Vekâle
ti muhtacîni zürraa tohumluk ve alâtı ziraiye ve
rilmek üzere 500 bin lira teklif ile Heyeti Celi-
lenizin huzuruna çıktı. Memleketin ihtiyacını, 
hususiyle Hükümetin varidat bütçesini çiftçinin 
haklı, haksız vermiş olduğu aşar doldurduğunu 
takdir eden Büyük Millet Meclisi bu ihtiyaca mu
kabil istenilen tahsisatın ademikifayesini düşü
nerek bir milyon yüzbin lira olarak kabul etti ve 
kanunun ikinci maddesi ile 200 bin lirasını mec-
canen tevzi olunacak tohumluk ve yemeklik na-
miyle mevcut (A) 99 ncu faslına 200 bin lira . 
tahsisatı munzamma vaz'mı kabul etti. Birinci 
maddesiyle Ziraat Bankasına verilen 900 bin li
ranın mahalli tevzii İktisat Vekâletince tâyin edil
mek üzere muhtacîni zürraa tavizan 800 bin li
ralık tohum ve 100 bin liralık çift hayvanatı ve 
alâtı zira 13̂  e verileceğim teshit ve dördüncü mad
desiyle de işbu tevziatın Heyeti Vekilece tanzim 
edilecek talimatname de icra olunacağını takyi-
deyledik. Arkadaşlar! Affınıza mağruren; ben
deniz mahalli tevzii İktisat Vekâletinin tâyini
ne bıraktığımızdan dolayı hata ettik diyeceğim. 
Çünkü, açık gözlülüğe mahal bıraktık. Bu kanu
na istinaden vilâyata tamimler yazılır «Yemekli
ğe ihtiyacınız, tohumluğa ihtiyacımız, nedir? Bil
dirin!» denir. O vakiı şu âciz çiftçi arkadaşınız 
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da mezunen dairei mtihabiyesmde bulunuyordu. 
Çiftlikten merkezi vilâyete giderken doludan ha-
rabolmuş, Kastamonu vilâyetine tabi (Devreka
ni) nahiyesini (Kanl.ahâd) ve (Hisli) karyele
rine uğradım. O karyelerde bir ikişer çift öküzle 
çift sürüldüğünü gördüm. Yanlarına vardım. 
Çünkü hakiki bir çiftçinin güzel bir nadas tarla
sını görmesi, mutantan kâşaneleri seyretmesin
den daha tatlıdır. (Bravo sesleri) Onun için bir 
kile buğday ekilmesini görmesi seferberlik zen
ginlerinin kasasının dolu olmasını anlamaktan 
daha hayırlıdır. (Bravo sesleri), (Çok doğru ses
leri.) Uzatnuyalım arkadaşlar! Vekil müvekki
linden umum köylülerin nadaslarını yapıp ha
zırladıklarını ve Hükümet tohumluk verecek di
ye elleri böğründe beklediklerini anladı ve Kas
tamonu vilâyetine vardığımda valinin kapısı önün
de çiftçilerin boynu bükük olarak dinlediklerini 
de gördüm. Muhtacın çiftçileri... Hayır efendi
ler! Muhtacın çiftçileri değil, memleketin halas
karı, relıakârı, fedakâr, çalışan çiftçi vatanperver
leri idi. (Pek doğru, sesleri.) Bunlar diyorlardı 
ki; biz elimizde varken her şeyi size verdik. Vata
na farz olan her şeyi yaptık. Bugün Cenabı Hak 
elimizden tohumumuzu aldı, tarlalarımız boş ka
lıyor, siz bize borç tohum verin, çalışalım ve 
Hükümetin kanuniyle ödiyelim ve yine çalıştı
ğımızın yarısını aşar vasıtasiyle size verelim, di
yorlardı. 

MUSTAFA B. (İzmit) - Yine üşendi koydu'k-
ları paradır. 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Arka
daşlar ! Dairei intihaibiyemizde bu sene dolu vu
ran 'karye 98 dir. Merkez kazasında 49, Tosya 
kazasında 13, Taşköprü kazasında 18, Safran
bolu kazasında 18 ki, ceman 98 eder. Bu kadar 
'kûrânm ihtiyacını düşün'miyelim, fakat bu ka
dar (kuraya tohum eikilmediğinden dolayı vari
datı öşriyeden binlerce, milyonlarca liranın kay
bolacağını düşünelim. Sorarım İktisat Vekili Be
ye; bu varidatın yerini ne ile dolduracaktır? 
Gelecek sene tahminen bu köyler satılmadı. Be
delini tutmuyor, mültezim rağbet etmiyor, be
deli sabıkla - seferberlikte olduğu gibi - bilâusul 
ve lâkitap çiftçinin üzerine zimmetini kaydedin 
diyecektir? (Bravo sesleri, alkışlar) Hayır, ha
yır diyenıiyecdktir arkadaşlar! Dairei intihabi-

yenıden ve avdetimde İktisat Vekiline uğradım 
ve gördüğüm meseleleri arz ettikten sonra... Ge
çiyorum beyefendiler! Açık olara'k söyliyece-
ğim, İktisat Vekâleti bugün hiçbir programa ri
ayet etmiyorlar. Sorarım kendilerine; emri mü-
himmi ziraatiıı terakkisi için ne düşünüyorlar1? 
Düşüne 'düşüne düşündükleri şey Büyük Millet 
Meclisi Âlisi tohumluk için tahsisat verdiği hal
de dört ay sonra Kırım'dan buğday mı getirt
mektir? Heyhat aziz arkadaşlar! Bugün getiri
len tohum Anadolu'da bitmez, bu, senelik ve 
güzlük tohumdur. Güzlük tohum başka, yazlık 
tohum başka, bunlar lâftır efendiler. Yazın eki-
leccık buğdayın Yazlık tohum olması lâzımdır. 
Bunlar ziraat namına irti'kâbedilmiş hatalardır. 
Teşkilât namına yaptıkları işler bütçelere azîm 
masraflar kabul ettirmekten ibarettir. Efendi
ler ! İktisat Vekâleti, Ziraat Müdiriycti Umumi-
yesi, Ticaret Müdiriyeti Unıumiyesi, Baytar Mü
diriycti Umum iyesi, Orman Müdiriyeti Umumi-
yesi, İstatistik Müdiriyeti Unramiyesinden iba
rettir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Meadin Mü
diriyeti Unıumiyesi de var. 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Bunlar 
da mütaaddit, lâyuat ve lâyühsâ müdiriyetlere 

ve müsteşarlıklara taksim edilirse bu sayılamı-
yacak şubeler, ımüdiriyetler içerisinde emri mü
himini ziraat; sorarım arkadaşlar nasıl terakki 
eder? Hükümeti müstebiddede hiçolmazsa Zi
raat Nezareti diye bir şey deniliyordu. Onu tak
dir etmek değil - kahrolsun. - O zamanı takdir 
etmcik değil, fakat aziz arkadaşlar memleketin 
»hayatı ziraattir. 

KÂZIM B. (Ergani) — iktisat daha şâmil 
bir tâbirdir M elim e d Bey! 

REİS — Beş dakikayı geçiyor efendim. 

MEHMED FUAD B. (Devamla) — Evvelce 
arz etmiştim, dakika ile söylemiycceğimi. Ben
denize e Türkiye Halk Cumhuriyetinin memaliki 
başlıbaşma zürra' ve çiftçi memalikidir. Ayrıca 
Ziraat Vekâleti olmalıdır. Sonra bu memleket
te vatanın yetiştirdiği mütofennin, müteşebbis, 
tahsili âli görmüş, görmemiş, nazarî ve çiftçilik
ten yetişmiş amelî zatlardan mürekkep bir de 
büyük encümeni dâııigi olmalıdır. Arkadaşlar! 
Memleektimiz haraba gidiyor, çiftçilerin sahibi 
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yoktur. Ziraat şey değildir. Vekil Beyefendinin 
vermiş oldukları cevap kâfi değildir. Bunun is
tizaha kalbini istirham eylerim. Bu meselede 
daha birçok sözler söyliyeceğim ve daha çok bu 

işde anlaşılacak işler vardır. (Takrir verin ses
leri) 

REİS — On dakika teneffüs edelim. 
Hitamı celse; saat : 3,00 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,09 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim Kasta
monu Mebusu Mehmed Fuad Beyin bir takriri 

var. Heyeti Aliyenize arz ediyorum. 

5. — İSTİZAHLAR 

I. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Be
yin, tohumluk tevziatı ve saire hakkındaki suali
ne İktisat Vekilinin cevabı kâfi gelmediğinden 
istizah tahviline dair takriri (6/95) 

Riyaseti CeÜleye 
31.12 .1339 

I I . İktisat Vekili Beyefendinin tohumluk 
tevziatı ve sairesi hakkındaki takririme verdiği 
cevabı kâfi görmediğimden istizaha tahvilini ri
ca ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Çiftçi 

Mehmed Fuad 

REİS — Efendim! Fuad Beyin takriri mes-
mu' âliniz oldu. Reyi âlinize arz ediyorum. İk
tisat Vökili hakkındaki sualin istizaha tebdilini 
teklif ediyorlar. Fuad Beyin takririni nazarı mü
talâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Efen
dim aksini reye vaz'e diyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Anlaşılmadı. Yeniden 
reye arz edeceğim. Takririn meali malûmuâli-

nizdir. İstizah talebediyor. Takriri kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Takriri kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Takrir ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Ruznamemize geçiyoruz. Orta Tedrisat hak
kındaki Kanunu... 

ıSÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey, 
Nizamnamei Dahilî mucibince istizahın gününü 
Meclisi Âli tâyin eder. Nizamname mucibince 
hangi günü Meclis muvafık görürse o günün tâ
yini lâzımdır. Tâyin buyurmadınız. 

REİS — İstizaha hangi celsede cevap vere
ceksiniz ? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Gelecek celsede... 

REİS — Efendim istizahın gelecek celsede 
cereyanını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize koyuyorum. Gelecek celsede ce
reyanını kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. istizahın gelecek ilk celsede olması kabul 
edilmiştir efendim, 
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6. — MÜZAKERE 

1. — İkinci sınıf ihtiyat zabit anına dair 18 I 
Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun birinci mad
desinin fıkrai * ahîresinin tefsirine dair (3/185) 
numaralı Başvekalet tezkeresine mütadilik Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim Orta tedrisat hakkındaki 
Kanun gelmediği için ikinci numaraya geçiyo
ruz. İhtiyat zâbitanı hakkındaki Kanunun fık
rai ahîresinin tefsirine dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası var. Efendim! Malûmâih-
sanınız geçen günkü celsemizde bu, müzakere 
olunmuş ve müzakere kâfi görülmüştü. Takrir- . 
ler reye arz edilirken ekseriyet olmadığından I 
dolayı Meclis tatil edilmişti. Bunun için takrir
leri yeniden reyinize arz edeceğim. Efendim, 
Efendim, takrir, Dersim Möbusu Feridun Fikri 
Beyindir. (Bir daha okunsun sesleri) Peki efen
dim. (Takrir tekrar okundu.) 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
metin hakkında mevzuubahsolan tahsisatı mun-
zammadan maksat... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
encümen söyliyecek mi ? 

REİS — Efendim rica ederim dinliydim!. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 

Muvazenei Maliye Encümeni söz söyliyecek mi, 
müzakere kâfi görüldükten sonra 1. 

REİS — İzahat vermiyecek, efendim! Tak
rirler üzerine... Takriri encümen namına talebe-
diyor. Talep dermeyanma ha'kları vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Neden 
efendim? Bu tefsirdir. 

REİS — Efendim encümenin talehctmeye sa
lâhiyeti vardır. (Gürültüler) 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim bu 
kanunun metni Muvazenei Maliye Encümenin
ce 'tanzim edilmiştir. Tefsirinin de encümene git
mesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bu noktalar reye kondu. I 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni o vakit yoktu. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Olsun, ol
masın reye konmuştu efendim!... (Reye konuldu 
sesleri) Evvelki celsenin zaptından okuyorum. 

REİS — Rica ederim efendim! Şimdi evvelâ 
Zeki ^eyin takririni, yani mazbatanın Muvaze-

EDİLEN MEVAD 

nei Maliye Encümenine havalesi keyfiyetini reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın! (Anlaşılmadı 
sesleri) Efendim! Tekrar ediyorum. Zeki Bey 
diyor ki : «Mazbata Muvazenei Maliyeye gitsin! 
Bir kere de orada tetkik edilsin» Bu takriri re
ye vaz'ediyorum. Kaibul edenler lütfen el kaldır
sın ! Aksini reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul et-
miyenler el kaldırsın. Aksi kabul olundu efen
dim.) 

REİS — Bu, encümenin haricinde beri tara
fından verilmiş bir takrirdir. O başkadır (Ha
yır sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır, 
reye konmuştur, kârgir olmuştur. Tekrar re
ye konamaz! 

REİS — Efendim! Kabul buyurmazsanız 
reddedersiniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) - - Reye kon
muştur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim! 
Burada bendeniz encümenin fikrini söylemek is
tiyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Meselenin 
esası hallolunmuştur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
encümenin fikrini arz etmök istiyorum. Tahsi
satı munzammadan maksat, tahsisatı fevkalâde 
olduğunu ifade etmektir. Bu tahsisatı fevkalâ
de başka türlü tefsir olunamaz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reddolu-
nan bir şey reye konur mu, Reis Bey? Bu mese
le hallolunmuştur! 

REİS — Efendim encümen istiyor, takriri! 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Di

vanı Riyaset haklıdır efendim. (Gürültüler) 
REİS — Encümenin talebini nasıl reddede

bilirim ? 
ALİ CENANİ B. (Gaziantöb) — Encümen 

talebediyor efendim. Tetkik edecektir. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni bu mazbatanın kendilerine havalesini tek
lif ediyor. Bu teklifi re'yi âlinize arz edece
ğim. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini re'ye koyuyorum. Kabul1 etmiy enler el
lerini kaldırsın. Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdii ekseriyetle kabul edilmiştir efendim. 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Dünkü 
karar nasıll nakzolunur? 

REİS —• Efendim Karesi Mebusu Süreyya 
Beyin bir takriri vardır ki, bu mazbatanın ha
ricinde olduğundan.. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır 
efendim, haricinde değildir. îzah edeceğim. 

Ef-erildim geçen celsede Makamı Riyasete tak
dim ve Heyeti Celilenize arzettiğim takrir, bu 
takrir, bu tefsirin haricinde kalan yeni bir tek
lif değildir. Ortada 18 Teşrinievvel 1339 tarih
li - İhtiyat zâbitanma verilecek mebaliğe dair -
bir Kanun vardır. Bu kanunun tefsiri mev-
zuubahistir. Nitekim, evvelce, bu kanun bir 
defa daha tefsir edilmiştir ve evvelce yapı
lan tefsir, «İhtiyat zâbitanmdan Milî Mücade
leye iştirak etmiş olanlar tarihi iştirakleri ve 
müddeti hizmetlerine göre 3 veya 4 maaş tahsi
satı munzamma ile birlikte para alacaklardır» 
denmiş. Fakat bunların içerisinde sıfatı memu
riyetlerine nazaran te'cil edilmiş olanların 
bu kanundan istifade edemiyecekleri tefsir olun
muştur. Dikkat buyurulursa sıfatı memuriyet
lerine nazaran te'cil edilmiş olanlar... Terhis de
ğildir, yani memur imiş; emsali silâh altına alın
mış; bunlar memuriyetleri dolayısiyle te'cil 
olunmuşlar; hizmeti askeriyeye alınmamışlar. 
Bunlar bittabi' alamıyacaklar. Fakat bu tarz 
tefsir bugün tatbikatda Sakarya Harbinden ev
vel ordu hizmetine dâhil olmuş; Mücadelei Mil-
liyeye işjtirak eden mütaaddit cephelerde hizmet 
etmiş; kıta idare ederek para almış ve Mu
danya Mütarekesine kadar ve ondan sonra da 
orduda bulunmuş bilâinkıta' hizmeti mukad-
desei askeriyesini yapmış ve ondan sonra «Me
murdur» diye ilk defa terhis edilenler vardır 
ki bunlar sıfatı memuriyetlerine nazaran te'cil 
edilmi§ olanların maaş allamayacaklarına binaen 
kanunun bahşettiği haktan istifade edememiş
ler ve bu haktan mahrum edilmişlerdir. Efen
diler! Bunlar te'cil edilmiş midir Bu terhis
tir. Evvelki tefsire de münafi değildir. Yal
nız evvelce sıfatı memuriyetlerine nazaran te'cil 
edilmiş olanların bu kanundan müstefidolamıya-
caklarına dair kayıt, tatbikatta suitatbika uğ
ramış ve bu haklı, zavallı ve mağdur arkadaş
lar kanunun bahşettiği haktan istifade edeme
mekte bulunmuşlardır. Onun için şu tefsir me-
yanmda bu cihetin tavzihini talebettim. Bu 
ayrı bir ş̂ ey değildir. Tarzı tahrire binaen Ma

kamı Riyasetçe böyle anlaşılmış .ise bu mesele
yi daha mufassal ve müfessir bir takrir ile - ar
zettiğim veçhile - tekrar arz edeyim ki bu, odur 
ve şunu da arzediyorum ki Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri tatbikatı uzaktan, yakın
dan pek iyi bildikleri için bunun öyle olagel
mekte bulunduğunu itiraf edeceklerdir zanne
derim. Çok mühim olduğu için arzediyorum. 
Memuriyetleri mülâbesesiyle te'eü edilenlere 
verilecektir. Fakat te'cil değil, memuriyetleri 
dolayısiyle terhis edilmiş olanlardır. Seneler
ce çalışmış olup da terhisi umumîden beş gün 
evveline kadar olanlar neden almasınlar? Bu 
zehabı ortadan kaldırıcı bir tavzih istiyorum. 

REİS — Efendim! Süreyya Bey, zannedi
yorum ki Makamı Riyasetten arzedilmiş olan 
teklifi te'yidetmiş bulunuyorlar. Çünkü bura
da tefsirden garaz, talebolunan tefsir, maaş ve 
tahsisatı fevkalâde alanlara seferberlik zam
mından da verilmesi lâzım mıdır? değil midir? 
Mesele, bu noktanın tefsirinden ibarettir. Hal
buki Süreyya Beyefendinin arzettiği nokta, ev
velce maaştan mahrum edilmiş olan kısmın doğ
ru olmadığı yolundadır. Tabiî ayrı, ayrı mese
ledir. Onun için bu takriri nazarı mütalâaya 
alınmakla Müdafaai Milliye Encümenine gön
derilmek üzere re'yi âlinize arzedeceğim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim! 
Muvazenei Maliye Encümenine gönderilmesini 
talebederim. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeninden 
sonra oraya gönderiniz efendim. 

Efendim! Karesi Mebusu Süreyya Beyin 
takririni okuyoruz. 

Riyasete 
İkinci sınıf ihtiyat zâbitanma verilecek 3-4 

maaş ve tahsisatı munzamma tesbitindeki meb
lâğa dair olan 18 Teşrinievvel 1338 tarihli Ka
nunun evvelce tefsiri esnasında [Sıfatı memuri
yetlerine binaen te'cil edilmiş olanların bu hak
tan istifade edemiyecekleri] beyan edilmiş ve 
binaenaleyh bu haktan istifade sıfatı memuri
yete binaen te'cil edilmiş olmaya münhasır ve 
maksur iken Sakarya Harbinden evvel veya aka
binde harbe ve ordu hizmetine işjtirak edip de 
Mudanya Mütarekesine kadar ve ondan sonra
ki tarihlere değin ifayı hizmet ettikten sonra 
harbin fiilen hitama ermesinden nâşi te'cil değill 
terhis edilmiş olan ihtiyat zabitlerine de> üç 
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Veya dört aylık maaş tahsisatı munzamma 
verilmekte, yani tefsiri sabık suitelâkki ve tat
bik olunmakta idügünden evvelce verdiğim 
takrir veçhile Sakarya Harbinden evvel veya 
akabinde orduya iştirak edip Mudanya Müta
rekesine kadar ifayı vazifei askeriyede bulu
nan ve sonra her ne sebep ve suretle olursa ol
sun terhis edilen ihtiyat zâbitanmm kanunu 
mezkûr hükmünden istifade hakları derkâr ol
duğunun beyan ve tavzihini teklif ediyorum. 

Karesi Mebusu 
Ahmed Süreyya 

MÜDFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim! Süreyya Beyin vermiş olduğu takrir
de mevzuubahsolan mesele bundan bir ay evvel 
Meclisi Âlinizden geçmişti ve burada okunmuş
tu. Bu tefsir Heyeti Umumiyenizce tasvibolun-
muştur. Sureti de budur. Yalnız o zaman bu 
gibi tefsirlerin tabedilip tevzi edilmeleri âdet 
değildi. Sonra Ali Süruri Beyin tavsiyesi ve 
teklifi üzerine bu iş yapıldı. Onun için bunun 
sureti yoktur. Bendenizde var; okuyayım: 

«Kanunu mezkûrun esbabımucibesinde sa
rahaten beyan olunduğu üzere işbu tahsisat 
ordudan terhis edilen ihtiyat zâbitanmm mem
leketin hayatı umumiyesi arasında mevkii ta
biilerini almaları için geçecek zaman zarfın
da naili himaye edilmeleri maksadına matuf 
bulunduğundan sıfatı memuriyetlerine nazaran 
tescil edilmiş olanların bu haktan istifade ede
memiş olmaları tabiîdir. Ancak İstiklâl Mü
cadelesine iştirak ederek vazife esnasında ma
lulen tecil edilmiş olanların bu himayeden mah
rum bırakılmamaları da encümenimizce muva
fık görülmüş olmakla borayı tasvip Heyeti 
Umumiyeye arz olunur..» Bu Heyeti Celilenize 
gelmiştir. Ve tasvibolunmuştur. 

Tecil meselesine gelince: Süreyya Beyefen
di (tecil) kelimesini tamamiyle izah buyurama-
mışlardır. Tecilin mânasının ne olduğu son fık
rada bellidir. Ancak İstiklâl Muharebesine iş
tirak ederek vazife esnasında vazife itibariyle 
mâlîden tecil edilenlerdir. Efendiler! Tecilin 
mânası, bulunmuş olduğu yerde mutlaka kal
mak değildir. Bir memur askere alınır, fakat 
yine o memur tecil edilebilir. Arkadaşları as
kerlik ederken onu vazifesine göndermek bir 
tecil mahiyetindedir. Tecilin mânası bu demek

tir. Tecil hiç askere alınmamış değildir. Muvak
katen bırakılmış demektir. Tecil demek, askere 
alınıp da lüzum üzerine bırakılmış demektir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Tefsir 
alettefsir. 

ARİF B. (Devamla) — Hayır efendim! Te
cilin mânayı askerîsi ve tefsiri budur. Binaen
aleyh, tecilden maksat - zaten ikinci fıkraya 
dikkat buyurulacak olursa - ancak İstiklâl mü
cadelesine iştirak ederek vazife esnasında ma
lulen tecil edilmiş olanlardır diyoruz. Bakınız 
aynı tâbir burada da 'kullanılmıştır. Encüme
nimizin tefsirde nazarı dikkate aldığı nokta şu
dur : Efendim bu 3 - 4 aylık maaş yeni 'bir me
muriyete geçinceye, yahut 'kendine <bir iş 'bulun
caya kadar bir sıkıntı çekmemek üzere veril
miş tir. Halbuki bir ihtiyat zabiti tasavvur bu
yurunuz; ordudan çıkmış, (bir memuriyete inti-
sabetmiş veyahut ordudan çıktıktan sonra doğ
rudan doğruya jandarma 'sınıfına geçmiş. Şim
di esasen kanunda maksut burada zail olmuş
tur. Madem ki hu 'ordudan çıkmış ve diğer bir 
vazifeye tâyin edilmiştir, o halde niçin kendi
sine bu 3 - 4 aylrk maaşı vere'liım? Binaenaleyh 
Süreyya Beyin teklifi, yani bundan bir ay ev
vel Meclisi Âlice halledilmiş ve tasvi'bedilmiş
tir. Müzakeresine lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır! 
Halledilmıedi, karıştırıyorsunuz. 

REİS — Efendim ISüreyya Bey takrirlerini 
izah buyurdular. Encümen de eski meselenin 
şeklini arz etti. Müsaadenizle Süreyya Beyin 
takririni reyi âlinize arz ediyorum. Takriri na
zarı mütalâaya alanlar lütfen 'el kaldırsın!.. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır, 
'benim sözüm sui telâkki ediliyor. İzah edece
ğim. Nizamnamesi Dahilîde sarahat vardır efen
dim. 

REİS — Aksini reye vaz'ediyorum. Nazarı 
mütalâaya almryanlar lütfen el ika'ldınsın. Tak
rir nazarı mütalâaya «alınmıştır efendim. Mü
dafaa! Milliye Encümeninden sonra Muvazene! 
Maliye Encümenine (gönderilecektir. 

2. — 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Ka
nunun onaltıncı maddesinin tadiline dair 
(1/290) numaralı lâyiha kanuniye ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 
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REİS — Okuyacağım : 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded 6/3195 

13 . 10 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Oeliteine 
24 Teşrinievvel 1298 (tarihli Ebniye Kanu

nunun 16 neı 'maddesinin tadiline dair Dahiliye 
Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp İcra Vekil
leri Heyetinin 11 . 10 . 1339 t.aıtlhii igtimaında 
Meclisi Âliye arzı takarrür 'eden kanım lâyiha
sı iktisabı kanırniyot eylemek: üzere esbabı mu
cibe lâyihasiyle leffen 'takdim 'kılınmıştır efen
dim. 

îcra Vekilleri Hbyolıi Reisi 
Ali Fethi1 

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanunu
nun 16 neı maddesinin lüzumu tadiline ait 

esbabı mucibe lâyihası 

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanunu
nun 16 neı maddesinde; «ham arazi ve bağ ve 
bostan üzerine ebniye inşasiyle mahalle teşkili 
için parça parça satmak istiyenler taayyün ede-
cdk lüzum ve icap üzerine orada meceanen bir 
karakolhane ve bir- de mektep mahalli ter'k et
meye ve hududu nihayetine değin lâğım yap
maya ve satmalımın yerler bedelâtmdan kaldı
rım masrafı için Şchremanctine beher angının
da dört para tediyesine mecburdur» denilmekte 
olmasına ve Mirgûn ile Bal'taliman'ı arasında 
kâin olup Ay - Yıldız Çimento Şirketine ait bu
lunan müfrez arazinin maddei mezikûre muci
bince kıablelferağ hududu nihayete değin lâ
ğım inşası icabetmekle mutasarrıfları her par
çaya ait lâğım bedelini o kısım satılınca kaldı
rım parasiyle beraber Şehramcneti namına ban
kaya yatırmak istemekte olmalarına karşı Ema
net Umuru Hukukiye Müdüriyeti tarafından 
serd olunan mütalâada lâğım masrafı nisaiyesi
nin berveçhi peşin Emanet veznesine teslimi 
takdirinde emri inşaat tahtı temine alınarak bu 
suretle müfrez arsaların satılmasına müsaade 
edilebileceği beyan edilmekte olup halbuki 
Şehramaneti makamının 24 Nisan 1339 tarih ve 
62 numaralı tahriratında Ebniye Kanununun 
marrüzzikir 16 neı madesl mucibince hanı ara
zi ve bağ ve bostanlardan iena cdileceik ifraz 
muamelesinin tekemmülü müfrez .arazinin kab-

lelferağ hududu nihayetine değin lâğım inşası 
veya bu inşaata kâfi meblâğın berveçhi peşin 
tediyesiyle mukayye d olduğu halde ashabı ara
zinin buhranı hâzır dolayısiyle bu icabı kanu
nîye tahammül edemiyeceklerinden bilbahis lâ
ğım bedelinin satış muamelâtı ihitama erdikten 
sonra tesviyesi için müsaade talebetmekte ol
malarına nıebni gerçik sarahati kanuniye bu 
mutalebatm tervicine pek de müsait görüleme
mekle beraber alâkadarın bir zarureti ikfisadi-
yeye iptina eden müracaatlerinin is'afi takdi
rinde ifraz muamelâtının teshil edileceğinin 
derkâr ve esası meselenin tefsiri 'kanuna müta-
allik bulunmasiyle berveçhi arz tetkikiyle muk-
tazasmın emir ve inhasına müsaade buyui'ulma-
sı istirham olunmaktadır. Keyfiyet tetkik 
olundukta: 

Filha'kika arazi sahibinin 16 neı madde hük
miyle yapmaya mecbur tutulduğu lâğımı defa
ten inşa edeceğine dair maddei kanuniyede ka
tı ve sarih bir mâna istihracolunamamakta ise 
de maddenin (... ve satılan yerler bedelâtmdan 
kaldırım masrafı için Şehremanetine beher ar
şında dört para tediyesine mecburdur.) suretin
deki fıkrasında kaldırım bedelinin her parça 
satıldıkça o kısma ait miktarının tediyesi mec
buriyetini ifade etmesine mukabil ilk fıkrasın
da (... parça parça satmak istiyenlerin) (... hu-
hudu nihayetine değin lâğım yapmaya...) mec
buriyetleri suretindeki ifadesinde lâğım inşası
nın veya bedelinin Şehremaneti veznesine tesli
minin kablelferağ icrası lâzımgeleceği mânası 
zımnen istihraç edilmektedir. Encümeni, Ema
netin de bu surette istihracı mâna ettiği 16 Ni-. 
san 1330 tarihli kararından anlaşılmakla bera
ber Şehrameneti makamının da mukaddema En
cümeni Emanet kararını tervicetmiş olduğu 
4 Ağustos 1332 tarihli tezkeresinden anlaşıl
maktadır. Encümeni Emanetin 10 Teşriniev
vel 1338 tarihli son bir karariyle ilk mütalâa
sında sabit kalmış ise de Makamı Emanet bu 
defa encümen kararını kanunen tasvibetmekle 
beraber ahvali bâzırai iktisadiyeye meıbni lâ
ğım inşa bedelinin itasının 'kaldırım bedelinde
ki müsaadei kanuniye\e ithaliyle her parça sa
tıldıkça o kısma ait lâğmm inşası veya o mik
tar inşaata kifayet edecek bedelinin Emanet 
veznesine teslimini tesbit edip 16 neı maddenin 
bu surete münasip şekle inha eylemektedir. If-
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raz olunacak arsalara inşa edilecek lâğımların 
mahalle şakime konulduktan sonra mı, yoksa 
ifrazına başlanmazdan evvel mi yapılacağına 
dair izahatı havi bir Şûrayı Devlet kararı 
mevcudolduğu anlaşılarak mülga Dahiliye Na
zırının 27 Mart 1299 tarihli tezkeresiyle tebliğ 
edilmiş olan mezkûr karar buldurularak müta
lâa olundu. 

Apik nam kimsenin Büyükdere'de Fıstıksu-
yu cadesinde mutasarrıf olduğu arsanın mahal
le şekline konulmak üzere muamelei lâzım esi
nin icrasına dair verdiği istida üzenine bu mi-
sillû mahalle teşkil olunmak üzere parça parça 
ifraz oiuııaca'k arsalara inşa edilecek lâğımla
rın mahalle şekline konulduktan sonra mı, yok
sa ifrazına başlanmazdan evvel mi yapılabile
ceğine dair Ebniye Kanunu cedidinde sarahat 
olmadığından hem lâğım inşaatı geri kalma
mak: ve hem de ashaJbı araziye aidolmak üzere 
bu misillû araziden evvel beevvel hangi kısmı 
satılıp ebniye inşasına mübaşeret olunacaksa 
evvelâ anın ve badehu diğer kısımların lâğım
ları yaptırılıp o suretle satılmasına ve ebniye 
inşaatına Meclis Enametçe ruhsat verilmiş ol
duğunun bcyaniyle devairi belediyeye tamim 
olunmak için istizanı keyfiyet olunduğuna dair 
olan tezkerei Emanet penahî üzerine Ebniye 
Kanununun zikronulan 16 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasında ham arazi ve bağ ve bostan 
üzerine ebniye inşasiyle mahalle teşkili için 
parça parça sastmak istiyenlerin taayyün ede
cek lüzum ve icap üzerine orada meccanen 
bir karakolhane ve bir de mektep mahallî terk 
etmeye ve hududu nihayetine değin lâğım yap
maya mecbur oldukları musarrah olup bu mec
buriyet ise emsali delaletiyle müspet olduğu 
üzere esas lâğımları inşaatının taahhurata uğ
ratılmakta olmasından münbais bulunduğuna 
binaen gerek lâğımların inşaatça ve gerek 
mahlle teşkili hususunca maddei mezkûre ahkâ
mı dairesinden çıkılmaması zımnında Emaneti 
Müşarün ileyhaya tebligat icrasının Dahiliye 
Nezaretine havalesi tezekkür kılındığı suretin
de olan işbu Şûra kararı lâğımların kablelferağ 
inşası lâzımgeleceğini tervicietmiş ve 16 ncı 
maddeyi o surette nîm tefsir eylemiştir. Ve 
totkikatta devaim edildikte Şehramanetinin 
4 Ağustos 1332 tarihli bir tezkeresi daha bulun

muş ve işbu tezkerede müfrez mahaller üç şe
kilde tasavvur olunarak: 

1. — Arazinin elyevm tamamiyle sahibi ev
velleri yedinde bulunması halidir. Bu halde hu
dudu nihayetine kadar lâğımlar da linşa ve ik
mal ettirilmedikçe parça parça satılmasına ve 
ebniye inşaatına müsaade edilmiyecektir. 

2. — Arazinin kısmen sahibi evvelleri elin
de kalması ve kısmen de yedlâhara intikal et
mesidir. Bu halde lâğımlar ikmal edilmedikçe 
sahibi evvelinin elinde bulunan kısmın ifraz ve 
füruhtuna ve sahibi sanisinin elinde bulunan kı
sımda da inşaata müsaade edilmiyecektir. 

3. — Arazinin kamilen sahibi evvelinin elin
den çıkması halidir. Filvaki bu misillû mahal
lerdeki lâğımların ikmal ve inşası kanunen sa
hibi evveline ait ise de 'kanunun hüsnütatbiki-
ni icra edebilmek için sahibi hâzırının inşaatına 
müsaade edilm'iyccektir; suretinde devairi bele
diyeye Makamı Emanetten tamimen tebligat ic
ra kılınmış olduğu görüşlmüştür. Velhâsıl: 

Ebniye Kanunu cedidinin onaltıncı madde
sindeki lâğım inşası mecburiyetinin arazinin if
ratından evci icrası suretinde telâkkisi lâzım-
geleceği Şûrayı Devlet karariyle de teeyyüdey-
lemiştir. 

Halbuki: Memleketin işbu kararın ittihaz ve 
tatbik olunduğu tarihte -:ki, 1299 senesidir -
ahvali iktisadiyesiyle halihâzırımızdaiki ahvali 
iktisadiyesi mukayese olunduğu takdirde mez
kûr mecburiyeti kanuniyenin kabiliyeti tatbikı-
yesi ashabı servet ve yesardan olan pek az kim
selere inhisar ederek halen düşkün olan ekse
ri halkın işbu mecburiyet hasebiyle arsalarını 
ifraz ettirmiyere'k arazilerinden istifadede müş
külât ve mevania mâruz kalma'kta olmalarına 
'mebni maddei kanuniyenin icabı hal ve zamana 
göre tadili lâzımgelmekte ve Şehremanietinin bu 
husustaki inhası musîp görülmektedir. Bina
enaleyh esbabı mâruzaya mebni tadili iktiza 
eden 16 ncı maddenin şekli muaddeli merlbutan 
irsal ve takdim kılınmış olmakla keyfiyetin He
yeti Celilelerince de tetkiki ile karini tasvibol-
duğu surette temini meriyeti zımnında Büyük 
Millet Meclisine takdimi rica olunur efendim. 

5 Ağustos 1339 
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Dahiliye Encümeni 
Karar : 22 

18 . 12 . 1339 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanu

nunun 16 ncı maddesinde; «Ham arazi ve bağ 
ve bostan üzerine ebniye inşasiyle mahalle teş
kili için parça parça satmak istiyenler taayyün 
edecek lüzum ve icap üzerine orada meccanen 
bir kairakolhane ve bir de mektep mahalli terk 
etmeye ve hududu nihayete değin lâğım yapma
ya ve satılan yerler bedelâtından kaldırım ma
sarifi için Şehremanetine beher arşında dört 
para tediyesine mecburdur» denilmekte olup su
reti ifadeye nazaran üzerine ebniye inşasiyle 
mahalle teşkil edilecek ham arazi ve bağ ve 
bostan asıhabınm arazi hududunun nihayetine 
kadar defaten lâğım yapmaya veya lâğım ma
sarifini belediye veznesine tediyeye mecbur ola
cakları ve kaldırım masarifinin ise arazi badel-
ifraz parça parça satıldıkça tesviyesi lâzımgele-
ceği anlaşılmakta ve tatbikat da bu yolda ce
reyan etmekte ise de ahvali iktisadiyei memle
kete nazaran lâğım inşa veya bedelin itasının 
'bütün araziye teşmil edilmiyerek kaldırım masa
rifinden olduğu gibi arazi parça parça satıl
dıkça talebolunması icabı hâl ve 'zamana daha 
muvafık olacağı mütalâasiyle maddei mezkûre-
nin bu esas dâhilinde tadili teklifine dair İcra 
Vekilleri Heyeti .Riyasetinden vâridoiup 18 Teş
rinisani 1339 tarihinde Heyeti Umumiyece en
cümenimize havale buyurulan lâyihai kanuni
ye ve esbabı mucibesi tetkik olundu. 

Filhakika Ebniye Kanununun tadili talcbolu-
nan 16 ncı madesindeki lâğım inşası mecburiye
tinin "birçok müracaatı ve mülga Şûrayı Dev
letçi© mütte'haız muhtelif mukarreratı icabettir-
miş olup ahvali iktisadiyei memlekete nazaran 
şekli hâzıriyle ve mecburiyetin kabiliyeti tatbi-
kıyesi ancak ashabı servet ve yesardan olan 
mahdut kimselere inhisar ederek elyevm düş
kün olan ekseri halkın işbu mecburiyet sebebiy
le arsalarını ifraz ettiremiyerek arazilerinden 
istifadede müşkülât ve mevania mâruz kıldıkları 
anlaşıldığı gibi marülbahis 24 Teşrinievvel 1298 
tarihli Kanunun da esasen birçok ahkâmı itiba
riyle eskimiş bir kısım mevv adının tarzı ifade 
ve tahriri ile emri tatbikata devair veya erbabı 
masaliha birçok müşkülât -ibraz ve onu bizzat 

tatbik eden memurin ile ımafevtkieri arasında 
birçok 'suitefhimat ve ihtilâfat 'ihdas 'edilmekte 
ve bilhassa içtihadatı muı'hte'lifenin husulüne ve 
tesir ile birçok suiAstimalâta müsait bulunmakta 
olmasına mebni idare ve kabiliyeti tatbikiye 
noktai nazarından pek nâfi 'olduğu nazarı dik-
date alınarak Dahiliye Vekâletince ihtiyacatı 
asriye ile -mütenasip ahkâmı 'hâvi yeni bir ka
nunun derdesti ihzar bulunduğu tahkik edilmiş 
ise de lâğım inşaatından mütehaddis vaziyet ve 
müşkülâtın halli hususundaki kanun lâyihası
nın kesbi kanuniyet etmesıine taliki 'memlieketin 
ümran ve inkişafını tehsil itibariyle muvafık 
olmıyacağı derpiş edilerek Eibniye Kanunu hâ
zırının 16 ncı maddesinin >müstaeelen tadili lü
zumu kabul edilmiştir. 

Yalnız Hükümetçe teklif olunan şekli ta
dil, maksadı kâfil olamıyacağından encümeni
miz, tesbit ettiği maddei muaddelenin kabu
lünü Heyeti Celileye arza karar vermiştir. 

Hükümetin Teklifi 

24 Teşrinievvel 1298 tarihlii Ebniye Kanunu
nun 16 ncı maddesinin muaddel sureti. 

• Madde 16. — Ham arazi ve (bağ ve bostan 
üzerine ebniye inşasiyle mahalle teşkili için 
parça, parça satmak istiyenler taayyün edecek 
lüzum ve icap tizlerine orada meccanen bir ka-
rakolhane ve bir de mektep mahalli terk etme
ye ve 'satıldıkça her kısmında hududu nihayeti
ne kadar lâğım yapmaya ve satılan yerler be
delâtından (kaldıranı masarifi için 'Şehremaneti
ne beher arşında dört para tediyesine mecbur
dur. O misilli! arazi sahibi .evvelemirde istida-

/ namesiyle beraber Şehremanetine bir ha
rita vererek devairi mulktaziye ile bil-
muhabere o arazinin mahalle 'şekline 
girmesinde mahzur olup olmadığı ve 
orada bir karakolhaine ve bir mektep inşa
sına lüzum görünüp ıgörünımediği tahkik oluna
rak neticei tahikatta o mahallin mahalle şekli
ne vaz'mda birgûna mahzur olmadığı tebey-
yüm eylediği halde haritası üzerinde işbu ka
nunun tâyin edildiği veçhile sokakları çizilerek 
ve karaikolhane ve mektep inşasına lüzuım gö
ründüğü takdirde karakol ve mektep mahalle
ri dahi 'gösterilerek Dahiliye Vekâletine bildi
rilecek ve Dahiliye Vekâletinden bdlisjtîzan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetinoe tasdik 
'olunacak kaıarneme mucibince ruhsatı resmiye 
îta olunacaktır. 

11 . 10 . 1339 

îcra Vekilleri 
Heyeti Belisi 

Ali Fethi 
Müdafaa! Milliye Vekili 

Kâzını 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
Rahatsızlıkları hase 

biyle imza buyuramami'şlardır 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Hasan Hüsnü 
'Sıhhiye ve Muvaveneti Erkânı Harbiye! 

içtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
Bulunmadığı Fevzi 

Encümenin teklifi 

Madde L — 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Eb-
niye Kanununun 16 ncı maddesi berveçhi âti 
tadil edilmiştir. 

16 ncı imaddei muaddel: Deru'nunda (sokak 
laçmak suretiyle arazi, İbağ, bostan, bahçe ve 
sairede ebniye inşası ile mahalle teşkili veya bü
yük bir 'arsanın ifrazı taidbolundukta: 

A) Umuru tasarruf iye 'dairelerinden mu-
saddaik bir tahdidi hudut haritası ile ifrazı ta-
lebolunan arazinin kısmen de etrafını göster
mek şartiyle tesviye münhanili bir harita! -mun-
tazaması ve o haritanın ıahzinde istimıal edilen 
def atini esasiye belediyeye verilmek, 

B) îfrazı talebolunan mahalde bir mahzu
ru sıhhî ve askerî olmadığı tebeyyün ettiiril-
mek, 

C) !Soka:k istikametleri ve vüs'ıatleri bele
diyece harita üzerine tersim ve sahibi tarafın
dan da muvafıakate dair haritanın <zîri badel-
imza belediye meclisince -tastik olunmak, 

D) ifraz 'edilecek mahallin sahası 'bir hek
tardan, yani on bin metre murabbından fazla 
olduğu ve lüzum, ihtiyaç tebeyyün ettiği tak
dirde açılacak yollardan başka sahanın umu
muma nıisbetle yüzde ıbesini tecavüz etmemek 
üzere meydan mahalli, -mektep, karaıkolbane 
inşası için bir veya mütaaddit yerler tefrikine 

sahibi tarafından muvafakat -olunmak şart
tır. 

Arazi, bağ, 'bahçe, bostan ve saire üzerine 
enblye inşasiyie mahalle teşkili veya büyük bir 
'arsanın ifrazı zımmmda ve vuLkubulacak mü
racaatlar fıkaratı ânife veçhile muamelesi ba-
delikmal aidolduğu belediye meclisince bir 
mazbata ile encümeni vilâyete bildirilir. En
cümeni vilâyet muamelâtının yolunda ve ta
mam olduğunu ve askerî, sıhhî bir mahzur bu
lunmadığını badettetkik kararını ittihaz ve be
lediyeye tebliğ eder. Bu suretle vâki olacak mü
racaatlar altı ay zarfında netıi'celendlrilir. 

Üzerinde ebniye inşadiyle mahalle tenkili ve
ya ifrazı kabul olunan 'mahallerin lâğım ve 
kaldırım masarifi sahibine aittir. Şöyle k i : Bu 
baptaki encümeni vilâyet kararını alır almaz 
'belediye meolisd o araziiye ait lâğım ve tesviyei tü-
rabiye ve kaldırımın proje keşfini bittanzim 
sahibine tebliğ ettirir, ifraz olunan mahal sa
hibi lâğım ve kaldırımı bizzat yaptırmakta ve
ya keşif defteri mucibince 'bedeli inşaatı 'bele
diyeye vermekte muhtardır. Bermucibi keşif 
kaldırım masarifi ifraz edilen mahallin yolla
rı haricolduğu halde mecmuu sahasına taksim 
edilerek işbu masariften 'beher metre murab-
baına isabet eden miktarı bittâyin her parça sa
tıldıkça 'buna tekabül eden meblâğ bitamamiha 
belediye veznesine teslim edilir. Mecrayı umu
mî inşası zaruri olan mahallerde yeni açılan 
yolların mecraları evvelemirde yapılmadıkça 
veya müfrez parçalara ait kaldırım bedeli be
lediyeye verilmedikçe bu paraların ferağına ve 
üzerinde ebniye inşasına müsaade olunmaz. 

Madde 2. 
muteberdir. 

işbu kanun tarihli neşrinden 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi namına Çatalca 

Karesi Şakir 
Mahmucl Vehbi 

Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Süruri İsmail Kemal 
Aza Âza 
Aydın Canik 
Zekâi Süleyman Nee-mi 

imzada bulunamamışlardır 
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Âza Âza 
Kângırı Karahisarı Saıhi.b 

Mustafa Abdül'hâlik İzzet Ulvi 
Âza 

Ankara 
İhsan 

(imzada bulunamamışlardır) 

RElS — Efendim lâyihai kanun iyenin heye
ti umumiyesi hakkında mütalâa var ımı ? 

Dr. MUSTAFA B. (Çanım) — Reis Bey 
evvelâ rica ederim encümen izahat versin. 

REİS — Dahiliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Beyefendi, 'buyurun! (Dahiliye Vekili 
yo'k sesleri) 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Be
şinci düstur, yani ikinci cilt zeylinde 1298 tarih
li bir Ebniye Kanunu var. Onun 16 ncı madde
sini tadilen Heyeti Vekile bir madde teklif edi
yor. Orada maddenin mevzuu; «Ham arazi ve 
bağ, bostan üzerine ebniye inşasiyle mahalle teş
kili için parça parça satıldığı zaman yapılacak 
kaldırım, lâğım ve saire ile böyle ham arazi üze
rine ebniye yapmak lâzımgeldiği zaman ayrıla
cak mektep, karakol yerlerinin ne miktar ayrıl
ması lâzımgeldiğine dairdir. Eski maddede bil
farz büyük bir arsanın bir kısmında inşaat yap
mak istiyen bir adam tamamı üzerinden kaldı
rım ve saire masrafını verecektir. Halbuki Hü
kümetin teklifinde «Satıldıkça her kısımda» 
fıkrası ilâve ediliyor. Sonra zeylinde Iradei Se-
niye var. Ona mukabil de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyasetince tasdik olunur. Biz bu mad
deyi nâkâfai gördük. Fakat Ebniye Kanunu he
yeti umumiyesi itibariyle eski bir kanun olduğu 
için, yeni bir kanun Dahiliyeden teklif edilmek 
üzeredir. Orada bütün mevaddı sairesi nazarı 
dikkate alınmak üzere şimdilik memleketin 
muhtelif aksamında imarat ve inşaatta en ziya
de lâzım olacak olan bu maddeyi mümkün mer
tebe, bugünkü ihtiyacı tatmin edecek şekle if
rağ ettik ve bu muaddel maddeyi nazarı tetkiki 
âlinize vaz'ettik. Hükümet teklifindeki nıadde 
mühimdir. Bir adam filfarz beş dönüm yer sa
tacak, mektep yeri, karakol yeri.. Vermek mec
buriyeti karşısında kalabilir. Halbuki biz bunu 
bir hektara çıkardık. Bir hektardan aşağı olan 
parçaları da belediye meecanen alamıyacaktır. 
Sonra ifraz edilen parçalarda dönüm, evvelki 

şeyde arşm başına dört para gibi bir cüz'i mik
tar var. Biz bunu tahakkuk eden miktar üzeri
ne yazdık ve bu masrafı isterse belediyeye ve
recek, isterse kendi yaptıracaktır. Bunu da mu
hayyer kıldık. Yani tebeddül eden esaslar bel'li-
başlı şu iki noktaya münhasır kalıyor. Sonra 
böyle mahalle teşkili için evvelce olduğu üzere 
uzunuzadıya iradei Seniye istihsal edilmesine ve 
şimdi belediyelere ait bir işi, ta Büyük Millet 
Meclîsine veya Reisicumhur Hazretlerine varın
caya kadar muamelâtı kırtasiyeye tabi olunmak
tansa bu iş ashabı tarafından yapılıp belediye
lerce tetkik ve kabul edilecek haritaları beledi-
diye meclisinin tasdikine arz etmekten ibaret 
bıraktık. Meselenin esası bundan ibarettir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Camiler 
hakkında bir sual soracağım. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim! En
cümen teklifinde «veya büyük bir arsa i fam tale-
bolundukta» diyor. Bundan maksadı nedir? Eğer 
ifraz talebedilmezse aşağıdaki kuyuda tabi değil
dir. Bu bir. İkincisi; «hudut" haritası ile ifrazı 
talebolunan arazinin tesviye münhanili bir ha-
ritai muntazaması ve defatiri esasiye belediyeye 
verilmek» deniliyor. Bunları vermek ashabı ma-
saliha mı aittir?.. 

Dahiliye Vekâletinden ve Dahiliye Encüme
ninden soruyorum : Bu memlekette ev yaptı
racak ahali; tesviye 'münhanili harita yapa
cak adamı nereden bulacak? Devlet bile bula
mıyor ? 

Üçüncüsü; bu muamelâtın heyeti umumi-
yesini altı ayda bitirmesini teklif ediyormuş. 
Acaba altı ayda ev yaptıracak adam kış ge
lince tabiî bırakacak, demek bir senede mi ya
pacak? Onıbeş günde bitirmeye niçin icbar et
miyor ? 

VEHBİ B. (Karesi) — İfrazı bittabi sahibi 
taleb edecek. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Etmezse?. 
VEHBİ B. (Devamla) — Etmeden ev ya

pacağız diyemez. 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Maksadım 

o değil, anlaşılmıyor. 

VEHBİ B. (Devamla) — İfrazı sahibi ta-
lobeder. İkincisi; tesviye münhanili harita ver
mek: meselesi.. Evvellki kanunda da tesviye 
münhanili haröta vermek mecburiyeti vardır 
ve esasen o kanım şimdiye kadar ta tbik . edil-
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m ekte idi. Burada, tesviye münhanili harita 
muntazam, olsun diye konmuştur. Yeni mahal
le teşkil edileceğine göre zatıâliniz de arzu 
buyurursunuz ki munıta:zanı olsun. Ebniyenin 
daima muntazam olmasını ve daima intizama 
doğru gidilmesini temin için bunu encümende 
koymuşuzdur. Üçüncüsü altı ay meselesi; bu 
altı ayı biz ashaıbı maisalihin lehine, varsın, sü
rüncemede kalmasın diye koymuşuzdur. Eğer 
bunu siz iki aya indirirseniz, biz tcreddüd et
meyiz. Şayet bu muamelâtın iki ayda intacc-
dileceğine kaani bulunursanız, yani iki ayda 
ibitsin derseniz buna da itiraz »etmeyiz. 15u, 
ashabı masalihin lehine konmuştur. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Hükümetin bu
nu tekliften maksadı, zannederim, ahaliye 
teshil ât olması içindir. Bu meclisi idarei vilâ-
yata gidip de altı ay sürüneceğine mahallî 
meclisi idareler 'tasdik etse daha muvafık ol
maz mı? Vilâyete gidecek, bilmem ne olacak, 
Mahallî meclisi idarelerinin bunu tetkikinde 
ne mahzur vardır? Teshil ât bu suretle olma
lıdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Evvelce 
de arz ettim. Şimdi kanunun bu maddesine 
göre teklif Dahiliye Vekâletine gelecek ve bu
gün muazzamatı umur arasında, falan yerde 
filân arsa veya falan tarla üzerine ev yapıla
cak, yapılmıyaeak diye tetkik edilecek, oradan 
da ya Büyük Millet Meclisinin veya Reisicum
hurun 'tasdikine gidecek. Ashabı masalihi bu
ralarda süründürmemek ve sırf birtakım ma-
hazîri idariye ve siyasiyeyi nazarı dikkate ala
rak, yani mahallî teşkilâta göre «vilâyet encü
menleri, belediyelerin merciidir» diyerek bunu 
yaptık. Vilâyetlerde, encümenden oraya gitsin 
dedik. Yani biz çarıkla abdesıt aldırdık. Siz is
terseniz daha aşağı indirebilirsiniz. Biz de ka
bul ederiz. 

HAFIZ İBRAHİM E l (İsparta) — Kara
kol, mektep meselesi düşünülmüş; güzel; o ma
hallin camie ihtiyacı yok mudur? Her mahalle 
ikişer cami ister. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Bunlar, 
zannederim, heyeti umumiyesi hakkında değil, 
maddelerde söylenecek şeylerdir. 

TÜNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim! Teklifiniz, benim gibi münevver bir adam 
tarafından anlaşılmıyacak bir surette muğlâk 
yazılmıştır. Bu milletin senelerden beri değil, 
asırlardan beri kullandığı tapu daireleri var
ken, tasarrufun «ekonomi» mânasına geldiği 
malûm iken buna Tapu Dairesi demeyip de 
«umuru tasarrufiye» demekteki mânayı anla
mıyorum. O manasızlığı siz neden tashih et
mediniz ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Zannederim bu su
al bize ait değildir. Devletin teşkilâtı esasi-
yesinc aittir. Tapu Dairesi derseniz, tasarruf 
dairesi dersiniz, ne derseniz deyiniz, bu bize 
ait değildir. Biz bugün müstamel olan bu un
vanı koyduk. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ana 
diline aidoldu mu bana aittir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendiler! 
Demin de sorduğum gibi ibarenin tarzı tahri
rinden şöyle bir şey anlaşılıyor: Meselâ; bir 
adamın büyük bir arsası vardır. Bunu ifraz 
etmek isıtemek ve müfrez etmek başkadır, if
razını Hükümetten talebetmek yine başkadır. 
Burada öyle bir mâna anlaşılıyor ki «aşağıdaki 
kuyuda taibidir, ifraz eltm ey enini de satabilir» 
ibarenin bu tarzı tahriri biraz muğlâktır, bu 
'bir. İkincisi; memleketimiz dehşetli bir mes
ken buhranı içerisindedir. Öyle iken gayrisıhhî 
veya gayrimunitazam mesken, yapılmasına ta
raftar değilim. Yalnız sıhhî ve muntazam ya
pılması için lâzımgelen haritayı ve saireyi 
halktan değil, belediyeden istiyclim. Belediye 
'bunu lütfen kendisi yapsın, Deviet yapsın. 
Ahali nasıl yapsın? Ahali, münhanübi harita 
yaptıracak imişim, ben nasıl yaptıracağımı ve 
kime yaptıracağım? diyecek, ilânihaye yaptı-
ramıyacak. Sonra bir mahzuru sıhhi ve askerî 
olmadığını kaydediyorlar. Mahzuru sıhhi ve 
askerî her yare her mahalle göre ve bahu
sus her ferde verilecek ceva'ba göre, değişir 
bir mesele olur. Sonra bunun için aidolduğu 
makam veya belediye bir teitkikat yapmaz da 
falan yerin mahzuru sıhhî ve askerîsi yoktur 
demez. M.utlâka herkes gidecek keşfedecek.. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey! Hatip Bey haklıya benziyor, ama, işi
temiyoruz. 

ABDULLAH B. (Trabzon) Maddeler müza
kere edilecekse bendeniz de mektepler hakkın
da şöyliyeceğim. | 
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Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Kulağınıza 
mis'ma kullanınız. Sonra üçüncü bir mesele da
ha vardır. Kaldırımla lâğım meselesi : Kaldı
rımla lâğım meselesi bir memleketin en büyük 
ihtiyacıdır. Bendeniz buna taraftarım. Fakat 
öyle bir şey hatırıma geliyor ki, bir adam ev 
yaptırmaya kalktı mı, 'kaldırım ve lâğım mas
rafı ondan istenmez,, 'belediye ona yardım eder. 
Bendenizce bunun en iyisi; o arsaların mesahai 
sathiyesine göre muayyen bir şey ifade etmek 
daha iyidir, muayyen bir şey ifade ederken be
lediyenin o lâğımı yapmak için bir mecburiyeti 
olduğunu da nazarı dikkate almak lâzımdır. Bu 
hususta daha iyi düşünülmek üzere lâyihai ka-
nuniyenin encümeni aidine havalesini rica ede
rim. 

REİS — Başka söz istiyen yok, takrirler de 
yok, o halde maddeleer geçilmesini reyi âlinize 
arz edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Zaten bir maddedir 
Reis Bey. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunlar 
fıkra fıkra müzakere edilmelidir. 

REİS — Efendim talkrirleri reyinize arz ede
ceğim : 

Riyaseti Celileye 
Kanunun İktisat Encümenine iadesini teklif 

eylerim. 
Çorum 

Mustafa 
REİS — Efendim Mustafa Beyin maddeyi 

muğlak görerek tavzih veya daha iyi yazılması 
için tekrar encümene havalesini teklif ediyorlar. 
Takriri reyi âlinize arz edeceğim. Bu takriri ka
bul edenler, lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Takrir encümene ve
rilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Benim takririmi de reye vaz'ediniz. 

Riyasete 
(Umuru tasarrufiye daireleri) yerine (Tapu 

daireleri) denilmesini teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldır
sın. Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. 

Bu takrir de nazarı 'mütalâaya alınmak şartiyle 
encümene tevdi edilmiştir. 

Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın bir takriri 
vardır. Onu okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 

Müzakere edilen Ebniye Kanununda meclisi 
idarei vilâyete gönderilmesi cümlesinin tayyiyle 
yerine (mahallî meclisi idaresine) verilmesi ke
limesinin yazılmasını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşid 

REİS — Bu takriri ka'bul buyuranlar! Lüt
fen el kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen 
el kaldırsın. Bu takrir de kabul olunmuştur. 

Efendim! Cuma tatili hakkında Menteşe Me
busu Şükrü Kaya Beyle rüfekasının teklifi ka
nunisi ve İktisat Encümeni mazibatası vardır. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Reis Bey! Millî Mü
cadelede malûl düşen zavallılar hakkında bir 
kanun vardır. Bunların hali nazarı merhameti
nizi celbetsin. 

3. — Menteşe Mebusu Esad Efendi-ile arka
daşlarının, Millî Mücadelede malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasına dair (2/200) numaralı ka
nun teklifi ile Müdafaai Milliye Encümeninin, 
Malûlîni guzatın terfihleri hakkında kanun tek
lifi (2/142) ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai 
Milliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, maatteessüf Millî Müca
delede malûl düşenler hakkındaki kanun iyi ya
zılmamıştır. Karmakarışık bir haldedir. Yazıla-
mamış, yine aynı halde gelmiştir. İade edece
ğim. Şimdi 'Cuma tatili hakkındaki kanunu mü
zakere edeceğiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Anlaşılmadı efendim! 
Ne oldu? 

REİS — Millî Mücadelede malûl düşenlere 
mükâfatı nakdiye itası hakkındaki lâyihai ka
nuniye birçok tashihata mâruz kalmış, fakat 
maatteessüf tashih iyi yapılmamış, karmakarı
şıktır. Heyeti Aliyenize arz edilecek bir şekilde 
değildir. Onun için bu maddeye ait müzakereyi 
açamıyacağız. Tashih ve tebyiz etsinler, güzel 
bir şekilde Heyeti Celilenize gelsin. Cuma tatili 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
geçiyoruz. 
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4. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey ve 
rüfekasının, Cuma (tatili hakkında ve Gümüşane 
Mebusu Zeki Beyin, Cuma günleri bilûmum ma
ğaza ve ticarethanelerin mesdud bulunmasına 
dair 2/218, 2/226 numaralı teklifi kanunileri 
ve İktisat ve Adliye encümenleri mazbataları 
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyle rüfekasının 

teklifi kanunisi 
Devleti, iktisat noktai nazarından tarif et

mek lâzımgelse «aynı bir hudut dâhilinde, ay
nı kanunlarla idare olunan efrattan mürekkep 
bir ihtihsal ve istihlâk manzumesidir» demek 
ieabeder. Devlet mefhumundaki cihazı istihsa
lin en mühim unsuru şüphesiz nüfustur. Her 
müteşebbis iktisadî sermaye istihsalin hüsnü hal
de bulunmasına ve azamî hasılat almaya çalış
makla beraber idamei mukavemete gayret etti
ği gibi Devlet de en mühim unsuru istihsal olan 
nüfusunu vikayeye ve nüfusunu teşkil eden ef
radın muhafazai sıhhat ve idamei kuvvetine 
mecbur olmak lâzımgclir. Bundan sarfınazar 
Devletin, efradı kuvvetli ve mukavim bir nü
fusa ihtiyacı sarfı iktisadiî bir zaruretten müte
vellit değildir. Bir Devlet siyasi, askerî, idarî, 
harsî, medenî, içtimaî mevcudiyet efTilesini nü
fusunun kesret ve efradının kuvvet ve mukave
metiyle mütenasip olarak idame ve temin edebi
lir. Bir Devlet için en büyük felâket kalıtı nü
fusu olduğu gibi en büyük ve en mühlik sebebi 
aciz ve inhitat da kabiliyeti hayatiye ve kudreti 
sâyden mahrum olmasıdır. Binaenaleyh haya
tın yıpratıcı ve ezici meşgalesi altında kalmaya 
mahkûm efradı milletin, hususiyle istihsali ser
vette en mühim âmil olan sây ve kuvvetinin is
raftan vikayesi, temdidi faaliyet ve temini mu
kavemeti zaruridir. Her sene ekilen toprağın 
kuvvei inbatiyesi az olduğu, daima çalıştırılan 
bir makinanm aksam ve teferruatı aşındığı gi
bi et ve kemikten ibaret olan efradın da yıp-
ranacağı ve binaenaleyh kudreti istihsaliyesinin 
azalacağı bedihîdir. Hariçten kuvvei inbatiye
si tezyidedilmiyen veyahut dinlendirilmiyen bir 
toprak, yağlanmıyan veyahut tamir edilmiyen 
bir makina nasıl sahai rekabette salim bir un
suru istihsal olmazsa manevî ve maddî yorgun
luğu izale edilemiyen bir fert de âmili servet 
ve terakki olamaz. Burudan başka insanları her 
türlü hukuk ve vazaifi medeniye ve ef'ulei içti-
maiyesinden tecridederek maddî bir mevzuu 
iktisadî gibi telâkki ve muhakemeye insanlığı

mız mâni olmak lâzımgelir. Sabahtan akşama 
kadar çalışmaya mecbur olan bir adamın mede
nî ve içtimaî vazifelerini ifa için yorgunluktan 
göz açıp vakit bulabilmesine maddeten imkân 
yoktur. Hattâ insanlığın dahi anlamasına va
kit bulamaz ve binaenaleyh bünyei milliye te
şekkül edemez. Etse dahi nakıs olur. Fert te
kemmül, aile teşekkül, nüfus tekessür edemez. 
Bu zaruretleri edyan ve şerayi' nazarı itibara 
almış ve her din haftada bir günü yevmi mah
susu istirahat addeylemiştir. Son asrın icaba-
tı medenî milletleri bu hususta daha kati ve 
daha şâmil kararlar ittihazına sevk etmiş ve 
kanunlar tedviniyle hafta ta'tılini mecburî 
olarak tatbika imale eylemiştir. 

Haftada bir gün tatil, heyati içtimaiyenin 
olduğu gibi bir ferdin de menfaatine hadim bir 
tedbirdir. Mütemadiyen otuz gün çalışan bir 
ferdin maddî ve mânevi istihsal ettiği kâr ve 
kisip ayda dört gün tatili faaliyet etmek şar
tı ile aynı müddet çalışan ferdin istihsaDâtın-
dan gerek kemiyet ve gerek keyfiyet itibariyle 
dûndur. İnsanlarda sây ve gayret zamana mu-
zaf olursa semeresi sayı temadii zamanla makû-
sen mütenasibolur. Mahaziri meskude kendi 
hesaplarına kendi işlerinde çalışanlar hakkında 
vâridolduğu gibi ücretle başkalarının işlerinde 
çalışanlar hakkında da maaziyadetin varittir. 
Hususiyle bu son şekilde insanın insan tarafın
dan istismarı ve ihtiyacın vesilei mahkûmiyet 
olması gibi izalesi mümkün değilse bile tahfifi 
lâzım bir mahzur mevcuttur. Bu nevi' istismar 
ve mahkûmiyetler nahaktır zarardır. Merbut 
tatili kanunu lâyihası bu mahzurların ve zarar
ların mümkün mertebe izale ve tahfifi maksa-
diyle tanzim edilmiştir. Tatil gününün Cu
madan maada diğer bir gün olması hatıra ge-
lebilirse de Cuma gününün zaten eyyamı res-
miyeden bulunması ve millieti teşkil eden ana
sırı asliyenin Müslüman olması ve her ne ka
dar Islâmiyette Cuma tatili namaz vaktin
den maada zaman mecburi değilse de anane 
ve itiyadın Cuma gününün tatil günü ittihaz 
eyLamesi bu kanunda da tatil gününün Cuma 
günü olmasını icabettirmiştir. Cuma tatilinin 
alelıtlak bütün şühûr, kasaba ve köylere teş
mili mucibi menfaat gibi görülür idiyse de mem
leketimizde bilhassa küçük (şehirlerde sanayi' 
ve mesai lüzumu kadar terakki etmemiş olduğu 
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cihetle bütün memlekete teşmilinden bir faidei 
ameliye görülmemiş, mamafih Cuma tatilini 
tatlbik etmek istiyen şehirlere de 13 ncü mad
de ile bir hakkı hıyar verilmiştir. Cuma tati
linin keza alelıtlak bütün müessesata tatbikin
de şehrin ihtiyacatı zaruriye ve umumiyesi iti-
riıyle imkân görülemediği gibi bâzı müessesata 
da zarar iras etmesi melhuz olduğundan zaruri 
görülen istisnalar, üçüncü maddede tadade-
dilmiştir. 

Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci madde
lerde ehemmiyet ve zaruret itibariyle daha dûn 
mertebede bulunan istisnalar zikredilmiştir. 
Mamafih bütün istisnalar müessesata aidolup 
efradın alelıtlak tatilden istifade hakkını mah
fuz bulundurmuştur. 

İstisnadan istifade etmek istiyen müessesat 
sahipleri sekizinci madde ile bâzı merasime 
tabi tutulmuşlardır ki bu merasim gerek kanu
nun suiistimal edilmemesi, gerek bir şehirde mev
cut müesseselerin tesbiti ihsaîsi noktai naza
rından bu merasim zait bir külfet addedilme
mek! ihtida eder. 

•Dokuzuncu, onuncu ve onbirinci maddeler 
cezaya ve muhakemeye aittir ve nunun kuv
ve teyidiyesidir. 

Zabıtai mülkiye, ya adliye veya belediye
nin zabıt varakalarına lüzum gösterilmesi tez-
virata mahal bırakmamak maksadına matuftur. 

Deavinin sulh mahkemelerine tevdii ise me
selenin süratle intacını te'min içindir ve zatı 
dâva haddizatında takdire aidolmayıp maddi 
bir vakıanın tesbitinden ibaret olduğu cihetle 
sulh mahkemesinden sâdır olacak hükümlerin is
tinaf ve temyizinde de bir menfaat tasavvur olu
namamıştır. 

Alınacak cezayi nakdîlerin nısfının mahalli 
belediyelerine devir ve tevdiini tesbit eden on-
ikinci madde bu kanun ahkâmının tatbikine en 
ziyade alâkadar olacaklar, şehir ahalisi ve onu 
temsil eden belediye heyetleri olduğu cihetle 
hem kanunun tatbikine belediyeleri tergıbet-
mek, hem de kıymet ve garamet kaidei hukukı-
yesine ittıba edilmiş olmak gayesine matuftur. 
Çünkü şühûr ve kasabatta ticarî ve sınaî mües
seselerin hususatı sairenin murakabesi, nezafetin 
temini, ihtikârın men'i belediyelere mevdu bu
lunduğu ve el'an memleketimizde mesai müfettiş
leri ihdas edilmediği cihetle bu kanunun tatbiki 
ahkâmına da evvelemirde belediyelerin memur 

olması zaruri ve manzumei kanuniyemize muva
fık bir keyfiyettir. 

Binaenaleyh bu teklifi kanunimizin biran 
evvel sıfatı kanuniyeyi iktisabetmesinin memle
ket ve milletimizin menafii hayatiye ve iktisadi-
yesine muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

Menteşe Saruhan 
Şükrü Kaya Reşad 

Saruhan İzmir 
Edhem Mehmed Şükrü 
Bayezid Antalya 

Şefik Râsih 
Muş Gelibolu 

İlyas Sami Celâl Nuri 
Karahisar Siird 

Ali Mahmud 
Şarki Karahisar Saruhan 
Mehmed Emin Vâsıf 

Ertuğrul İzmir 
Dr. Fikret Mahmud Celâl 

Çorum Kozan 
Mustafa Lûtfi Ali Saib 

Kütahya İzmir 
Cevdet Mustafa Rahmi 

Kângırı Biga 
Ahmed Talât Şükrü 

Maraş Ergani 
Midhat İhsan 
Tokad " İstanbul 

Mustafa Hüseyin Rauf 
Kırşehir Erzurum 
Ali Rıza Câzim 

Bolu Konya 
Şükrü Tevfik Fikret 
Kângırı Çorum 
Ziya Ferid 

Dersim. Karahisarı Sahib 
Feridun Fikri Ruşen Eşref 

Bolu Zonguldak 
Emin Cemal Halil 

Amasya Antalya 
Ahmed Esad Şerif Alizade 

Mahmud Murad 
İzmit 

İbrahim. Süreyya 

Hafta tatili hakkında teklifi kanuni 

Madde 1. — Otuzbin veya otuzbinden fazla 
nüfusu havi şehirlerde alelûmum fabrika, ima
lâthane, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, tica-
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rethane sanayi ve tieari bilûmum nıüesscsat ve 
teva'biinin, devairi resmiye ve umıımiycnin hafta
da bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. 
Tatil günleri yirmidört saatten dûn olmamak üze
re Cuma günleridir. 

Madde 2. — Umumi, hususi, ticari ve sınai 
herhangi bir müessesede müstahdemini ve ame
leyi haftada altı günden fazla çalıştırmak mem
nudur. 

Madde 3. — Matbaalar, eczaneler, hastaneler, 
hamamlar, dispanserler, vapur, tramvay, su elek
trik, gaz, telefon şirketleri, kuvvei mütaharrike 
müesseseleri, mütesariülfesad mevad istimal ve 
imal eden ve tatili faaliyeti mamulâtmın bozul
masını veya tenzili kıymetini mucibolan smayi, fil-
hal istihlâk edilecek mevaddı gıdaiye ihzar eden 
müesseseler, taze ve kuru yemiş işliyen ticaretha
neler,- hanlar, oteller, lokantalar, sinema ve tiyat
rolar, müzeler, kütüphaneler, umumi bahçeler ve 
halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, ku
lüpler, kahvehaneler, liman, iskele ve istasyon, 
gümrük ve antrepolarda ki tahmiliye ve nakliye 
şirket ve cemiyetleri, bcırî ve bahrî vesaiti umu-
miyei nakliye ve hidematı umumiyei nafıa ve be
lediye, vâki veya vukuu muhtemel bir kazaya ait 
tedabiri seria ittihazına muktazi ameliyat ile bu 
ameliyatın icrası için zaruri olan alât ve edevatı 
ihzar edecek müesseseler müstesnadır. Ancak bu 
gibi müessesatta müstahdem memurin ve amele
nin münavebe suretiyle haftada bir gün mezun ol
maları mecburidir. 

Madde 4. — Fırıncılar, kasaplar, sebzeciler 
ve alelıtlak perakende mekûlât ve meşrubat sa
tanlar ve tütüncüler, berberler müesseselerini Cu
ma günleri saat dokuzdan onikiye kadar açık bu
lundurabilirler. Bu g.'bi müessesatta müstahdem 
memurin ve ameleye hafta arasında yarım gün 
mezuniyet vermek mecburidir. 

Madde 5. — Cuma günleri tatil eden fabrika 
ve sair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek ve
yahut makina ve kazanları temizlemek, işletmek 
gibi ifası zaruri hizmetlerde Cuma günleri çalış
tırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde 
yirmidört saatten dûn olmamak üzere birer gün 
m ezunivet veril ecekt ir. 

Madde 6. — Açık havada veya senenin bir 
kısmında çalışan veya faaliyeti mevsime tabi bu

lunan sanayi ve müesseseler ve balıkçılar senede 
onbeş defa Cuma tatilini ref'edebilirler. 

Madde 7. — Devletin tahtı idare ve muraka
besinde bulunan veya Devlet nam ve hesabına iş
leyip de Müdafaai Milliye ile alâkadar bulunan 
müesseseler, senede onbeş defa Cuma tatilini ta
vik edebilirler. 

Madde 8. — İşbu kanunun ahkâmı istisnaiye-
sinden istifade etmek istiyen müesseselerin, sa
hip veya müdiri mesullerinin mahallî belediye 
meclislerine, müesseselerin nevi, evsaf, şeraitini 
ve istihdam ettikleri memurîn ve amele miktarını 
mübeyyin bir beyanname vererek mahallin en 
büyük mülkiye memurundan musaddak ruhsat
name almaları lâzımdır. Ruhsatnameler, bir sene 
için muteberdir. 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına muhalefet 
edenler hakkında zabıtai mülkiye veya adliye ve
ya belediyece iki nüsha olmak üzere tanzim edi
lecek zabıt varakalarının biri maznuna veya ika
metgâhına tebliğ, diğeri de mahallî bidaj^et müd
deiumumîliğine tevdi olunur ve bu nevi deavi ka
bili istinaf ve temyiz olmak üzere sulh mahkeme 
leri tarafından rüyet olunur. 

Madde 10. — İşbu kanunun ahkâmına muha
lefet eden müessesatın sahip veya müdürlerinden 
yirmibeş liradan ikiyüzelli liraya kadar cezayi 
nakdî alınır ve mükcrrirler hakkında cezanın had
di âzamisi tatbik olunur. Müessese sahipleri ma-
len mesuldürler. 

Madde 11. — İşbu kanunun tatbikine fiilen 
mümanaat edenler, on liradan yüz liraya kadar 
cezayi nakdîye mahkûm olmakla beraber bir haf
tadan bir aya kadar dahi hapsolunurlar. 

Madde 12. — Alınan cezayi nakdîlerin nısfı 
mahallî belediye sandıklarına devir ve teslim olu
nur. 

Madde 13. — İşbu kanun ahkâmının, nüfusu 
onbinden dûn olan şehir ve kasabalarda dahi 
tatbiki belediye meclislerinin kararma ve bu ka
rarın mahallinin en büyük mülkiye memurunun 
tasdik ve ilânına vabestedir. 

Madde 11. — İşbu kanunun ahkâmı tarihi 
neşrinden otuz gün sonra muteberdir. 
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Madde 15. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmına 
Dahiliye, Adliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri 
memurdur. 

Gümüşana Mebusu Zeki Beyin teklifi kanunisi 
Esbabı mucibe 

Hükümeti Cumhuriyemizin dini, Dîni İslâm 
ve ananatı milliyeti icabatı öteden beri hafta ta
tilini Cuma gün]erine hasr ve tarafı Hükümetten 
dahi resmen kabul edildiğinden Cuma günleri de-
vairi resmiye tatil edilmektedir. Halbuki bu tatil 
yalnız deva iri resmiyeye münhasır kalıp merkezi 
ticaret olan mahallerde anasırı gayrimüslimeırn 
Cumartesi ve Pazar günleri ticarethanelerini ka
patmakta bulunmaları Hâkimiyeti Milliye ve ha
yatı iktisadiyemizle katiyen gayrikabili teliftir. 
Unsuru hâkim bulunan İslamların Cuma ve di
ğerlerinin Cumartesi ve Pazar günleri mağaza
larını kapamakla olan rekabetleri dâhile tesir ve 
harice karşı bir nümayiş mahiyetini iktisabettiği 
gibi hayatı ticariyenin bu üç. gün zarfında felce 
uğratılması unsuru hâkimin biz mi, onlar mı ol
duğuna dair harice karşı tesirat ve şüpheleri tev-
lidettiğinden dünyanın her tarafında kabul ve 
tatbik edilen bu usulün dahi Meclisi Âlii Millîce 
icabatı siyasiye ve hâkimiyeti milliye ve iktisadi-
iyesini katî bir surette tâyin ederek Cumanın 
ha.?ta eyyamı tatiliyesmden madudolduğunu mü
nasip gördüğü takdirde kabuliyle müstacelen mü
zakeresini teklif eylerim. 

19 Teşrinisani 1339 
Gümüşane Mebusu 

Zeki 

Lâyiha L kanuniye 

Madde 1. — Eczacılar, mahalle bakkalları, 
sebzeciler, fırıncı ve kasaplar, kahvehaneler müs
tesna olmak üzere Cuma günleri eyyamı tatiliye-
den madudolup bilûmum mağaza ve ticarethane
ler mesdut bulunur. 

Madde 2. — İşbu kanunun ahkâmına Dahili
ye Vekili memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Cuma günlerinin eyyamı tatlliycden addine ve 
teferruatına dair Gümüşane Mebusu Zeki Beyin 
teklifi kanunisi encümcmmizce ledelmütalâa tek

lifi mezkûr esas itibariyle şayanı müzakere gö
rülmekle Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Antalya Antalya 

Ahmed Saki Ahmed Saki 
Âza Âza 

Bozok Bayezid 
Süleyman Sırrı Şefik 

Hafta tatili hakkmdaıd teklifi kanuniye iktisat 
Encümeni mazbatamı 

Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyle refikleri 
ve Gümüşane Mebusu Zeki Bey taraflarından 
Türkiye Büyük Billet Meclisine teklif edilerek, 
Heyeti Umumiyeden encümenimize havale edil
miş olan, Hafta Tatili hakkındaki, lâyihai ka-
nuniyeler, İktisat Vekili Beyin ve teklif sahiple
rinden Şükrü Kaya Beyle zaten encümenimiz âza
sından bulunan Zeki Beyin huzurlariyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

İktisat Encümeni, Şükrü Kaya Bey ve rüfe-
kâsı tarafından kemali vukuf ve itina ile kaleme 
alınmış esbabı mucibenin heyeti umumiyesine, ka
nun lâyihasının hututu esasiyesine ve mevaddı-
nın da ekserisine iştirak etmiş olduğundan ayrıca 
esbabı mucibe serdini zait görmüş ve ancak lâyi
hanın bâzı maddelerinde icra ettiği tadilât esbabı
nın berveçhi âti arzı ile iktifa eylemiştir. 

Teklif olunan lâyihai kanuniyede hafta ta
tili mecburiyeti otuzbin ve otuzbinden fazla 
nüfusu havi şehirlere hasredildiği halde, encü
menimiz bu kadar nüfuslu şehirlerin memleke
timizde azlığını (Dahiliye Vekâletinden alman 
resmî malûmata göre elyevm Türkiye'de otuz
binden fazla nüfuslu ancak oniki şehir vardır 
mazarı itibara alıp, otuz binin onikibine tenzi
lini tensibetmiş ve devairi resmiyece zaten öte-
denberi tatbik edilmekte olan hafta tatilinin 
şehirler nüfusiyle mukayyed olarnıyacağını tabiî 
addeylemiş ve birinci maddeyi ona göre ta
dil etmiştir. 

Birinci ve ikinci maddelerde mezkûr umumî 
müessesattan murat, vapur, şimendifer, su, 
elektrik ilh.. Şirketleriyle bankalar gibi mües
sesat olduğundan, ikinci maddenin başına «Res
mî devairle» ibaresinin ilâvesi lüzumlu görül
müştür. 

Üçüncü madde hafta tatilinin yevmi mahsu
sunda istisnaen açık bulunacak olan müessesat 
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ve ticarethane ve sairden bahistir. Bu madde
nin tahririnde, ikinci maddeye mehmaemken 
nıutaııazır olacak ve daha ziade sarahatle göze 
çarpacak bir tarz tercih olunmuş ve maddede 
mezkûr müessesata birkaçının daha ilâvesi, za
it addolunan bâzı ibarelerin tayyı tensibolun-
muştur. 

Hafta tatilinin yevmi mahsus olan Cuma gün
lerinde öğleye kadar açık bulunması icabeden 
ticarî müesseselere o günlerde şehre gelmeyi îti-
yadedinen köylülerin ihtiyacını temin maksa-
diyle nalbantların ve al ât ve edavatı ziraiye ta
mircilerinin ilâvesi ve maddede mezkûr müesse-
sattan bâzılarının hazfı ve kabiliyeti tatbikıye-
si olamıyacağına binaen fıkrai âhîrenin tayyı 
muvafık görülmüş ve dördüncü madde o suretle 
tadil olunmuştur. 

Senenin yalnız bir kısmında bilâfâsıla faali
yeti iktiza ettirdiği cihetle Hafta tatili Kanu
nunda büsbütün müstesna olmaları icabeden zi
raat, yapıcılık ilh.. Gibi birtakım sanayi' ve 
müesseseler vardır. Teklif olunan lâyihai kanu-
niyenin altıncı maddesinde bunlar için mahdut 
bir kaydı istisnaî vaz'edilmiştir. Encümenimiz 
bu gibi müessesat ve sanayinin işbu kanun ah
kâmından tamamen müstesna kalmasını muvafık 
görmüş ve sahibi teklif Şükrü Kaya Bey de bu 
noktai nazarımıza iştirak eylemiştir. Altıncı 
madde buna göre tadil edildikten maada işbu 
maddenin mutlak bir hükmü istisnayı ifade et
mekte olmasından dolayı mukayyet istisnaları 
bildiren mevaddan daha yukarıya alınarak 
üçüncü madde itibar olunması tensibedihniş-
tir. 

Sekizinci maddede kanunun ahkâmı istisnai-
yesinden istifade etmek istiyen müessese sahip 
veya müdürü mesullerinin mahallî en büyük 
mülkiye memurunun tasdikine ihtiyaç kalmak
sızın belediyeden ruhsatname alabilmeleri, mas
lahatın tesri ve teshili maksadiyle, encümenimi
zin ekseriyetine kâfi addolunmuş ise de, ehem
miyetli bir akalliyet buna muhalif kalmıştır. 
Muhaliflerin fikrine göre Hükümetin tasdiki ve 
Hükümet polisinin yardımcı olmadıkça, kanu
nun hakkiyle tatbiki kabil olamıyacaktır, işbu 
sekizinci maddeye belediye mıntakalarmdan ha
riç müessesat hakkı'nda bir fıkra ilâvesi de lü
zumlu görülmüştür. 

Dokuzuncu madde, kanunim, kuvvei teyidi-
yesini nâtıktır. 

Şükrü Kaya Bey ve refiklerinin kanun lâyi
hası, kanuna itaatsizlikle maznun olanların sulh 
mahkemesine şevklerini talebettiği halde, encü
menimizin ekseriyeti cezaların doğrudan doğru
ya belediye heyetleri tarafından tâyin olunarak, 
dairei icraiye vasıtasiyle derhal tatbikini ten-
sibetmiş ve dokuzuncu maddeyi ona göre yeni
den tanzim eylemiştir. Encümenimizin akalliye-
tince beş yüz lira cezayi nakdî alınmak ve bir 
ay hapsolunmak gibi mühimce bir cezanın tâyin 
ve icrası hak ve salâhiyetinin belediyelere bıra
kılmaması ve bu cihetle dokuzuncu maddenin 
asıl teklifi kanunide olduğu gibi ipkası daha 
muvafıktır. 

Onuncu maddede mezkûr cezayi nakdînin 
miktarı âzamisi olan (250) lirayı encümenimiz 
gayrikâfi görerek (500) liraya iblâğ etmiş ve 
onbirinei maddeyi ise aynen kabul eylemiştir. 

Alınacak cezayi nakdîlerin tamamen beledi
yeye aidolması takarrür ederek onikinci madde 
ona göre tadil edildikten başka işbu maddenin 
nihayetine İktisat Vekili Beyin teklifi üzerine 
yeniden bir fıkra ilâvesi dahi tensibolunmuştur. 
Çünkü hafta tatilinin tatbiki halinde ticaretha
ne ve müessesatmı kapatarak meşguliyetsiz ka
lan kimselerin bilhassa kış mevsiminde vakit ge
çirmek üzere maddi ve mânevi hifzıssıhha şera
itine muvaffak olmıyan kahvehanelerde ve şu
rada burada toplanmaları tabiî olduğundan bir 
dereceye kadar bu mahzurun önünü almak için 
belediyeler tarafından işbu kanuna mugayir ha
reket edenlerden alman nakdî cezaların münha
sıran tatil günlerini hoş ve faydalı geçirmeye 
hizmet edebilecek vesaite, yani kıraathane, kü
tüphane, sinema, spor mahalli ve konferans sa
lonu gibi inşaatı müficletle cevamii şerif ede kon
ferans salonlarında verdirilecek müfit vaiz ve 
konferans ve saire masarifine karşılık tutulma
sının kanunda tâyin ve tasrihi lüzumlu görül
müştür. 

Hafta tatili işi münhasıran belediyelerin va-
zaifinden addolunması ekseriyetle esas olarak 
kabul olunduğu için onüçüncü maddedeki mül
kiye memurunun tasdiki kaydı tayyolunmuş ise 
de akalliyet buna da iştirak etmemiştir. 

Bilhassa bâzı şehirlerimizde Hafta Tatili Ka
nununun bir an evvel tatbiki birkaç, cihetle za
ruri olduğundan ondördüncü maddedeki «otuz 
gün» «on gün'» e tenzil olunmuş ve kanunun tat-
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bikı ahkâmına Heyeti Vekile'nin memur olması 
daha muvafık görülmüştür. 

Tadilâtı mâruza neticesinde, Hafta tatili ka
nun lâyihasının iktisat Encümeninde iktisabet-
tiği şekil berveçhi âti mâruz olup bunların He
yeti Umumiyece kabul olunmasını teklif ederiz. 

iktisat Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
izmir istanbul 

Mahmud Celâl Yusuf Akçura 
Kâtip 

Ertuğrul Adana 
Ahmed iffet Mehmed Kemal 

Kozan Edirne 
Ali Sadi Faik 

Bolu Konya 
Şükrü Hacı Bekir 

Kastamonu İçel 
Mehmed Fuad Mehmed Ali 

izmir 
Mustafa Rahmi 

Hafta tatili hakkında Kanun 

Madde 1. — Onbin veya onbinden fazla nü
fusu havi şehirlerde alelûmum fabrika, imalât
hane, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, tica
rethane, sınai ve ticari bilûmum müessesat ve 
tevabiinin haftada bir gün tatili faali^yet etme
leri mecburidir. Tatil günleri yirmi dört saat
ten dûn olmamak üzere Cuma günleridir. 

Madde 2. — Resmî devairde umumi, hususi, 
ticari ve sınai her hangi bir müessesede müstah
demini ve ameleyi haftada altı günden fazla ça
lıştırmak memnudur'. 

Madde 3. — Açık havada veya senenin bir 
kısmında çalışan veya faaliyeti mevsime tabi 
bulunan ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, or
mancılık, yapıcılık, tuğlacılık ve emsali mesai 
erbabı işbu kanun ahkâmından müstesnadır. 

Madde 4. — Âtide zikrolunan müesseseler 
yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır. 

A) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, ha
mamlar; 

B) Vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, tele
fon şirketleri kuvvayı muharrike müesseseleri, 
liman iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolar-
daki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, 
berrî ve bahrî vesaiti umumiyei nakliye ve hide-

matı umumiyei belediye, vâki veya vukuu muh
temel bir kazaya ait tedabiri seria ittihazına 
muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için 
zaruri olan alât ve edevatı ihzar edecek mües
seseler ; 

C) Matbaalar, müzeler, umumi kütüphane
ler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans 
ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirme
ye mahsus oyun mahalleri, kulüpler; 

D) Hanlar, oteller, lokantalar, kahvehane
ler; 

H) Müte'sariülfesat mevad istimal ve imal 
eden ve tatili faaliyeti mamlılatmın bozulmasını1 

veya tenzili kıymeti mucibolan sanayi müessese
leri ; 

Şu kadar ki, bu gibi müessesata müstahdem 
memurin ve amelenin münavebe suretiyle haf
tada birer gün mezun olmaları mecburidir. 

Madde 5. — Fırıncılar, kasaplar, yalnız seb
ze ve yaş meyva satanlar, berberler, nalbantlar
la alât ve edevatı ziraiye tamircileri, müessese
lerini Cuma günleri zevali saat onikiye kadar 
açık bulundurabilirler. 

Madde 6. — Cuma günleri tatil eden fabri
ka, maden, ocağı ve sair müessesatta bekçilik, 
kapıcılık etmek veyahut makina ve kazanları te
mizlemek, işletmek ve maden ocaklarının inkıta-
srz faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bu
lunan hidematın'ı devam ettirmek gibi ifası za
ruri hizmetlerde Cuma günleri çalıştırılan müs
tahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmidört 
saatten dûn olmamak üzere birer gün mezuni
yet verilir. 

Madde 7. — Devletin tahtı idare ve muraka
besinde bulunan veya Devlet nam ve hesabına 
işleyip de Müdafaai Milliye ile alâkadar olan 
müesseseler, senede onbeş defa Cuma tatilini 
tavik edebilirler. 

Madde 8. — işbu kanunun ahkâmı istisnai-
yesinden istifade etmek istiyen müesseselerin 
sahip veya müdürü mesullerinin mahallî beledi
ye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve 
şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve anı ele 
miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruh
satname almaları lâzımdır. Belediye mmtakala-
rından hariç bulunan müesseseler en yakın be
lediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir 
sene için muteberdir. 
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Madde 9. — îşbu kanun ahkâmına muhalif 
harekette bulunanlar hakkında zabıtai mülkiye 
ve belediyece tanzim olunacak nüshateyn zabıt 
varakalarından birisi mütecasirin kendine veya 
ikametgâhına tebliğ olunarak diğeri belediye 
heyeti tarafından mazbatai hükmiye ile derhal 
hükmü infaz edilmek üzere dairei icraya tevdi 
kılınır. Zabıt varakaları aksi ispat olununcaya 
kadar mamülünbih tutulur. Bu bapta dermiyan 
olunacak itirazatm mercii tetkiki idare meclis
leridir. îşbu meclisler bu baptaki kararlarını 
âzami onbeş gün zarfında vermeye mecburdur
lar ve bu kararlar katidir. 

Madde 10. — İşbu kanunun ahkâmına mu
halefet eden müesseselerin sahip veya müdürle
rinden yirmibeş liradan beşyüz liraya kadar 

nakdî ceza alınır ve mükerrirler hakkında ceza
nın haddi âzamisi tatbik olunur ve müessese sa
hipleri rnalen mesuldürler. 

Madde 11. — işbu kanunun tetkikine fiilen 
mümanaat edenler, on liradan yüz liraya kadar 
cezayı nakdîye mahkûm olmakla beraber bir 
haftadan bir aya kadar dahi hapsoluılurlar. 

Madde 12. — Alınan nakdî cezalar belediye 
sandıklarına teslim olunur ve belediyece münha
sıran halkın yevmi tatilini müfit ve sıhhi bir 
tarzda geçirmesine hadim olacak hususlara ve 
müesseselere sarf edilir. 

Madde 13. — îşbu kanun ahkâmının nüfusu 
onbinden d ân olan şehir ve kasabalarda dahi 
tatbiki, mahallî belediye meclislerinin karar ve 
ilânına vabestedir. 

Madde 14. — îşbu kanunun ahkâmı tarihi 
neşrinden on gün sonra muteberdir. 

Madde 15. — işbu kanunun tatbiki ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur.. 

İktisat Encümeni 
Reisi 
izmir 

Mahmud Celâl 

Ertuğrul 
Ahmed iffet 

Âza 
Kozan 

Ali Sadi 

Mazbata Muharriri 
istanbul 

Yusuf Akçura 
Âza 

Edirne 
Faik 

Âza 
Konya 

Hacı Bekir 

Âza 
izmir 

Mustafa Rahmi 

Âza 
Adana 

Mehmet Kemal 
Âza 
îçel 

Mehıned 1 

Âza 
Kastamonu 

Mehmed 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

jmin 

Riyaseti Cclileye 

Cuma tatili hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 

Cuma tatili hakkındaki teklifi kanuni üze
rine bu bapta iktisat Encümenince tanzim kılı
nan lâyihai kanuniye, ihtiva ettiği mevaddı cc-
zaiyenin tetkiki noktai nazarından encümenimi
ze havale kılınmakla evrakı müteferriasiyle bir
likte kıraat ve tetkik edildi. Encümenimize lâ
yihai mezkûrenin yalnız mevaddı cezaiyesi ha
vale kılınmakla tetkikat ve mütalâat mevaddı 
mezkûreye kasredilerek dokuzuncu madde ile 
onu takibeden ve ahkâmı cezaiyeyi tazam-
mıın eyliyen mevaddm tetkikine şurû olundu. 

iktisat Encümeni itayı karar ve tâyini ceza 
kaziyesini mecalisi belediyeye vermiş ise de bu 
cihet encümenimizce tensibe dilme raiş ve mak-
sudolan sürat; sulh mahkemelerine tevdi key-
fiyetiyle de hâsıl olacağı kanaatme ve emri ka
zada temini ittırat maksadına binaen bu bap
taki salâhiyeti kazaiyenin muhakimi mezkûre
ye tevdii münasip görülmüştür. 

Encümen, zabıt varakalarının nüshateyn 
olarak tanziminde bir faidei zaidenin husulüne 
kaani olmadığından varakai mezkûrenin iki 
nüsha olmak üzere tanzimine lüzum görmemiş
tir, Kanunun vazmdan maksat, Cuma günleri 
umum ticaret evlerinin kapanmasını teminden 
ibaret olmasına mebni hilafı memnuiyet Cuma 
günleri açılmış olan dükkânların zabıta memur
larınca kapattırılması kanunun hikmeti vâz'ı 
icabatmda görülerek maddeye o yolda bir ka
yıt konmuştur. 

Hilafı memnuiyet harekette bulunanlar için 
mevzu eczayi nakdî (25 liradan beşyüz liraya 
kadar) hareketi vakıa ile mütenasip görülmemiş 
ve cezanın şiddeti ceraimin vukuunu menede-
miyeceği nazariyei münsîbesine mebni mezkûr 
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eezayi nakdî miktarı da beş liradan yüz liraya 
kadar olmak üzere tâyin ve kabul edilmiştir. 

Kanunda mevzu olan memnuiyetin nevi ve 
derecesi tesirine ve emniyeti hilâfmdaki hareke
tin neticesi ancak dükkân ve müessese sahip 
ve müdür]erinin cezayı nakdî ile mahkûmiyet
lerinden ibaret olup bundan başka bir mesuli
yeti maliye de varit görülemediğine mebni mü
essese sahiplerinin malen mesuliyeti hakkında
ki fıkra da tayyedilmiştir. 

Fiilen mümanaattan bahis olan onbirinci 
maddeye de lüzum görülmemiştir. Çünkü bun
dan maksat Cuma günü açmak ise zaten bu
nun için ceza mevzuudur. Yok, kanunun temi
ni tatbiki hakkında haizi salâhiyet olan memur
ların bu. baptaki vazifelerini ifa sadedinde bun
lara karşı mümanaat ve muhalefet ise zaten 
bu kabîl mümanaat ve muhalefetler Ceza Ka
nununun madclei mahsusası mucibince ceza tah
didi altında olarak menedilmiş olduğundan bu 
bapta ayrıca bir hüküm vâz'ma ihtiyaç görül
memiş ve binaberîn mezkûr madde tayyolun-
muştur. 

12 nci maddede bu kanun mucibince alına
cak cezayı nakdîlerin belediyeye aidiyeti be
yan olunmakta olup gerçi bir fiili memnu mu
kabilinde alman cezayı nakdîlerin Hazineye 
aidolması ve bu cezayı nakdîlerin belediyelerle 
bir ciheti alâka ve münasebeti olmadığı der-
kâr ve bu mülâhaza ile cezayı nakdîlerin bele
diyelere aidiyeti musîp görülmemiş ise de bu 
madde Heyeti Celilenin encümene tevdi buyur
duğu mevad cümlesinden görülmemiş ve mad
denin tetkikine girişilmemiştir. 

Tafsilât ve mâruzâtı ânifenin Heyeti Celile-
ee şayanı kabul görülerek 11 nci maddenin tay-
yedilmesi suretine göre 12, 13, 14, 15 nci mad
delerin numaralarını bu dairede tertip ve 
terkim muktazi olduğunun ilâveten arzına lü
zum görülmüştür. 

(İktisat Encümenince kabul edilen) 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına muhalif 
harekette bulunanlar hakkında zabıtai mülkiye 
ve belediyece tanzim olunacak nüshateyn zabıt 
varakalarından birisi mütecasirin kendine veya 
ikametgâhına tebliğ olunarak, diğeri belediye 

heyeti tarafından mazbatai hükmiye ile derhal 
hüküm infaz edilmek üzere dairei icraya tevdi 
kılınır. Zabıt varakaları aksi ısbat olununcaya 
kadar mamulünbih tutulur. Bu bapta dermiyan 
olunacak itirazatın mercii tetkiki idare meclis
leridir. îş'bu meclisler ibu baptaki kararlarını 
azamî onbeş gün zarfında vermeye ımecburdur-
lar ve bu kararlar katidir. 

Madde .10. — İşbu kanunun ahkâmına mu
halefet eden müesseselerin sahip veya müdür
lerinden yirmibeş liradan heş yüz liraya kadar 
nakdî ceza alınır ve mükerrirler hakkında ceza
nın haddi azamîsi tatbik olunur ve müessese 
sahipleri malen mesuldürler. 

(Adliye Encümenince kalbul 'edilen) 

Madde 9. •— İşhu kanun ahkâmına muhalif 
olarak Ouma günleri açılan dükkân ve mües
sese, zaıbıta memurları tarafından kaipattırıl-
makla beraber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt vara
kası tanzim ve berayı muhakem'e res'en sulh mah
kemesine tevdi olunur. Bu harptaki zabıt vara
kaları alksi sabit oluncaya kadar maımıılürılbih. 
ve muteberdir. 

Madde 10. — Hilafı memnuiyet Cuma gün
leri açılmış olan dükkân ve müessese sahip ve
ya müdürlerind'en beş yüz liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdî alınır. Sulh mahkemeleri 
işbu eşhasın muhakemelerini müstacelen icra
ya eshalbı kanuniye olmadıkça niyahet (bir haf
ta zarfında intaca mecburdurlar. Verilen karar
lar ancak kahili temyizdir. 

Adliye Encümeni 
Reisi namıma 
Kastamonu 

Mahir 

Mazbata. Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Bozok Çorum 

Cuma ta'tülinin Anadolu'da Mehmed Münir 
her hafta tamimine ve 

cezayı nakdîlerin 
hükmedilmesi için 

belediye heyetine hakkı 
kaza verilmesine 

muhalifim 
Ahmed Hamdi 
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Âza Âza 
Mersin Konya 

Ahmed Besim istanbul ve İzmir 
gibi ibüyük ıefhirlerden 

ıbaşka mahallelerde işbu 
kanunun tatbikinle 

'muhalifim 
»Mustafa Feyzi 

Âza Âza 
Ankara 

ihsan 
Âza 

RE IS — Heyeti Umumliyesıi hakkında söz 
istiyen var mı! Yusuf Akçura Bey 'encümen na
mına izahatta bulunacaklardır. (Hacet yok, ka
bul sesleri) 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ YUSUF AKÇURA B. (istanbul) — 
Bir - "iki söyliyecek sözüm var, müsaade buyuru
nuz!. 

REŞtD AĞA (Malatya) — Efendim mazba
ta okunsun, ondan sonra çıkar söyleriz. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendi
ler! Kanunun tatbikinde.. (İzahat istemiyoruz, 
hacet yak sesleri, gürültüler) 

REİS — Efendim! Mazbata Muharriri Bey 
«Kanunun 'tatbikinde pek ziyade nâfi olabilecek 
her hangi bir meseleyi izah suretiyle 'zapta ge
çirmek istiyorum» diyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozıok) — Reis 
Bey! Bir kere mazbata 'okunsun, sonra söz söy
lenir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Mazbata okun
sun, ondan sonra söz söyleriz. 

REİS -— Efendim mazbata; tâbi ve tevzi 
edilmiştir. Teamül vardır, ımükerreren okumı-
yaralk 'müzakeresine ıgeçiyoruz. Arzu buyuran
lar tevzi edilen matbu nüshalardan okurlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hayır 
efendim, zapta da. geçecektir. 

YUSUF AKÇURA <B. '(istanbul) — Efendi
ler! Müsaade buyurunuz! iki - üç söz söyliye-
eeğim. Fazla söylemiyeceğiinı. Hayvanatı nuı-
zırranın itlafı hakkındaki Kanundan bahseder
ken zannederim çok uzun sözlerle vaktinizi izaa 
etmedim. 

AHMED SÜREYYA (B. (Karesi) — Mazba
ta okunsun efendim! 

YUSUF AKÇURA B. '((Devamla) — Yalnız 
şunu arz edeyim ki Mazbata Muharriri sıfatiy-
le söyliyeceğim sözlerin zapta 'geçmesinde bir 
faide tasavvur ediyoruım. O noktai nazardan bir
kaç söz söylenmesini muvafık görüyorum, mü
saade buyurmanızı istirham ederim. İktisat En
cümeninizin Heyeti Celilenize şimdi arz ettiği 
'Hafta Taıti'li Kanunu; içtimai 'bir kanundur ve' 
«içtimai» lâfzını en geniş bir mânaya alıyorum, 
bu tâbirin içinde iktisat, hıfzıssıhhai umumiye, 
ahlâk, milliyet, din, adalet ve siyaset meseleleri 
mündemiçtir. İktisat Encümeni; mevzuu geniş 
mânasiyle iktisat noktai nazarından tetkik et
miştir ve esasen tetkikata esas teşkil eden Şük
rü Kaya Bey ve refiklerinin teklifi kanunîsinde 
her şeyden evvel bu ciheti, yani iktisadi ciheti 
nazarı dikkate almıştır. Sây edenler ve işliyen
ler için haftada bir gün tatil, iktisat noktai na
zarından bir ihtiyaçtır, dür lüzumdur. Yani dâ
vayı ispat sadedinde izahata girecek değilim. 
Çünkü; takdim edilen mazbatada ve bilhassa 
teklif sahibinin esbabı mucibe mazbatasında; es
babı kâfiye ve lâzımgelen delâil serd edilmiş
tir. Hafta tatili gününün tâyininde encümeniniz 
yalnız ve mutlak adaleti; muhakeme ve müza
keresine rehber ittihaz etmiştir. Çok mukaddes 
olan hissiyatı diniye ve milliyesinden müteessir 
olmamaya çalışmıştır. Ahalimin ekseriyeti azîm e 
ve kahir esi Türk ve Müslüman olan bir mem
lekette, memleketimizde Cuma gününün hafta 
tatili addolunması mahzı adalet noktai nazarın
dan icabeder. Akalliyette bulunanlar... (Malûm
dur, izaha hacet yok sesleri) Belki sizce malûm
dur. Biraz daha müsaade buyurunuz, iki dakika 
kalmıştır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Kanu
nun ruhunu biliyoruz. 

YUSUF AKÇURA B, (Devamla) — Yani 
-pek ıcüzi olan anasır, hususi müesseselerinde 
dinî veya millî endişe ile kanun mucibince mec
bur oldukları tatilden başka bir veya iki, üç 
gün daha tatil yapacak olurlarsa tamamen hür 
ve serbesttirler. Fakat resmî tatil gününde mü
esseselerinde çalışmak ve çalıştırmaya hakları 
yoktur. Çalışmaya ve çalıştırmaya mezun değil
dirler. Bundan başka - burasını biraz ehemmi
yetli addediyorum. Müsaade buyurursanız - de-
vairi resnıiyemin bu kanunla hafta tatili günü 
Cuma günlerine inhisar ettiği gibi Devletle ve 
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ahalinin ihtiyacatı umumiyesiyle yakından alâ
kadar olan müesseselerin meselâ : Düyunu 
Umumiye, Osmanlı Banlkası, Tütün İnhisarı... 
İlh. gibi müesseselerin bütün silsilesi' idariyele
rinin ta direksiyonlarından, müdiriyetıi umumi-
yelerinden itibaren tatil günleri dahi haftada 
bir güne, Cuma gününe inhisar etmesi ieabeder. 
(Tabiî sesleri) Çok güzel, tabiî diyorsunuz, ben 
de bunun için arz ediyorum. İstanbul'da ve İz
mir'de biran evvel tatbiki icabeden bu kanunun 
- zaten efkârı umumıiyemiz de o merkezdedir -
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin ki
fayeti ile maddelerin müzakeresine geçilmesini 
arz ve teklif eylerim. (Reye koyunuz, sesleri) 

REİS — Efendim! Söz istiyen yok. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Bendeniz söz isti
yorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mı? 

ABİDİN B. (Saruhan) — Efendim! Mazba
ta Muharriri Bey burada izahat verirken a'kal-
liyetten bahsettiler. Bir,heyeti iç'tıimaiyenin bir 
kanunu vardır ve ekseriyete hitabeder. Akalli-
yet bundan müteessir olurmuş. Bunu hiç naza
rı itibara almaz. Devairi resmiye, maliye bilâ-
kaydüşart Meclisi Âliden sâdır olacak kanunla
ra itaat eder. Türk'ün ve Müslümanın bir günü 
vardır. O da Cuma günüdür - kanunen tedvin 
olunur - tatildir ve bunun haricinde lâkırdı yok
tur. İstiyenler, her gün dükkânları kapıyabilir-
ler. Biz bunlara karışmayız. Bu ciheti mahza 
Meclisi Âlinizde tavzih ve zapta geçmesi için 
arz ediyorum. 

REİS — Efendim! Başka söz istiyen olma
dığı için maddelere geçilmesini reyi âlilerine arz 
edeceğim : Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. (Ak
si yoktur sesleri) Kabul edilmiştir. Birinci mad
deyi okuyoruz : 

Hafta tatili hakkında Kanun 

Madde 1. — Onibin veya onbinden fazla nü
fusu 'havi şehirlerde alelûmum fabrika, imalât
hane, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, tica
rethane, sınai ve ticari bilûmum müessesat ve 
tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etme
leri mecburidir. Tatil günleri yirmidört saatten 
dûn olmamak üzere Cuma günleridir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim ? 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 

(Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Kanunun 
aleyhinde bulunmıyacağım. Orta - Anadolu'da 
gerek kaza merkezlerinde ve gerek vilâyet mer
kezlerinde bir hafta pazarı vardır. Bu hafta pa
zarına Avrupa emtiası, şe'kerleme ve saire gel
mez, bu pazarlara köylüler; her Cuma günü 
yumurtasını, tavuğunu ve sairesini getirir, sa
tar ve alacağını alır, gider, er'tesi hafta Cumaya 
kadar ziraat işiyle meşgul olurlar. Şimdi efen
diler, köylüler niçin Cuma gününü tercih et
mişler? Bunun esbabını arz edeyim : Köylüler; 
oniki ay çalışırlar hiçbir gün boş kalmazlar. 
Yalnız Cuma namazı kılalım diye Cuma günü 
tatil ederler. O gün hem namaza giderler, hem 
de bir haftada hazırladığı şeyleri pazara götü
rür, satar, orada eksiğini görür, köyüne gelirler. 
Orta - Anadolu'nun her tarafında onbin nüfus
lu kasabalarda Cuma tatili yaparasnız köylüler 
iş yapamaz, ahzüita yapamaz, köylüler mağdur 
olur. ('Bilâkis sesleri) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Köylü
lerin pazarları muayyendir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Pazarı 
başka güne alsınlar! 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Cuma 
günü hafta pazarına dâhildir, bendeniz bundan 
dolayı söylüyorum, köylüler mahrum olurlar. 
Otuzîbinden yukarı nüfusu olan kasabalar için 
muvafıktır, İstanbul, İzmir, Adana gibi. Bir 
tadil teklifi de veriyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar ! Kanunu elime alır almaz, millete en bi
rinci zarar veren şeyin izalesine tesadüf ettiği
me kail olduğum halde maalesef Hamdi Bey ar
kadaşımız aksini söylediler. Arkadaşlar! Âciz 
arkadaşınız; İstanbul'dan Karadeniz sahilinin 
sonuna kadar, Anadolu'nun ortasını, kenarını, 
ucunu bucağını dolaşmıştır. Ahmed Bey arka
daşımız, Yalnız Orta - Anadolu'dan bahsettiler. 
Orta - Anadolu olsun, kıyı Anadolu olsun, han
gi Anadolu olursa olsun, yaşasın o köylüler ki, 
ekseriyetle asırlardan beri Cuma tatili yapar
lar. (Bravo sesleri') İşte o köylüler, eğer Cuma 
tatilini yapmamış olsalardı, belki akşamları bir 
iki saat - lâklâkiyat müstesna olmak üzere ' -
mübarek memleketin, mübarek işlerine dair iç
tima da yapmaya muktedir olamazlardı. Şu hal-
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de ben bilâkis buradaki onıbin kaydının hattâ 
en küçük kasabalara kadar tenziline razıyım. 
Arkadaşlar! Bendeniz diyeceğim ki, «Köyler 
müstesna olmak şartiyle «veya» köylerin gayri-
alelûmum mahallerde» denilmelidir. Köylerin 
gayri maihallerde denince deminki iddiamı nak
zetmiş oluyorum. Demek oluyor ki, köylüler 
Cuma günü tatil edemezler. Evet arkadaşlar! 
Harman zamanı köylü Cuma günü tatil ede'mez. 
Köylünün falan günden filân güne kadar Cuma 
günü de dâhil olmak üzere çalışması lâzımdır. 
O gün işten vazıgeçemez. Şu halde mutlak suret
te bu kayıt kalkmalıdır. 

İkincisi : Arkadaşlar! Köylüler pazara gel
mek isterlerse emin olunuz ki, mutlak surette 
Perşembe günü gelmek isterler, hattâ gariptir 
bu kürsüden söylemiştim. Endülüs'e gidecek 
olursanız görürsünüz ki : İspanyolların sekiz 
asırdan beri muhafaza ettikleri ve «Tribünal 
Agua» «Tribünala Agua» dedikleri su mahkeme
sinin içtima günü elyevm Perşembe günüdür. 
O gün Müslümanlar; kasabaya inerler, o su 
mahkemesinde işlerini bitiriyorlar, dönüyorlar. 
Cuma tatilinden istifade ediyorlar, istirahat edi
yorlar. Binaenaleyh arkadaşlar, istirham ederim 
buraya katiyen «köylerden gayri mahallerde» 
kaydını koyalım. 

REİS — Buyurun Mazbata Muharriri Bey, 
sual soracaklardır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim suallerden evvel arkadaşlara ben cevap ve
reyim. Bir defa ikinci maddeye bakılacak olur
sa görülür ki, «Fırıncılar, kasaplar, yalnız seb
ze ve yaş meyva satanlar, berberler, nalbantlar
la alât ve edevatı ziraiye tamircileri müessese
lerini Cuma günleri vezalî saat 12 ye kadar açık 
bulundurabilirler.» diye sarahat vardır. Bunu 
koymaktan maksat şudur : Köylüler alışmışlar
dır, Cuma günü şehirlere, kasabalara gelirler. 

ES AD Ef. (Menteşe) — Kahveler, tiyatrolar 
ne olacak? 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Var 
efendim, bir defa lütfen okursanız görürsünüz.. 

Sonra efendim onbin nüfus meselesi var. 
Esasen teklifi kanunide, Şükrü Kaya Bey ve re
fiklerinin telklifmde «Otuabin nüfustan yukarı 
olan şehirlerde» denilmişti. Biz bunu onibine in
dirdik. Sebebi : Dahiliyeden liste istedik, liste 
mucibince Anadolu'da ancak oniki tane otuz-

binden fazla nüfuslu şeihir gösteriliyor. Zanne
derim ki, Dahiliyenin bu bapta malûmatı nakıs
tır. Bundan başka resmî malûmat alamamıştık. 
Bunun üzerine onbin nüfusu havi olan şehirlere 
teşmil ettik. Onbin nüfustan aşağı olan kasaba
lara da insin deniliyor. Aşağıdaki maddelerde 
bu zaten mevcuttur. Belediyelere hakkı hıyar 
bırakılmıştır. İstiyen belediye; kasabanın nüfu
su üçjbin olsa bile kanunu tatbik edöbilir. Bina
enaleyh ; mesele yoktur. (Müzalkere kâfi sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, birinci maddede deniliyor ki : «Onbin ve
ya onibinden fazla nüfusu havi şehirlerde alelû-
mum fabrika, imalâthane, tezgâh, dükkân, ma
ğaza, yazılhane ticarethane, sınai ve ticari bilû
mum müessesat ve tevaibiinin haftada bir gün 
tatili faaliyet etmeleri mecburidir. Tatil günleri 
yirmidört saatten dûn olmamak üzere Cuma 
günleridir.» 

Şimdi bu madde mucibince tatil edilecek. Ve 
tatil günü Cuma olacaktır. Onbin veya onbin-
den fazla nüfusu olmıyan yerlerde meselâ bir 
köyde ve kırda işliyen bir fabrikada veya ima
lâthanedeki insanlar Cuma günü tatili faaliyet 
etmiyecekler midir 1 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — İkinci 
maddede geliyor efendim. İkinci maddeyi oku
yorum, dikkat buyurunuz : 

Madde 2. — Resmî devairle umumi, hususi, 
ticari ve sınai her hangi bir müessesede müs
tahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla 
çalıştırmalk memnudur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bunu 
anlamadım... 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir taJkrir var, efendim, müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi 
reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. Müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. Takrirleri arz 
edeceğim. 

Riyaseti Celileye 

Maddede nüfus onbin veya onbinden fazla 
gibi bir haddi nüfus kabul edilmiştir. Şu hal
de bu kanun çıktıktan sonra Hükümet falan 
şehir haftada tatil yapacak, filân şehir yapmı-
yacak gibi bir istatistik yapmak külfeti karşı
sında kalacaktır. Bu külfet ve muameleye 
mahal kalmamak üzere madde başından «on-
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bin veya onbinden fazla nüfusu havi şehirlerde» 
cümlesinin tâyyını teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Cuma tatili Kanununun birinci maddesinde 

muharrer miktarı nüfusun (otuzbin ve otuz-
binden fazla) olması suretiyle tadilini teklif 
eylerim. 

Erzurum 
Ziyaeddin 

Kiyaseti Celileye 
31 . 12 . 1339 

Birinci maddenin (onbiıı veya onbinden faz
la) fıkrasının yerine (Otuzbin veya otuzbinden 
fazla) fıkrasının ikamesini teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
(Köylerin gayrimahallerde) kaydının kabu

lünü teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
REİS — Efendim takrirler iki kısım, bir 

kısmı onbinin tezyidine matuftur. Bir kısmı da 
Süleyman Beyle Hilmi Beyin ki, onbinin tenzili 
ve tayyına aittir. Bunun için evvelâ tayyı mu-
tazammm olanları arz edeceğim. Tunalı Hilmi 
Bey]e Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
takrirlerini nazarı mütalâaya alanlar lütfen el 
kaldırsın, Aksi reyde bulunanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. İkincisi; 
onbinden fazlasını; otuzbinc iblâğı hakkında 
olan takrirleri arz ediyorum. Nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bulunan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mamıştır. O halde efendim maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurun! Bir kelime bir, tâbir yanlışı var 
efendim. Cuma günleri deniyor. Günleri nedir? 
Gün birdir. (Cuma günü tatil günüdür.) Böyle 
denilmesi lâzımdır. 

Riyasete 
(Tatil günleri) ile (Cuma günleri) yerine 

(tatil günü) ve (Cuma günü) denilmesini tek
lif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim ibare tashihinden ibaret 
olan bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. O halde tashih 
ediyoruz. (Tatil günü Cuma günüdür) şeklin
de tadil edilmiştir. Şimdi bu maddeyi bu tadil 
veçhile reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar 
lütfen el kaldırsın. Madde tadil veçhile kabul 
olundu efendim. İkinci maddeye geçiyoruz. 

Madde 2. — Resmî devairle, umumi, hususi, 
ticari ve sınai her hangi bir müessese müstah
demini ve ameleyi haftada altı günden fazla 
çalıştırmak memnudur. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encü
menden bir şey anlamak istiyorum efendim! 
Ev yaptıran bir adamın meselâ Cuma günü de 
çalıştırmak istediği bir adama da, ameleye de 
şümulü var mıdır? 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Hayır 
efendim, üçüncü maddeyi okuyunuz, tasrih edil
miştir. 

REİS — Başka söz istiyen yok efendim! 
İkinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. İkin
ci madde aynen kabul olundu efendim. Üçüncü 
maddeye geçiyoruz. 

Madde 3. — Açık havada veya senenin bir 
kısmında çalışan veya faaliyeti mevsime tâbi 
bulunan ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, 
ormancılık, yapıcılık, tuğlacılık ve emsali me
sai erbabı işbu kanun ahkâmından müstesna
dır. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
söz istiyen yok. Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sualim 
üçüncü maddede yokmuş Beyefendi, yapıcılık 
başkadır. 

REİS — Üçüncü madde kabul edilmiştir 
efendim. Dördüncü maddeye geçiyoruz. 

Madde 4. — Âtide zikrolunan müesseseler 
yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır. 

A) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, ha
mamlar. 
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B) Vapur, tranvay, su, elektrik, gaz, tele
fon şirketleri, kuvvei muharrike müesseseleri, li
man, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolar-
daki tahmiliye ve nakliye ve hidematı umumi-
yei belediye, vâki veya vukuu muhtemel bir 
kazaya ait tedabiri seria ittihazına muktezi 
ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan 
alet ve edavatı ihzar edecek müesseseler. 

C) Matbaalar, müzeler, umumi kütüphane
ler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans 
ve konser salonları, sinamalar, halkı eğlendir
meye mahsus oyun mahalleri ve kulüpler. 

D) Hanlar, oteller, lokantalar, kahvehane
ler. 

II) Mütesariülfesat mevaddı istimal ve 
imal eden ve tatili faaliyeti mamûlâtmm bozul
masını veya tenzili kıymetini mucibolan sanayi 
müesseseleri. 

Şukadar ki, bu gibi müeesesatta müstahdem 
memurin ve amelenin münavebe suretiyle haf
tada bir gün mezun olmaları mecburidir. 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) - Bakkal dük
kânlarımı lda ilâve edlniiz. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Hayır en 
mühimi! odur; olamaz. (Kanunun hükmü kal
maz sesleri) 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? 
Dr MUSTAFA B. (Çorum) - Efendim! «A» 

fıkrasında hastaneler, dispanserler, eczanelerle 
beraber tephirhanelerin de olması icabeder. 
Lütfen yazılsın. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Encümen 
namına kabul ediyoruz efendim. 

REÎS — Bâzı sualler vardır. Mazbata mu
harriri bey lütfen teşrif etsin. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) - Efen
dim ikinci maddede (Resmî ve hususî her mü
essesede müstahdemini haftada altı günden faz
la çalıştırmak memmı'dur) deniliyor. Üçüncü 
maddede bu kanundan müstesna olan müesse-
"sat tadad ediliyor. Şimdi bu üçüncü madde ile 
istisna kılman müessesatta çalışan müstahde
min ikinci madde ahkâmına taJb'i midir? Yani 
haftada altı gün mü çalışacaktır. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Fakat su
aliniz dördüncü maddeye aittir. 

ALİ SÜRURl Ef. (Devamla) - Dördüncü 
maddededir. 

YUSUF AKÇURA B, (istanbul) - Üçüncü 
madde buyuruyorsunuz. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) - Müs-
tesniyat dördüncü maddededir değil mi? 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Üçüncü 
maddede tamamen müstesna olanlar var. Dör
düncü maddeye gelince: «Şu kadar ki bu gibi 
müessesatta müstahdem memurin ve amelinin 
münavebe suretiyle haftada birer gün mezun 
olmaları» diyor. Bu suretle tezat yoktur. Ka
ğıdın arka tarafını çevirmek lûtfunda bulunu
nuz. Sual sormak lûtfunda bulunanlar hiçolmaz-
sa maddeleri birer kere okusunlar. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) - Te
essüf ederim bu cevabınıza. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) - Sual sora-
racağım Reis Bey! 

REÎS — Mazbata Muharriri Bey! Rica ede
lim, sual soracaklar. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) - Pro
testo ederim sizdi Mazbata Muharriri Bey; sizi 
nezakete davet ederim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) - Mazbata 
Muharriri Beyefendi de lütfen sualler bitmedik
çe aşağıya inmesin 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Bunu ta
mamen kabul ederim. 

REÎS — deri alınız Yusuf Bey evvelki sö
zünüzü ! 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Alıyorum. 
REÎS — Sözlerini geri alıyorlar efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) - Maddenin 

(H) fıkrasında «Mütesariülfesat mevaddı isti'-
mal ve imaleden» deniyor. Bundaki maksat ne
dir? Anlıyamadım efendim. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Efendim, 
ımütesaliülfesat bendeniz kanuncu olmamakla be
raber hukukşimas arkadaşlarımız izah ettikler 
ki Fıkıhta, Mecellede bulunan bir tâbirdir ve o 
tâbirle süratle bozulan bâzı sebze, süt, yoğurt 
ve saire gibi bunları i'mal ve füruht edenler 
demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) - Bundan 
meyhaneciler istifade etmesin! 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Rakı ne 
kadar çok durursa o kadar iyidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) - Müna
vebe suretiyle diyorsunuz. Bu kayıt hakikaten 
kıymetli bir kayıttır. Münavebe iki ayda bir de 

— 610 — 



t : 77 31 . 12 . 1339 C : 2 

olabilir, haftada bir de olabilir, yirmidört 
saatte ter de olabilir. Binaenaleyh bunu olduk
ça muvazzah ve esaslı bir surette kaydetmeli
dir. 

YUSUF AKÇURA B. (istanbul) - Su kadar 
ki bu gibi müessesatta müstahdem memurin ve 
amelenin münavebe suretiyle haftada birer gün 
me'zun olmaları mecburidir. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahi'sarı Şarki) - Doğru 
okuyunuz Mazbata Muharriri Bey! (Müessese) 
dir. Müessese değildir. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hafta
da bir gün dediğiniz takdirde demek oluyor ki 
haftada bir günden fazla tatil günleri vardır. 
O anlaşılıyor. Bakınız efendim burada hafta
da bir deyince farz edelim iki arkadaşız, Cuma 
günü siz kaldınız. Pazartesi günü de ben kala
cağım demektir. Şu halde iki haftada bir de
mek lâzımgelir. Asgarisi bir hafta olmaz. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendim! 
Maksadım mütesariülfesat tâbirini izahtır. Bu 
tâbiri bendeniz kullandım Mecellemizde bu tâ
bir vardır. Ahkâmı Mecelledir (Doğru ses
leri) 

REİS — Efendim! Başka söz istiyen yok, 
yalnız Mustafa Bey bir tadil teklif ettiler. «Bi
rinci» (A) fıkrasının ihtiva ettiği mevadda 
«tephirhane» kelimesinin ilavesidir ki encümen 
de bunu kabul etmiştir. O halde efendim 
maddeyi bu tadil veçhile reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
si reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
olundu efendim. Beşinci maddeye geçiyoruz. 

Madde 5. — Fırıncılar, kasaplar, yalnız seb
ze ve yaş meyva satanlar, berberler, nalbant
larla alât ve eda vatı ziraiye tamircileri, mües
seselerini Cuma günleri zevali saat onikiye ka
dar açık bulundurabilirler. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim t 
AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen

dim! Hepinizin malûmuâiinizdir ki Cuma günü, 
Hiristiyanlara, Yahudilere karşı Müslümanların 
(1 300) seneden beri yevmi tatilidir. Hattâ bu 
da nassı Kuran ile sabittir. (İza nûdiye lissa-
lâti min yevmil cüm'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve-
zerül bey'a zaliküm hayrün leküm inküntüm ta'-
lemun.) Bu ayeti kerime «Dükkânlarınızı 
kapayın! İşlerinizi bırakın!» diyor. Mademki 
Türkiye Devleti külliyetiyle bugün ehli İslara

dır; Türkiye D evleti ;Jç erişinde bugün başka 
bir millet, başka bir kavim yoktur. (Elhamdü
lillah sesleri) Şu halde biz kanaati milliye ve 
kavmiyemize rücu' etmek istiyoruz. Nasıl ki 
Ziya Gökalp Beyin biz Sadriı İslama rücu' ede
lim diyor. İşte ben de Sadriı İslama rücu' ede
lim diyorum. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Nida za
manından başlamak lâzım. Âyeti öyle tefsiret. 

AHMED MAHİR Ef. (Devamla) — Bakm 
şimdi bu maddede ne için Cuma tatilini teklif 
ediyorlar? Hutbeler Devletin lisanı resmîsi idi. 
Cuma günü tatil olduğundan hükümdar olan 
zat kalkar; Camie gelir; mimbere çıkar. Halka 
evamiri İlâhiye mucibince bâzı şeyleri emreder 
ve nehyeder. Nihayet hutbe biter, iki rekât 
namaz kılınır; Cuma da bitmiş olur. 

Herkes dağılır. Şimdi düşününüz. Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri kılmcı beline takarak, 
Hacı Bayram Veli Camii Şerifine gidip de min
bere çıkarak şurada müzakere ettiğiniz ahkâm 
ve kavanîni orada tebliğe kalkışırsa zannederim 
ki Hâkimiyeti Milliyenin, Yeni Gün gazetesinin 
tesirden ziyade tesiri olur. (Alkışlar) (Han
deler) 

İşte bunun için Cuma günü tatil olunca insan
lar sabahleyin kalkar gusleder. Nasıl ki bugün 
biz Hiristiyanlardan ve Avrupalılardan alıyoruz 
da her gün vücudumuzu süngerlerle silmeye 
kalkışıyoruz. (Gürültüler) (Devam sesleri) 
Müslümanlar, Cuma günü sabahleyin kalkar; 
güzelce gusleder; Cuma günleri gusletmek bize 
göre sünneti müekkede, Şafiilere göre vaciptir. 
Biz o gün traş olmalı, tırnaklarımızı gesmeli; 
güzel rubalarımızı giymeliyiz ve Câmiede hut
beyi dinlemeliyiz. İşte bunun için Cuma günü 
tatil günü olmalıdır. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Cuma 
günü camilerde halk bulamayız. Sinamaları da 
kapatmalı, kahveleri de kapatmalı! 

AHMED MAHİR Ef. (Devamla) — O da 
başka mesele (Tilke mes'eletün uhrâ) Cenabı 
Hak kullarına olan şefkatten dolayı yalnız 
öğleye kadar bu tatili bize lâzım kılmıştı. (Fe-
iza kudiyetissalâtü fenteşirû filardı vebtegû 
min fadlillâhi ilh..) Öğleye kadar namazı kılıp 
da Camiden çıktıktan sonra durmazsınız, size 
dükkânlarınızda intizar eden de bulunur. Bizim 

I gibi biçare mebusların nevakısmı tedarike, seb-
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zesini almaya, dükkânları gezmeye vakti yok
tur. Öğleden sonra açık bırakın da Cuma gü
nünden başka hiç vakitleri olmıyan bu biçare 
mebuslar gitsinler; ihtiyaçlarını îfa etsinler. 
Bunun için rica ederim, bu öğleye kadar olan 
tatilin öğleden sonraya tahvilini rica ediyorum. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim! Hoca 
Efendi Hazretlerinin istedikleri dâhildir esasen. 

REİS — Efendim söz Mazbata Muharriri 
Beyindir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim Kastamonu Mebusu Muhteremi Efendi 
Hazretleri tatilin Cuma namazından sonra ol
masını teklif ediyorlar. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — öğ
lenden sonra tatil olunmaması... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim! Sürçi lisan oldu. Bir ikidir oluyor, affe
dersiniz. Tam aksine Cumadan evvel tatil olun
sun buyuruyorlar. Halbuki bizim beşinci mad
dede Cumadan evvel iş görülsün, herkes işini 
bitirsin, abdestini alsın, camiye gitsin, ondan 
sonra istirahat etsin. Sebebi, çünkü arkadaşla
rımızdan köy ve kasaba hayatını bilenlerimin 
bilhassa dediler ki köylüler şehre sabahtan er
ken gelirler, alacaklarını alırlar ve bu köylerin 
itiyadıdır ve bunun için nalbantlara, alât ve 
edevatı ziraiye yapıcılarına işlerini yaptırdık
tan sonra bu köylü çiftçi kardeşlerimiz evlerine, 
kasabalarına döneceklerdir. Vakit lâzımdır. 
Cuma namazını kıldıktan sonra lâzımgelen fü-
yüzatı da alırlar, alacağını da alırlar ve köyle
rine eşyalariyle beraber avdet ederler. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Sa
bahleyin tatil edilmeli, öğleden sonra tatil edil
memeli. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Rica 
ederim Hoca Efendi Hazretleri kendilerinden 
söylemediler. Söyledikleri emri İlâhiye tebaiye-
tendir. (Fenteşirû filardı) Bunu kabul et, na
mazı kıldıktan sonra akşama kadar herkes gibi 
sen de işini gör. Hoca Efendi doğrudan doğ
ruya emri İlâhîyi söylüyor. Emri İlâhiye göre 
sen de onu kabul etmeye mecbursun. 

REİS — Efendim takrirleri arz ediyorum, 
evvelâ müzakerenin kifayetine aidolan takrir
leri reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakerenin ki
fayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi 
reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki müstesniyattan tiyatrolarla kah

velerin ve sinamalarm istisnasını teklif eyle
rim. 

İsparta 
Hafız İbrahim 

(Ne demek sesleri) 
REİS — Efendim bu kaçıncı maddeye aittir ? 
İBRAHİM Ef. (İsparta) — Dördüncü mad

de hakkında. 
REİS — Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

Efendim dördüncü madde kabul edildiği için 
bu takriri reye arz edemiyeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Nalbantlar ile alât ve edavatı ziraiye tamir

cilerinin tatilden müstesnalar meyanma ithalini 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Câzim 

REİS — Öğleye kadar açık, öğleden sonra 
tatile tabi olacaklardır. Bu takriri, nazarı mü
talâaya alınmak üzere reye vaz'edeceğim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Geçen 
maddede müstesna olanlar kabul edilmiş, bit
miştir. 

REİS — Efendim bu takriri nazarı mütalâ
aya alanlar lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bu
lunanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Efendim beşinci maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Cuma günleri tatil eden fab
rika, maden ocağı ve sair müessesatta bekçi
lik, kapıcılık etmek veyahut makina ve kazan
ları temizlemek, işletmek ve maden ocaklarının 
inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tah-
dmda bulunan hidematını devam ettirmek gibi 
ifası zaruri hizmetlerde Cuma günleri çalıştırı
lan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yir-
midört saatten dûn olmamak üzere birer gün 
mezuniyet verilir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isti-
yen var mı ? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Beyefendi Mazbata Muharriri Beyden istirham 
ederim; deminki sualime bu maddeyi tevhit bu
yursunlar, izah etsinler. Yukarda «şu kadar 
ki» dinlendikten sonra «bu müesseseler haftada 
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bir gün tatil ederler» deniliyor. Aşağıda da 
deniliyor ki çalışamadıkları takdirde bilmem 
ne mecburiyeti husule geldiği takdirde şöyle 
olur diyorlar. Bu nedir? Anlamıyorum. 

YUSUF AKÇUBA B. (İstanbul) — Aynı
dır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim meselede 
bir ihtilâf yoktur. Yalnız Cuma günleri o mü
essesenin idaresi dolayısiyle bir günlük mezuni
yet veremiyen Cumartesi günü veyahut Pazar 
günü ona mezuniyet verebilir. Maksat budur. 

REİS — Efendim başka söz istiyen olmadığı 
için maddeyi aynen reyi âlilerine arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 7. — Devletin tahtı idare ve mura
kabesinde bulunan veya Devlet nam ve hesabı
na işleyip de Müdafaai Milliye ile alâkadar olan 
müesseseler, senede onbeş defa Cuma tatilini 'ta '-
vik edebilirler. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti
yen var mı ? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Müdafaai Milliyeden maksat nedir ? 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Müda
faai Milliye Vekâleti. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — (Ve
kâlet) kelimesini koymak lâzımdır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Takrir de yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyoinim. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksi reyde bulunanlar el kaldırsın. Madde 
aynen kabul olundu efendim. 

Madde 8. — İşbu kanunun ahkâmı istisnaiye-
sinden istifade etmek istiyen müesseselerin sa
hip veya müdürü mesullerinin mahallî belediye 
meclislerine müesseselerinin nevi evsaf ve şe
raitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele 
miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruh
satname almaları lâzımdır. Belediye mmtaka-
larmdan hariç bulunan müesseseler en yakın 
belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler 
bir sene için muteberdir. 

REİS — Efendim sekizinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Sekizinci 
maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Sekizinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi 

reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. Sekizinci 
madde aynen kabul edildi. 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına muhalif 
olarak Cuma günleri açılan dükkân ve müessese, 
zabıta memurları tarafından kapattırılmakla be
raber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt varakası 
tanzim ve berayı muamele re'sen sulh mahkeme
sine tevdi olunur. Bu baptaki zabıt varaka
ları aksi sabit oluncaya kadar mamulünbih ve 
muteberdir. 

REİS — Dokunuzcu madde hakkında söz 
istiyen var mı efendim ? 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim dokuzuncu maddeye dikkat buyurulacak 
olursa görülür ki madde iki türlüdür. 

ALİ SÜRURİj Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim İktisat Encümeni Mazbata Muharriri 
Bey dikkat etsin. Bu, Adliye Encümeninden 
geçmiş bir madde olsa gerektir. 

REİS — Efendim İktisat Encümeni kendi 
maddesini müdafaa ediyor 

YUSUF AKÇURA B. — Efendim dokuzun
cu madde hakkında İktisat Encümeninde 
iki türlü fikir hâsıl olmuştur. 

REİS — Mazbata Muharriri Bey! Müsaade 
buyurursanız İktisat Encümeninin dokuzuncu 
maddesini de okuyalım : 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına muhalif 
harekette bulunanlar hakkında zabıtai mül
kiye ve belediyece tanzim olunacak nüshateyn 
zabıt varakalarından birisi mütecasirin kendine 
veya ikametgâhına tebliğ olunarak diğeri be
lediye heyeti tarafından mazbatayı hükmiye 
ile derhal hükmü infaz edilmek üzere dairei 
icraya tevdi kılınır. Zabıt varakaları aksi is
pat olununcaya kadar mamulünbih tutulur., Bu 
bapta dermiyan olunacak itirazatm mercii tet
kiki idare meclisleridir. İşbu meclisler bu bap
taki kararlarını âzami onbeş gün zarfında 
vermeye mecburdurlar ve bu kararlar katidir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim iktisat Encümenine gelen teklifi kanunî
de ceza meselesi belediyelere değil mahakimi ad
liyeye, sulh mahkemelerine bırakılmıştır. Encü
meniniz bunun müzakeresinde iki kısma ayrıl
dı. Ekseriyet şimdi okunan maddeyi kabul et
ti. Bu ekseriyet galip bir ekseriyet değildi. 
Akalliyette kalan kısım Şükrü Kaya Bey ve 
refiklerinin teklifi kanunîsini, yani sulh mahke-
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meşine gidilerek oradan cezaların tâyinini mu-
sip gördü. Şimdi görüyoruz ki Adliye Encümeni 
de bizim iktisat Encümeninin akalliyeti fikrini 
takviye ederek bir madde getirmiştir. Bu tak
dirde maddelerden her hangi birinin tevcihin
de Heyeti Celileniz hakemdir. İktisat Encümeni 
bu hususta ısrar edecek değildir. 

REİS — Adliye Encümeni namına Feridun 
Fikri Bey! Buyurunuz efendim. 

FFRİDUN FİKRİ B.( Dersim) — Efendim 
malûmuâl'iniz İktisat Encümenin ekseriyeti 
bu kanuna ademiriayetten tevellüdedecek ce-
raimin tetkikini, rü'yetini belediyelere veriyor. 
Nihai olarak tetkikini de meclisi idarelere ve
riyor. Biz Adliye Encümeninde bunun muvafık 
olmadığı kanaatinde bulunduksa da bizce bu 
suretle belediyelere ceza vermek hakkını mü
nasip görmek muvafık görülmemiştir. Bizim 
kanaatimizce sahibi teklifin dermiyen ettiği veç
hile sulh mahkemelerine vermek icabeder. (Ha
yır sesleri) Binaenaleyh madde şu suretle yazıl
mıştır. (İşbu kanun ahkâmına muhalif olarak 
Cuma günleri açılan dükkân ve müessese, za
bıta memurları tarafından kapattırlmakla be
raber..) Bu kapattırılma keyfiyeti İktisat Encü
meninin maddesinde yoktur. Adliye Encümeni 
ilâve etmiştir ve bunu kanunun tesirini tahkim 
etmek noktai nazarından muvafık görmüştür. 
Keyfiyeti mübeyyin iki kıta zabıt varakası tan
zim edilmiyecek, bir kıta tanzim edilecektir ve 
zabıta memurları esasen sulh mahkemesine vere
cektir. Sulh mahkemesi bu bapta tanzim edilen 
evrakı muteber addedecektir. Efendiler! Ne 
olursa olsun, ceza vaz'mda mahakimi umumiye-
den ayrılmamak kaidei külliyesini nazarımız
dan kaçırmamak lâzımdır. Ne olursa olsun 
ceza; Devletin cezaya mahsus olan mahkemele
rinden sâdır olmalıdır. Bu bir kaidei külliyedir. 
Çünkü belediyelerin bu kanunun tatbikinden 
mütevellit birtakım hukukî meseleleri, tatbi
kattan mütevellidolan vaziyeti, tabiî ihtisasları 
olmadığı için, her halde bir hâkimin ihata ede
ceği derecede kavramıyacakları derkâr olduğun
dan birçok kişıinin... (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz efendim! Fikrimi arzedeyemi. Bir ka
nun yapılırken, her hangi bir Encümenin mazba
ta muharriri noktai nazarını dermiyan ederken 
selâmeti fikriyesini mahfuziyeti için serbestçe 
beyanı mütalâa etmesi lâzımdır. Efendiler! 
Malıûmuâliniz ceza Devlet tarafından verilir. 

Devlet ile belediyeler arasındaki farkı gözet
mek icabeder. Adliye Encümeni âzası da mem
leketimizde belediyelerin inkişaf ve takviyesi 
lüzumuna kaanidir. Fakat o lüzuma kaani 
olmakla beraber aynı zamanda Devlete aidolıan 
hakkı mücazatı da inkısama uğratmak hiçbir 
veçhile caiz değildir. 

Çünkü cezaya mâruz kalacak kimselerin ma
suniyeti hukukıyesini nazarı itibara almak 
bir uzviyet, adliye memuriyeti, hâkim bittabi 
tatbikatı kanuniyecle icabeden esasatı nazarı 
itibara alarak hareket edeceği cihetle ferdin hu
kuku bu. suretle daha emin, daha mahfuz kalır 
ve kanunun ruhu da daha ziyade mahfuz tutul
muş olur. Çünkü efendiler, bir kanunun hayatı 
memlekette mütedaim olmasını temin eylîyecek 
olan, o kanunun kabiliyeti tatbikiyesi ve o ka
nunun sahai ameliyatta birtakım hatiat yüzün
den müşkülâta mârtı'z kalmamasıdır. Yarm bele
diyelerin tatbikatı kanuniyede yapacakları ba
riz ve sarih birtakım hatalar yüzünden bu kanu
nun gayet mühim olan bâzı noktalarının müte-
zelzil olması ihtimali vardır. Binaenaleyh encü
menimizin noktai ııazarmca mücazat Devletin
dir. Belediyelerin Devlet namına ceza vermeye 
salâhiyetleri yoktur. (Vardır sesleri) Müsaade 
buyurun, böyle büyük hususatm beş liradan yüz 
liraya kadar cezayı nakdî tarhı gibi doğrudan 
doğruya mahakime aidolan vazaifin belediyeye 
verilmesi demek, Devlete aidolan hakkı müca
zat! inkısama uğratmak, hakkı mücazat esbabı
nın mahfuziyetine mugayir harekette bulunmak 
demektir. Binaenaleyh, encümenin teşrih ettiği 
işbu noktai nazar ki, - sahibi teklif de bunu na
zarı itibara aalrak sulh mahkemesi esasım tek
lif etmiş ve İktisat Encümeninin kuvvetli akal
liyeti de bu noktai nazarı muvafık görmüştür -
Adliye Encümeni de bir reyi muhalife karşı ek
seriyetle kabul etmiştir. Binaenaleyh, Heyeti Ce-
lilenizin de Devlete aidolan hakkı mücazatı in1-
kısama uğratmamak noktai nazarından Adliye 
Encümeninin mazbatasını kabul buyurmasını is
tirham eylerim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Bendeniz 
de beyefendinin fikrine iştirak ediyorum. Fakat 
Belediye Kanununun kırkincı maddesi vardır. 
Orada belediyelere hakkı mücazat verilmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — O hakkı 
mücazat in mahiyeti nedir? 
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ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Bir hafta 
hapse kadar ceza ita edilir. Diğerleri doğrudan 
doğruya cezayı nakdîdir. Malûmuâliniz hapis 
cezasından daha hafiftir. Bendeniz, o noktaya 
dokunacak değilim. Yalnız takdimen verilmiş
tir, derseniz sizin noktai nazarınız daha doğru 
olurdu. Akalliyet sulh mahkemesinde dâvaların' 
sürüncemesinden korkmuştur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Takdimen-
den bir şey anlamadım. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Takdimen 
rüyet olunur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Var o... 
Onuncu maddede «Sulh mahkemeleri, işbu eşha
sın muhakemelerini müstacelen icraya ve esbabı 
kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta zarfında 
intaca mecburdurlarj» Gayet doğrudur ve mü
nasiptir. Çünkü benim haberim yoktu; böyle 
bir şey duymadım diyebilir. Vakıa zabıt vara
kası aksi sabit oluncaya kadar mamul ve mu
teber olacaktır. Böyle bir kabahati işliyen bir 
adam için zannediyorum ki, adalet noktai naza
rından en doğrusu budur. İlk defa olarak mem
leketimizde tatbik edilecek bu kanundan mem
leketimizde bilerek, bilmiyerek hilâfına hareket 
eyliyecek zevat vardır. Binaenaleyh nüshateyn 
olarak kabul etmenizi rica ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) _ Belediyelere kanun 
mucibince gerek hapse ve gerek cezalara mezu
niyet verilmiş midir, verilmemiş midir? Soruyo
rum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefendi 
bendeniz, Belediye Kanununun; hangi tarihte 
kabul edildiğini bilmediğim Belediye Kanunu
nun,, de'rununda mevcudolan bir maddeden bah
setmiyorum. Bendeniz, doğrudan doğruya bir 
kaidei külliyeden, Devletimizin hayatında hâkim 
olması lâzımgelen ve mahfuziyeti bugün yeni 
bir kanun vaz'edildiği zaman ahkâmına riayet 
olunması, tamamiyle tevfikı hareket olunması 
icabeden bir kaidei külliyei mühimmeden bah
sediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O başka... Ikına cevap 
olmadı. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) —Tamamen 
cevaptır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolü) — Asla cevabolmadı. 
TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Belediye 

hem hâkim, hem müddei oluyor. Bu nasıl olur? 

TÂHİR Ef. (Giresun) — Zabıta tarafından 
kapattırılacak diyorsunuz. Zabıtaya bu ihbar mı 
edilecek, yoksa mükellef midir? Yani bir polis 
gezerken görürse? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mesuldür, 
mükelleftir. 

TÂHİR Ef. (Giresun) — Hiçbir ihbara ve 
hiçbir taraftan emredilmeye lüzum yok mudur? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Doğru
dan doğruya ahkâmı kanuniyeyi, zabıta memur
ları tatbik etmekle mükelleftirler. Tatbikatı ka-
nuniyede hiçbir taraftan telâkkii emirle mükel
lef değildirler. (Ya ihbar sesleri) Hayır efen
dim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
Feridun Beyefendi Adliye Encümeninin, ekseri
yetin fikrini izah ettiler. Bendeniz ekseriyetine 
zaten muhalefet ettim ve dokuzuncu, onuncu mad
deleri, İktisat Encümeninin teklif ettiği şekilde 
daha muvafık buldum ki, izah edeceğim. El-
yevm meri bulunan Belediye Rüsumu hakkın
daki kanunlarda ki bir değil, mütaaddit kanun
lar vardır, - iki maddelik, üç maddelik, beş mad
delik - bunlarda belediyelere hakkı kaza veril
miştir. O ihbarnamede bir gün, bir müddet var
dır. Mahkûm o müddet zarfında parayı tesviye 
etmez, itiraz da edilmez ise icra tahsil eder. O 
hakkı kaza belediyelere verilmiştir. Bu yeni ola
rak verilmiyor. İktisat Encümeninin, tanzim et
tiği şu iki madde ve bundan evvelki maddeler 
cezayı nakdîlerin belediye sandığına aidolduğu-
dur. Halbuki Adliye Encümeni bunu Hazineye 
ait gibi göstermiştir. Burası da doğru değildir. 
Belediyeye aittir. Zaten kanunun heyeti umu-
nüvesinden, de o suretle anlaşılır. Biz halkçıyız; 
halka doğru gitmek lâzımeglir, belediyelere zaten 
hakkı kaza verilmiş olmakla İktisat. Encümeninin 
dokuzuncu maddesini kabul etmek muvafıktır. 
Halkçılığa doğru gidelim. 

MUSTAFA. FEYZİ Ef. (Konya) — O vakit 
hem müddei, hem hâkim olur... Olmaz!... 

HAMDİ B. (Bozok) — Mahkemelerin işi bo
yundan aşmıştır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Adliye 
Encümeninin; yazdığı madde, metin itibariyle 
çok kuvvetlidir. Derhal kapatmak meselesi ka
nunun en kavi müeyyidesidir. Ancak, kanunun, 
maddenin Adliye Enciimeniyle, İktisat Encümeni 
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arasında asıl ihtilâfı mucibolan noktası; bende-
nizee şayanı nazardır. Efendiler! Biliyorsunuz 
ki: Belediyeler şimdiye kadar kendilerine taal
lûk eden vazaifte halk üzerinde lâyikiylc müessir 
olamamıştır. Bunun da sebebi belediyelere tevdi 
olunan vazaifin o vazifenin ehemmiyetiyle müte
nasip kuvvei teyidiyesi olmaması ve binaenaleyh 
belediyelerin dahi 25 kuruş bir cezayı nakdî tak
dir etmesi üzerine mahkemeye gitmek mecburiye
ti hâsıl olmalıdır. Bu. böyle olagelmiştir. Böyle 
gitti. Sonra icraya tahvil edildi. Belediyelere 
madem ki vazife tevdi olunuyor o vazifeyi beledi
yeler kendi kudretiyle ifa edebilecek bir halde 
bulunmalı. Her hangi bir adam işbu kanunun ah
kâmına muhalif bir cürüm işlerlerse, fabrikasını 
kanunun ahkâmına muhalif olarak çalıştırırsa be
lediyelerin yedinde bir kuvvei müeyyide bulun
madığından dolayı, emin olunuz, ümide düşecek
tir. Emin olunuz dâva sürüncemede kalacaktır. 
Binaenaleyh burada salâhiyeti kazaiye, salâhiye
ti cezaiye meselesini Adliye Encümeni mevzuu-
bahsetmiştir. Efendiler! Bu salâhij^et ne mahke
mededir, ne belediye meclisindedir. Ne kaza mec-
lisindedir. Doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin 
şahsiyeti mâneviyesindedir. Meclisi Âliniz mas
lahata göre bu salâhiyeti mahkemeye verdiği gibi 
mahkemeden bir kısmını alır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tefriki 
vazaif kaidesi vardır, Ragıb Bey! 

RAGIB B. (Devamla) — Öteden beri birçok 
mesaide mahakim vaizf esini gören, mercii maha-
kim olan her hangi bu' meclise dahi verebilir ve 
bundan da memleket faide görmüştür. Meselâ, 
hasar dâvaları belediyelerde görülür ve sonra hay
van dâvaları, bâzı hayvan mesaili belediyelerde 
görülür ve bunlar süratle belediyelerde görüldü
ğünden dolayıdır ki> çok faydası görülmüştür. 
Binaenaleyh belediyelere verdiğimiz her hangi 
bir vazifenin kuvvei teyidiyesini kendiline vere
lim. Belediye hem gitsin kapatsın, hem cezayı 
nakdîyi kendi takdir etsin. Fakat doğrudan doğ
ruya cezayı nakdî ile belediyeler alâkadar oldu
ğu için indelitîraz memleketin meclisi idaresi me
seleyi onbeş gün zarfında tetkik etsin. Yani İk
tisat Encümeninin tasavvuru tamamiyle muva
fıktır. Fakat Adliye Encümeninin maddesinde 
sulh mahkemeleri yeriî.e belediyeler denilmek su
retiyle maddenin kabulü muvafıktır. Böyle ol
mazsa belediyeleri kimse tanımaz. Çünkü bele
diyelerin elinde bir kuvvet yok demektir. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Müsaade buyurun! 
Encümen namına söyliyeceğum. 

ZE'Kİ B. (Gümüşanne) — Adliye Encü
meni Mazbata Muharriri söyledi efendim. 

REİS — Efendim Adilye Encümeni Âzası 
Adliye Encümeni Mazbata Muharririnin mü
saadesiyle encümen naımma söylerler, encümen 
namına başka kimse söyliyemez. Şahsı namına 
evet.. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) Efendim 
Feridun Fikri Bey yenden göğe kadar haklıdır. 
Salahiyetli cezaiye katiyen bir yerde bulunmalı
dır. Fakat vaktiyle belki de benim babam, de
dem tarafından belediyelere 'bir salâhiyeti ceza
iye verildiği için onun ileride ıslahımı beklemek 
şartıyle bu salâhiyeti katiyen belediyelere verme-
mekliğimiz lâzımdır. Bahusus çok teessüf ederim. 
Adliyeciler çok şümullü düşünmek lâzımgeldliği 
halde maddelerde demişlerdir ki; işbu kanun ah
kâmına muhalif olarak Cuma günleri açılan 
dükkân ve saire. Arkadaşlar! Ben sabahtan öğ
leye kadar Cuma olmakla beraber dükkânımı aç
maya ve falan filân madde mucibince salâhiycıt-
tarım, haklıyım. Şu halde za'fı ifade ile kendile
rini katiyen düşürmüş oluyorlar. 

ZPJKİ B. (Gümüşane) — Hattâ za'fı ifade 
ile değil yarım yurum ifade ile! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Lâkin 
İktisat Encümeninin oldukça müdedkigâne ve 
şümullü 'bir tarzda yazılmış olan maddesine ba
kacak olursak görürüz ki işbu kanun ahkâmına 
muhalif harekette bulunanlar - ki bu mahalline 
masruftur - haklarında demek ieabeder. O baş
ka 'bahis?. Zabıtai belediye ve mülkiyece terti-
bolunacak nüshateyn mazbata,. Yalnız Adliye 
Encümeninden bir ricam vardır. Lütfen bir nok
tayı istiare buyursun. Dükkân kapalı bulunma
yıp da açık görülür görülmez, derhal zabıtaca 
kapanmalıdır. Bu meziyeti göstermfş olan Adliye 
Encümenine teşekkür ederim. İktisat Encümcın-
ini-n de bu noktayı kabul etmesini rica ediyorum. 
Hüküm sâdır olduktan sonra derhal 'infaz edil
mek. Yalnız bir şey var arkadaşlar! Bakaç mad
dede bâzı noktalar ana diline uygun olarak 
geçmemiştir. Burada biriside denilmiştir ki birisi 
denilemez, mutlak surette biri denıiktıelMir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir var arzediyorum. 
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Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir. İktisat Encümeni teklifi

nin re'ye vaz'mı teklif ederim. 
Giresun 

Hacim Mıihiddin 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozök) — Kifa

yeti müzakere aleyhinde söyliyeceğıim. Bu madde 
muhtacı tavzih ve tafsildir, emrederseniz 'esba
bını Hbir nebze arzedeyim. Onun için müzakere 
kâfi değildir. Meselâ şu kanun belediyeye bir ne
vi cezayı nakdî 'tarhı salâhiyetini veriyor. Ma-
lûmuâliilerinizd'ir ki belediyece hükmedilen cezayı 
nakdî evvelemirde mahkûma ihbar edilir. O ih
barname ile beraber belediyenin mazbatası en 
büyük mülkiye memuruna verilir. Mülkiye ıne-
mum onu müddeiumumiye tevdi eder. Mü'Mei-
umumî mahkûmu celbeder ve parayı ister. Verdi 
verdi, vermediği takdirde Kanunu Ceza muci
bince hapse tahvil eder, infaz ettirir. Böyle bir 
cezayı nalkdî salâhiyetinden başka bir şev olnıı-
yan şu kanun, yalnız ne yapıyor. Bu kanun ah
kâmına muhalif 'hareket eden adam hakkında 
•iki zabıt yapıyor. Bunun birisini muhalifi kanun 
harekette 'bulunan adama tebliğ ediyor. Sebep 
nedir? ikincisini! belediyeye veriyor. Belediye 
ona hiçbir şey söylemeksizi'n derhal bir hüküm 
mazbatası yapıyor. O zabıt mazbatasiyle beraber 
hüküm mazbatasını icraya veriyor. Beriki adama 
zaptın bir nüshası verildi. Ne için verildi; kendi
si de bilmiyecek. Sonra aşağıdaki maddelerde 
«işbu kanuna muhalif harekette bulunanlar» di
yor. Aşağıda hem cezayı nalkdî var, hem de bu 
kanunun tatbikine muhalefet ederse hapis de 
var. Şimdi o icra memuru o zabıt varskasiyle. 
beraber alıp bu adamı hapis mi edecek! Hayır, • 
mademki belediyenin cezayı nakdîsinin resmen 
tahsili hakkında bir usul, bir kanım vardır. Bu 
da aynı usule tabi olmak lâzımgelir. (Kifayet 
aleyhinde değil sesleri) Kifayet aleyhindedir. 
izah etmek istiyorum. Binaenaleyh btendenizce 
bu madde üzerinde işlemek lâzımgelir. Encü
mence iadesi zarurîdir, kanaatindeyim. 

RE IS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde 
mütalâa dermiyan edildi. Şimdi müzakerenin ki
fayeti hususunu reyi âlinize vaz'edeeeğim. Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksi reyde bulunanlar ellerin*, kıldırsın. Müza
kere kâfi görüldü. Takrirleri arzediyorum: 

ABlDlN B. (Saruhan) — Reis Bey müsaade 
ederseniz e'kserliyet yoktur efendim. 

Riyaseti Celileye 

Dokuzuncu madde muhtacı tefsil ve tavzihtir. 
Esbabını arza müheyyayım. Maddenin; encümene 
iadesini teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

3 1 . 12 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddenin bervechizir tadilini 

taklif ederim: 

Madde 9 — işbu kanun ahkâmına muhalif 
olarak Cuma günleri açılan dükkân ve müessese, 
zabıta memurları tarafından kapattırılmalkla be
raber keyfiyeti mübeyyin Mr zabıt varakası tan
zim edilerek belediyeye verilir. Zabıt varakaları 
aksi ispat olununcaya kadar mamulünblh (tutu
lur. Bu bapta dermeyan olunacak itirazatm mer
cii tetkiki idare meclisleridir, ilh.. iktisat Encü
meninin maddesi. 

Adana 
Zamir 

REİS — Efendim bu bapta üç takrir var
dır. Arze'ttik. Bunlardan birincisi Giresun Me
busu Mıihiddin Beyin takriridir ki İktisat En
cümeninin maddesinin kabulümü teklif ediyor
lar. ikincisi; Süleyman Sırrı Beyin taikrinidir 
ki encümene iadesiyle bu maddenin tekrar tet
kik vee tavzihi halkkındadır. Üçüncü de Zamir 
Beyin takriridir. Zamir Bey takrirlerini izah 
edeeeiklerdir. 

ZAMİR B. (Adana) — Bu dokuzuncu mad
de halk'kınıda kürsüye çıkan arkadaşlarımız fi
kirlerini burada beyan büyürdür]ar. Yanlız her 
şeyden evvel şunu söylemek isterim. Bu söyle
rimden maihikemelerimizin aleyhine bir fikrin 
mevcudiyeti gllbi bir şey akla gelmesin. Mahke
melerimiz çok muhteremdir. Bu gibi işleri "mah
kemelere vermenin doğru olmadığın] cümleniz 
kabul edersiniz. Çünkü mahkemelerin, biliyor-
isunuz şak işleri vardır. Cuma tatilini biz ne 
için yapıyoruz? Millî bir gün okluğu için ya
pıyoruz her mi'lleitin olduğu giıbi Türklerin, is
lamların da millî bir günüdür, diye kaıbııl edi
yoruz. Efendiler, belediyemiz de millî bir mü
essesedir. Belediye bu işle alâkadar olursa... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Mahke
meler, gayrimillî midir? 
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ZAMİR B. (Adana) — Efendim mahkeme 
resmîdir, belediyeler millîdir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Resmî ne 
demek ? 

ZAMİR B. (Devamla) — Mahkemenin hu-
.zuruna herkes çıkabilir. Rica ederim Feridun 
Fikrî Bey! Siz de gelir burada fikrinizi söy
lersiniz. Biz sizi çak dinledik. Bendeniz Adliye 
Encümeninin ilk fıkrasını kabul ediyorum. Fa
kat ceza kısmında - kemakân olduğu gibi - İk
tisat Encümeninin tanzim ettiği maddeyi mu
vafık görüyorum. Ve kalbulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim Zamir Bey takrirlerini 
izah ettiler. Takrirleri maddenin tadilini mu-
tazammmdır. Evvelâ, Zamir Beyin takririni 
nazarı mütalâaya alınmak üzere reyi âlinize 
arzedeceğim. NaJzarı mütalâaya alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar da el
lerini -kaldırışın. Nazarı mütalâaya alınmadı 
efendim. 

Efendim simidi Yozgad Melbusu Süleyman 
Sırrı Beyin takrirlerini reye vaz'edeceğim, 
Maddenin -encümene iadesi hakkında. Süley
man Sırrı Beyin takririni nazarı mütalâaya 
alanlar ellerini kaldırsın. Aksi reyde bulunan
lar da lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. 

Şimdi bir takrir daha var. İktisat Encüme
ninin maddesinin reye konmasına dair (Kaıbul 
ıs esle r i) (Gürültüler) 

ABİDİN B. (Saruıhan) — Ondan evvel bir 
takrir var, ekseriyet almadığına dair... 

REİS — Fakat efendim esas maddeyi; yani 
Adliye Encümeninin maddesini reye kaymak 
tabiîdir ki usulümüze muvafıktır. Evvelâ Adli
ye Encümeni mazbatasını reye koyacağız (Ha
yır sesleri, gürültüler) 

ABİDİN B. (Saruhan) — Evvelâ, ekseriyet 
yoktur Reis Bey. 

REİS — Efendim Giresun Mebusu H<acim Mu-
hüddin Beyin takririni reyi âlinize arz ediyorum 
ki, İktisat Encümeninin maddesin'in reye ko
nulması hakkındadır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Tavaz
zuh eden bir meseleyi nazarı dikkate .alarak 
Adliye Encümeninin maddesindeki1 kapattırıl
mak tâbirinin bizim maddenin bir tarafına tah
ririni encümen kabul ediyor. 

TEVFÎK FİKRET İB. (Konya) — Burada 
tadil olmaz, encümende tadil .olur. 

REİS — Encümen maddenin tadilini istiyor 
efendim. O halde maddenin encümene havalesi
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Encümene gitmesi 
meselesini reye koydunuz efendim. Tekrar reye 
konamaz efendim. 

REİS — Şu tadilin tarzı -tahririni Iburada 
Riyasette mi yapacağız? Encümene gider, ora
da tadil edilir. Şekli muaddelde Heyeti Celile-
nize gelir efendim. Encümene gitmesini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Maddeyi re
ye koyunuz Reis Bey! 

REİS — Efendim encümende tanzim edilip 
geldikten sonra reye vaz'edebiliriz, (Gürültü
ler) 

Efendim bir teklif daiha vardır, usulü müza
kereye dair. Adliye 'Encümeni teklif ediyor, 

ekseriyelt yoktur diyorlar. (Vardır sesleri) 
(Yoklama yapılsın sesleri) JEıksıeriyet yoktur 
efendim, kâtip beyler de saydılar. (Ekseriyet 

vardır, sesleri, igürültüler) Kâtip 'beyler de ek
seriyelt olmadığı fikrine iştirak ediyorlar. Bi
naenaleyh 'Çarşamba günü ısaatt birbuçufcta içti
ma etmek üzere Celseyi tatil ediyorum efen
dim. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,26 
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5. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin İstanbul'da 
Topkapı Sarayında Fransızlar tarafından ya
pılan hafriyat neticesinde aşırıldtğı söylenen 
asarı atîkaya dair sual takririne Hariciye Ve
kili Rauf ve Dahiliye Vekili Feridun beylerin 
tahriri cevapları. 

Riyaseti Celileye 
— istanbul'da ilken Fransızların Topkapı 

Sarayı civarında ve karargâh ittihaz ettikleri 
mevkide tahminen sekiz yüz mletre tulünde bir 
sahada hafriyat yaparak çok kıymetli asarı 
atîka çıkarıp Paris'e naıklettiiklerini sikadan 
bir zatm vâki olan ifadelesinden anlaşılmış ve 
derhal keyfiyeti tahriren Adnan Beyin nazarı 
dikkatine arz etmiştim. 

Meselei miebhuseden Hükümetin haberi var 
mıdır? Adnan Bey Hükümete bu haplta bir iş'-
arda bulunmuş mudur? Bulunmuş ise bu haf
riyat ve nakliyatın men'i ve tatili için Hükümet 
çe ne gibi tedabir ittihaz «dalmjjştir ? Hariciye 
ve Dahiliye vekâletlerinden sual eylerim. 

17 . 1 . 1839 
Kayseri Mebusu 

Sabit 
T. B. M. M. Riyaseti Ceiilesine 

20 Kânunusani 1339 ve 2662/651 numaralı 
tezkerei aliyelerkıe cevaptır: 

Topkapı Sarayı dâhilinde elyevm Fransız
lar tarafından hafriyat devam etmekte olduğu 
ve bir seneden beri bu yolda hafriyata baş-
kandığı Müze Müdüriyeltin'ce anlaşılarak icra 
edilen teşebbüs üzerine ta o zaman tarafımız
dan bir memuru mahsus hafriyat başında bu- i 
lundurulmuş ve çıkan bütün asarı atîkanm da 
bize teslimi şartiyl'e hafriyatın devamıma mü

saade edilmiş olduğu, filvaki ç.ıikan bâzı taşlar 
müzeye gönderildiği gibi Makriköyü'nde yine 
Fransızlar tarafından bulunan bâzı meskukâtın 
dahi Müze Müdüriyetinin teşebbüsatı üzerine 
müzeye teslim edilmiş olduğu vekâleti âcizi İs
tanbul Murahhası Adnan Bey tarafından ceva
ben iş'ar edilmekte olduğundan berayı malûmat 
iarz olunur efendim. 

29 Kânunusani1 1339 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 

T. B. M. M. Riyaseti Ceiilesine 

İstanbul'da Topkapı 'Sarayı civarında Fran
sızlar tarafından hafriyat ricrasiyle kıymetli 
asarı atîka çıkarıldığına dair Kayseri Mebusu 
Sabit Bey tarafından verilen takrir suretinin 
leffiyle vâridolan 20 Kânunusani 1339 tarihli 
2663/6511 numaralı tezkerei Aliyeleri üzerine İs
tanbul Vilâyetiyle bilmuhabere alınan cevapta 
İstanbul'un işgalini mütaakııp Fransızlar tara
fından Saraıyburnu'nda icra kılman hafriyatta 
zuhur edip ahiren vukubulan teşebbüsat üze
rine ahzolunan iki başlık bir kitabe ve bâzı 
âvânii türabiye ile Seddülbahir ve Makriköy'-
deki hafriyatta zahire ihracolunan asarı a'tîka-
nın kamilen müzeye nâkil ve teslim edildiği 
işar 've asarı mezkûrenioı nevi ve miktariyle 
nuaMyeti tarihiyesi hakkında ıgörülen cetvelin 
dahi Maarif Vekâleti CeMlesime tesyar kılındı
ğı arz olunur efendim. 

24 Teşrinivvel 1330 
17 Rebüyyülevvel 1342 

•Dahiliye Vekili 
Ferid 
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