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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 2,35 

REİS — Kâzım Faşa 

KÂTİP : Kâzını Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. ZABTI SABİK HULÂSASI 

REİS — Zaptı salbık hulâsası okunacak: 

Yetmiş Dördüncü İçtima 

20 Mart 1926 CumartesJ 

Birinci Celse 

Kâzını Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı salbık hulâsası kıraat ve aynen kalbul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. Müte
akiben Maarif Teşkilâtına dair kanun lâyihası mü

zakere ve tadıilen kabul ve kanunun heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye vaz ediMfi. İspirto ve meşrubatı 
küuliye inhisarı hakkındaki kamun lâyihası dahi mü
zakere edilerek üç maddesi Encümene tevdi ve me-
vaddı mütebakiyesi aynen kalbul edildi. 

Badehu tayini esami ile reye konulan klanıma ait 
arada nisap olmadığı bfttebliğ pazartesi' günü içtima 
edümek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Aynen ka
lbul edimiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 294 — 
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2. — Yüz doksan bir zatın istiklâl Madalyasiyle 
taltifleri hakkında üç adet Başvekâlet tezkerisi. (3/600) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeniine 
3. — İcra Kanununun yüz kırk dördüncü mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/609) 
REİS — Adliye encümenine havale edilmiştir. 

4. — Askerî tekaüt ve istifa kanununun muaddil 
beşinci maddesi mucibince verilmekte olan harp 
zamlarının ne suretle icra edileceğinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/610) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenime havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 1341 se

nesi Muvazenei Umumiye Kanununun yirminci mad
desinin tefsiri hakkında takriri. 

REİS — Muvazeneli Maliye Encümenine gönde
rindi. 

Rey istihsali 
/ . — Maarif Teşkilâtına diar kanunun ikinci defa 

reye vazı. 
REİS — Hademeler kutuyu gezdareceklerdir. Ka

bul edenler beyaz, etmiyenler kınımızı reylerimi istimal 
buyursunlar. 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz: 

Bugünkü ruzname hakkında Nafıa Vekilinin ma
ruzatı vardır. 

NAFİA VEKİLİ REHtÇ BEY — Ruznamede iki 
tane şimendifer kanunu vardır. Ve tevhidi müzake
resi kararlaştırılmıştır. Bunlardan birisi tatil edilecek 
düğerine başlanacaktı. Kanunlar çıkmadığı için ne 
tatil edebiliyoruz, ne de işe başlıyabiliyoruz. Rica 
etlerim bunlar tercihan müzakere edilsin. 

/ . — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkın
da (1/856) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Encümenden gelen maddeleri okuyaca
ğız : 

Madde 18. — Kadeh ve müskirat satan ticaretha
neler icarı senevisinin humusuna ve deruhlarında içil-
meyerek şişe ile müskirat satan ticarethaneler icarı 
senevisinin öşrüne kadar beyiye resmi vereceklerdir. 
İspirto ve meşrubatı küuliye satanlar kapılarının gö
rünecek mahalline bir levha talik edeceklerdir. İcar 

REİS — Efendim; Nafıa Vekili Beyefendi ruz-
nameriin 6, 7 nci maddedeki lâyihaların tercihan mü-
zlssketfcskui rica edüyor. EMimizıde bininci madde ola
rak meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki lâyiha var
dır. Bu lâyihanın Encümende olan maddeleri gel
miştir. Bunların intacından sonra Nafâa Vekili Be
yin tekKf ettiği kanunların müstacelen müzakeresini 
kalbul edenler lütfen el kaldırsuı... Kabul etmiyenler 
Mitfen el kaldırsın... Kalbul edlhnliştir. 

Efendim, bugünkü ruzname - hakkında Konya 
Mebusu Kâzım Hüsnü, Refik beylerle rüfekasimn 
takriri var. 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ile arka
daşlarının; Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakka
tinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresine dair 
takriri. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakkatinin 106 

ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında olup ruzna-
menin beşinci maddesini teşkil eden kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazmatasınm müsta
celiyetle müzakeresini teklif ederiz. 

Konya Mebusları 
Kâzım Hüsnü Refik 

Mustafa Tevfik Fikret 
Fuat Eyüp Sabri 

REİS — Efendim, müstaceliyetle müzakeresi tek
lif olunuyor. Yani sırasında müzakere edilecek. Yal
nız bir defa olarak müzakere edilecek demektir. Ka
bul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

bedelleri için musaddak kontratolar muteberdir. Şüp
he husulünde inhisar idareleri yeniden icar takdir 
edebilir. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Türk kodeksinin tespit ettiği şekil
de ve asgarî miktarda ispirto ve meşrubatı küuliye 
bulunduran eczaneler (17, 18 ve 19) ncu maddelerin 
dairci şümulünden hariçtir. 

REİS — Efendim, bunu Encümen ayrıca madde 
olarak tespit etmiştir. Bu suretle reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT : 

— 295 — 
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Madde 21. — İnhisar idaresinden müsaade almak
sızın fabrika ve imalâthane tesisine, şarap tağsirine, 
imbik imaline ve fabrikalara mevadı iptidaiye itha
line ve ıslatılmasına ve takdirine ve mahtum imbik
lerin mühürlerinin fekkine, kontor ve kapalı kaba 
hie ikaına ve tağyir edilmiş ispirtoların tasfiyesine cü
ret edenlerden yüz İradan bin liraya kadar cezayı nak
dî alınır veya bir haftadan bir seneye kadar hapis 
ceza^ş hükmolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, bundan evvelki celsede müzakere yapı
lırken ve verilen takrirler doîayısıyle reye vaz edilme
yen bir madde vardı. Takrirlerle beraber Encümene 
gitmişti. Encümen bu maddeyi aynen ipka ediyor. 
Numarası sonradan okunacaktır. 

Madde — Her nevi meşrubatı küuliye ile ispirto
ların herhangi bir mahalden diğer mahalle nakli behe-
mahal inhisar idaresinden nakliye tezkeresi ahzma 
mütevakkıf ve tezkeresiz nakliyat memnudur. 

Nakliye tezkeresinin itası ashabı tarafından be-
ysuname ile müracaata mütevakkıftır. Nakliye tezke
resi inhisar idaresince tayin ve tezkere derununa derç 
edilecek müddetçe muteber addolunur. Yalnız ihtiya-
catı zatiyeîeri için müstehliklerin evlerine götürecek
leri ve yolcuların beraberinde taşıyacakları etiketli 
ve memhur şişeler derunundaki meşrubatı küuliye on 
ve ispirto, yarım kilodan fazla, olmamak üzere nak
liye tezkeresine tabi değildir. Ancak şehir dahilinde 
on beş kiloya kadar ispirtolar rakılar ve otuz kiloya 
kadar usulü dairesinde etiketlenmiş ve memhur şişe
ler derunundaki meşrubatı küuliye fabrikatör veya
hut tüccarın faturalarıyle nakil olunabilirler. Bu fatu
raların muteber addolunması yazıldığı anda defteri 
mahsusa kaydedilmiş obuasına mütevakkıftır. 

TUNALÎ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim 
(mühürlü) denilecek yerde (memhur) denilmiştir. Mü
hür farisidir. (Memhur) olamaz. 

REİS — Efendim, tadil takriri veriniz. 
TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Encümen 

tabiatıyle dinlediler, vekil beyler de dinlediler, ona 
göre tashih ederler. 

REİS — Efendim, maddeyi aynen kabul edenler 
el kaldırsın.,. Etmeyenler el kaldırsın.,. Kabul edil
miştir. 

Madde — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarın
dan alınacak hâsılatı safiyenin % 10'u idarei. husu-
siyelere ve % 5'i Tayyare Cemiyetine terk ounur. 

— 296 

İdarei hususiyelere ait hisse her vilâyetin nüfusu nis-
betinde tevzi olunup hidematı sıhhiyeye sarf olunur. 

REİS — Efendim bu madde hakkında müzakere 
cereyan etmiş ve bazı takrirler verilmiş ve Encümene 
tevdi olunmuştu. Encümen tarafından yazılmış yeni 
bir maddedir. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Bu kanun 1926 senesi Haziranı ip
tidasından muteberdir,' 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Numaralar de
ğişmiştir. Çünkü bazı maddeler ilâve edilmiştir. Bu 
numaraları sonra tespit ederiz. 

REİS — Efendim; bazı maddeler ilâve edilmiştir. 
Numarasını zikretmeyerek maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde numaralan düzeltilecektir. 
Madde 30. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adli

ye, Maliye, Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri memurdur. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Memurdur

lar. 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 

Kabul ederiz. 
REİS — O suretle tashih edilmiştir. 
Maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın.. Erme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini re

yinize vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyen
ler kırmızı rey versinler. 

REİS — Efendim, ruznamenin 6 ncı maddesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

2. — Keller . Malatya - Ergani - Diyarbekir demir
yolunun inşası hakkında (1/803) numaralı kanun lâyi
hası ve Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. (1) 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bu Keller -
Malatya - Ergani - Diyarbekir yolu hakkında kanun 
lâyihasında, hükümetin esbabı mucibe lâyihasında, 
Kellerden başlayarak Diyarbekire kadar gidecektir de
miştir»" 

Nafia Encümeni ise Keller ile Ceyhan istasyonu 
meyanesinde diye tadil etmiştir. Halbuki tadil mu
vafık değildir. Çünkü şimendifer hem askerlik nok-
taî nazarından lâzımdır, hem ahalinin menfaati nok
tasından lâzımdır. Yalnız bir şeye hasretmek muva
fık olamaz. Keller yolundan başlanırsa 500 000 nu-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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fusu mütecaviz ahali istifade edecektir. Böyle olduğu 
halde niçin buradan geçmesin de dağlardan geçsin 
ve ahali istifade etmesin? Bu suretle o havalinin tica
reti, ziraatı terakki etmiş olacaktır. Esasen hüküme
tin esbabı mucibe lâyihasında Keller'den başlamasına 
dair teklif vardır. Bunun için bir takrir takdim ediyo
rum. Kabulünü istirham ederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, ma
lumu âlileri bu hattm gayei inşası Ergani madenlerin
den istifade etmek içindir. Arada hattı bu maksatla 
yapılıyordu. Şimdi yerine Keller hattı yapılıyor. Bir 
darbımesel vardır: Geç olsun da güç olmasın. Ben
deniz buna da memnunum. Yalnız Vekil Beyefendi
den kısa bir sual soracağım. Hat geniş mi, dar mı 
yapılacak, hatta ne zaman başlanacak, hükümet mi 
yapacak, yoksa bir şirkete mi verilecek, şayet bir şir
ket zuhur etmezse o zaman ne olacaktır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — O 
zaman biz başlayacağız. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Pekâlâ, madem 
ki Maliye Vekili Bey biz başlayacağız diyor. Şu hal
de sözlerini senet ittihaz ediyorum, Zabta geçsin!. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; Arada 
- Diyarbekir hattının tevkifi hakkındaki kanun lâyi
hasının müzakeresinde maruzatta bulunmuştum. On
ları tekrar etmeyeceğim. Zaten o kanun lâyihası Kel
ler - Malatya - Ergani - Diyarbekir lâyihasıyîe tevhit 
edilmek üzere tehir olunmuştu. Şimdi ikisi de müza
kere olunuyor demektir. Onun için muhtasar olarak 
bazı maruzatta bulunacağım. Evvelce de arz ettim 
ki bu Keller - Malatya - Ergani hattı hakikaten Ana
dolu'nun en mühim hatlarından birisi ve belki de 
en birincisidir. Zaten esbabı mucibe lâyihasında va
ziyeti siyasiyesi sarahaten zikredilmiş olduğu gibi va
ziyeti iktisadiyesi de çok mühim bir hattır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zannet
mem ki Ereğli - Sincan hattına çıkabilsin!. 

MUHTAR BEY (Devamla) — O hattan sonraya 
gelsin diyelim. Çünkü başka türlü dersek Hilmi Bey' 
den aman alamayız. Binaenaleyh bu hattın inşası her
halde memleket için en muvafık bir inşaattır. Yalnız 
geçenlerde Vekil Beyefendi burada müzakere esna
sında dediler ki: Biz bu sene Ankara - Sivas, Sam
sun - Sivas ve başlamış olan Kütahya - Tavşanlı hat
tının tesviyei turabiyesinden başka hiç bir şey ya
pamayacağız. Halbuki elimizdeki Jkanunda bu sene 
inşaatına başlamak ve beş senede ikmal olunmak üze
re kırk beş milyon liralık teklif vardır. Eğer bu sene 
inşaatma başlanmayacak ve gelecek sene yapılacaksa 

kanuna şimdiden lüzum yoktur. Gelecek sene kabul 
ederiz. Zannederim ki Vekil Beyefendinin dedikleri 
bütçe meselesidir. Bu sene Keller - Malatya - Ergani 
hakkında büyük bir faaliyet yapamayacağız. Noktai 
nazarım serddetmişlerdir ki o da tabiîdir. Bendeniz 
istirham edeceğim: Bu sene hiç olmazsa bu Keller -
Malatya hattına büyük bir tahsisat veremezsek, Ara
da - Diyarbekir - Ergani hattının tahsisatından baki 
kalan parayı tahsis edelim de bu kadar iş görelim.. 
Vakit de müsaittir. Zamanında keşfiyata başlar. İlk 
elli altmış kilometresi yapılır. Haritası biter ve Ha
zirana doğru da inşaata fiilen başlanmış olur. Bu ka
dar mühim olan hattın inşaatı için daha bir sene bek
lemek doğru değildir. Onun için mutlaka bu sene 
bütçeye hiç olmazsa Arada - Diyarbekir - Ergani hat
tının tahsisatı olan parayı doğrudan doğruya bu şi
mendifer inşasına devrederek bunun inşasına biran 
evvel başlayalım. 

Geçenlerde uzun uzadıya arz ettim ki Malatya, 
Elâziz, Ergani, Diyarbekir ve o havalinin vaziyeti 
iktisadi'yesi benim gidip görmeden zannettiğim şeyin 
kat kat fevk'indedir ve memleketimizde en yüksek 
iktisadiyatı olacak memleketlerdir ve vaziyeti siyasi
yesi cümlenimizin malûmudur. Mümkün mertebe ora
da bir şimendifer tesis etmek memleketin hayatı si
yasiyesi için her halde lâzımdır. Fazla olarak Ergani 
madeni vardır ki, bu hattın bilhassa şimdiki şekilde 
yani Keller - Malatya - Ergani yapıldıktan sonraki 
şekli eskisine nisbetle daha kısa olacağı gibi Ergani 
madeninden hükümet dört milyon lira para kazana
caktır. Bu sene bir buçuk milyon lirayı vermeyelim 
de bu dört milyon lirayı bir sene daha, iki sene daha 
geriye atarak tehir edelim, bu doğrudan dokuya 
hesap bilmemek mânasına çıkar. Onun için çok is
tirham ediyorum. Madem ki vaziyeti bu suretle tes
pit ettik ve bunun da istikameti vaziyeti hükümetçe 
de meclisçe de katiyyen kabul edilmiştir. Biran evvel 
bu hattm inşası için yani fennen ne kadar süratle 
yapılmak lâzım gelirse o sürati temin etmek için hiç 
bir şeyi deriğ etmeyelim. Bu hattm inşasını temin ede
lim. Güzergâh hakkında Reşit Bey arkadaşımız bazı 
mütalâalarda bulundular. Bu zaten şimdi de nereden 
başlanacağı malum değildir. Yalnız Arada - Keller -
Malatya diyor. Antepten mi geçecek yoksa Besni'den 
mi geçecek o şimdi kanunda musarrah değildir. Her 
halde cümleniz bilirsiniz, şimendiferin bir hassası 
vardır ki, deve gibi ne yokuşu sever, ne de inişi sever. 
Eğer Reşit Beyin buyurdukları yerlerde arıza çok var
sa velevki çok mühim yerler olsun. Çünkü arıza dola-
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yısıyle şimendiferin kendisine mahsus bir güzergâh ta
yin edilmesi lâzım gelir. O noktayı kanun tespit et
mediğinden nereden geçeceğini fen tayin edecektir. 

Bendenizin istirham ettiğim şudur: Bu sene mut
laka vakit kaybetmeden bunun inşaatına başlamak 
ve zaten bu sene çok sarf etsek bile levazım muba
yaa etmeyeceğiz. Büyük iş yapamayacağız. Ceman 
yapacağımız bir, bir buçuk milyon liralık bir mese
ledir. Bütçemizin şekli ne olursa olsun bu memle
ket için bu kadar az bir para bütçe meselesi ola
maz. Arz ettiğim gibi yalnız bir madenden senevi 
dört milyon lira terk etmek demektir.. Gerek Maliye 
Vekilinden ve gerek Nafia Vekilinden istirham ediyo
rum. Bu sene bu işe ne suretle olursa olsun başlasın
lar ve inşaata devam etsinler. 

NAFlA ENCÜMENİ NAMINA ZİYA BEY 
(Çorum) — Vaktiyle ıslâhiyeden, Malatyaya doğru 
islâhiye ile Malatya arasında bir istikşaf yapılmıştı. 
Şimdü yapıüıaaı tekîlfte İslahiye yerine Keler kaim ol
muştur ki malûmu âliniz aynı havzadır. Nafia Encü
meninde bizim düşündüğümüze nazaran hattın istika
met̂  Kellere doğru gelecek olursa bir defa Kellere 
doğru inecek, ondan sonra bahçe yokuşunu çıka
cak ki çok uzun bir yokuştur. Ondan sonra inecek 
ta Ceyhana kadar. Bu suretle fazla yol kat etmiş ola
caktır. Ceyhan vadisi güzel bir güzergâh sayılır. Bel
ki güçlükleri vardır- Fakat bu güçlükleri olmakla Ma-
raş tarafının, Malatya tarafının mevaridatını oraya 
celbedecektir. Çünkü Elbistan taraflarında fevkalâde 
meyilli gelir, bu tarifelere işletmeye vesaireye tesir 
eder. Buraları gayet güzel güzrgâh olacaktır ve as
kerlikçe de gayet mestur bir yer olur. Onun için hükü
metten gelen teklifi biz Ceyhanla Keller arasında her
hangi bir noktadan dedik, istikşaf neticesinde hangisi 
rüçhan kazanacaksa ona göre inşaata başlanmalıdır. 
Encümenin noktai nazarı bundan ibarettir. 

İHSAN HÂMlT BEY (Ergani) — Dar hat de
ğil mi? 

ZlYA BEY (Çorum) — Hayır, geniş hat. 
HAFIZ ŞAHIN BEY (Gaziantep) — Beyanatı 

âliyelerinden anlaşıldığına göre halen keşfolunma-
mış olduğunu anlıyoruz. Çünkü Keller^den gayet arı
zasız müstakim bir yol olduğunu biliyoruz. Halbuki 
Ceyhan'a gidilirse birçok tünellere, birçok himmetle
re muhtaç olduğunu biliyoruz. Bununla beraber zatı-
âliniz diyorsunuz ki, Ceyhan'dan yapılırsa ' iktisat 
olur. Az masraf olur. Keller'den geçerse bahçe yolun
dan geçer diyorsunuz. Acaba hangisi doğru, acaba 
bu keşf olundu mu, olunmadı mı? 

ZlYA BEY (Çorum) — Arz ettiğim odur efen
dim. Ceyhan istikameti en arızasız en düz, en iyi bir 
güzergâh olduğu halde hükümet bunu şimdiye kadar 
keşfettirmemiştir. Keşif yapılsın. O keşif neticesine 
göre icrayı amel edilsin. Yani Islâhiyeden Malatyaya 
yapılan istikşaf noktai nazarımca doğru bir şey de
ğildir. Çüi'kü istikamet gayet aykırı bir şeydir. Onun 
için bizim maksadımız Ceyhan istikameti istikşaf edil
sin, eğer fevkalâde bir müşkülât yoksa oradan yapıl
sın. Müşkülât varsa eski istikâmetten yapılsın. Fa
kat bazı müşkülâta tesadüf edilmekle beraber Cey
han'ı tercih etmelidir. Bendenizin noktai nazarımca 
sonra bir taraf fevkalâde düz, Ceyhan istikameti mu
vafık güzergâh olsa bile beri taraf fevkalâde düz de
ğildir. Islâhiyeden Pazarcık üzerinden Viranşeihi-
ri'nden Malatya'ya varan hat fevkalâde arızalıdır. 
Bununla beraber vasat bir güzergâhtır. Ceyhan istika
meti ise meçhuldür. Hükümetçe bu taayyün etmelidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; zaten 
Nafia Encümeninin yazdığı madde her iki tarafı da 
temin eder bir şekildedir. Buna da itiraz eden yoktur. 
Güzergâhın tayini hakkında müzakereyi uzatmak caiz 
değildir. Keşfiyat yapılacak, ondan sonra tayin edile
cektir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler; maddei ka
nuniye Kellerle Ceyhan arasında yapılmak üzere çı
karsa sonra nasıl tadil olunacak, Keller'den başlana
caktır? Keller ovadır, düzdür, hiç sarp arazi yoktur, 
Ceyhan'dan geçecek olursa dörtyol üzerinden geçen 
dağlardan geçecek ve birçok tüneller yapılması lâzım 
gelecektir. İslerse keşfetsinler. Bunu evvelce hükümet 
bulmuştur. Beyefendi Viranşehrinden bahsediyor, Vi
ranşehir Malatya'nın koltuğudur. Bilmiyor, görme-
müştiı. Ne Ceyhan'ı, ne Seyhan'ı, ne de Keller'i bildiği 
var. Ondan dolayı böyle söylüyor. Bundan bir mil
yon ahali istifade edecektir. Rica ederim tadü tekli
fini kabul ediniz. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim; hemen Reşit 
Bey Ceyhan istikametini filan bilmediğimizi söyledi. 
Yani cehaletimizi iddia etti, biz mevkien görmezsek 
bile haritadan görünce biliriz, yani harita ianesiyle 
oraları gözümüzle görmüş gibi biliriz. Elhamdullillah 
o iktidarı haiziz. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim; hattın mebdeini tayin etmek, Keller = Ceyhan, 
deyince Keller'den başlamak manasına değildir. Kel
ler'den başlanabiJiir. Yapılacak yol için fen nereyi tes
pit ederse oradan başlanacaktır. Bunun mutlak ola
rak ifadesi yoktur. Ve bunu kanuna .koymakta da 
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faide yoktur. Hat geniş olarak yapılacaktır. Ve bu 
sene de istikşafına ve mümkün olduğu takdirde de 
inşaatına başlanacaktır. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Bendeniz de bir şey 
arz edeceğim. Bu kanunda Elâziz'e uğramak tabiri 
katiyyen yoktur. Elâziz arada kalıyor. Halbuki Kö-
mürhanı boğazından bu hat doğrudan doğruya göl
cük altına geçecekse kışın oradan yol geçmez. Esas 
itibariyle bu memleket gerek askerlik noktasından, 
gerek iktisaden mühimdir. Hem de kışın geçebilir. 
Böyle bir şey varken bu kanuna Elâziz tabirim koy
makta ne mahzur vardır? 

NAFIA VEKİL! BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ge-
çebilfrse geçiririz. Geçemezse bir kol yaparız. Tabiî 
Elâziz gibi mühim bir şehri hariçte bırakamayız. Bel
ki geçemez* O vakit uzaktan bir kol yaparız ve bu 
suretle maksat hâsıl olur. O sonraki iştir. 

REİS — Efendim, takrirler var okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Arada « Ergani hattından kalan bakiye tahsisatın 
ehemmiyeti malum olan Keller = Malatya -•» Ergani 
hatlına sarf edilmesini ve hemen işe başlanmasını tek
lif eyleriz. 

Ergani Malatya 
Kâzım Vehbi . M. Hilmi 

Gaziantep 
ıŞahin 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere birinci maddenin berveçhıati 

tadilini teklif eylerim : 
«Kellerden başlayarak Ergani - Diyarbekir ilh...» 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Keller'den Diyarbekir'e müntehi olmak üzere açı

lacak şimendifer yolu hakkındaki maddede Elâziz 
zikrolunmuyor. Bu da şimendifer kömürham boğazı
nı geçtikten sonra fırat suyunu takiben gölcüğün altı
na çıkarılmak istenilmesinden münbais olduğu anla
şılıyor. 

Elâziz'e uğratılması herhalde daha kolay, daha 
mühim olduğundan bu cihetin şimdiden teminini tek
lif ederiz. 

Elâziz Elâziz 
Naci Muhittin 

Elâziz Elâziz 
Mustafa Süleyman 

Elâziz 
Hüseyin 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Müsaade eder
seniz paşa hazretleri, suallerin arasındaki hattı hükü
met mi yapacaktır, yoksa şirkete mi verecektir diye 
sormuştum. Bu noktayı izah etmediler. Lütfen izah 
buyursunlar. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY —j Efendim, bir 
şirket bulursak o şirkete vereceğiz, bulamazsak biz 
yapacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

eylerim* 
İstanbul İstanbul 

Hakkı Şinasi Ali Rıza 

REİS — Efendim; evvelce okunan takrirlerden 
ikisi birinci maddeye aittir. Binaenaleyh heyeti umu-
m iyesinde mevzuubahis olamaz. Kâzım Vehbi Beyin 
takriri de bütçeye aittir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İzah edelim. 
REİS — Sırasında izah edersiniz. Efendim mad

delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

* Malatya - Ergani - Diyarbekir demiryolunu!» in
şası hakkında kanun. 

Madde 1. — Ceyhan • Keller istasyonları arasın
da bir noktadan başlayarak Malatya - Ergani - Diyar
bekir'e müntehi olacak yolunun inşası için beş senede 
sarf edilmek ve her sene sarfı icap eden miktar büt
çeye konulmak üzere kırk beş milyon lira tahsis olun
muştur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, demin 
arz ettiğim gibi şeyden gelen paranın bu sene bu işe 
tahsisi için maddenin tadili hakkında bir takrir vere
ceğiz. Ve bu sene lâekal şu kadar para konmak şek
linde tadilini istirham ediyorum. Zaten bu sene bu 
paranın sarfı için lâzım gelen tadil takriri verilmiştir. 
O paranın bu maddeye konulmasını istirham ediyo
rum. 

REİS — Diyorlar ki saıfedüecek miktarın tasrihi 
lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY - r Bütçe tasar-
rufatından tensip buyurursanız bir milyon lira koya
lım. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çanları) — 
Nafıa bütçesinde şimendifer inşaatı için ayrı bir fa
sıl vardır. Orada zikredilmiştir. Nafıa bütçesi geldiği 
zaman şimendiferlere tahsis edilen miktardan buraya 
da lüzum görülen miktar konur. Buraya şimdi şu ka
dar konulur demekle kanunu imal etmişi olmayız. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Maliye 
Vekili bir milyon lirayı koyalım dediğine rağmen En
cümen reisi muhteremi diyor ki belki bu parayı bu
raya koyamayız. Halbuki mesele bugün bu paranın 
konması meselesidir. Encümen reis muhteremi de ka
bul etsinler. Bu parayı koymak üzere Nafıa bütçesi
ne bırakabiliriz. Bu paranın konulmasını Maliye Ve
kili ve bütün Heyeti Celile de istiyor. Nafıa bütçe
sine bir milyon liranın konmasına muvafakat etsin
ler, şimdiden tahtı karara alalım. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankın) — 
Bendeniz hiç zannetmem ki Muhtar Beyefendi tediye 
cdilmiyecek bir paranın bütçeye konmasını talep et
sinler. Zannederim arzu ettikleri şey behemehal yapı
lacak bir şeydir. Bütçe gayrı mütevazin bir halde ve 
açık çok olarak bulunursa o zaman bilmiyorum ki 
hangi para verilecektir? Müsaade buyursunlar, bütçe 
gelecek hafta tamamiyle Heyeti Celilenize takdim edi
lecektir. Şimendifere tahsis edilen paradan buraya is
tediği miktarı tahsis ederiz. Şimendiferler için 19, 20 
milyon lira konmuştur. Bir milyonunu buraya koya
rız, 18 milyonunu da diğer yerlere tahsis ederiz. Bu 
suretle kabili teliftir. Bütçede ayrı fasıl vardır. Orada 
bütün fasıl yekûnundan bir miktar tenzil edilip bu
raya konur. 

REİS — Kâzım Vehbi Bey; takririnizi geri ala
cak mısınız? 

KÂZIM VEHBÎ BEY — Hayır efendim. 
REİS — Reddolunursa sonra tahsisat konamaz. 
KÂZIM VEHBÎ BEY — Geri alıyorum. 
REÎS — Efendim, takrirleri reye vaz edeceğim. 

BUIÎÎ'ÎI ayrı ayrı mealdedir. Onun için ayrı ayrı reyi
nize arz edeceğim. Reşit Beyin takriri Kellerden baş
lansın tarzındadır. Nazan dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Eiâziz Mebusu Naci Bey ve rüfekasının takririni 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dik
kate almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme-: 
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — îşbu kanunun ahkâmını icraya Na
fıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Arada - Diyarbekir - Ergani demiryolunun 
tevkifi hakkında (1/806) numaralı kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatala
rı. (1) 

Efendim, bu kanunla tevhiden müzakeresi kabul 
edilen lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. Sonra her 
ikisini birden reye koyarız. 

Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Arada •> Diyarbekir - Ergani arasında demiryolu 
inşasına dair 22 Mart 1340 tarih ve 448 numaralı ka
nunun ilgası hakkında kanun. 

Birinci Madde — Arada « Diyarbekir i Ergani 
arasında demiryolu inşası hakkındaki 22 Mart 1340 
tarihli kanun ilga ve kanunu mezkûr ile kabul olunan 
tahsisata mahsuben 1340 ve 1341 seneleri bütçelerine 
nıevzu miktardan işbu kanunun tarihi neşrine kadar 
mezkûr demiryolu için ifa edilen hidemattan vuku 
bulan taahhüdattan mütevellit hukukun tasfiyesinden 
sonra gayrıez sırf bakiye kalan kısım imha edilmiş
tir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Her iki kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize vaz edeceğim. Kutular dolaştırılacaktır. 
Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey 
vereceklerdir. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Ruznamenin ikinci maddesindeki mazbatayı Di
vanı Muhasebat reisinin huzuru ile müzakere edece
ğiz. Ondan sonra harp kazançları kanununun tefsiri 
hakkında bir mazbata vardır. 

(1) Altmış birinci içtimain nihayetine merbuttur. 
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MALİYE VEKİL! HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, müsaade buyurursanız bir maddenin terci
hini arz edeceğim. Sekizinci madde.. 

REİS — Şimdi ona da geliriz efendim. 

4. — Harp kazançları vergisi kararnamesinin on 
altıncı maddesinin sekizinci fıkrasının tefsirine dair 
(3/297) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini 
Maliye encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Efendim, anlaşılıyor ki bazı arkadaşlar bu lâyi-
hayi alamamışlar. Binaenaleyh evvelâ mazbata okun
sun, ondan sonra icap ederse müzakere ederiz. (Ka
vanini Maliye Encümeninin mazbatası okundu). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, mazbatadan tamamiyle mesele anlaşılıyor 
zannederim. Harp kazançtan vergisi kanunu muci
bince 331, 332, 333, 1334 seneleri zarfında husule ge
len kazançlar üzerinden harp kazançlan namiyle bir 
vergimiz vardır. Bunun maddei mahsusasında denili
yor ki bu müddet zarfında herhangi bir kimse emva
li gayrı menkule satın alırsa bu satın alınan emvali 
gayri menkulede bu senelerin fevkalâde kazançlan ile 
satın alınmış addolunarak o binanın bedelleri de harp 
kazancı İle mükellef olur. Bu meyanda Haym Naum 
efendi namına mubayaa edilmiş sekiz, yüz bin küsur 
lira kıymetli bir binaya tesadüf ediyoruz. Sinini mü
kellefiyet içerisinde alınmış olmak itibariyle bu bina
nın bedeli mubayaası üzerinden Haym Naum Efendi 
namına harp kazancı vergisi tahakkuk ettiriliyor ve 
maddei kanuniyede istisnası hakkında bir sarahat bu
lunmaması hasebiyle vergi kesbi katiyet ediyor. Haym 
Naum efendi bir istida ile müracaat ediyor ve diyor 
ki : «Ben bu binayı serveti şahsiyemle ve kendi na-
ımma satın almadım. Bu bina, Hahamhane ittihaz 
edilmek üzere cemaat namına ve cemaat parasiyle 
alınmıştır. Ve cemaate terk olunmuştur. Binaenaleyh 
bundan harp. kazançlan vergisi almak doğru değildir». 
Kanun mutlak olduğu için maliye istisnai bir mua
mele yapamıyor. Yalnız Hilâli Ahmer muafiyetinin 
harp kazancı vergisine tabi olan hususata da şâmil 
olacağına dair bir tefsir vardır. Bu tefsir müvellidine, 
Hilâli Ahmer'e mahsustur. Böyle Eytamhane, Ha
hamhane için alınan binalar hakkında da istisnaî bir 
kayıt mevcut değildir ve kanun bu hususta meskût-
tur. İşte bu itibarla mesele nihayet bir tefsir kanu
nun mahiyetim alarak Meclis huzuruna gelmiştir. Ne-. 
ticeyi Heyeti Celilenize arz ediyorum : Hakikaten an-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

I laşılmıştır ki bu bina Haym Naum efendinin serveti 
şahsiyesiyle ve kendi namına satın alınmış değildir. 
Cemaatın ianesiyle, şunun bunun yardımıyle alınmış
tır. Fakat bunun hakkında istisnaî muamele icrası 

I mümkün olmadığından meseleyi tefsiri kanuni tarikiy
le Heyeti Celilenize arz ediyoruz. İcabını icra buyu
rursunuz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Defterhanede ki
min namına kayda geçmiş? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY j— Haym Naum 
efendi namınadır efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — İmtiyazlar bu şekilde 
husula geldi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Esas budur 
efendim. Haym Naum efendinin müracaatı «her ne 
kadar benim namına geçmiş ise de benim paramla ve 
şahsım için alınmış değildir. Yolundadır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim biz bu çığın 
açacak olursak suimisal teşkil edecektir. Bunun gibi 
daha birtakım Ermeni, Rum müesseseleri meydana 
çıkacaktır. Binaenaleyh buna cevaz Vermemek lâzım
dır ve bu mesele Hilâli Aluner'le ırtukayese edilme
melidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Biz İdareden 
bir şey yapmadık, Heyeti Celilenize arz ediyoruz. Ka
nunda istisna yoktur. Mükellef kılıyor. Biz de mükel
lef addettik. Heyeti Celileriz meseleyi takdir eder .ve 
muafiyete lüzum gösterirse biz de o yolda muamele 
yaparız. 

. RASİH BEY (Antalya) — Vekil Beyefendi, bu gi
bi müracaatlarla içimizdeki anasırın siyasî taazuvva 
doğru gitmelerine meydan vermiyelim. Hükümetin 

I nazan dikkatim celp ederim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 

harp kazançlan vergisi, malumu âUniz bir defaya 
mahsus olduğu için daima yaşayacak bir istisna me
selesi yoktur. Kanunun matrahına dahil bir mevzu
dur ki; mahiyetini arz ettim. Bir tefsiri kanunîdir. Bir 

I tefsiri kanunî olmadıkça idareten bunun affı cihetine 
gidemeyiz mesele budur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hatırı 
acizanemde kaklığına göre 1329 senesinde eşhası hük-
miyenin emvali gayn menkuleyi tasarruf edebilmele
rine dair devlet bir kanun neşretnrişjti. Ve bu kanun 
da eşhası hükmiyeye ait olup da eşhası ferdiye uhte-
lerinde bulunanların da tashihi kayıtlan için bir müd
det tayin edildi. «Bu müddet zarfında tapularınızı ıs-

j lah ve tadil edin, eşhası hükmiyeye ait ofan emvali 
I gayn menkule bundan sonra tapuya rapt edilecektir. 
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Eşhası ferdiyeye ait olanlar da kendi namına kayde
dilecektir denildi. Binaenaleyh Harbi Umumî zama
nında bu tashihatı yaptırmak mümkün iken, yani eş
hası hükmiye namına, cemaat namına tapuya rapt 
ettirmek mümkün iken neden eşhası ferdiye üzerine 
muamele yapılıyor ye harp kazancı vergisi dolayısiy-
le cemaata ait idi, filan diye iddia ediliyor? Bendeniz 
bunda dolambaçlı bir şey görüyorum, en doğrusu, 
zaten harp kazançları kanununun müddeti bitmiş ve 
hükmü kalmamıştır. Bunun üzerine tadil mahiyetin
de tefsire gitmekte bendeniz bir faide mülâhaza etmi
yorum. 

Eğer bu tefsir yolunu açacak olursak, yarın bel
ki de tahlil edilen ve mahsubu umumî kanununa gir
miş olan birçok muamelât Üzerinde iadei muhasebe 
kapısına yol açacağız. Bendeııizce bu teklif doğru 
değildir. Hattâ kanun bu tefsire sığmaz» bu, fıkrai 
hükmiyeyi tadil hükmündedir. Bunun dahi reddi 
lâzım gelir. (Doğru sesleri). 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz Ha
sam Beyefendinin noktai nazarlarına tamamen iştirak 
ediyorum. Yalnız bir noktanın daha izahı lâzımdır. 
Cemaat ve müessesat namına tashihi kayt için tem
dit edilen altı müddet ki; sonra da temdit edilmiştir. 
Bu muamele, bu temditten evvel mi, yoksa sonra 
mı vuku bulmuştur? Eğer sonra vuku bulmuş iSe 
talbiî o kanun mucibince muvazaa vardır. Ve o za
man Hasan Beyefendinin mütalâaları tamamen ye
rindedir. Eğer müddet zarfında tashih edilmiş ise 
-cemaatın hakkı olduğu için tashih edilmiştir- bi
naenaleyh o zaman tefsir yerlinde demektir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim, ka
nun 1329 tarihinde çıkmıştır. Muamele de Harbi 
Umumî senelerinde vaki olmuştur. 

İSMET BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, muamele Harbi Umumî senelerinde vaki ol
muştur demekle mesele halledilmiş olmaz. Cemaata 
ai.t binalar hakkında bir temdidi müddet vardır. Bu 
muamele temdit edilen son müddet zarfında yapıl
mış ise, kanunla muvafıktır. Ve tefsir o zaman vat
ani* okur. Eğer o müddetten sonra yapılmış ise ta-
biatiyle tefsire lüzum kalmaz. Evvelâ bu tarihin 
tayinli lâzımdır. Yani kanunî bir karar İttihaz etmek 
flçlim bu müddetin tayini lâzımdır. 

ARÇORAOĞLU YUSUF BEY (tstantoul) — 
Kavanlm Maliye Encümeni, kemdi mazbatasında va-
Icii olan beyanat üzerine biraz bizi tenvir etsin. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, her halde 
tarihi taayyün etmesi lâzımdır. Tarih taayyün et
mendir ki; mesele anlaşılsın. 

REİS — O halde siz tefsirin encümene iadesini 
istiyorsunuz. Hasan Fehmi Beyefendi de bu tefsir 
tadil mahiyetindedir, reddini teklif ederim diyor, 
Evvelâ Hasan Fehmi Beyefendinin teklifini reyi 
âlinize arz edeceğim. Teklif kabul edilmezse Ka-
vanini Maliye Encümenine havale ederiz^ 

ARÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu 
tefsire niçin lüzum görülmüştür. Kavanini Maliye 
Encümeni izahat versin* 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Eşhası hükmîyena'n tasarrufunla .ali* olan kanunun ta
rihi 1330'dur ve müddeti de bir sene temdit edilmiş
tir. Halbuki Haym Naum efendi namına bu bina
nın satın alınışı; harp kazancının matrahım teşkil eden 
1332, 1333 ve 1334 senelerinde olmalıdır ki; mükel
lef olsun. Çünkü 1332'den evvelki muamelât üze
rine gerek emvali menkule olsun, gerek emvali gayri 
menkule olsun harp vergisi zaten teveccüh etmez. 
Haym Naum efendi namına bu buta her halde harp 
kazancının matrahını teşkil eder. 1332, 1333, 1334 
senelerinde alınmıştır. Ki bundan dolayı vergi ta
hakkuk etmiştir. Şu halde eşhası hükmüyeye emvali 
gayri menkuleye tasarruf hakkı bahşeden kanunun 
müddetinin vesairestinlin bu mesele ile alâkasını gör
müyorum. Mesele şudur: 

Haym Naum Efendi bunu bidayeten kendi al
mıştır, muamelesini kendi namına yaptırmıştır. Bi
lâhare bunun müessesatın yahut cemaatın maili ol
mak itibariyle Hahamhaneye vermiştir. Fakat bir 
defa mülkiyet kendi üzerinden geçmiştir. Doğrudan 
doğruya 1332, 1333, 1334 senelerinde şahsı hükmi 
namına, cemaat Marnına muamele yapmak imkânı 
vardır. Yani bir zaruretten dolayı Haym Naum 
efendi namına kaydedilmiş değildir* Muamele budur. 

REİS — Hasan Beyefendinin teklifini reyinize 
arz edeceğim. Yani tefsire lüzum yoktur, reddi lâ
zımdır. Hasan Beyin teklifini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Hasan Beyin 
tekili kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunlara rey vermeyenler lütfen rey 
versSnler. 

Ruznamenin dördüncü maddesine geçiyoruz : 

5. — Malulini guzatın terfih ve ikdarı hakkın
daki kanunu tefsirine dair 3/64 numaralı îcra Vekil
leri Heyeti riyaseti tezkeresi ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası (1) 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim, tem Ve-
kâDeri Heyeti Riyasetinin 22*10.1338 tarihti tezkere
siyle gelen bu tefsiri bendeniz taleple kabili telif gör
medim. 

Efendim; Sakarya Muharebesi esnasında yaraia-
nain sağ veyahut sol ayağı kesilen Miralay İsmail 
Hakkı Bey kendisinin artık orduda «fayı hizmet ede
ceğine kani olamıyarak istifasını talep etti. Mafevk 
rütbe maaşiyle tekaüde sevk ediyorlar ve bu muame
le 1337 senesi nihayetinde vaki oluyor. Halbuki 1338 
senesi temmuzunda yapılan bir kanunla harp mahü-
lerinm terfihine alt kanun çıkıncaya kadar mücahedei 
ıniIKye maiuuerinin tekaüde sevk edlihniyerek tanı 
tahsisatla istihdamı kabul edUmliş. İşte bu efendi ve
ya beyin istediği, emsali veçhile kendisine tam maaş 
ve tam tahsisat verilmesîdlir. Yoksa geçen sene 28 
Şubat 1341 tarihinde neşredilen maJulmi askeriye ka
nunundan istifade değildir. O kanunun birinci 
malddesinlin fıkra! ahiresine tevfikan kendisi istiklâl 
malûlü olduğu için tabiî istifade etmiştir ve o maaşı 
almıştır. Bugün de almaktadır. Yafeıız emsali tekaüt 
edememiştir. Tam maaş ve tam tahsisat almıştır. 
Emsalinin tam maaş ve tam tahsisat aldığı zamanda 
kendisine de bunun verilmesini talep ediyor. Bu ve
rilecek mMlir, verilmliyecek mdfiir? (Ohnaz sesleri). 
Yani Kavanimi Maliye Encümeni bunu tekrar tetkik 
etmelidir w Tefsire muhtaç olan nokta budur. Onun 
için matlup tefsir bu değOdir. Binaenaleyh bu Ka-
vanini Malîye Encümenine gitsin. Bunu bir defa 
tetkik etsin. 

MAIİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazenei Maliye Encümenine de gitmesi lâzım ge
lir. 

REİS — Efendim, Ali Rıza Beyin izahatına gö
re tefsir edilen şeyin başka bir şey olduğu anlaşı
lıyor. Maliye Vekili Bey Muvazene! Maliye Encü
menine tevdiinü istiyor. Ali Rıza Bey de tekrar 
Kavanini Maliye Encümenine istiyor değü mi? 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Her Seferine birden 
gonderüsin, bîr defa Kavanmi Maliyeye iade edil
sin, kap ederse Muvazenei Maliyeye de gitsin. 

REİS — Efendlim, bu mazbatanın Muvazenei 
'Maliye Encümenine tevdiini kabul edenler el kal
dırsın». Kabul etmiyenJer el kaidesin... Muvazenei 
MaSiye Encümenine tevdii kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunlar hakkındaki ârâ istihsali hi
tam bulmuştur. 

Efendim, nıznamenin besinci maddesindeki lâ-
yihamn müzakeresine geçiyoruz. 

6. — Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkati
nin 106 ve 110 nçu maddelerinin tadili hakkında 
(1/804) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Bu lâyihanın müstaceliyet!^ müzakeresi 
takarrür etmiştir. Heyeti umum%esi hjakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 106 ve 110 ncu 

Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun 
Madde 1. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 

106 ncı maddesi ıberveçhiati tadü olunmuştur : 
Muayeneü iptidaiye defterine ismini kaydet

tirmiş olsun olmasın herhangi bir mükellef muayenei 
lintlhslyede bulunduğu, mahal afazi asker meclisinde 
ispatı vücut etmemekle beraber 26 ncı maddede mu
harrer mazereti kanuniyesini ihbar etmez ve hemsin-
lerinin ilk tertibinin celp ve şevkine kadar da dehalet 
etmemiş veya ele geçmemiş bulunursa 35 yaşım ik
mal edinceye kadar ele geçtiği tarihten itibaren ileli 
zahire ashabından olanların (iki gözü âmâ, dilsiz, 
kolsuz, bir kolu ve ayaklarından birisi madum veya 
muaddim hükmünde sakat ve topal ve müruru za
manla zail olamayacak ileli sariyeye müptelâ olanlar) 
muayeneleri mahallerinde icra edilir. Bunlardan mua
yene neticesi katiyyen silki askerîden ihraçları ta
karrür edenler terhis olunur ve kendilerinden 25 li
radan yüz liraya kadar mahallî meclis idaresince ser
vetlerine göre cezayı nakdî alınır. Sıhhati, muvakka
ten askerliğe elverişli olmadığına dair; haklarında 
rapor verilenlerin şevkleri tehir olunur. 

Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede ah
vali sıhhiyeleri silki askerîden ihracı icap ettirirse 
aynı cezayı nakdîye mahkûm olurlar. Diğer maluli
yet iddiasında bulunacakların muayeneleri iltihak 
edecekleri mahallerce icra edilir. Bunlardan hizmeti 

.askeriyeye elverişli olduğu tebeyyün edenlerin ve mu
hakkak sıhhî arızalarıyia şevkleri tehiıj olunanların 
maksurelik iddiaları nazarı dikkate alıntılamak ve ce
zalarının görmedikçe bedel vermek hakları refedilmek 
şartıyle abzı asker meclislerince, hali içtimada de
ğilse mecalisi idarece hizmeti tamme olarak bilâkura 
asker edilir ve hemisinlerinin ilk kafilesinden ne ka
dar sonra dehalet etmişler veya ele geçmişlerse hiz
meti fuayesinden ayrı olarak o müddetin iki misli 
arkadaşlarından fazla ve cezaen istihdam edilmek 

(7) Zabtın sonuna merbuttur. 
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üzere bilâtehir sevk olunurlar. Tehiri dehalet ne ka
dar olursa olsun hizmeti cezaiye hizmeti fiiliyedem 
ayrı olarak ikıi seneyi tecavüz edemez. 35 yaşım ik
malden sonra ele geçenlerin hizmeti füliyeleri baş
kaca ifa ettirilmek üzere hizmeti cezaiyesi tazif edi
lir ve 45 yaşından sonra ele geçenler altı sene inşaat 
ve emsali hidematta istihdam olunduktan sonra hem-
ssnleri meyamna nakil ve kayıt olunur. Cezaen ifa 
ettirilecek hizmetin hizmeti fiiliyeden evvel veya son
ra olmak üzere herhangi bir kıtada veya mahalde 
ifa ettirilmesinde Müdafaai Milliye Vekâleti salâhi-
yettardır. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Burada bir mecalisi 
idare tabiri vardır efendim. 

REİS — Kürsüye buyurun da söyleyin efendim. 
MUSTAFA BEY (Elâziz) — Efendim mecalisi 

idare tabiri var. Bundaki azayı müntehibe bilâhara 
kabul edilen kanunla bu vazife belediyelere kalmış
tır. Bu noktai nazar dikkate alınsın ve encümeni aidi 
(buna göre izahat versin. 

REİS — Encümeni ne buyuruyor? 

ENCÜMEN NAMINA SÜLEYMAN SIRRI 
BEY (Bozok) — (İdare Heyeti) demelidir. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Zannedersem bele
diye meclisi denmesi daha ziyade yakışık alır. 

REİS — Encümen idare heyeti mi diyor? (Evet 
sesleri) Meclisi idare yerine idare heyeti denecektir 
ve bu suretle tashih edilecektir. 

İSMET BEY (Çorum) — Mecalisi idarenin mül
ga müntehap azalarına ait olan vazaifi belediyelere 
devr edilmiştir. Eğer bunlara ait vazaiften ise şim
diki heyeti idareye tahmil edilemez. Belediye azala
rından birisi bu vazifeyi yapar onun için idare heye
ti denmemelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İdare he
yeti şimdi memurinden mürekkeptir. Fakat geçen
lerde kabul ettiğimiz bir kanunda meclisi idare mün
tehap azasına ait vazaif, belediye azası meyanından 
tefrik edilecek zevat tarafından ifa edilecek denmiş
ti. Tabiî idare heyetinden bulunan memurin bu va
zifeyi ifa için belediyeden isteyeceklerdir ve onlarla 
bu işe bakacaklardır. Binaenaleyh bunun heyeti umu-
miyesi idare heyetidir. 

REİS — Efendim encümen (idare heyeti) şeklin
de tashih olunması arzusundadır. 

İSMET BEY (Çorum) — Heyeti idare muhase
beciden vesaireden mürekkeptir. Bununla hiç alâkası 
yoktur. 
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MUSTAFA BEY (Elâziz) — Encümen bunu al
sın, iyi tetkik etsin ve yanlışlığa meydan katmasın. 

REİS — Efendim, bütün kanunlarımızda (meca
lisi idare) tabiri vardır. Bunlar bilâhara çıkan kanu
na göre nereye aitse oraya tevdi olunur. Zaten en
cümen (idare heyeti) diyor. Şu halde mecalisi idare 
tabiri yerine( heyeti idare azası) diyeceğiz. 

İSMET BEY (Çorum) — Mademki müntehap 
azaya ait olan vazaif mecalisi idarenin müntehap 
azasını lağveden kanunla belediyelere devredilmiştir, 
o kanun mucibince belediyelere devredilen vazaifi 
belediyeler ifa ederler. Tashihe lüzum kalmaz. 

REİS — Efendim, bu kanon hakkında da o va
kit diğer kanunlar gibi muamele yapıhr. Tashih et
meksizin ben maddeyi reyinize arz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir kanun çıktık
tan sonra ona göre tashihi icap eden şeyi tashih et
meden meclisten çıkarmak doğru olmaz. Gayri mu-
sahhah olarak kanun çıkaramayız. 

REİS — Bir tadilname teklif ediniz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Tadili Encümen 

kabul ediyor. 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen

dim, bu madde birçok fikirleri ihtiva ediyor. Rica 
ederim. Encümene gitsin. Encümeni tashih etsin ve 
öyle getirsin. Bendeniz Encümene iadesini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim, şimdiye kadar bazı arkadaşlar 
söz söylediler. Şifahî teklif yaptılar, fakat takriri bir 
teklif yoktur. Yalnız Encümenin bir tashihi vardır. 
Onu da yapıyoruz. Heyeti umumiyenin reyine arz 
edecek tahrirî bir teklife malik değiliz. İdare heyeti 
diye tashih ettik. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim; maddede bir şey daha gözüme ilişti. Orada di
yor ki (ileli zahireden) ... Buraya tutuyor emrazi sa-
riyeyi de koymuş oluyor. Bir adamın emrabı sariye-
ye müptela olup olmadığı öyle hariçten bir bakmak
la belli olmaz. O adam verem midir, değil midir? Ya
ni gözle bu mesele görülür bir şey değildir. Bunun 
içerisinde tababete ait olan yanlışlık da vardır. Rica 
ederim. Encümene iade edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ahzı asker 
meclislerinde doktor da bulunur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Rica 
ederim madde yanlıştır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin Encümene iadesini teklif ederim. 

Elâziz 
Mustafa 



1 : 75 22 . 

REİS — Efendim, evvelâ bu teklifi reyimize arz 
edeceğim. Maddenin Encümene iadesini kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Encümene iadesi kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mükelefiyeti Askeriye Kanununun 
110 ncu maddesi berveçhiati tadil olunmuştur. 

Kur'a keşide olunmuş veya 109 ncu madde mu
cibince bilâkur'a asker olmuş bir mükellef (hizmeti 
tamme veya maksure) arkadaşlarının hini şevkinde 
vukubulan davet üzerine gelmez ve bu da 64 ncü 
maddedeki sarahat veçhile bir mazereti kanuniyeye 
müstenit olmadığı meclisi idarece tasdik edilmiş bu
lunursa veya esnayı şevkinde misafirhaneden ve yol
dan firarı tebeyyün ederse hini derdest veya derhalet-
lerinde arkadaşlarının bidayeti şevkinden itibaren ge
çen eyyama nazaran 106 ncı maddedeki ahkâm veç
hile hizmeti cezaiyeleri tayin ve başkaca hizmeti fiili-
yeleri ifa ettirilmek üzere keza afazi asker şubelerin
ce künyelerine şerh verilerek sevk olunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Birinci mad

de ile alâkalıdır. Bunun da Encümene iadesi lâzımdır. 
REİS — O halde bu maddeyi de Encümene tev

di ediyoruz. Geldiği zaman müzakere edeceğiz. 
Efendim, ruznamenin diğer madesindeki lâyiha

nın müzakeresine geçiyoruz : 
7. — Mübadeleye tabi eşhas için sadır olan ilâ-

matın sureti infazı hakkında (1/798) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Mübadeleye Tabi Eşhas Zimmetindeki Matlubatın 

Istiyfası Hakkında Kanun 
Madde 1. — Mübadeleye tabi eşhasa ait olup 

evvelâ Lozan Muahedenaımesine merbut mübadele 
mukavelenamesinin imza edildiği 30 kânunisani 1923 
tarihinden mukaddem bir deyn mukabilinde vefaen 
ferağ edilmiş veya kanunu mahsusuna tevfikan temi
nat irae kılınmış olan, saniyen mahkemelerden sadır 
olup tarihi mezkûrden evvel iktisabı katiyet etmiş 
ilâmat ile kâtibi adiller tarafından resen tanzim kılı
nan lâzımüttenfiz senedatı resmiyeye binaen tarihi 
mezkûrden mukaddem üzerlerine haczi icraî vaz edil
miş bulunan emvali gayri menkule, alelusul füruht olu
narak ashabı matlubun hukuku temin ve ifa kılınır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Mübadeleye tabi bir şahsın emvali 
gayrimenkulesine salifüzzikr mübadele ınukazelena-
ro esinin tarihi imzasından mukaddem haczi ihtiyatî 
vaz edilerek ikamei dava olunmuş veyahut aynı med
yun mübadilin aleyhinde başkaca yine tarihi mez
kûrden evvel ikamei dava edilmiş olduğu takdirde 
haciz mevzuu tastiken veyahut meblağı müddeabihi 
adiyen tahsile mütedair olan hüküm bilâhara iktisa
bı katiyet etmiş olsa hile haczi vaki ile ferağ ve inti
kali tevkif kılınan emvali mezkûrei gayrimenkuleden 
İcra Kanununun 123 ncü maddesi dairesinde işbu 
alacakların hukuku temin kılınır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Maddeteyni sabıkaynde muharrer 
evsaf ve şeraiti cami olmayan ilâmatı katiye ile se
nedatı resmiye, mübadeleye tabi medyunların ancak 
emvali metrukei menkıbesinden veyahut satılmışsa 
hazinei maliye nezdinde bulunan hesabı carilerindeki 
emvali menkuleleri esmanmdan tesviye edilmek su
retiyle infaz olunup emvali gayrimenkulei metruke 
lehine müracaat olunamaz. Emvali menkule! metru
ke veyahut hesabı carilerinde onların esmanı bulun
madığı takdirde mübadele mukavelenamesi mucibin
ce yapılacak tasfiyei katiye neticesinde nazara alın
mak üzere bu kabil ilâmat ve vesaikin muhtevi oldu
ğu meblağ Maliye Vekâletince kayıt ve tespit olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Geçen bi
rinci ve ikinci maddeler demek daha muvafıktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Geçen iki madde
de diyelim efendim. 

REİS — (Maddeteyni sabıkayn) tabirini (birinci 
ve ikinci maddelerde) suretinde tashih ediyoruz. Mad
deyi bu suretle kabul edenler e! kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Alacaklarını şimdiye kadar bir hü-
Idim ve ilâma raptettirmemiş olanlar ellerindeki ve
saikle Maliye Vekâletine bUmüracaa kayıt ve tespit 
ettirebilirler. Bu kabil mathıbata ait sureti tesviye 
mübadele mukavelenamesi mucibince yapılacak tas
fiyei katiye neticesine bağlıdır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

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

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kaıbul edilmiştir. 

Efendim, kanunun müstaceliyetle müzakeresi ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh; heyeti umumiyesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bundan evvel reye a*z edilen kanunla
rın neticei arasını arz ediyorum : 

Maarif teşkilâtına dair kanuna 154 zat rey ver
miştir. 154 kabul reyi vardır. "Binaenaleyh kanun 154 
rey ile kabul edilmiştir. 

İspirto ve meşrubatı kimliye inhisarı hakkındaki 
kanuna 145 zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
134 kabul, 9 red, 2 müstenkif vardır. Şu halde kanun 
134 rey ile kabul edilmiştir. 

Malatya - Ergani - Diyarbekir demiryolunun in
şası hakkındaki kanuna 111 zat rey vermiştir. Mua
mele tamam değildir. 110 kabul ve bir müstenkif var
dır. İkinci defa reye konacaktır. 

Arada - Diyarbekir - Ergani arasında demiryolu 
inşaasına dair 23 Mart 1340 tarih ve 448 numaralı 
Kanunun ipkası hakkındaki Kanuna 97 zat rey ver
miştir. 94 kabul, 2 red, 1 müstenkif vardır. İkinci de
fa reye konacaktır. 

Çarşamba günü saat 14'te içtima etmek 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 16,10 

üzere 

»>-•« 
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Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 
J 

] 

] 

] 

• 
] 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
AH B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Haşan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
vlehmet Vasfi B. 

\ z a adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 154 
ECabul edenler : 154 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 

0 
0 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 131 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necini B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
/hsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DlYARBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

ELÂZtZ 
Muhittim B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B. 
Halil B. 
Ibahim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 

İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mi Şuuri B, 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

.KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
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Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgaıni B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
i Hamdi B. 
f 

* Recaa B. 

Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

RİZE 

Hasan Cavit B. 
SARUHAN 

Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabıi B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B, 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi. B. 

[Münhaller] 

İstanbul 
Manisa 

Toplam 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Site B. (M.) 
Kemal B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

AYDIN 
D. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Şükrü Bey (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (Şark İstiklâl 
M ah Azası) .„ 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. (Başkamvekili) 

CANİK 
Cavit Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

DENİZLİ 
Hayda Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B (M.) 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B (M.) 
Emin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık P (M.) 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. (1. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
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Hamdullah Suphi B. (M.) 
ismail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmult Esad (B.) (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. (M.) 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark 
İstiklâl Mah. Azası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah. Azası) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 
İsmail B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (I. A.) 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
Ismaü B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah. B 
Hasan B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. -
İbrahim B (M.) 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 

»>«<ı 
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İspirto ve Meşrubat Küuliye İnhisarı Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 
J 4za adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 145 
Kabul edenler : 134 
J 

• 

] 

ADANA . 
Zamıir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Aİ B. 
İzzeit UM B.j 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besimi Atalay B, 
Neşdt B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şalklir B. 

ANTALYA 
Hasan Sit'kı B. 
Raslih B, 

ARTVİN 
Hü'lmlii B. 

AYDIN 
Dr. Reşliıt GaMb B, 
Tahsün B. 

BİGA 
Meıhimiet B. 
SamÛh Rıfat B, 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Mu'niMın Nâmii B. 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal1 Bs 

Falllh Rıfkı B. 
Mdhımet Vasfi B. 

BOZOK 
SaÖı B. 
Süleyman Sırrı B̂  

BURSA 
Mustafa Fdhrnıi B* 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaüer : 

9 
2 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 140 

[Kabul Edenler] 

CANİK) 
Süleyman Necimi B. 
Talât Avnli B. 

CEBELİBEREKET 
Avnii Paşaı 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdül'haÛk B. 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa BA 

İsmail Kemal B, 
İsmet B. 
Mümini B. 
Zîya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazbaır Müfit B., 
Nedip Ali B. 

DİYARBBKİR 
Cava B. 
İbrahiım Tâİ B., 
Zülfü B. 

EDİRNE 
• Faik B. 

ELÂZİZ 
MulAtJin B., 
Musfeıfa B. 
Naci B. 
Süleymlan B. 

ERGANİ 
İhsanı Hâmliit B, 
Kâzım Vethlbli) B, 

ERTUĞRUL 
Ahmıet İfföt Bi 
HaS B, 

— 3 

GAZİANTEP 
AM Cenıanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhîttlin B, 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
NazmS; B.: 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B., 

İÇEL 
jDtr*. Tevfik B. 
Emitaı B. 

İSTANBUL 
Akçoraıoğiu Yusuf B. 
Ali Rıza B:. 
Beıhiç B. 
•Dr. Hakkı ŞiniaSi Paşa 
Halmdii B., 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rtişflü B, 
Kâimlil B. 
Mahmut Celâl B, 
IMuisıtafa Ralhmli B. 
Mjünlilr B. 

(KARESİ 
Ali Şuura B. 
Kâzıim Paşa 
Osman Niyazli B. . 

KASTAMONU 
Ai Nazmfi B̂  
Ali Rızia B. 
Mielhmet Fuaıt B. 
Nedimemin M<ola B. 

10 — 

KAYSERİ 
Ahmet HImii B. 
Dr. Hait B. 
SalbJt B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevkte* B. 

KOCAELİ 
İbraJhilmı B. 
Ibralhlimı Süreyya B. 

KONYA 
Byüıp Saibni B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Musıüafa Feyzi B. 
Refik B. 

KOZAN 
Aİ Şad̂ i B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp BA 

Rıza B. 

MALATYA 
Bediır B. 
Dr. Him'i B.( 
Resti B. 

MARDİN 
Abdıüllgani B. 
Abdilrezzak B. 
Ali Rca B. 

MUŞ 
Uya® Siaım'i B. 

NİĞDE 
Atia B. 
Gaip B, 



ORDU 
Hamdı B. 

Recai B. 

RİZE 

Esait B. 
Fuaıt B. 
Hasara Oavik B, 

BURSA 
NuıHetttiitı Paşa 

DERSİM 
Fettlidura Piki* B. 
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SARUHÂN 
Ethöm B« 
Kemal B, 
Mehmet Saihrö B. 
Y&şar B. -

SİİRT 
Maffi Hulkii B. 
Malhmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtüi B. 

. 1926 C : 1 

SİVAS 
Muammer B. 
Raısim B. 

SİVEREK 
Hail Fattni B, 
Kladiıfi Ahmet B. 
ıMalhmuit B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Metanet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemü B. 

[Reddedenler] 

ERZURUM 
Rialİf B. 

ESKİŞEHİR 
Arüf B. 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
Refet Paşa 

KASTAMONU 
Halt B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Câzâm B. 

KARESİ-
Mehmet Vehbi B. 

[Münhaller] 

İstanbul : 1 
Manisa : 1 

TRABZON 
AbdulaflrB. 
Ahmet Mjuhtaa: B. 
Hasan B. 
Süleyman! Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

ZONGULDA 
Ragıp B. 
Tırnak Hilmi B, 

MERSİN 
Besıim B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

Toplam 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
RemlaiL B. (M.) 

AFYÖNKARAHİSAR 
Kâmil B. 
\MiuiSb. Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Musttbıfaı VebJbi B. 

AMASYA 
Ali Rıaia Bi 
Esait B. 
Naıfliz B, 

ANKARA 
Al; Fuat Paşa (M.) 
Oaızü Mustafa Kemal 

Paşa (Röisicumhıır) 
Hlmti B.

ANTALYA 
Ahmet SâJkü B. 
Mıuıiat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
TafâlC B. 

AYDIN 
Dr. Maızhar B. 
Müthat B. 

BAYEZİD 
SüteyımJaın Sudfo B. (M.) 
Şef ilk B. 

BOLU 
Cevtait Abbas B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Alvni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Â.) 

BURDUR 
Hüseyin Bâkıi B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Neaaıtü1 B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reilsveküü) 

CANİK 
CaMit 'Paşa 

ÇATALCA 
Şalidir B ; 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzii B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

EİÂZİZ 
Hüseyin t. 

ERGANİ 
İhsan B. 
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ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B., 
İbrahim B. 
RaisSim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhalk B. (M.) 
Sabflt B. (M.) 

ERZURUM 
HâM B. 
Mıünliır Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziiyaettıin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hâoim MuhMn B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarik B. (M.) 
Şevket B. (M.) 
Tabir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. v ^ 
Zeikli B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsmiü) B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhltaır B, 
Dr. RefıJk B., 

Eddp Servet B. 
Hamddlaih Suphi B. (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzıım Katfaibelkir Paşa 
Tevfök Kâml B., 

İZMİR 
Mahmut Esaıd B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Haımdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
IstMâl Mah. M. U.) 
Haydar Adi B. (M.) 
Huilû'si B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

•KAYSERİ 
Zeikli B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfii Müfit B. (Şark Is-

tiüklâl Mah. Â.) 
Yahya Gaip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Beklilr B. (M.) . 
Fuait B. 

Naim Hâzini B. 
Tevfiik Fikret B. 

KOZAN 
Af Saip B. (Şark İstik
lâl Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuıri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Ismöt Paşa (Başvekil) 
Malhmıuıt Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 

' 'Mütbat B. 
Tahsin B» 

MARDİN 
Nedip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esialt. B. 
Şükrü Kaya1 B, 
Yunıuıs Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
EbubeMır Hazım B. 
HâM; B. (M.) 

ORDU 
Faik B, (M.) 
.Halil 'Sutfcı B. (M.) 
femiail B. 

» 4 ı . 

SARUHAN 
Abiıdü'n B., 
Mustafa Fevzti B. (M.) 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer ŞevM B. (M.) 
Haflliis Turgut B, 
Rahmi B. 
Ziiyaettümı B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Affli Sururi B,, 
İsmail B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
FaiÜk B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
•Emlim B, 
Kâmlffl B. (M.) 
Mustofıa Vasfii B. 

TRABZON 
Nebizade Harndi B. 
Şefdik B. (M.) 

URFA 
Alıi B, 
Saffet B, (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. (M.) 
Müniip B. 

ZONGULDAK 
Hali B. (M.) 
Yusuf Ziiyaı B.j 
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Malatya Ergani 

] 

AFYO'NKARAHİSAR 
(İzzet Ulvi B. 
Saklılk B, 

AKSARAY 
iBesüm Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Naıflilz B 

ANKARA 
Ali B.. 
İhsan B 

ANTALYA 
Atalet Saki B, 
Raslih. B. . 

ARTVİN 
muü B. 

AYDIN 
TaflMffin B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Suikırti B. 

BİTLİSİ 
Mubftttiia Nâmıi B. 

BOLU 
Or. Emlin Cemal B. 
Mdhm'et Vasfii B. 

BOZOK 
Salih B. . 
Süleyman Sim B. 

BURSA 
Muistaifa Fehmi' B. 
Nuıriettliın Paşa' 

CANİK 
Talâlt Avm B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa1 

- Diyarbekir Demiryolunun inşası Hakkındaki Kanın 

Aza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 111 
Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Vlünhaîler : 

0 
ı 

' 2 
Eteye iştirak etmeyenler : 174 

[Kabul Edenler] 

| ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalk B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmıa!! Kemal B. 
'İsmet B. 
Muindir B, 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
FeıiMun Filkri B. 

DİYARBEKİR 
Cavlit B., 
İbrahim Tâli B, 
ZüMi B. 

EDİRNE 
Faik B 

FT Â7İZ • ' J > 'i-\W it M t 

Mustafa B 
Naci B 
Süleyman B„ 

ERGANİ 
İhsan 'Hâmıilt B. 

ERTUĞRUL 
« a l i B. 

ERZURUM 
Câzİm B. 
Rüşttü Paşaı 

GAZİANTEP 
•Ali Genanî B, 
Ferit B4 

Şahini B. 
GENÇ 

Mulhiitöiiû B. 

— 31 

HAKKÂRİ 
Nazmli B* 

İSPARTA 
İbrahim B 
Müikerrem B4 

tÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Afeçotraioğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. . 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâml B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuurii B. 
Osman NiyaziB. 

KASTAMONU 
A l Naatni B. 
IMehmiet Fuat B. 
Neümıettffinı Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Haffi* B^ 
Salbiiıt B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Ibıialhilrn Süreyya B. 

KONYA 
Fuat B., 
Kâzım Hiüsoü B. 
Muısitiaifa B< 
Refilk B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Aİ Şadü B., 

3 — 

ıun Neticei Arası 

(Nisap Yoktur 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B< 

MALATYA 
Bedir B, \ 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdılkadıi»: B, 
MtMraıt B. ;. 

MARDİN 
Abdülgarii jB. • 
Abdüikezzak B, 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE. 
' Esat B., i 

MERSİN 
(Besim B. i 

¥ Ö Ş 
İlyas Sarniı B.; 

NİĞDE 
Ata B. 
GaHip B. 

ORDU 
İsmail B. j . 

RİZE 
'Esat B, 
Fuat B. j 
Hasan Cavjt B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. i 

SİNOP 
Recep Zühjtü B. 

sjlVAS 
Muammer İB. 
Ziyaettin Bj. 



SİVEREK 

Halil Fahri B, 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ADANA 
îıstmıaiü Safa B, (M.) 
Kemal B. (M.)| 
Zaımûr B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Alli !B. (Ankara Isitjiikilâl 
Mattı. Reisti) 
Kâimi B. 
iMuısa Kazam B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi Bj 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA' 
Alli Fuat Faşa (M.) 
Gazli Mustafa Kemal 
Paşa (Reiısioumhur) 
Hilmli B, 
Şalkütr B. 

ANTALYA 
Hasam SutSu B. 
Mıuınaıt B. 

ARDAHAN 
Taıhsıiın B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Dr. Mazhar B. 
Dr, Reşjil Gafliilb B. (An-
Ikara tstiilkllal Man. A.) 
Mıithat B, (M.) 

t : 75 22 . 3 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B . 
Faik B, 

. 1926 C i 1 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

[Müstenkifler] 

„, ERZURUM 
Rafif B, 

[Münhaller] 

İstanbul : 
Manisa : 

1 
1 

Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 

Toplam 2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BAYEZİD 
Süleyman Suldli B. (M.) 
Şef* B. 

BİGA 
Samtİh R'iifalt B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
FıaıMı Rrîkı B. 
ŞülMi B, (M.) 

BOZOK 
Ahmielt Haîmdii B. 
Avril B. (Şark İstiklâl 
Malı. A.) 

BURDUR 
Hüıseyim 'Bâfcli! B. (M.) 
Mustafa Şeref B, (M.) 

BURSA 
•Necati» B., 
Ösmanı Nmffi B. (M.) 
Refet B. (Reilsvekii) 

CANİK 
Cavi: Paşa 
Süleyman Necmfiı B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B, 

ÇANKIRI 
Rütöaib B, 
Talâlt B., 

ÇATALCA 
Şalklür B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
'Neoüp Alti B. (Anfeara ts-
rtflkıEÎ Malh. M. U.) 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Ahmelt Şükrü B. (M.) 

DİYARBEKİR 
•Fevzfi B, 
Şeref B., 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüiseyün B< 
ıM:ubJltiiw B. (M.) 

ERGANİ 
İhsan ©. 
Kâzım Vehbi K, 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
Dr,. Fikret B, 
llbnaMm B. 
Kostüm B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abduihak B, (M.) 
'Sabi B. (M.) 

ERZURUM 
•Halet B, 
Münıir Hüsrev B. 
Ziyaetıtlinı B. (M.) 
Abdullah Azmi B. (M.) 

Refet B< 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi1 B. 
Kılıç Ali B. (Arikara İs
tiklâl Malı. A.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hadim Muhltıtıin B. (Şark 
îstiMâl Malı ReM) 
Halkkı Tarak B. (M.) 
Kâzım B. 
ŞeVket B. (M.) 
Tahtı B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasiaın Pehmli B, 
Zekıi B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. A.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhter B. 
Dr. Halkkı Şfanafc Paşat 
Dr. Reffik B. (V.) 
Edip Servet B, 
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HamcMah Susptıti B. (M.) 
Hüseylin Rauf B., 
îsimialift Caabuİat B. <M.) 
Kâzım Karabete- Paşa 
ReM Paşa 
Tevfik Kâmffl B* 

İZMİR 
'Dr. Tevfiilk Rüştü B. (V.) 
Mahmut Cefâl B. 
Mahmut Bsaıd B. (V.) 
Mustafa Neoaitü B. (V.) 
Mustaıfia Rahmli B< 
Osmiaınızadie Harndöı B. 
Saraçoğlu! Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstifti» Malı. M. U.) 
Haiydar Adi B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cav* B. 
Mehmet Vehbi' B, 

KARS 
Agaogkı Ahmet B* 
Ömeri B. 

KASTAMONU 
, Mi Rıosa Bt 

HSaffît B. 
Hasam. FehımSı B, 
Vteled Çelebli B. 

KAYSERİ 
Ahmet Himi B* 
ZeMi B< 

KIRKLARELİ 
De Ftfalt B« 

KIRŞEHİR 
ADİ Rıza B. (M.) 
•Lûflfli Müfiilt B. (Şark ts-
Olkflâıî Mah. Â.) 
Yalhya Gaip B. (M.) 

KOCAELİ 
MuSMaı B< 
SPaJfifet B+ 
Şükrü B, 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Byüp Salhrâ B. 
'Musa Kâzım' B. (M.) 
Musitalfia Feyzli B, 
Naliira Hâzüm B. 

KOZAN 
Al Salip B. (Şark İstik
lâl Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B< 
Faik B'̂  
Nuirtil B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Isttrtet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nediim B. 

MARAŞ 
Mehmet B-
Tahsin B, 

I MARDİN 
I Necip B. (M) 
I Yalkuıp Kadri B̂  
I MENTEŞE 
I Şükrü Kaıya B. 
I Yumuş Nadü B. 
I MERSİN 
I Niyazi B. (M.) 
I MUŞ 
I Osman Kadri B. (M.) 
I Rızia B. 
I NİĞDE 
I Ebuhıekllr Hazım B. 
I (Hafi*-B. (M.) 
I ORDU 
| Faülk B. (M.) 
I Halli Sıtkı B. (M.) 
I Halmdli B. 
I Recali B. 
I RİZE 
I Ali B. (Ankara İstiklâl 
I Mah. Â.) 
I Eknem B. 

I SARUHAN 
I Mah. Â.) 
I Mehmet Salbrii B. (V.) 
I iMJustaffiaı Fevzi B. (M.) 

I SİİRT 
Haili Hufflöî B* 

I 'Mahmut B. 
I SİNOP 
I Dr. Rıza Nur B. (M.) 
I Yusuf Kemal' B̂  

• P — • 

SİVAS 
iDr. Ömer Şevki B. (M.) 
HalDs Turgult B, -
Rahmli B. 
R'asüim B. ( t A.) 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Suruttii B. 
tsmaÜ B. (M.) 

TOKAD 

'Belklilr Samli B. 
'Emlini B. 
Kâmffl B. (M.) 
IMıMalfia Vasfiiı B.; 

TRABZON 
Rahmi B. 
Şefik B, (M.) 

URFA 

A l B, 
Salffet B. (M.) 
Yahya Kental B. (M.) 

V^N 

Hakka B, 
İbrahim B. (M.) 
Miinıiip' B. 

ZONGULDAK 

Haia M. CM.) 
Rlagııp B. 
Tumato Hflmi B. 
Yusuf Zty&ı S* 
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Arada - Diyarbekir - Ergani Arasında Demiryolu İnşasına Dair 22 Mart 1340 Tarih ve 448 Numaralı 
Kanunun İlgası Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 
287 
97 

94 
2 
1 
2 

190 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmeyenler 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Alli B. 
îhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfti B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

[Kabul Edenler] 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

ELÂZİZ 
Mustafa -B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Raif B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmil B. 

Münir B. 
KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgarti B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B, 

SİVAS 
Muammeri B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. 

— 316 — 



t : 75 22 . 3 . 1*26 C : 1 

[Reddedenler] 

DİYARBEKlR 
Cavit B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Müstenkif] 

ERZURUM 
Raif B. 

[Münhaller] 

İstanbul 
Manisa 

Toplam 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Ankara .İstiklâl 
Mah. Reisi) 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fut Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr, Reşit Galib B. (An
kara İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman1 Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Âzası) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakür B. 

DENİZLİ 
B Dr. Kâzım B. 

Haydar Rüştü B. 
J Necip Ali B. (Ank. İstik

lâl Mah M. U.) 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZtZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. (M.) 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 

J Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mah. Âzası) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (Mı) 
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GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karebekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

t : 75 22 . 3 

Ömer B. 
KASTAMONU 

Ali Nazmi B. (M.) 
Hailit B. 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfi Müfit B: (Şark İs
tiklâl Mah Âzası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. (Şark İstik
lâl Mah. Âzası) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 

. 1926 C : 1 

I İsmet Paşa (Başvekil) 
i Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
I Mithat B. 
I Tahsin B. 
I MARDİN 
8 Abdülrezzak B. 
I Necip B. (M.) 
j Yakup Kadri B. 
I , MENTEŞE 
S Şükrü Kaya B. 
I Yunus Nadi B. 
I ' MERSİN 
i Niyazi B. (M.) 

, MUŞ 
S Osman Kadri B. (M.) 
S Rıza B. 

NİĞDE 

İ Ebubekir Hazım B. 
Halit B. (M.) 

I ORDU 
S Faik B. (M.) 
I Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
I Ali B. (Ankara İstiklâl 
S Mah. Âzası) 
S Ekrem B. 
I Esat B. 
| Hasan Cavit B. 
I SARUHAN 
I Abidin B. 

Mehmet Sabri B. (V.) 
I Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
I Halil Hulki B. 
| Mahmut B. 
I SİNOP 
1 Dr. Rıza Nur B. 

ım> • • 

I Recep Zühtü B. 
I Yusuf Kemal B. 
I SİVAS 
I Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
I Halis Turgut B. 
1 Rahmi B. 
I Rasim B. (t. Â.) 
I Ziyaettin B. 

I SİVEREK 
I Ziyaettin B. 
I Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
I Ali Sururi B. 
I İsmail B. (M.) 
I TEKİRDAĞ 
| Cemil B. 
I TOKAD 
| Bekir Sami B. 
I Emin B. 
I Kâmil B. (M.) 
I Mustafa Vasfi B. 
I TRABZON 
I Hasan B. 
I Rahmi B. 
I'Şerik B. (M.) 
I URFA 
I Ali B. 
I Saffet B. (M.) 
1 Yahya Kemal B. (M.) 
I VAN 
j Hakkı B. 
I İbrahim B. (M.) 
E Münip B. 

ZONGULDAK 
i Halil B. (M.) 
j Ragıp B. 
I Yusuf Ziya B. 
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S. Numarası : 109 

KELLER - MALATYA - ERGANİ DEMİRYOLUNUN İNŞASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GE
LEN (1/803) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE NAFIA VE MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENLE

Rİ MAZBATALARI 

Türkiye 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
29 Kânunuevvel 1341 

Adet 
6 

6206 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîifesine 
Keller - Malatya - Ergani Madenî - Diyarbekir 

demiryolunun inşası hakkında Nafia Vekâletince tari
zim ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 
Kânunuevveli 1341 tarihli İçrîmaında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvib edilen kanun lâyihası ila esba
bı mucibe mazbatasının musaddak sureti lefffen tatk-
dim okunmuştur. Muktezasının ifasına ve neticesi
nin işarına müsaade buyrulmasını rica eylerim efen
dini. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Cenubu Şarki hudut vilâyetlerimizin normal ana-

şimendifer hududu vasıtasiyle memleketin aksamı Gar-
biyesine biran evvel raptı hususundaki Mizum ve ih
tiyacı katiye binaen üç yüz kırk iki» senesinde inşa
ları mukarrer ve inşalarına devanı edilecek olan An
kara - Kayseri - Sivas ve temdidi Samsun - Sivas -
Kayseri - Ulukışla ve Ereğli - Ankara ve Kütahya 
- Tavşanlı ve temdidi ve Afyonkarahisar - Dinar hat
larının inşaatı tehir edilmemek ve bu inşaata ırası 
halet etmemek şartiyle idarî, askerî, iktisadî fevait ve 
muhassesatı derkâr olan Keîüer - MaMya - Ergaöi 
madenî - Diyarbekir demiryolyununda en evvel inşa
sı mukarrer demiryoilar meyanına ithali ile üç yüz 
kırk iki senesinde inşasına mübaşeret edilmesi Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 3 . 10 . 1341 ta
rihli ve birinci şube 2727 numaralı mahrem işaret-i 
tezkeresiyle talep ve işar oluiîMnuştur. Afyonkarahi
sar Dinar hattı hariç olmak üzere diğer hatlar an
cak üç yüz kırk iki senesi bütçesine vazedilen tah
sisat ite bunların inşalarına devam edilecektir. Er
kânı Harbiye Riyasetinin 1342 senesinde inşasına lü
zum göstremekte olduğu Kellerden başlamak, Ma

latya'dan geçilerek Ergânimadeni - Diyarbekir'e mün
tehi olmak üzere inşası Erkânı Harbiye Riyaseti iSe 
ahiren biîitHâf kararlaştırılmış, ve ona göre tertip 
oü ısıran iâyihâi kanuniye leffen takdim kılınmıştır. 
Mezkûr lâyiha iktisabı banuniyet eylediği takdir
de üç yüz kırk iki senesi Bütçe lâyihasmda muhar
rer Arada - Diyarbekir - Ergani dar hattı yerine Kel
ler - Malatya - Ergani madenî Diyarbekir yazılacak 
ve Nafıa Vekâletinin senei mezbure bütçesinin 260 ncı 
faslıım-n ikinci maddesine bir milyon lira daıha ilâve 
edilerek buna mukabil mülhak demiryoilar inşaat 
ve işletme Müdürüyeti Umumiyesinin senei mezbu
re bütçesinin birinci faslının beşinci maddesine me
murin ücürat ve ikramiyesi olarak (56 680) ve ikinci 
masarif İdare fashmin keza beşinci maddesine (5020) 
ve üçüncü inşaat ve işletme masarifi umumiyesi fas-
ÜHÎHI beşinci maddesine (938 300) lira konulmak lâ
zım geleceği arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 

Karar Numarası 5 
5 . 1 . 1926 

Esas Numarası 1/803 
Nafıa Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İktisadî, idarî ve askerî ehemmiyeti derkâr olan 

Keller - Malatya - Ergani - Diyarbekir hattının in
şası hakkında Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umu-
miyeden Nafia Encümenine muhavvel 2930 numara
lı ve 20 Kânunuevvel 1341 tarihli lâyiha! kanuniye 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bağdat demiryoluna Keller istasyonundan iltisak 
etmek üzere inşasına lüzum gösterilen Nafia Encü
menince de fevaid ve muhassenatı derkâr bulunan 
işbu hattın Keller istasyonundan veya Ceyham1 istas
yonu da dâhil olduğu halde Kellere kadar olan mesa
feden iltisak peyda etmesi iktisaden ve askerî noktai 
nazara göre daha müfit olacağı zemininde durudı-
raz ınüta&at ve müzakerat icra ve Encümence da
vet olunan Nafıa Müstaşarı ve Demiryoilar Müdürü 
Umumisi ile Erkânı Harbiyei Umumiyeden izam olu
nan miralay Vehbi Beyefendinin bu baptaki noktai 
nazarları istima olundu. Cihatı camia ve muhtelife-
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den ehemmiyeti vaıestci izah bulunan hattın inşa
sı hakkında ittifakı tam hâsıl olmakla beralber he
nüz güzergâhı hakkında kati istikşafı icra olunma
dığı anlaşılan ve haltın atiyen hiçbir tadil ve tebdile 
mahal kalınanvak ve menafii memleketi tam ve kâmil 
bir suretle teımn etmek üzere Ceyhan'dan itibaren 
Keller istasyonu da dâhil olduğu halde Bağdat demir
yoluna en münasip bir noktada iltisak etmek üzere 
inşası ve maddenin buna göre tadili istenilen tahsi
satın itası muvafık görülmüş ve tanzim olunan Iâyi-
hai kanuniyenin Riyaseti Celileye takdimine karar 
verilmiştir. 

Reis 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Kâtip 
Ordu 
Recaî 

Aza 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Çorum 
Ziya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata 

Numarası 
171 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Aydın 
Mithat 

Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfi 

Aza 
Biga 

Esas Numarası 
1 

803 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Keller - Malatya - Ergani - Diyarbekir demiryo
lunun inşası için beş senede sarfedilmek üzere kırk 
beş milyon liranın tahsisi hakkında Başvekâletten 
mevrui lâyihai kanuniye ile Nafıa Encümeni mazba
tası Nafia Vekili Namına Demiryollar İnşaat ve İş
letme Müdiri Umumisi Cevdet Bey hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek hükümetin esbabı mucibesinde, gerek Na
fia Encümeninin mazbatasında dermeyan kılınan mü

lâhaza sebebiyle işbu hattın bir an evvel inşası lü
zumuna kail olan Encümenimiz lâyihai kanuniyeyi 
Nafia Encümeninin tadilâtı dairesinde kabul eyleyerek 
Heyeti Umumiyeye takdim eylemiştir. 13 Mart 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakır 

Hisıi imzada bulunmadılar 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzını Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Renizi 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Hükümetin Teklifi 

Keller - Malatya -• Ergani Madeni * Diyarbekir 
Demiryolunun İnşası Hakkında Kanun 

Madde 1. — Keller - Malatya - Ergani made
ni - Diyarbekir inşası için beş senede sarfedilmek ve 
her sene sarfı icap eden miktar bütçeye konulmak 
üzere kırk beş milyon liranın sarfına mezuniyet ve
rilmiştir. 

2, İşbu kanun 1342 senesi Martından itibaren 
meriyülicradır. 

3. İşbu kanunun icrayı ahkâmına Nafia ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
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Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Bulunmadı 

Nafia Vekili 
Ali Cenanı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Nafıa Encümeninin Tadüi 

Ceyhan - Keller Arasında Bir Noktadan Başlayarak 
Malatya - Ergani - Diyarbekir Demiryolunun tnşası 

Hakkında Kanun 
Madde 1. — Ceyhan - Keller istasyonları arasında 

bir noktadan başlayarak Malatya - Ergani Diyarbe-
kir'e müntehi olacak demiryolunun inşası için beş 
senede sarfedilmek ve her sene sam icap eden mik
tar bütçeye konulmak üzere kırk beş milyon lira tah
sis olunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası ; 107 

HARP KAZANÇLARI VERGİSİ KARARNAMESİNİN 16 NCI MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI
NIN TEFSİRİNE DAİR (3/297) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE KAV ANİNİ MALİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

3 727 
12 . 10 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Haym Naum Efendi namına izafetle senini mükel
lefiyet zarfında 8 850 lira ile teferru edilen eytamha-
neden naşi harp kazançları vergisi kararnamesinin 
16 ncı maddesinin sekiz numaralı fıkrasına tevfikan 
ve on ikinci maddede muharrer nisbeti fark üzerinden 
1 270 lira harp kazançları vergisi tarh ve tahakkuk 
ettirilmesi üzerine vergii matruha karşı mezkûr mü
essese müdtri Anjel imzasiyle müddeti kanuniyesi 
zarfında verilen itiraz istidanamesinde mezkûr eytam-
hane binasının harpten mütelıassıl kazanç ile tefer-
ruğ edilmiş olmayıp bir kısmı iane bir kısmı da mil
let tarafından verilen mebaliğle Darüleytam ittihaz 
olunmak üzere Haham Başı mevkiinde bulunan Haym 
Naum Efendiye izafetle intikal muamelesi icra kılı
nan mahallî mezkûr öteden beri eytamhane olarak 
istimal ve bir taraftan muhasses varidatı olmayıp 
ianat ve teberruat ile idare edilmekte bulunmuş oldu
ğundan vergi matruhun terkini talep edilmekte 
ve mezkûr eytamhanenin müessesatı hayriyeden bu
lunması dolayısıyle kararnamenin on altıncı madde
sinin sekizinci fıkrasına tevfikan vergi ile mükellefi
yeti muvafıkı madelet görülmemekte ise de harp ka
zançları vergisi kararnamesinin muafiyet faslında bu 
bapta bir gûna sarahat mevcut olmamasına binaen 
hazinece bir gûna muafiyet tesisine imkân görüle
memekte olduğu cihetle Hilâli Ahmer Cemiyeti hay-
riyesinin muafiyeti oîbaptaki kararı tefsiri icabından 
bulunmasına binaen Cemiyeti Mebhuse hakkında itti
haz buyrulan işbu karar tefsirinin gerek mezkûr ey
tamhane ve gerek emsali müessesatı hayriye hakkında 
da tatbiki muvafıkı madelet görülmekte ve fakat tef
siri vaki umuru dine maksur olmak itibariyle idare-
ten tefsir ve teşmili gayrı caiz bulunmakta olduğun
dan keyfiyetin Meclisi Âlice tefsiri Maliye Vekâleti 

Cellleshıin 20 . 1 0 . 1340 tarih ve Varidat Müdiri
yeti Umumiyesi 950/8880 numaralı tezkeresiyle talep 
edilmiştir. Muktezasının ifasına müsaadei riyaset pe-
nahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye 
Türkiye Büyük Milet Meclisi 

Kavani Maliye Encümeni 
Adet 

58 
8 . 3 . 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası Riyaseti 
Celileye 

Haym Naum Efendi namına izafetle senini mü
kellefiyet zarfında 8 850 lira ile teferru edilen eytam-
haneden naşi harp kazançları vergisi kararnamesinin 
on altıncı maddesinin 8 numaralı fıkrasına tevfikan 
ve on ikinci maddede muharrer nispet üzerinden 
1 270 lira harp kazançları vergisi tarh ve tahakkuk 
ettirilmesi üzerine vergi matruha karşı mezkûr mües
sese müdürü Anjel imzasiyle müddeti kanuniyesi zar
fında verilen itiraz istidanamesinde mezkûr eytamha
ne binasının harpten mütelıassıl kazanç ile teferruğ 
edilmiş olmayıp bir kısmı iane ve bir kısmı da mil
let tarafından verilen mebaliğle Darüleytam ittihaz 
olunmak üzere Hahambaşı mevkiinde bulunan Haym 
Naum Efendiye izafetle intikal muamelesi icra kılı
nan mahalli mezkûr öteden beri eytamhane olarak is
timal ve bir taraftan mütelıassıl varidatı olmayıp ia
nat ve teberruat ile idare edilmekte bulunmuş oldu
ğundan vergiyi maruzun terkini talep edilmekte ve 
mezkûr eytamhanenin müessesatı hayriyeden bulun
ması dolayısıyle kararnamenin on altıncı maddesinin 
sekizinci fıkrasına tevfikan vergi ile mükellefiyeti 
muvafıkı madelet görülmemekte ise de harp kazanç
ları vergisi kararnamesinin muafiyet faslında bu bap
ta bir gûna sarahat mevcut olmamasına binaen hazi
nece bir gûna muafiyet tesisine imkân görülememek
te olduğu cihetle Hilâli Ahmer Cemiyeti hayriyesinin 
muafiyeti oîbaptaki karan tefsiri icabından bulunma
sına binaen Cemiyeti Mebhuse hakkında ittihaz buy
rulan işbu kararı tefsirinin gerek mezkûr eytamhane 
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ve gerek emsali müessesatı hayriye hakkında da tat
biki muvafıkı adalet görülmekte ve fakat tefsiri vaki 
müvellidine maksur olmak itibariyle idareten tevsi 
ve teşmili gayri caiz bulunmakta olduğundan keyfi
yetin Meclisi Âlice tefsiri lüzumuna dair Başvekâle
tin 12 . 10 . 1340 tarih 6/3727 numaralı tezkeresi 
mütalaa ve icabı müzakere olundu. 

Harp kazançları kanununda bu gibi müessesat na
mına teferruğ edilmiş olan emvali gayri menkulenin 
harp kazancı vergisinden istisnasına dair bir kayıt 
yoktur. Filhakika Hahambaşı namına teferruğ edilip 
Darüleytama terki tahsis olunan binanın kısmen iane 
ve kısmen millet tarafından teberru edilen para Me 
satın alındığı müspet ise kararnamenin on altıncı mad
desinin sekizinci fıkrası mucibince ve emsali hima-
yei Etfal Cemiyeti müessesesi veçhile mezkûr binanın 
da harp kazancı vergisinden istisnası muvafıkı ma-

delettir. Keyfiyetin berveçhiati tefsirine müsaade buy-
rulması zınunmda Heyeti Celileye takdime karar ve
rilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan 
Aza 
Ordu 

Hamdi 
Fıkrai Tefsiriye 

tane ve teberru edilen para ile satın alınarak şa
hıs namına teferruğ edildiği halde ahiren müessesatı 
hayriyeye terk ve tahsis edildiği sabit olan mebani-
den harp kazançları vergisi alınmak. 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 
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Sıra Numarası : 106 
MALÜLİNİ GUZATIN TERFİH VE İKDARI HAKKINDAKİ KANUNUN TEFSİRİNE DAİR 3/64 
NUMARALI ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ TEZKERESİ VE KAVANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 
sinde sağ baeağu kat edilmiş olan Erkânı Harp Kay-Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalenvi Mahsus Müdiriyeti 

Atfet 22 . 10 . 1338 
1904 Karar 

6 Kayıt 
1758 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisince derdesti tanzim bulunan 

maluiini guzatsn terfih ve ikdarı hakkındaki kanunun 
intişarına intizar eylemesi tavsiye edildiği halde terfi
an tekaüdü tercih etmekle Miralaylıkla tekaüdü icra 
edilen dördüncü fırka piyade kumandanı olup Sakar
ya Muharebesini müteakip icra edilen Afyon Mulıa-
rebatında mecruh olarak aldığı ceriha neticesinde 
sağ bacağı kat edilmiş olan Erkânı Harbiye Kayma
kamı Köstenceli İsmail Hakkı Bey (B 11 - 321) bu 
defa malilini guzat kanunundan istifade etmek üzere 
müracaat etmekle işbu kanunun neşrinden pek çok 
evvel mecruhiyetleri doîayısıyle arzulariyle ve terfi
an taltifleri icra edilerek tekaütlükleri icra edilmiş bu
lunan diğer ümera ve zabıtanın mezkûr kanundan is
tifadeleri mümkün olup olamayacağının berayı tef
sir Meclisi Âliye arzı Müdafaai Milliye Vekâetinin 
14 . 9 . 1338 tarih ve Muamelâtı Zatiye dairesi 25719 
numaralı tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 
21 . 10 . 1338 tarihli içtimaında takarrür etmekle 
-ifayı müktezasiyle neticenin işarına müsaade buyrul-
masmı rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kavanîni Maliye Encümeni 
Adet 8 . 3 . 1926 

57 
Kavanîni Maliye Encümeni Mazbatası Riyaseti 

Celileye 
Büyük Millet Meclisince derdesti tanzim bulunan 

maluiini guzatın terfih ve ikdarı hakkındaki kanu
nun intişarına intizar eylemiş tavsiye edildiği halde 
terfian tekaüdü tercih etmekle miralaylığa tekaüdü 
icra edilen dördüncü fırka piyade kumandam olup 
Sakarya Muharebesini müteakip icra edilen Afyon 
Muharebatından mecruh olarak aldığı ceriha netice-

ınakamı Köstenceli İsmail Hakkı Bey (A - 322) bu — 
defa maluiini guzat kanunundan istifade etmek üzere 
müracaat etmekle işbu kanunen neşrinden pek çok 
evvel mecruhiyetleri dolayısiyle arzulariyle terfian tal
tifleri icra edilerek tekaütlükleri icra edilmiş bulunan 
diğer ümera ve zabltanın mezkûr kanundan istifade
leri mümkün olup olamıyacağının berayi tefsir Mec
lisi Âliye arzı Müdafaai Milliye Vekâletinin 14.9.1338 
tarih ve Muamelâtı Zatiye dairesi 26719 numaralı tez
keresi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 21 . 2 . 1338 
tarihli içtimaında takarrür etmekle ifayı müktezasiyle 
neticesinin işarı lüzumuna dair Başvekâletin Riyaseti 
CelHcdeüi mnhavvel 22 . 10 . 1338 tarih ve 6/1758 nu-
nıaralı tezkeresi Encümenimizce tetkik ve mütalaa ve 
icabı müzakere olundu, 28 Şubat 1341 tarih ve beş 
yüz elli bir numaralı kanun bilumum maluiini aske
riyenin terfihi gayesini istihdaf etmesine ve hatta bi
rinci maddesinin ikinci fıkrasında dahi, İstiklâl Mu
hasebatı askerî maluller 22 teşrinievvel 1339 tarihli 
kanunun ikinci maddesinden istisnaen maaşı aslîleri 
esası dahilinde tekaüde sevk olunurlar) tabiri istisna-
siyle İstiklâl Muharebatı malullerine fazla müsaadat-
ta bulunması ile de kanunun bütün malulîne derecei 
şümulü teyit edilmiştir. Binaenaleyh kanunun tarihi 
neşrinden mukaddem maluliyetleri dolayısiyle velev-
ki terfian olsun tekaüt edilen maluiini askeriyenin de 
mezkûr kanun ahkâmından istifade etmeleri lüzumu
na kani olarak keyfiyetin berveçhiati tefsiri zımnında 
Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 
Kavanîni Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman 
Kâtip Aza 
Ankara Konya 
İhsan Mustafa 
Aza Aza 

Kırklareli Ordu 
Hamdi Şevket 

Fıkrai Tefsirıye 
8 Şubat 1341 tarihli ve 551 numaralı kanunun ta

rihi neşrinden mukaddem maluliyetleri dolayısiyle 
veîevki terfian olsun tekaüt edilen malulîni askeriye 
de mezkûr kanun ahkâmından istifade ederler. 
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Sıra numarası : 108 

MÜKELLEFİYETİ ASKERİYE KANUNU MUVAKKATİNİN 106 VE 110 NCU MADDELERİNİN TA
DİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/854) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDA

FAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6 

461 
9 Şubat 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin 106 

ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 2 Şubat 1926 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzu tasvib olunan kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifassna ve neticesinin işarına müsaa
de buyruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Mükellefiyeti askeriye kanununun 106 ve 110 

nuncu maddelerinin vuzuh ve sarahati kâfiyeyi ha
vi ve tayini ceza hususunda dahi bir nispeti adileyi 
muhtevi bulunmaması mevaddı mezkûre ahkâmı 
veçhile muameleye tabi tutulacakların muayenei tıb
biyelerinin icra ve mahal ve sureti istihdamlarında 
birçok müşkülât vukuunu badi bulunmaktadır. 

Binaenaleyh emri tatbikatta suhulet ve cürüm ile 
ceza arasında nispet temini maksadiyle ve mevaddı 
mezkûreyi muaddil olmak üzere tanzim kılman üç 
maddelik bir kıta kanun lâyihası tanzim ve lef fen 
takdim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 11 . 3 . 1926 

55 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
Müdafaai Milliye Vekâleti mükellefiyeti askeri

ye kanunununun 106 ncı ve 110 ncu maddelerini ta
dil etmek istiyor. 

106 ncı Maddenin tadilinden maksadı şudur: As
kerliği gelen kimse evvelâ muayenei iptidaiye defte

rine ismini kaydettirir. Mazereti olmaksızın bu mua
meleyi yapmazsa kanun onu cezayı nakdiye mah
kûm eder. 

i Bu muameleden sonra vaziyetini tespit ettirmek 
| için-sıhhatı ve ihtisası hususunda-ahzı asker mecli-
; sinde ispatı vücut etmede mecburdur. Mazereti ol-
I maksızm ispatı vücut etmezse ister bir gün geciksin 
| ister 35 yaşına gelinceye kadar ele geçmesin 106 
i ncı madde mucibince ceza olarak üç sene askerlik 
• yapar. Müdafaai Milliye bu cezayı cürümle nispet-
! siz buluyor ve tatbikatta firara sebebiyet vermek 
| gibi mahzurlarını görmüş. Şimdi bu üç sene ceza ye-
j rine şunu teklif ediyor : 

i 1. 35 yaşına kadar ele geçerse bilâkur'a askere 
j sevk etmek. 
j 2. Maksure hizmeti varsa nazarı dikkate al-
I mamak. 

3. Ele geçmek hususunda geciktiği müddet ka
dar hemsinierinden fazla askerliğe mecbur etmek 
(azamî bir buçuk sene) 

4. Ceza olarak fazla yapacağı hizmeti ifa etme
dikçe bedeli nakdî kabul etmemek. 

5. Otuz beş yaşından sonra ele geçerse hizmeti 
cezaiyeyi iki misli ifa etmek 

6. Kırk beş yaşından sonra beş sene inşaat hiz
metinde bulunmak 

Encümen vekâletin düşüncesini muvafık buldu. 
Yalnız tehdit kuvvetini biraz daha artırmak fikriyle 
hizmeti cezaiye ifasını gaybubet müddetinin bir mis
li değil iki misli olarak kabul etti-hizjp.eti askeriye
sinden başka iki seneyi geçmemek üzere-. 

Ve maddenin. manasını biraz daha vazıh kılmak 
için şeklini değiştirdik. 

Saniyen encümen, 35 yaşma kadar gaybubet edip 
ele geçtiklerinde askerliğe elverişli olmıyacak dere
cede vücutlarında arıza olanları da muayenei intihai-
yeye vaktiyle gelmediklerinden dolayı cezayi nakdiye 
mahkûm etti. 

Çünkü bu gibiler askerlik sinni geldiği zaman 
sakat olaydılar gözlenmezlerdi. Demek ki bilâhare bu 
arızai bedeniyeyi kazanmışlar. 

110 ncu-madde askere sevk edileceği zaman gel-
miyen veyahut gelip de firar edenlere aittir. Vekâlet 
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bunlar hakkında da 106 ncı maddedeki ahkâmı tat
bik ediyor. Yalnız hizmeti maksure haklarını tanıyor. 

Encümen, bu gibiler hakkında maksure hakkını 
tanımak gibi 106 ncı maddeye nazaran cezanın ha-
fifleştirilmesini anlamamış; aynen 106 ncı maddenin 
bunlar hakkında da tatbikine karar vermiştir. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata 

Reisi Namına Muharriri 
Karahisarısahip Rize 

Musa Kâzım Ekrem 
Aza Kâtip 

Ordu Kocaeli 
Recai İbrahim 

Aza 
Mahmut Nedim 

Hükümetin Teklifi 
Mükellefiyeti askeriye kanununun bazı madde

lerini muaddil kanun 
1. Mükellefiyeti askeriye kanununun 106 ncı 

maddesi berveçhiati tadil olunmuştur : 
(Muayenei iptidaiye defterine ismini kaydettir

miş olsun' olmasın herhangi bir mükellef muayenei 
intihaiyede bulunduğu mahal ahzı asker meclisinde 
ispatı vücut etmekle beraber 26 ncı maddede mu
harrer mazereti kanuniyesini ihbar etmez ve hemsin-
lerinin ilk tertibinin celp ve şevkine kadar da deha
let etmemiş veya ele geçmemiş bulunursa 35 yaşını 
ikmal edinceye kadar ele geçtiği tarihten itibaren 
ileli zahire ashabından olanların (iki gözü amma, 
dilsiz, kolsuz, bir kolu ve ayaklarının birisi madum 
veya madum hükmünde sakat ve topal ve mürürü 
zamanla zail olamıyacak ileli sariyeye müptela olan
lar) muayeneleri mahallerînce diğerlerinin iltihak 
edecekleri mahallerce icra ettirilmek ve maksureli 
iddiaları nazarı dikkate alınmamak ve cezalarını 
görmedikçe bedel vermek haklan refedilmek şartiyle 
ahzı asker meclislerince hali içtimada değilse meca-
lisi idarece hizmeti tamme olarak bilâkur'a asker 
edilir ve hemsinlerinin ilk kafilesinden ne kadar 
sonra dehalet etmişler veya ele geçirmişlerse o ka
dar müddet arkadaşlarından fazla ve cezaen istih
dam olunmak üzere bilâtehir sevk olunurlar Tehiri 
dehalet ne kadar olursa olsun hizmeti cüziye bir 
buçuk seneyi tecavüz edemez) bunlardan mahalle
rînce veya kıta ve müesseselerince icra ettirilen mu
ayeneleri neticesi katiyyen silki askeriden ihraçları 
takarrür edenler terhis olunur. Bundan gayrî her
hangi suretle haklarında verilecek raporlar tehiri 
sevk mahiyetinde addolunur. Ve cezalarınm refini 
ve hizmetlerinin tenkisini icap ettirmez. 

35 Yaşını ikmalden sonra ele geçenlerin hiz
meti fiiliyeleri başkaca ifa ettirmek üzere hizmeti 
cezaiyesi tazif ve 45 yaşından sonra ele geçenler beş 
sene inşaat ve emsali hidematta istihdam olunduk
tan sonra hemsinleri meyanına nakil ve kayıt olu
nurlar. 

Cezaen ifa ettirilecek hizmetin hizmeti fiiliyeden 
evvel veya sonra olmak üzere herhangi bir kıtada 
veya mahalde ifa ettirilmesinde Müdafaai Milliye 
Vekâleti salâhiyettardır. 

2. Mükellefiyeti askeriye kanununun 110 ncu 
maddesi berveçhiati tadil olunmuştur: (Kurası 
keşide olunmuş veya 109 ncu madde mucibince bilâ
kur'a asker olmuş bir mükellef (hizmeti tamme veya 
maksure) arkadaşlarının hini şevkinde vuku bulan 
daveti kanuniye üzerine gelmez ve bu da 64 ncü 
maddedeki sarahat veçhile bir mazereti kanuniyeye 
müstenit olmadığı meclisi idarece tasdik edilmiş bu
lunursa veya esnayı şevkinde misafirhaneden veya 
yoldan firarı tebeyyün ederse hini derdest veya de
haletlerinde arkadaşlarının bidayeti şevkinden iti
baren geçen eyyama nazaran 106 ncı maddedeki ah
kâm veçhile hizmeti cezaiyeleri tayin ve başkaca 
hizmeti fiiliyeleri (hizmeti tamme ve maksure) ifa 
ettirilmek üzere keza ahzı asker şubelerince künye
lerine şerh verilerek sevk olunurlar) 

3. İşbu kanun ahkâmı 106 ve 110 ncu madde 
veçhile istihdam olunmak üzere halen silâh altında 
bulunanlara da şamildir. 

4. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
5. Bu kanun ahkâmını icraya Müdafaai Milliye 

Vekili memurdur. 2 Şubat 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Behiç 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Şükrü 

Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muvenelli 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 



Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Mükellefiyeti askeriye kanununun bazı mad

delerini nuıad.dil kanun 
1. Mükellefiyeti askeriye kanununun 106 ncı 

maddesi berveçhiati tadil olunmuştur: 
(Muayenei iptidaiye defterine ismini kaydettirmiş 

olsun olmasın herhangi bir mükellef muayenei inti-
haiyede bulunduğu mahal ahzı asker meclisinde is
patı vücut etmekle beraber 26 ncı maddede muhar
rer ve mazereti kanuniyesini ihbar etmez ve hem-
sinlerinin ilk tertibinin celp ve şevkine kadar da de
halet etmemiş veya ele geçmemiş bulunursa 35 ya
şım ikmal edinceye kadar ele geçtiği tarihten itibaren 
ileli zahire ashabından olanların (iki gözü amma, 
dilsiz, kolsuz, bir kolu ve ayaklarından birisi madum 
veya madum hükmünde sakat ve topal ve müruru 
zamanla zaiîl olamıyacak ileli sariyeye müptelâ 
olanlar) muayeneleri mahallerince icra edilir. Bun
lardan muayene neticesi katiyyen silki askeriden ih
raçları takarrür edenler terhis olunur ve kendilerin
den 25 liradan 100 liraya kadar mahallî meclis ida
resince servetlerine göre cezayı nakdî alınır. Sıhhati 
muvakkaten askerliğe elverişli olmadığına dair hak
larında rapor verilenlerin şevkleri tehir olunur. 

Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede ah
vali sıhhiyeleri silki askeriden ihracı icap ettirirse ay
nı cezgyı nakdiye mahkûm olurlar. Diğer maluliyet 
iddiasında bulunacakların muayeneleri iltihak ede
cekleri mahallerce icra edilir. Bunlardan hizmeti as
keriyeye elverişli olduğu tebeyytin edenlerin ve mu
vakkat sıhhiye arızalariyle şevkleri tehir olunanların 
maksureli iddiaları nazarı dikkate alınmamak ve 
cezalarım görmedikçe bedel vermek hakları refedil
mek şartiyle ahzı asker meclislerince, hali içtimada 
değilse mecalisi idarece hizmeti tamme olarak bilâ-
kur'a asker edilir ve hemsinlerinin ilk kafilesinden 

ne kadar sonra dehalet etmişler veya ele geçmişler-
se hizmeti fiiliyesinden ayrı olarak o müddetin iki 
misli arkadaşlarından fazla ve cezaen istihdam olun
mak üzere bHâtehir sevk olunurlar. Tehiri dehalet 
ne kadar olursa okun hizmeti cezaiye hizmeti fiiliye-
den ayrı olarak iki seneyi tecavüz edemez. 35 yaşını 
ikmalden sonra ele geçenlerin hizmeti fiiliyeleri baş
kaca ifa ettirilmek üzere hizmeti cezaiyesi tazif edi
lir ve 45 yaşından sonra ele geçenler attı sene inşaat 
ve emsali hidematta istihdam olunduktan sonra hem-
sinleri meyanına nakil ve kajıt olunur. Cezaen ifa 
ettirilecek hizmetin hizmeti fiüiyeden evvel veya son
ra olmak üzere herhangi bir kıtada veya mahalde 
ifa ettirilmesinde Mi$dafaai Milliye Vekâleti salâhi-
yettardır. 

2. Mükellefiyeti askeriye kanununun 110 ncu 
maddesi berveçhiati tadil olunmuştur: 

Kura keşide olunmuş veya 109 ncu madde mu
cibince bjlâkura asker olmuş bir nüjkejlef (hizmeti 
tamme veya maksure) arkadaşlarının hini şevkinde 
vuku bulan davet üzerine gelmez ve bu da 64 ncü 
maddedekj sarahat veçhile bir mazareti kanuniyeye 
müstenit olmadığı meclisi idarece tasdik edilmiş bu
lunursa veya esnayı şevkinde misafirhaneden veya 
yoldan firarı tebeyyün ederse hini derdest veya deha
letlerinde arkadaşlarının bidayeti şevkinden itibaren 
geçen eyyama nazaran 106 ncı maddedeki ahkâm veç
hile hizmeti cezaiyeleri tayin ve başkaca hizmeti fiiliye • 
leri ifa ettirilmek üzere keza ahzı asker şubelerince 
künyelerine şerh verilerek sevk olunurlar. 

3. tşbu kanunun ahkâmı 106 ve 110 ncu mad
de veçhile istihdam olunmak üzere halen silâh altın
da bulunanlara da şamildir. 

4. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
5. Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili 
Memurdur. 
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Sıra Numarası : 110 

MÜBADELEYE TABİ EŞHAS ÎÇİN SADIR OLAN İLAMATIN SURETİ İNFAZI HAKKINDA BAŞ
VEKÂLETTEN GELEN (1/798) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ADLlYE VE MUVAZENEl 

MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem» Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6 6198 19 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mübadeleye tabi eşhas için sadır olan ilâmatın 

sureti infazı hakkında Maliye Vekâletince tanzim ve 
tevdi olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 20 Kânu
nuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvibedilen kanun lâyihasiyle esbabı mu
cibe mazbatasının musaddaki sureti lefffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasını ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyrulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Aher mahallere naklolunan veya firar, tagayyüp 

ve müfarakat etmiş olan ve 13 Eylül 1331, 5 Nisan 
1339 tarihli kanunlar mucibince emvali düyun ve mat-
îubatı tasfiyeye tabi tutulan eşhasın hini nakillerinde 
mutasarrıf bulundukları icareteynli müsakkafat ve 
müstağallâtı vakfiyenin hazine! evkaf ve emvali 
gayri menkulei sarielerinin hazine! maliye namlarına 
kaydı icra edilerek her iki kısım emvali gayri men-
kulenin takdir olunacak bedellerinden badettasfiye 
mezkûr hazinelerce ashabı namına emaneten irat ka
yıt olunması 15 Nisan 1339 tarihli Kanunun birinci 
maddesi ahkâmından bulunmasına nazaran bedelleri 
mukabilinde kanunen istimval edilen emvali mezkûre-
de sahibi evvellerinin hakkı tasarrufuk almadığı ci
hetle bunların deynlerinden dolayı bedelleri muka
bilinde hazineteyn uhtesine intikal eylemiş olan em-
vaîi mezkûrenin ashabı matlup tarafından haciz ve 
furuht ettirilmesi kanunen caiz bulunmadığından ala
caklıların eşhası merkumenin tasfiyesine tabi tutulan 
emvali menkule ve gayri menkulesi bedelâtmdan ema
neten hesabı carilerinde mevcut mebaliğe müracaat 
eyleyenleri müktazi olup ancak Lozan Muahedename-
sine merbut Rum ve Türk ahalisinin mübadelesine 
dair olan bir kanun ile tasdik olunmak itibariyle ka
nun hüküm ve mahiyetinde bulunan ve 25 Ağustos 
1339 tarihinde tarafeynce tasdik edilmiş olmasına 

mebui iktisabı meriyet eylemiş bulunan mukavelename 
ve 16 Nisan 1340 tarihli kanun mucibince mübade
leye tabi Rum Ortodoksların mutasarrıf oldukları 
emvali gayri menkuleleri mübadeleten gelecek olan 
muhacirini islâmiyeye tahsis edilerek sahibi evveleri-
nin emvali mezkûredeki hakkı tasarrufları nez edil
miş olduğundan artık sahibi evvellerinin deynlerin
den dolayı emvali gayri menkulei mezkûrenin haciz 
ve furuhtu caiz olamayacğı gibi nakil, firar ve bun
lardan tagayyüp etmiş olmak itibariyle mukaddema 
emvali gayri menkuleleri bermucibi kanun hazineteyn 
uhtesine intikal etmiş olan eşhasın emvali gayri men
kulei metrukelerinin mülkiyeti bermucibi mukavelena
me hazineteyn uhtesinden dahi ref ve bir kısmı mu
hacirin mumaliyhime tefviz ve kısmı diğeri de ama
de tefviz kılınması hasebiyel bunların bedelleri de bu
lunamayacağı cihetle bedellerinden dahi istiyfayı 
matlube imkân olamayacğından ve bu husus salifü-
larz mübadele mukavelenamesinin alâkadar mal sahi
bine elinden alman ve kâin olduğu arazi hükümetinin 
emrine kalacak olan emvalden dolayı kendisine borç
lu meblâğı mübeyyin bir beyanname verileceğini mu-
tazammın on dördüncü ve mecburî bey veya müsa
dere gibi bir tedbire maruz kalmış olan emvali gay
ri menkulenin kıymetleri işbu tedabir tatbik edil-
mişcesine tayin ve takdir olunacağına dair olan onun
cu maddeleri ile müeyyet bulunmuş olduğundan ve 
takdir olunacağına dair olna onuncu maddeleri ile 
müeyyet bulunmuş olduğundan ve her ne kadar hük
mü iktisabı katiyet ederek kaziyei muhkeme teşkil ey
lemiş olan ilâmat lâzımülinfaz bulunmuş ve bu hu
susu Teşkilâtı Esasiye Kanununun elli dördüncü mad
desi de müemmen bulunmuş olmak itibariyle müba
deleye tabi eşhası mütegayyibe zimmetinde mahkû-
mubih mebaliğe mütedair ilâmat ahkâmı bunların 
emvali gayri menkulelerinin furuhtuna mütedair bu
lunduğu takdirde devairi icraiyece infazı tabiî bulun
muş ise de adiyen meblâğı müddeabihin tahsiline dair 
olan hüküm ilâmatının eşhası mezkûrenin hazine uh
tesine intikal eylemiş veya muhacirine tefviz olun
muş veyahut amadei tefviz bulunmuş olan emvali 
gayri menkulelerinin furuhtu suretiyle tenfizine mev
zuatı kanuniyemiz müsait olmadığı cihetle hem asha
bı matlubun hukukunun ve hem de mehakim ve de-
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vair tarafından sureti muttaride de muamele icra
sının temini zımnında merbut lâyihai kanuniye tan
zim kılınmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Adet 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mübadeleye tabi eşhas hakkında sadır olan ilâma-
tın sureti infazı hakkında Başvekâletin 29 Kânunuev
vel 1341 tarih ve 6/6198 numaralı tezkeresiyle vürut 
ederek Encümenimize havale buyrulmuş olan 1/798 
numaralı Kanuni lâyihası üzerinde Maliye Vekili Be-
fendi huzuru ile icra kılınan müzakerat ve tetkıkat 
neticesinde Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
da izah edildiği veçhile işbu teklifin esas itibariyle 
kabulü ve müjîacelen iktisabı kanuniyet etmesi lü
zum ve vuzuhu takarrür ettikten sonra maddelere 
geçilmiştir. 

Mukavelenamesinin ihtiva ettiği ahkâma naza
ran işbu mukavelenamenin tarihi imzasından sonra 
mübadeleye tabi eşhasa ait emvali gayri menküle-
n'm Yunanistan'dan gelecek Türklere tefviz edilmek 
üzere onların uhtei- tasarruflarından hükmen çıkmış 
addolunmak ve binaenaleyh tarihi mezkûre kadar 
iktisabı katiyet ederek mevkii icraya vazedilen ilâ-
mat ile yine tarihi mezburdan mukaddem mübadi
lin emvali gayri menkülesi üzerinle haciz vazı sure
tiyle ikâme edilen dava neticesinde verilip kesbi ka
tiyet eden ilâmatın emvaüi mahcuzei mezkûre ile 
infazı cihetine gidilmek zaruri addedilmiş ve birin
ci ve ikinci maddeler ona göre tadilen tanzim kılıfla 
iniştir. 

Mübadele mukavelenamesinden sonra ita kılman 
ilâmatın mübadillerin emvali menkulelerindeoı ve
yahut esmanından infazı kabil olup mübadillerin 
uhtelerimden aliden çıkmış addolunan emvali gayri 
menkülei metrukeye müracaat olunacağı tasrih ve 
ona göre üçüncü madde tadilen tertip edilmiştir. 

Dördüncü madde henüz alacaklarını bir hükme 
rapt ettirmeyen ashabı matluba müteallik olup bun
ların alacakları hakkında da tasfiyei katiye netice
sine göre muamele edilmek üzere ellerimdeki vesika
larla Maliye Vekâletine bilmüracaat alacaklarımı kayıt 
ve tespite ettirebilecekleri gösterilmiştir. 

Muhtelif zaman ve surette ita kılınan birçok ilâ-
mat devairi icraiyede ve kısmen de tapu idarelerin
den kalmış ve muttarit bir muameleye taîbi tutul
masından dolayı işbu mevaddı kanuniye lâyihasının 

müstaceîen tetkiki ile kabulü heyeti umum iyeye arz 
olumür. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Çorum 
Münir 

Kâtip 

Aza 
Konya 

Doktor Fikret 

Aza 
Karesi 

Osman Kadri 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Bu Mazbatanın Muharriri 

% Aza 

Türkiye Büyük MiJlet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası 
169 

Aza 
Kastamonu 

Fehmi 

Aza 
Aza 

Esas Numarası 
1/798 

Muvazenei Maûıîye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mübadeleye tabi eşhasın emvali gayri menküle
si hakkında sadır olan ilâmatın sureti infazına dair 
Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye ile Adliye En
cümeninin: mazbatası ve tadilâtı Maliye Vekili Ha
san Bey huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Adliye Encümenince tanzim olunan îâ-
yihai kanuniye Encümenimizce de aynen kabul edile
rek Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 11 Mart 1926 

Reis Vekili ve Mazbata 
Muharriri 

Çatalca. 
Şakir Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza 
Aza 

Giresun 
Kâzım 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi Bey 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
. Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı 
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Hükümetim Teklifi 
Kanuni 

Madde 1. — Mübadeleye tabi ahalinin metruk 
emvali gayri mcnktilesi hakkındaki hukuku tasarrufi-
yeleri aliden ve kanunen merfu buhınduğuından em
vali mezkûre temini deyn edemeyeceği cihetle alıa-
lî'i merkûme haklarında sadır olan ve kesbi kati
yet eden ilâmat eşhası mebhusenin emvali metruke! 
menkuües'siden, veya hesabı caıriîermdeki emvali men-
küielerî esmanındaın tesfiye edilmek suretiyle ilrifaz 
olunur. Emvali mezkûrei menkule veya onların es
manı mevcut olmadığı takdirde mübadele mukave-
îesi mucibince yapılacak tasfiyede nazarı dikkate;. 
Ehınmak üzere bu baptaki ilâmat Maliye Vekâletine 
tevdi olunur. 

Madde 2. — Mübadeleye tabi ahali! mezkûre hak-
kurida Lozan Muahedesine merbut mübadele muka
velesin imza edildiği 30 Kânunusani 1923 tarihine 
kadar kesbi katiyet etmiş olan mahkeme ilâmları eş
hası merkumenin emvali gayri menkülei metrukesiınin 
furuhtu suretiyle dahi İnfaz olunur. 

Madde 3. •— İşbu kanun tarihi neşrinden muhte
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Dâ
hiliye ve Malîye Vekilleri memurdur. 

20 Kânunuevvel 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 

'Hasta İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil Mahmut Esat 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Necati Bey 

Nafia Vekâleti Vekili bulunamadı 
Ali Cenanı 

Ziraat Vekâleti Vekili Ticaret Vekili 
Mehmet Cemil " AH Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor 
Refik! 

Adliye Encümeninin Tadili 
Mübadeleye tabi eşhas zimmetindeki matlubatın 

istiyfası hakkında. 
Madde 1. — Mübadeleye tabi eşhasa ait olup 

evvelâ Lozan Muahedenamesine merbut mübadele 

mukavelenamesinin imza edildiği 30 Kânunusani 1923 
tarihinden mukaddem bir deyn mukabilinde vefaen 
ferağ edilmiş veya kanunu mahsusuna tevfikan te
minat irae kılınmış olajn saniyen mahkemelerden sa
dır olup tarihi mezkûrden evvel iktisabı katiyet et
miş ilâmat ile kâtibi adiller tarafından resen tanzim 
kılınan lâzimüttenfiz senedatı resmiyeye binaen tari
hi mezkûrden mukaddem üzerlerine haczi icrai vaz 
edilmiş bulunan emvali gayrı menkule alelusul furuht 
olunarak ashabı matlubun hukuku temin ve ifa kılı
nır, 

Madde 2. — Mübadeleye tabi bir şahsın emvali 
gayri menkulesine salifûzzikr mübadele mukavelena
mesinin tarihi imzasından mukaddem haczi ihtiyatî 
vaz edilerek ikamei dava olunmuş veyahut aynı med
yun mübadilin aleyhinde başkaca yine tarihi mez
kûrden evvel ikamei dava edilmiş olduğu takdirde 
haciz mevzuu tasdikan veyahut meblağı müddeabihi 
adiyen tahsile mütedair olan hüküm bilâhara iktisa
bı katiyet etmiş olsa bile haczi vaki ile ferağ ve in
tikali tevkif kılman emvali mezkûrei gayrı meııkule-
den icra kanununun 123 ncü maddesi dairesinde işbu 
alacaklıların hukuku temin kılınır. 

Madde 3. — Maddeteyni sabıkateynde muharrer 
evsaf ve şeraiti cami olmayan ilâmatı katiye ile sene-
datı resmiye mübadeleye tabi medyunların ancak em
vali metrukei menkulesinden veyahut satılmış İse ha
zine! maliye nezdinde bulunan hesabı carilerindeki 
emvali menkuleleri esmanından tesfiye edilmek sur-e-
tiyle infaz olunup emvali gayn menkülei metruke le
hine müracaat olunamaz. Emvali menkule! metruke 
veyahut hesabı carilerinde onların esmanı bulunma
dığı takdirde mübadele mukavelenamesi mucibince 
yapılacak tasfiyei katiye neticesinde nazara alınmak 
üzere bu kabil ilâmat ve vesaikin muhtevi olduğu 
meblağ Maliye Vekâletince kayıt ve tespit oîunur. 

Madde 4. — Alacaklarını şimdiye kadar bir hü
küm ve ilâma rapt ettirmemiş olanlar ellerindeki ve
saikle Maliye Vekâletine bilmüracaat kayıt ve tespit 
ettirebilirler. Bu kabil mathibata ait sureti tesfiye mü
badele mukavelenamesi mucibince tasfiyei katiye ne
ticesine bağlıdır. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 


