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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sual 
1. — Adana'da seylâba mâruz kalan fe

lâketzedelere ne suretle muamele ve mua
venette bulunulduğuna dair Adana Mebusu 
Zamir Beyin Dâhiliye Vekâletinden şifahi 
sual takriri (6/144) 837 

3. — Evrakı varide 838 

Teklifbr 838 
1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin 

altın kaçakçılığından Menteşe Mahkemesin
ce mahkûm edilen Hasan Sabri, İsmail ve 
diğer İsmail efendilerin affı hakkındaki 
teklifi kanunisi (2/291) 838 

Mazbatalar 838 
1. — Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rü-

fekâsmm Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
kındaki Kanuna iki madde tezyll edilmesi
ne dair (2/261) numaralı teklifi kanunisi 
ve Müdafaai Milliye, Muvazenei Maliye ve 
Sıhhiye encümenleri mazbataları 838 

2. — İstiklâl Harbinde malûl olan ve 
malulen terhis edilen ihtiyat mülâzımı Ha-

Sayfa 
lil Efendinin (4/160) numaralı istidası ve 
mumaileyhin ihtiyat zâbitanma balnolunan 
mükâfattan müstefidolması lâzımgeldiğine 
dair Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası . ! • » * * * — ı 838 

3. — Sabık Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyin, Beylerbeyi İhtiyat Zâbitan Mek
tebinden mezun efendiler hakkında (1/14) 
ve Aydın (Sabık) Mebusu Esad Efend.nin, 
ihtiyat zâbitanla sivil zâbitana yapılacak 
muavenet hakkında (1/13) kanun teklifle
ri ile ikinci smıf ihtiyat zabit anın sınıfı 
muvazzafa nakilleri hakkında kanun lâyi
hası ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası (1/10) 838:839 

4. — İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ah-
med Hamdi beylerin Türkiye Cumhuhiyeti 
tâbiiyetini haiz şirketler ile eşhas tarafın
dan mubayaa edilecek sefainln Gümrük Res
minden istisnasına dair teklifi kanunileri 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/289) 

Tezkereler 
1. — Mükellefiyeti Nakdiyei Askeriye 

839 

839 
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Kanununun üçüncü maddesinin tefsirine da
ir Başvekâletten mevrut tezkere (3/21%) •a£3& 

2. — Birinci Avans Kanununaan «dör
düncü maddes'nin tefsirine dair Başvekâ-

. letten mevrut-tezkere (3/219) 839 
3. — Memurin MfthsJkemjat Heyeft ve 

Encümeni azaları müddeti 23 SŞölatt Îİ340 
tarihinde hitam bulacâğmdan-yeniden inti
habat icrasına dair mezkûr encümen ve 
heyet riyasetlerinden mevrut tezkereler 839 

Takrirler 839 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin ruznamenin 18 nei maddesini teş
kil eden ve ecnebi maden kömürler,nin;:meîi'i 
ithaline dair olan teklifi kanunin*n müsta-
celen ve takdim en müzakeresine dair tak
riri £8897840 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin Dahiliye Encümeninde bulunan hap-
sanelerin idarei umumiyeleri hakkındaki ka
nun lâyihasının müstacelen intacına dair 
takriri -840 

?* :^3. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, ruznamenin 4 ve 19 ncu maddelerini 
teşkil eden ve Firari Bakaya Kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair Müdafaai 
Milliye ve maluliyetlerinden dolayı bakıyei 

;-3B$üddeti cezaiyelerinln affma dair olan Ad
liye Encümenleri mazbatalarıma müstacelen 
müzakeresine dair takriri s 840 

4.— İkinci def a rey istihsali '841 
1. — Müdafaai memleket uğrunda ika 

edilmiş olan ef'âl Ve harekâtın cürüm âddo-
lunamıyacağı hakkındaki 19 Teşrinisani 1339 
tarihli Kanunun birinci maddes'nin te%'ri-
ne ait Ankara Mebusu İhsan "Beyin takriri
nin tâyini esami He ikinci defa reye vaz'ı 841,881 

' %% — Ruznamenin yedinci maddesini teş
kil eden Ankara'da Şehremaneti teşkili ka
nun lâyihasının maddelerine geçilmesinin 
tâyini esami ile ikinci defa reye yaz/ı ,841,880 

5. — Müzâkere edilen mevad "841 
1. •— Şekavet -maddesinden mahkûm 

Bigalı Hasan Bini Hüseyin (3/203) ile sir

kat//» 
kati cebriye maddesinden mahkûm Kü-
çükaAli oğiUîMehmed'in (3/204) ve yine ka
til: Mtaddesifliden mahkûm Kemerburgazlı 
Ayşe binti Ali (3/205) ile kasden ikaı harik 
maddesinden mahkûm Erzincanlı Bekir bini 
Osman'ın (3/207) maluliyetlerine binaen ba
kıyei Müddeti ıee2^ele3*inin affı hakkında1 

'Başvekâletten mevrut dört kıta tezkereye 
Adliye Encümeni mazbatası 841:846 

2. — Belediye İstimlâk Kanunu muvak
katinin ikinci maddesinin tefsiri hakkında' 
Başvekâletten mevrut (3/210) numaralı 
tezkere ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

•mMkllTı kanunisi 846:848 
3. — Gümrük Kanununun 14 neü mad

desinin tadiline dair (1/155) numaralı lâ-
-yihai kanuniye ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 848:849 

„4.— Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin 
askerlere alet ve edevatı cedidei ziraiyenln 
amelî olarak öğretilmesi hakkında (2/198) 
numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Mil-

_ liye Encümeni mazbatası 849 
5. — Tarife Kanununun; dördüncü mad

desinin tadiline ve neosalvarsanm Gümrük 
Resminden istisnasına dair Muvazenei,Mali
ye Encümeninin (2/258) jıumaralı teklifi 
kanuni ve mazbatası 84îl;855>8S5,;859 

6. — Mülkiye Tekaüt ...Kanununun yir-
.mibeşinci maddesinin tefsirine dair Başve
kâletten mevrut (3/187) numaralı tezkere 
ve Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
leri mazbataları 859:863 

7.— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
mevrut (3/160) numaralı tezkere ve Kava-

jftini Maliye Encümeni mazbatası :ŞS3(§64 
8. — Milis zâbitanma verilecek muhasse-

'•sat hakkında (1/159)- numaralı lâyihai ka
nuniye ve muvazenei Maliye Encümeni. 
m azbatası, 864 :8f>8 

9. Fenerler rüsumunun tezyidi hakkın
da (2/155) numaralı Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 868*897 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 2 

REİS — Fethi Bey, 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Cebeyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası akunıaoaık : 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetinde inikadedeırek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve tadilen kalbul 
olundu. Evrakı varide aidoldukları mahallere 
havale edildikten sonra İstan/bul işıgali zama
nında İngiliz amaline hizmet ettiğinden dolayı 
mahkûm edilen Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı 
Efendi hakkındaki Adliye Encümeni mazlbatası 
müzakere ve hükmün keenlemyekûn addedilme
si kabul edildi. İstanbul İstiklâl Mahkemesi 
mahkûmlarının aflarma dair Adliye Encüme
nince tanzim edilen teklifi kanuninin müsta-
celen ve tercihan müzakeresi karargir oldu. 
Ruznamenin yedinci maddesini teşkil eden İs-
tanibul Şehremaneti Kanununun tadilen Anka
ra'da tatbiki hakkındaki kanun lâyihasının 
ta'kdimen müzakeresine dair Sür d Mebusu Mah-
mud Beyin takriri kabul ve İstiklâl * Mahke
mesi malhkûmları hakkındaki teklifin intacın
dan sonra müzakeresi takarrür etti. Müteaki
ben Ereğli Kömür Havzasına dair Zonguldak 
Melbusu Tunalı Hilmi Beyin sualine İktisat 
Vekili Hasan Beyin eavabı istîma ve teneffüs 
için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Fethi Beyin .riyasetleriyle küşadedilip İs

tanbul İstiklâl Mahkemesi mahkûmlarının afla
rma dair teklifi kanuninin müzakeresine geçi

lerek maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi 
ekseriyetle kabul olundu. Konya Mebusu Mus
tafa Feyzi Efendinin kanuna ikinci madde ola
rak teklif ettiği takrir ayrıca müzakere edil
mek üzere encümene havale edildi. Badehu Ad
liye Vekilinin talebi üzerine ruznamenin beşin
ci maddesindeki müdfaai memleket uğrunda 
ika. edilmiş ef'al ve harekâtın cürüm olmıyaea-
ğırıa dair olan kanunun tefsirine mütaallik Ad
liye Encümeni mazlbatası müzakere ve bu bapta 
Ankara Melbusu İhsan Beyin takriri tâyini esa
mi ile reye vaz'edildi. Netieei tasnifte arada 
nısabolmadığmdan yoklama icra ve ekseriyetin 
mevcııd olduğu tahakkuk ederek müzakereye 
devam olundu. İstanibul Şehremaneti Kanunu-
ınun tadilen Ankara'da tatbiki hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresine başlandı ve he
yeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi görüle
rek maddelere .geçilmesi tâyini esami ile reye 
vaz'edildi. Tasnifi âra neticesinde nısalbolma-
dığı anlaşıldığından Perşemibe günü içtima edil
mek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reis 

Ali Fethi 

Kâtip 
Karahisan Sahib 

Ruşen Eşref 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

2. — SUALLER 

1. — Adana Mebusu Zamir Beyin Adana'da 
seylaba mâruz kalan felâketzedelere ne suretle 
muamele ve muavenette bulunulduğuna dair şi
fahi sual takriri Dahiliye Vekâletine havale edil

miştir. (6/144) 
REİS — Efendim zaptı sahıık hülâsası hak

kımda sö'Z söyiliyen var anı? (Hayır sesleri) Zap
tı sabık 'hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

— 837 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 

1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin altın 
kaçakçılığından Menteşe Mahkemesince mah
kûm edilen Hasan Sabrı, tşmail ve diğer İsma
il efendilerin affı hakındaki teklifi kanunisi 
(Lâyiha Encümenine) (2/291) 

Mazbatalar 

1. — Sdruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfeka-
sının Etıbbanın hizmeti mecbur esi hakkındaki 
Kanuna iki madde tezyil edilmesine dair 
(2/261) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye, Muvezenei Maliye ve Sıhhiye encümen
leri mazbataları (ruznameye) 

2. — İstiklâl Harbinde malûl olan ve ma
lulen terhis edilen İhtiyat Mülâzımı Halil Efen
dinin (4/160) numaralı istidası ve mumailey
hin ihtiyat zâbitanına bahşolunan mükâfattan 
müstefidolması lâzımgeldiğine dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okuyoruz: 

Riyaseti Oelileye 

Evvelâ İstiklâl Harbinde mecruh ve müte
akiben mecruhryeti neticesi olarak hizmeti sa
biteye tefrik ve daJha sonra meslekî sabıkına 
iade kılınmış olan İhtiyat Mülâzimi Halil Efen
diye laido'lan işbu evrak tetkik ve -mütalâ kı
lındı. 

.Sahibi istida İhtiyat Zabiti Halil Efendi, 
İstiklâl Harbi esnasında mecruh olarak tedavi 
ve binnetice hizmeti sabiteye tefrik olunarak 
müteakiben gözlerinde hâsıl olan trahom hasta

lığı dolayısiyle meslek ve sınıfı tasliyesine iade 
'kılınmıştır. Buna mümasil olup 18 Teşrinievvel 
1339 tarihimde 'Meclisi Âliye takdim kılman bir 
tefsirde «Ancak İstiklâl Mücadelesine iştirak 
ederek malulen tecil edilmiş olanların bu (mü
kâfattan mahrum ibırakılmamaları» esası kabul 
buyurulmuş olduğuna göre işbu tefsire, dola
yısiyle tetabuk eden mumaileyhin hali ve id
diası harbin neticesinde terhis (kılınan ihtiyat 

zâbitanına bahşolunmakta olan mükâfatı nakdi-
jeye mazhariyeti müsMzim görülmüş olmakla 
ol veçhile mumaileyh Halil Efendiye dahi ma
lulen terhis edilenler imisüllû mükâfatı nakdiye 
itasına encümeninizce karar verilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye takdir kılındı iefendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisıi 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 

Âza 
Ahmed Fuad 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Kastamonu 

Halid 

İzmit 
Mustafa 

Âza 
Ertuğrul 

Rasim 

Âza 
Rauf 

REİS -— Efendim. Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasını reyiâlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
kabul olunmuştur. 

3. — Sabık Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyle Aydın Mebusu Esad Efendinin; Beyler
beyi İhtiyat Zâbitan Mektebinden mezun efen
diler hakkında (1/14) ve ihtiyat zâbitleriyle 
sivil zabitlere yapılacak muavenet hakkında 
(1/13) teklifi kanunileri ile ikinci sınıf ihtiyat 
zabit anın sınıfı muvazzafa nakilleri hakkında 
(1/10) numaralı kanun lâyihası ve müzakere
sine mahal kalmadığına dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti 'Ceılileyeı 

İhtiyat zâbitanın sınıfı muvazzafa nakille
ri hakkında Feridun Fikri Bey tarafından 
verilip encümenimizce reddedilen ve Heyeıta 
Umumiyenin 24 . 1 . 1340 tarihli müzakeresin
de kabul edilen lâyihan, kanunıiyenin intacedil-
mesıi hasıeıbâyle işbu kanunun müzakeresine ma-

838 — 
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hal olmadığına karar verilmekle Heyeti Umu-
miyeye takdim olunur efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Raisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib İzmir 
Ali Mustafa 

Kâtip Aza 
Zonguldak Kastamonu 

Yusuf Ziya Halid 
Âza Âza 

Ali Rıza Rauf 
Âza 

Ahmed Hamda 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim bu ka
nun, zannederim birbuçuk sıene evvel verilmiş, 
sekiz - dokuz maddeyi muhtevi bulunmuş idi. 
Bakınız ki, birbuçuk sene evvel verilen bir ka
nun bugün Huzuruâlinize geliyor. 

MAHİR Ef. (Kastamonu) — Allah Allan ne 
sürat. 

ESAD Ef. (Devamla) — Evet efendim, sü
rat. Efendim! Bu kanunun birinci maddesi 
esasen hâsıl olmuştur. Çünkü birinci madde
sinde, vatanın istiklâli uğrunda pek büyük 
fedakârlık eden bu kahraman ihtiyat zabitle
rine altı aylık bir mükâfat itasına dair idi, o 
ımadde hâsıl oldu. Diğer sınıfı muvazzafaya 
nakilleri hususunda orduya yarıyacaik ve sicil
leri tam olanların alınması icabedenlerin de 
bir kısmı alınmak suretiyle ıo da ifa edildi. Lâ-< 
kin içellisinde en mühim bir cihet var ki, en 
büyük, ehemmiyetli bir madde var ki, onu Mü
dafaai Milliye Encümeni dıe nazarı itibara al-
mıyaralk M.aarif Encümenine göndermemesine 
cidden .müteessir oldum. Kırkbeş bin tane mu
allime ihtiyacı oılan aziz vatanımızın bugün 
elinde dört bin muallimi bulunursa, ihtiyat za
bitlerinden muallimliği arzu edenler, talibolan-
ları tercihan, birtakım kayıt .altında onların 
tâyinini Müdafaai Milliye Encümeni acaba ne
den reddetmiştir1? Buna aklım ermedi. Bu 
maddeyide zaman kabul ettirecektir. 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasını reyinize koyuyorum. Maz
batayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Müdafaai Milliye Encümeni ni'az 
batanı kabul edilmiştir. 

4. — İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ahmet 
Hamli beylerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini 
haiz şirketler ile eşhas tarafından mubayaa edi
lecek sefainin Gümrük Resminden istisnasına da
ir (2/289) numaralı teklifi kanunileri ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası (Mavazenei Maliye Encümenine) 

Tezkereler 

1. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanu
nunun üçüncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekaletten mevrut tezkere (3/218) (Kavanini 
Maliye Encümenine) 

2. — Birinci Avans Kanununun dördüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut tezkere (3/219) (Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerine) 

3. — Memurin Muhakemat Heyet ve En
cümeni azaları müddeti 23 Şubat 1340 tari
hin'l e hitam bulacağına yeniden intihabat ic
rasına dair mezkûr encümen ve heyeti riyaset
lerinden mnvrut tezkereler. 

J-^fS ___ EfrTvdH M-^.TİR: >li THÎ <y"v~] 
tabuttur «der ki, bundan evvel her şube 
heyet için altı ve encümen için de dört zat 
namzet irae etmişti. Bu namzetler a r a ş m a n 
bu encümen ve heyete âza mtihab'O^unur. Bv 
naena'leyh şubelerden rica ederiz. H"ynt i'cin 
altı ve encümen ioin de ti ört zat namzet 
irae buyursunlar. 

Takrirler 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin Ruznamenin on sekizinci maddesini teşkil 
»,-len ve ecnebi maden kömürlerinin m»ni itha
line dair olan teklifi kanunin'n müstac&ltn ve 
t ak dini en müzakeresine dair takriri. 

REÎS — Okunacak : 

B. M. M. Riyaseti Gelilesine 
Rpznamenin 18 nci maddesindeki İzmir Me

busu Rahmi Beyin ecnebi maden kömürleri 
ithalinin men'ine dair kanun lâyihası 'kabul 
edildiği andan başlıyarak - his, fikir man
tık gibi melekelere d. e "il - (rakam) lara müs
tenit müspet, muhakkak öervet, bu memle
kete akacaktır, nitekim şimdiye kadar olduğu 
gilbi, mezkûr lâyihanın müzakereleri neticesi 
«•eciktikçe de, baışlca memleketlere 'akmakta 
devam edecektir, imdi zannetmem 'ki, Büyük 
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t : 102 14 . 2 . 1340 C : 1 

Millet Mecs'lisinin vicdanı, böyle bir zarr 
rın idamesine, gecikmelerle, sebeibolmaya kr.ı 
olabilsin. Bundan başkaca, malî (1340) sr 
nesi hulul etmiş demektir. Malûmdur ki, H 
gervk Hükümetçe, gerek ticaretçe olan ınnr 
meielcrin, yıl başında temellerinim atılmaları 
her bereketin her feyzin menbaı sayılan int*> 
sama vesile olur. îmdi, yıl bağından evvele 
bir netice 'elde edilmek menfaatleri namına 
mezkûr lâyihanın müstacoliyetle hem de tak 
dim ile müzakeresini tekW ederim. 

Zonguldak Mcbu sr, 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim. Hilmi Beyin takririmi 
reye vaz'ediyorum. (Ret, relt sesleri) Kabul 
ademler lütfen ellerini kaldırışım. Aksini. reye 
koyuyorum. Kalbu'l etmiyemler lütfen ellerini 
ıkaıldunsın. Kabul 'edilmedi. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Dahiliye Encümeninde bulunan Hapishane
lerin idarei umumiyeleri hakkındaki kanun lâ
yihasının müstacelen intacına dair takriri. 

REİS — Okumaeak. 

Büyük Millet Mecılisıi Riyaseti Oelilesimıe 

Hapishanelerimize dair acı acı ne söylense 
azdır. Bunların ıslahı için de ne kadar süratle 
çalışılsa azdır. Malî (1340) senesi de hulul edi
yor. îmdi 'g'elen yılbaşından ılıtibarem bap-
aaınel̂ nj- ı̂izım idareleri oflsuın yrmi bîr 
temıellüce baışlıyaıbiılmek üzere (94) ncü içti-
mıada Dahiliye Emıcürnenline havale edilmiş odam 
kamun lâyihasının müstaceliyetle takdim ile • 
müzakere edilmesini telkılif ederim. 

Zonguldak: Mebusu 
'Tunalı Hilmi 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim. Hapfeha-
meler haikkmda Dahiliye Emcümıenimde umumi 
bir kanun mevcuttur. Hilmi Beyin teklifi de 
mevcuttur. Hasam Fehmi Efendi hocamızın da 
teklifi vardır. Fakat Dahiliye Encümeni her 
gün içtima etmektedir. Evvelice huzuruâlimiıze 
takdim edilen daha mühim Belediye lâyihası 
vandıır, Vilâyet Şûralar Kanunu vardır. Onlar 
çiikıp da memleıkeitin teşikilâtı ikımaıl edildikten 
sıomma diğer teşkilâtı yapacağız. 

REİS — Ef emdim Dahiliye Emcümeın'inden 
rica ederiz bu teiklifi de binan ervvel çılkarsm. 

3. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
ruznamenin 4 ve 19 ncu maddelerini teşkil 
eden ve Firari Bakaya Kanununun birinci mad
desinin tefsirine dair Müdafaai Milliye ve ma
luliyetlerinden dolayı bakıyei müddeti cezaiye-
lerinin affına dair olan Adliye encümenleri 
mazbatalarının müstacelen müzakeresine dair 
takriri. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti 'Gelleyıa 

Ruznamenin 4 ve 5.ve 20 nei numaralarım--
da mukayyet mazhafcalar affa taallûk etmesi 
haisıefbiyle Heyeti Celilece kabul buyurulduğu 
takdirde yüzlerce vatam evlâdı naili hürriyet 
alacağı 'cihetle haftalardan 'beri ruznamede He
yeti öell'lenin emızan şefkatime mevzu alam me
saili vakıamın taahhuru hürriyeıte em ziyade ri
ayetkar odan Heyeti öeliılenin şiaıriyle gayrika-
bil 'telif bulunduğundan Meclisli Âlinin beş da
kik asımı bile işıgal etmiyeeeik derecede basit ve 
zaten biri el'an veıfaft etımiş olam her üç maz-
hatannn istiklâl malbkûmlarımıım affı müzaıke-
reıs'inden somıra müzaikeıreye vaz buyuruöim'asımı 
arz eylerim. 

Bozıoik Mebusu 
Ahmed Ham'di 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
Ham di Beyim teklif iride dördüncü madde bir 
de omdıoikuzoıncıı madde vardır. Dördüncü mad
dedeki şey müstacel ruzmameye aitonomştır. Fa^ 
kat omdoikuzuneu ımıaddede hakıkatem beyan bu
yurdukları veçhile maluliyetlerinle bdmaen dört 
beş kişıinıin affı hakkımda evrak varidi/r. Bunlar
dan birisi de ölmüştür. Diğerlerimi de aynı akı
betten burtarım;aık için buıgün ıbenciham müzaıke-
re edilmesi lâzımdır. Diğerlerine geılnce: Za
ten müstacel ruznamededir. Omu aırtıtk Cumar
tesi 'günü müzakere edeceğiz. 

AHMED HAMDİ B. (iBoaolk) — Beşimcıi 
numara ile cmddkuzunıcu numaranın takdiımem 
'müzakeresini işitiyorum efenıdliım. 

REİS — Evet efendim, Falkat takrirler (mu
cibince Belediye Vergi ve Resimleri hakkımda
ki Kanunun ve köy Kamunu ile... 

AHMED HAMDİ B. (Boızioık) — Reis Bey. 
Ondan sonra... 

REİS — Zaten omdan sıomna geliyor efen
dim. 
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AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Efen- ' 
'dkrı omların günleri vardır. Bendeniz Şehrema
neti Kanonundan sıonına müzakere edilmesi ı 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Ankara Şehremaneti Ka
nunu vardır. Zateın ondan sıonra geliyor Ay
rıca reye koymaya lüzum yoktur, 

AHMİED HAMDİ B. (Boaolk) — Efendim. 
Bugün gayrımüsitaıcel dişlerin müzakere günü 
ıaIdxLgfU içıin takdiımen Şehremaneti Kanunun
dan sonra müzakerecimi ric'a ediyorum. 

REİS •— Efendim bugün gayrimüstacel nne-
vad müzakere oliunaeaktır. Binaenaleyh ondo-
kuzuncu maddedeki ımıazibataların takdiımen bu

gün müzakeresini reye koyacağım. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenıler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim, tek
rar ediyorum, ruznamenin ondakuzuncu mad-
destini tenkil eden Adliye Encümeni mazbatala
rı affa mütedair olduğundan dolayı takdiımen 
müzakeresini reyinize vaz'ediyoırıum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beş mâ-
lûlün tah'liyesidir. Bir tanesi de ölmüştür. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyarum. Kabul etnûvenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmdştiır. 

4. — İKİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ 

1. — Müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş ollan ef'al ve harekâtın eürüm addolunmı-
yacağı hakkındaki 19 Teşrinisani 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesinin tefsirine dair An
kara Mıebusu İhsan Beyin takririnin tâyini esa
miyle ikinci defa reye vaz'ı. 

2. — Ruznamenin yedinci maddesini teşkil 
eden Ankara'da Şehremaneti teşkili hakkında 
kanun lâyihasının maddelerinle geçilmesi tâyini 
esamiyle ikindi defa reye konulması. 

REİS — Efendim İhsan Beyin takririni ka-
hul edenler beyaz, etmiyenıler kırmızı rey vara
kası vereeeklerdir. Keza Şehramaneti Kanunu
nun maddelerine geçilmesini kabul edenler be
yaz, etmiyenıler kırmızı rey vereeeklerdir. 

'TALÂT B. (Ardahan) — Efendim; Reis 
Bey. Oraya iki tane kutu ıkoyarsanız iyi olur 
zannederim. 

REİS — Evet efendim. İki tane kutu ko
yacağız. O suretle esamiyi kutuya atarsınız 
efendim. 

(Rey tonlandı). 
REİS — Efendim reylerini henüz istimal et

memiş zevat varsa biran evvel istmml e' , nler. 
Hey istihsal muamelesi hitam bulmuştu . 

Efendim, müdafaai memleket uğrunda ika. 
edilmiş olan e£'al ve harekâtın cürüm addolun-
mıyacağı hakkındaki 19 Teşrinisani 1339 tarih
li Kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
Ankara Mebusu İhsan Beyin takriri için 49 ka-
)ul, 68 ret rey vardır. Üç de müstenkif rey var

dır. Araya iştirak eden azanın adedi de 120 dir. 
İkinci defa olduğu için muamele tamamdır. 
Binaenaleyh İhsan Beyin takriri reddedilmiş, 
Adliye Encümeni mazbatası ekseriyetle kabul 
edilmiştir. Ankara'da tatbiki mutasevver olan 
Şehremaneti Kanununun maddelerine geçilmesi 
hakkında reye iştirak eden âzanm adedi 144, 
maddelere geçilmesi için 117 kabul, 26 ret reyi 
vardır. Bir rey de istihsali âra hitam bulduk
tan sonra verildiği için ihracedilmiştir. Binae
naleyh maddelere geçilmesi ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Efendim. Bugün gayrimüstacel ruznamemi-
zin müzakeresine devam edeceğiz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Şekavet maddesinden mahkûm Biga'lı 
Hasan Bini Hüseyin (3/203) ile sirkati cebriye 
maddesinden mahkûm Küçük Ali oğlu Mehmed'-
in (3/204) ve yine katil maddesinden mahkûm 
Kemerburgazlı Ayşe Binti Ali (3/205) ile-
kasden ikat harik maddesinden mahkûm. 
Erzincanlı Bekir Bini Osman'ın (3/207) malu

liyetlerine binaen bakıyei müddeti cezaiy elerinin 
affı hakkında Başvekâletten mevrut dört kıta 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim şe'kavet maddesinden mah
kûm Bigalı Hasan Bini Hüseyin ile sirkati ceb
riye maddesinden mahkûm Küçük Alioğlu 
Mehmed'in ve yine katil maddesinden mahkûm 
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Kemerburgazlı Ayşe biniti Ali ille kasiden ikaı 
tarik maddesinden mahkûm Erzincanlı Bekir 
Bini Osman'ın maluliyetlerine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin affı hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/203, 204, 206, 207) numaralı 
dört kıta tezkereye Adliye Encümeni mazba
tası vardır. 

Evvelâ şimdi verilen karar mucibince ruz-
namenin ondokuzuncu maddesini teşkil eden 
Adliye Encümeni mazbatalarının müzakeresine 
başlanacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

•Kalemi mahsus müdüriyeti Ankara 
Aded : 230 20 .1 .1340 

B. M. M. Riaseti Celilesine 

Şekavet maddesinden sureti katiyede yed: 
buçuk sene küreğe mahkûm ve elyevm İstan
bul hapsanesinde 6 Cemaziyelaihar 1340 tari
hinden beri mahpus bulunan Bigalı Hasan Bin" 
Hüseyin'in mütelâ olduğu illetten dolayı affı 
istirhamını havi istidanamesi üzerine İstanıbu1 

istinaf müddeiumumiliğince etılbbayı mahalliye 
tarafından muayenesi icra ettirilerek itâ kılman 
rapor ledelhavale sillürriei muzaafai müzmine-
ye müptelâ olduğu anlaşılan merkumun si
rayeti itibariyle muhiti için dâii mahzur ve hap-
sane hayatı muvacehesinde inzaren fevkalâde 
vahim olan hastalığına nazaran tahliyesinin fen-
nen muvafık olacağı tıbbı adlî müessesesi mü
düriyetinden izbar kılınmış ve meclisi-idare maz
batası da bu zeminde bulunmuş olduğundan bah-
sile bakıyei müddeti cezaiyesinin affını muta-
zammm Adliye Vekâleti Celilesinin 25 Kânunu
evvel 1339 tarih ve 8700/4 numaralı tezkeresi 
üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 20 . 1 . 1340 
talihli İçtimamda Meclisi Âliye arzı tensibolü-
nan evrakı hükmiye maateferruat leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasmm ifasına müsaadei Riya-
setpenahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 20 . 1 . 1340 
Aded : 6/232 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Bilûmum hapisanelerde gayrikabili tedavi 
illetle malûl ne kadar mahkûm bulunduğuna 

dair Adliye Encümenince tanzim ve Heyeti Umu-
miyece tensip kılınıp Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti Celilesinin 19 Haziran 1338 tarih 
ve 860/2512 numaralı tezkerei samiyesiyle hava
le buyurulan mazbata mucibince tamimen icra 
kılman tebligat üzerine muayeneleri icra kılı
nan Antalya Hapsanesi bahpusîni meyanmda 
sirkati cebriye maddesinden sureti katiyede on 
sene küreğe mahkûm ve 5 Şevvel 1339 tarihin
den beri mahpus bulunan Sillo'nun Kavacık kar
yesinden Küçük Alioğlu Mehmed'in gayrikabili 
tedavi illetle malûl bulunduğu tıbbı adlî mües
sesesinin tasdikine iktiran eden mahallî etıbba
sının raporu müedasmdan anlaşılmış olmakla 
merkumun maluliyeti daimesine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı Adliye Vekâletinin 
4 Kânunuevvel 1339 tarih 8013/179 numaralı 
teskeresinde işar kılınmış ve keyfiyetin Meclisi 
Âliye arzı Heyeti Vekilenin 20 . 1 . 1340 tarih
li içtimamda tensibedilmiş olmakla evrakı mü-
teferriası raptan takdim kılınmıştır. İfayı muk-
tezasma müsaadei Riyasetpenahilerini istifham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 . 1 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/233 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden sureti katiyede mahkûm 

o^up istanbul hapsanesinde 27 Zilhicce 
13'34 tarihinden beni mıaıhpus bulunan 
Kemerburgaz'lı Ayşe Biniti Ali'nin müp
telâ olduğu illetten dolayı affı istir
hamını havi istidanamesi üzerine Dersaadet İs
tinaf Müddei Umumiliğince etıbbayı mahalliye 
tarafından muayenesi icra ettirilerek ita kılı
nan rapor ledelhavale sillürrieye müptelâ oldu
ğu anlaşılan mezburenin müterakkiyüttabia si
rayeti itibariyle muhiti için dâii tehlike ve hap-
saneler hayatı muvacehesinde de inzaren fevka
lâde vahîm bulunan hastalığa nazaran tahliyesi
nin muvafıkı fen olacağı Tıbbı Adlî Müessesesi 
Müdüriyetinden izbar kılınmış ve Meclisi İdare 
mazbatası da bu zeminde bulunmuş olduğundan 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affını mutazam-
mm Adliye Vekâleti Celilesinin 24 Kânunuev
vel 1339 tarih ve 8477/185 numaralı tezkeresi 
İcra Vekilleri Heyetinin 20 . 1 . 1340 tarihli 
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içtimamda ledettezekkür keyfiyetin Meclisi 
Âliye arzı tensip kılınmakla bıı baptaki evrak 
leffen takdim edilmiştir. Muktezasınm ifasına 
nmsaadei Riyasetpenahilerini istirham eylerim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 . 1 . 1340 

Kaleni Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/263 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Kasten ıkaı harik maddesinden sureti kati-
yede müebbeden küreğe mahkûm ve elyevm İs
tanbul Hapsanesinde 22 Kânunusani 1339 tarihin
den beri mahpus bulunan Erzincanlı Bekir Bini 
Osman'ın müptelâ olduğu illetten dolayı bakı-
yei müddeti cezaiyesinin affı istirhamını havi 
istidası üzerine Dersaadet İstinaf Müddeiumu-
miliğince etıbbayı mahalliye marifetiyle muaye
nesi bilicra ita kılman raporda iltihabı eritonu 
dereniye 'müptelâ olduğu anlaşılan merkumun 
rıüterakkiyüttabia vahimül inzar ve sâri olan 
mezkıv hastalıra nazaran tahliyesinin fennen 
muvafık olacağı Tıbbı Adlî Müessesesi Müdüri
yetinden izbar kılınmış ve meclisi idare mazba
tası da bu zeminde bulunmuş olduğundan ta
hakkuk eden maluliyetine binaen bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı Adliye Vekâletinin 
15 . 1 . 1340 tarih ve 17/373 numaralı tezkere
sinde işar kılınmış ve keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı Heyeti Vekil enin 20 . 1 . 1340 tarihli içti
mamda tensibedilmiş olduğundan ifayı mukte-
?,ası istirhamiyle bu baptaki evrak raptan tak
dim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Aded : 79/78 Karar 
29 . 1 . 1340 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Esamisi merbut cetvelde muharrer mahkûmî-
nin affı hususiye tâbi tutulmaları hakkındaki 
teklif atı vakıa tetkik edilerek mâlûlîni merku-
menin müptelâ oldukları illetlere nazaran de
vamı mahpusiyetleri kendi hayatları için bir 
tehlike teşkil ettikten başka kısmı mühimminin 
hastalıkları da mahpusîni saire için, emrazı sai-
reden olmak itibariyle, bir tehlike teşkil eyle
mekte bulunmasına ve gerçi bu kabîl mahkû-
mîni malulenin affından ise hastaneye nakilleri 
ile hem tedavileri ve hem de bu suretle müdde
ti mahkûmelerinin ikmal ettirilmesi muvafık ve 
belki de muktazi olacağı mütalâası vâridolabi-
lirse de bu mülâhazanın icabı dairesinde temini 
maksada maddeten kâfi ve bunlara mahsus mü-
essesatı sıhhiye gayrimevcudolmasma mebni tıb
ben mütehakkik olan mahzur ve tehlike sebe
biyle merkûminin bakıyei müddeti cezaiyeleri-
nin aflarının-Heyeti Umumiyeye arzı tasvip kı
lındı. 

.dliye Encümeni 
Reisi Namına 

Bayezid 
Şefik 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Karesi 
Süreyya 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 

Ankara 
İhsan 
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Evrakın Encümen Mahkûmun 
devre varide isim ve 

numarası numarası şöhreti Mahkemesi 

3/203 260 Bigalı Hasan İstanbul 
bini Hasan İstinaf 

Mahkemesi 

Cürmü 

Şekavet 
maddesi 

Müddeti 
mahkûmiyeti 

Yedibuçuk 
seno 

Mebde 
mevkuf iye ti 

6 Cemaziyelahır 
1340 

3/204 261 Sillo Nahiye- Antalya 
sinin Kava- İstinaf 
cık karyesin- Mahkemesi 
den Ali oğlu 
Mehmed 

Sirkati 
cebriye 
maddesi 

Onbeş sene 5 Şevval 1339 

3/205 

3/207 

262 

265 

Kemerbur-
gazlı Ayşe 
binti Ali 

Erzincanlı 
Bekir bini 

İstanbul 
İstinaf 
Mahkemesi 

İstanbul 
İstinaf 

Katil Onbeş sene 
maddesi 

Kasden ikaı Müebbeden 
harik maddesi kürek 

27 Zilhicce 1336 

22 Kânunusani 
1339 
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Af teklifir:in istinadettiği Adliye Encümeninin 
vesaiki resmiye mütalâası 

Affı hususiye mazhariyeti için 
dermeyan olunan esbap 

Sillürriei müzaafai müzmineye 
müptelâ olduğundan 

Balgamında basil dö Koh'un 
mevcudiyetiyle sabit sillürriei 
zirvei yunma 

Tarafı eymen sillürriei müterak
kiye ve inhitatı hufeyrat terko-
viye, harekâtı hameviye 

İltihabı pritonu dereni ve ilti
habı derenii ukdei lenf a iye ve 
inhifası hufeyratı terkaviye zir
vei riei yümnada bllâ safazeiratı 
sagiriye 

Mahalli efctlbba raporu, Tıbbı 
Adli Müessesesi Müdürüyetinin 
raporu ve Meclisi İdarei Liva 
mazbatası 

Mahalli etıbba raporu, Tıbbı 
Adli Müessesesi Müdüriyetinin 
raporu ve Meclisi İdarei Livı 
mazbatası 

Mahalli etıbba raporu, Tıbbı 
Adli Müessesesi Müdüriyetinin 
raporu ve Meclisi İdarei Liva 
mazbatası 

Mahalli etıbba raporu, Tıbbı 
Adli Müessesesi Müdüriyetinin 
raporu ve Meclisi İdarei Liva 
mazbatası 

Cereyan eden muamelât usulüne 
mutabık ve affı münasip miUa-
lâa kılındığı 

Cereyan eden muamelât usulüne 
mutabık ve affı münasip müta
lâa kılındığı 

Cereyan eden muamelât usulüne 
mutabık ve affı münasip müia-
lâa kılındığı 

Cereyan eden muamelât usulüne 
mutabık ve affı münasip müta
lâa kılındığı 

— 845 — 



î : 102 14 . 2 . 1340 O : 1 

REİS — Söz istiyen var mı? Adliye Encü
meni mazbatasını reyiâlinize vazediyorum. Ka
bili edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini-
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenleır lütfen 
ellerini kaldırsın. Adliye Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir, 

2.— Belediye İstimlâk Kanunu muvakkati
nin ikinci maddesinin tefsiri hakkında vekalet
ten mevrut (3/210) numaralı tezkere ve Dahili
ye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim. Belediye İstimlâk Kamı
mı Muvakkatinin ikinci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut (3/210) numaralı 
tezlkere ve Dahiliye Encümeni mazibatası ve 
teklifi kanunisi müzakere olunacak'; 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
16/367 

27 . 1 . 1340 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Gelilesine 

Belediye İstimlâk Kanunu Muvakkatinin 
ikincıi maddesinde belediyeler namına yapıl-
ıması iktiza eden istimlâkler hakkında cereyan 
edecek muamelâtı evveliye zikrolunduJktan 
sıonra (lüzumu istimlâki mutıaızaımman bir 
ıkıta müzekkere ile birlikte İstanbul'da Dahild-
ye Nazırına, vilâyette en büyük mülkiye me
muruna takdim kılınacaktır. Dahiliye Nâzın 
veya en büyük mülkiye ımomuru evrakın vusu
lünden itibaren nihayet on gün zarfında emri 
istimlâkin menafiyi umumiye icabatından olup 
olmadığına dair bir kararı katî ittihaz ederek 
keyfiyeti belediyeye tebliğ edecektir) diye 
muharrer olup .ancak nazaretler lâğvedilerek 
makamı Hükümet Ankara olarak takarrür et
tikten sonra İstanbul'un vilâyatı saire merke
zinden farlkı kalmadığından artık İstanbul Be
lediyesince tanzim edilecek istimlâk mazbata
larının Dahiliye Vekâletince tasdikina mahal 
görüleımediği cihetle diğer vilâyetlerde olduğu 
gibi mezkûr mazbatalar vilâyetçe bittetkik ka
rar verilmesi lüzumu İstanbul Vilâyetine teb
liğ kılınmış ise de şebramanetinden mevrut 
tahriratta mahkemeler İstimlâk Kanununun şa
taf üzzâıkir maddesinde muharrer (Dahiliye Nâ

zın tarafından karar ittihaz olunacağı) yolun
daki kaydın şekli zahirisine göre içtihatta bu
lunarak İstanbul Vilâyetince verilen mukarre-
rata müstenit muamelâtı istimlâkıyeyi hü
kümsüz addetmekte olduğu bildirildiği ve hal
buki kanunun hiyni tanziminde m a k a m Hü
kümet İstanbul olup bu itibarla vilâyet fev
kinde Dahiliye Nezareti bulünmasiyle menfaati 
umumiye kararının nazaretçe verilmesi kayde
dilmiş ise de bugünkü teşkilâta göre bu kay
dın hükmü kalmadığı gibi diğer cihetten mesa
fenin buhiyeti muhaberat ve esbabı 'dolayısiy-
le vekâletçe tasdik keyfiyetinin uzaması ve bin-
netice son zamanda şehir halkının ahvali sıhhi
yesi ve istirahai noktai nazarından yapılması 
mukarrer olan teşebbüsatı umraniyenin du
çarı taahur olmıası varit bulunduğundan şu 
hal kanunun muamelâtı istimlâkiye mazbatala
rının on gün zarfında intacı hakkındaki ah
kâma münafi bir hattı hareketin ihtiyarına ba
di olacağı cihetle İstanbul Belediyesince yapı
lacak istimlâkât mazbatalarımın vilâyatı saire-
de olduğu gibi Hükümetin mümessili olan vali 
tarafından tasdiki muktazi ise de meselenin 
tefsiri kanuniye taliki hasebiyle kanunu mez
kûrun ikinci maddesinin tefsiri Dahiliye Ve
kâletinin 22 . 1 . 1340 tarih ve 2915/8 numa
ralı tezkeresinde iş'ar kılınmakla ifayı mukte-
zasma müsaadei riyasetpenahilıerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
Isımefc 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Karar ': 45 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Bıelediye İstimlâk Kanunu Muvakkatinin 
ikinci maddesinde belediyeler namma yapılma
sı iktiza eden istimlâkler hakkında cereyan 
edecek muamelâtı evveliye zikrolunduktan son
ra (lüzumu istimlâki mutazamımın bir kıta tez
kere ile birlikte İstanbul'da Dahiliye Nazırına 
vilâyatta en büyük mülkiye memuruna takdim 
kılınacaktır. Dahiliye Nâzın veya en büyük 
mülkiye memuru evrakın vusulünden itibaren 
nihayet on gün zarfında emri istimlâkin me
nafiyi umumiye icabatından olup olmadığına 
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dair bir kararı katı ittihaz ederek keyfiyeti 
belediyeye tebliğ edecektir) diye muharrıeT' 
olup ancak nezaretler lâğvedilerek m a k a m 
Hükümet Ankara "olarak takarrür ettikten 
sonra İstanbul'un vilâyatı saire merkezinden 
farkı kalmadığından artık İstanbul belediye
since tanzim edilecek istimlâk mazbatalarımın 
Dahiliye Vekâletince tasdikine mahal görülme
diği cihetle diğer vilâyetlerde olduğu gibi 
mezkûr mazbatalar vilâyetçe bir tetkik karar 
verilmıeısi lüzumu İstanbul Vilâyetine tebliğ kı
lınmış ise de şebramanetindem mevrut tahri
ratta mahkemeler İstimlâk Kanununun salifüz-
zikir maddesinde muharrer (Dahiliye Nazarı 
tarafından karar ittihaz olunacağı) yolundaki 
kaydın şekli zahirisine göre içtihatta buluna
rak İstanbul vilâyetimce verilen mükarrerata 
müstenit muamelâtı istimlâkıyeyi hükümsüz 
addeylemekte olduğu bildirildiği ve halbuki 
kanunun hiyni 'tanziminde makkan Hükümet 
İstanbul olup bu itibarla vilâyet fevkinde Da
hiliye Nezareti bulunması hasebiyle menfaati 
umumiye kararanın nezaretçe verilmesi kayde-
diilmiş ise de bugünkü teşkilâta göre bu kaydın 
hükmü kalmadığı, gibi diğer cihetten mesafenin 
budiyeti, muhaberat ve esbab dolayısiyle vekâlet
çe tasdik keyfiyetinin uzaması ve binnetice son 
zamanda şehiır halkının ahvali sıhhiye ve isti-
rahati noktai nazarından yapılması mukarrer 
olan teşebbüsatı ümıraniyenin duçarı taahhur 
•olması varit bulunduğundan şu hali kanunun 
muamelâtı istimlâkiye mazbatalarının on gün 
zarfında intacı hakkındaki ahıkâma münafi bir 
hattı hareketin ihtiyarına badi alacağı cihetle 
İstanbul Belediyesince yapılacak isıtimlâkât 
mazbatalarımın vilâyatı sairede olduğu gibi 
Hükümetin mümessili olan vali tarafımdan tas
diki muktazi ise de meselenin tefsiri kanuniye 
taallûku hasebiyle kanunu mezkûrun ikinci 
maddesinin tefsiri Dahiliye Vekâletinin 
22 .. 1 . 1340 tarih ve 2915/80 numaralı tezke
resinde iş'ar kılınmakla ifayı muktezasıma mü
saade buyurulması Başvekâletim 27 Kânundsa-
ni 1340 tarih ve 6/367 numaralı tezkeresiyle 
Heyeti CeLüeye arz edilmiş ve encümenimize 
ıhavale buyurulmuş olmakla tetkik ve müzake
re olundu. 

Tefsir, kanunda sarahaten zükredilmeyip 
zımnen veya delâleten veya işareten mefhum 
olan mânanın tesbit ve takriri demek olduğun

dan ve Ihalibuki Dahiliye Vekâletinin tefsirini 
talebettiği Dersaadette Nazır yerine valinin 
kastedilmıesi 'hal dolayısiyle mefhum 'olan mâna 
olup maddei Ikamuniyenin sarahati mahkeme
nin ıkararı veçhile buma mâni bulunduğu cihet
le madde tâdilen tanzim ve Heyeti Celileye arz 
ve takdim kılınmıştır efendim 

)ahiliye Encümeni 
Reis Vekili 

Kareli 
Mehmed Ve'hlbi 

Kâtip 
Karesi 

Âza 
Boz ok 

Süleyman Sırrı 

Süley 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Karesi 

Haydar Adil 
Âza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Âza 
Karali'isarı Sahib 

İzzet Ulvi 
Âza 

Canik 
man Neemi 

istimlâk Kararnamesinin ikinci maddesini mu
addel kanun lâyihası 

Madde 1. — 7 Rabbiyülevvel 1332 ve 21 
Kânunusani 1329 tarihli İstimlâk Kanunu Mu
vakkatinin ikinci maddesi bervechi âti tâdil 
edilmiştir: 

Belediye marnına icrası iktiza eden isitim-
lâkâta mütaallilk muamelâtın ifası İstanbul'da 
Şehremaneti Encümenine ve vilâyatta belediye 
meclislerine 'aittir, tstonibul'de -emanet heyeti 
fenmiyesi ve vilâyatta belediye mühendisleri ve 
belediye mühendisi olmıyan mahallerde na
fıa mühemdiesleri tarafından istimlâk iktiza 
eden mahallin ,'Cİns ve neviyle miktarı mesa
hasını ve sahibinim ismiyle ciheti tasarrufiyesi-
ni ve bu maJhalle belediyece ımüntahap mu
hamminler tarafımdan takdir 'edilmiş olan be
deli tâydm ve irae eder mükeımmel ve muafassal 
bir harita tanzim olunacak ve bu harita 'encü
men ve belediye meclMerince badettettik tas
dik olumnduktan sonra 'lüzumu istimlâki mu-
tazammım bir kıta müzekkere ile birİMe en bü
yük mülkiye memuruna ıtatodim kılınacaktır. 
En büyük mülkiye 'memuru evrakın vüsulun-
dan itibaren nüfoayet on gün zarf ında'emri istim
lâkin menafii umumiye icabından olup olma
dığıma dair bir kararı kati ittihaz ederek key
fiyeti belediyeye tebliğ eyliyecektir. İşbu men-
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faaıtJi umumiye kararları (kabili istinaf ve tem
yiz değildir. 

Madde 2. — İşbu 'kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde -3. — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye ve Adliye V'elkilleri imıemurdur. 

REİS — Efendim. ıSöz istiyen var anı? Mad
delere geçilmesini reyiâ'linizie koyacağımı. Mad
delerde geçilmesini Ikalbul 'edenler lütfen 'ellerini 
'kaldırsın. Aksini reye koyacağım kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın. 'Kabul edilmiş-
itir. 

istimlâk kararnamesinin ikinci maddesinin mu
adili hakkında Kanun 

Madde 1. — 7 Rabiyyülevvel 1332 ve 21 
Kânunusani 1329 tarilMi İstimlâk Kanunu mu-
valkatinin ikinci maddesi berveçjhi âti tâdil 
edilmiştir i 

Belediyeler namına ie-nası iktiza 'eden istim-
ılâkâta mütaalHk imuattmelâtın -ifası İstanbul'da 
Şehremaneti Encümenine ve viiâyatta belediye 
meclislerine aittir. İstanbul'da Emanet Heyeti 
Fenniyesi ve vilâyaJtta belediye mühendisleri 
ve belediye 'mühendisi olmıyan mahallerde na
fıa mühendisleri (tarafından istimlâki iktiza 
eden 'mahallin cins ve nevi ile miktarı mesaha
sını ve sahibinin isimi ile ciheti tasarrufiyesinii 
ve ıbu ıma'halle 'belediyec'e 'müntenap :muhıaimmin-
ler tarafından takdir 'edilmiş olan ıbedeii tâyin 
ve icra eder 'mükemmel ve «mufassal bir harita 
tanzim olunacak ve ibra harita encümen ve be
lediye meclislerince ıbadettetkik tasdik olun
duktan sonra lüzumu istimlâki mutazammın 'bir 
kıta müzekere ile binlikte 'en büyük mülkiye me
muruna fca&dim 'kılınacaktır. En büyük 'mülki
ye memuru 'evrakın vusulünden itibaren niha
yet on gün 'zarfında emru istimlâkin menaıfii 
umumiye icabatından olup (olmadığına dair bir 
kararı katî ittihaz ederek kayfiyeti ibelediyeye 
töbliğ eyliyecektir. İşbu menfaati umumiye 
kararları kabili 'istinaf ve temyiz 'değildir. 

BEİS — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var ımı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi 
aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
miyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — İşibu kanun tarihi neşrinden i)ti-
banem (muteberdir. 

REİS — Söz- istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Kabul 'edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi reyi âliniz'e vaz'ediyo-
rum. Kaibu'l edenler lütfen (ellerini kaldırsın. 
Aksini reye vazediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 'edilmiştir. 

Kanunun 'heyeti umumiyesini reye koyuyo
rum. KaJbul 'edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 'etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kanunun heyeti umu-
'miyesiyle kabul edilmiştir. 

3. — Gümrük Kanununun 14 ncü maddesi
nin tadiline dair (1/155) numaralı lâyihai ka
nuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1) 

REİS — Efendim Gümrük Kanununun 
14 ncü maddesinin 'tadiline 'dair (1/155) 
numaralı lâyiha kanuniye ve Muvaze
nei Maliye Encümeni .mazbatasının ikinci defa 
müzakeresi icra (olunacaktır. 

Gümrük Kanununun 14 ncü maddesini mu
addel kanun. 

Madde 1. — Gümrük Kanununun 14 ncü 
• maddesi berveçjhi zir tadil edilmiştir. 

Gümrüklere ibraz olunacak manifesto su-
retleriyle Ibarname ve ordino ve 'heyanname'ler 
'münhasıran (gümrük idareleri tarafından tabet
tirilir. 
- Bunlardan beyannaımeiler ile manifesto ve 

harname'ler beşer, ordinolar birer kuruşa satı
lır. Bunların gayrıevrakı üzerine yazılarak ib
raz ve ita olunacak 'evrak gümrüklerce kabul 
olunmaz. 

REİS — Efendim, söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
'ellerini kaldırsın. Aksini reya koyuyorum. Ka-
Ibul letmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 93 ncü İçtima zap-
tmdadır. 
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Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Bu maddeyi 'kabul edenler lütfen 
•ellerini kaildırsi'n. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili (memurdur. 

REİS — Efendim bu maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini (kaldırsın. Aksini reye vaz'-
edeeeğim. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

, Kanunun 'heyeti umumiyesini reyi âlinize 
v az'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reya koyuyorum. KaJbul et
miyenler lütfen ellerini ıkaldırsın. Kanunun 
heyeti umumiyesi 'kabul edilmiştir. 

A. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, asker
lerle alât ve edevatı cedidei ziraiyenin amelî ola
rak öğretilmesi Kakında (2/198) numaralı tek
lifi kanunisi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası (1) 

REİS — E fendimi askerlere alât ve edeva
tı cedidei ziraiyenin iamelî ölaralk öğretilmesi 
hakkında Çorum Mebusu İsmail Keımal Beyin 
(2/198) 'numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye 'Encümeni ımaabaltası vardır. İkinci defa 
müzakeresi icra olunacaktır. 

Hizmeti fiiliye erbabına yend ziraat usuUerinin 
öğretilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Vakti huızarda ıhizm'eti fiiliye erba
bına vazaifti askeriyelerinin müsait 'bulunduğu za
manlarda mahallerinin ziraat .müesseseleri tara
fımdan faydalı yenli 'ziraat usullerinden müm
kün ve müsa'idolanları amelî olarak öğretilir. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz 
astiyen var mı? (Hayır sesleri) Bu maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Akilini reye-
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
Ikaldırsın. Birinci ımadde aynen ikabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Kıtai askeriyenin 'bulunduğu 
mınt akalarda ziraat ımüessese ve memurları, 

'yoksa Müdafaai Milliye Vekâletinin talebi üze
rine İktisat Vekâleti tarafından muvaikkaten 

(1) Birinci müzakeresi 93 ncü İçtimadadır. 

fen memurları îzaım ve vesaiti ziraiye ita edi
lir. 

REİS — İkinci madde 'hakkında söz ilstiyen 
var mı? İkinci maddeyi aynen reyinize vaz'edi
yorum. İkinci maddeyi 'kabul edenler lütfen 
ellerini ıkaldırsın. Aksini reye vaztadeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın. İkinci 
•madde aynen kabul edil'miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ısuveri tatbikı-
yesi hakkında heyeti vekile tarafından talimat
name yapılır. 

REİS -.— Üçüncü madde hakkında söz isti}^en 
var mı? Üçüncü maddeyi reyinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reyinize vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştik. 

Madde 4. •— İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdi-1. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isti
van var mı? Dördüncü maddeyi reyinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Dördüncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
•lîlüdafaai Milliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Beşinci maddeyi aynen reyinize vaz'edi-
ycrum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Beşinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Kanunun heyeti umurııye-
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye vaz'edeceğim. Kanunun heyeti umumiyesini 

j kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun 
heyeti umumiyesi aynen kabul edilmiştir. 

5. —• Tarife Kanununun dördüncü maddesi-
ııln tadiline ve neosalvarsanın Gümrük Resmin-

ı den istisnasına dair Muvazenei Malîye Encüme-
| ninin (2/258) numaralı teklifi kanuni ve maz-
j hatası. 

İ Muvasenei Maliye Encümeni mazbatası 
i 

j Tarife Kanununun dördüncü maddesinin ta-
| diline 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun ilga-
I sına ve neosalvarsanın Gümrük Resminden is üs-
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nasma dair sabık Muvazene: Maliye Encümenin
den müdevver lâyihai kanuniye tetkik ve müzake
re olundu. 

Tarife Kanununun dördüncü maddesinin tâ-
sian fıkrası mucibince yine iade edilmek şartiyle 
umumi sergiler ile tiyatro ve sirkler üçin muvak
katen ithal edilen bilûmum eşyanın Gümrük Res 
nünden muaf tutulmasına ve esasen sinama f ilim
leri temaşa meyanma dâhil olduğu gibi bunlar
dan talim ve terbiye noktai nazarından da mühim 
istifadeler temin edilmekte olmasına binaen filim
lerin de teklif veçhile fıkrai mezkûreye ithalin 
muvafık görülmesine ve ancak muvakkaten kay
dının bir müddetle takyidi tensibedilerek birinci 
maddede altı ay zarfında yine iade edilmek şar
tiyle suretinde tadilen kabul edilmiştir. 

Hilâliahmer, Salibiahmer, Donanma ve Mü--
dafaai Milliye cemiyetleri namına gelecek eşyanın 
Gümrük Resmine tabi tutulması ve bu gibi cemi-
yata muavenet icabettiği takdirde tahsisat itası 
suretiyle Hükümetçe yapılan muavenet miktarı
nın sarahaten görülmesi daha muvafık olduğun
dan ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Matbaa alât ve edavatmm ve gazete ve kitap 
kâğıtlarının Gümrük Resminden istisnası kanu
nun hiyni neşrlndeki memleketin istisnai vaziyet' 
icaibı bulunmuş ve eılyevm bu istisnaiyata ımahal 
kalmamış olduğu gibi bütçemizi tevzm 'için bu 
kabîl istisnaiyata nihayet verilmesi zaruri görül
müş olmakla üçüncü madde de aynen kabul 
olundu. 

Ne'osalvarsanın Gümrük Resminden istisnası 
hakkındaki dördüncü maddeye gelince neosalvar-
san f irengiye karşı müessir bir ilâç olduğundan 
bunun ucuz satılmasını ve bu suretle fukarayı 
halkın da tedarik edebilmesini temin için resim
den istisnası muvafık görülmüştür. Tadilen tan
zim kılman lâyihai kanuniye Heyeti Umumiyeye 
takdim kılındı. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

7 Kânunusani 1340 

Reisi 
Saruhan 

Reşat 
Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 

Mersin 
tkinci ve üçüncü mad

delere muhalifim 
Niyazi 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Trabzon 
Şefik 

İzmir 
Mehmed Şükrü 

Âza 
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Tarife Kanununun dördüncü maddesinin tadi
line dair Kanun 

Madde 1. — 10 Mart 1332 tarihli Tarife Ka
nununun dördüncü maddesinin tâsian fıkrası ber-
veçhi zir tadil edilmiştir : 

«Altı ay zarfında yine iade edilmek şartiyle 
umumi sergiler ile tiyatro ve sirkler için muvak
katen ithal edilen bilûmum eşya ve sinema filim-
leri» 

Madde 2. — Mezkûr dördüncü maddenin sa-
niaşer fıkrası tayyedilmiştir. 

Madde 3. — Matbaa alât ve edevatının ve ga
zete ve kitap-kâğıtlarının Gümrük Resminden is
tisnası hakkındaki 9 Kânunuevvel 1336 tarihli. 
Kanun mülgadır. 

Madde 4. — Neosalvarsan Gümrük Resmin
den müstesnadır. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — İşbu kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresine girişmeden evvel bu kanunun müs
taceliyetle müzakeresi hakkında bir takrir vardır, 
onu okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
. Bu kanunun müstaceliyetini teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim kanunun müstaceliyetini 
teklif ediyorlar. Müstaceliyeti reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Müstaceliyeti kâjbul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Müstaceliyetle müzakeresi ka-
ibul olunmuştur. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen vaır mı? Maddelere geçilmesini reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Maddelere geçilmesini ka-
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bul edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere ge
çilmesini kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 1. — 10 Mart 1332 tarihli Tarife 
Kanununun dördüncü nradesinım tashihan fıkra
sı berçe/vlhi zir tadil edilmiştir» : 

«Altı ay zarfında yine iade edilmek şartiyle 
umumi sergiler ile tiyatro ve sirkler için mu
vakkaten ithal edilen bilûmum eşya ve sinema 
fiilmleri» 

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

EMİN B. (Eskişehir) — Altı ay zarfında 
yine iade edilmek şartiyle umumi sengiler ile 
tıiyatro ve sinemalara muvakkaten celbedilecek 
eşyanın Gümrük Resminden muafiyetine dair 
fıkranın bendeniz kabiliyeti tatbikiyesini gör-
miyorum. Birçok suiistimale meydan verir. 
Binaenaleyh memleketimizde esasen düşünüle
cek meşhur, milletin istifadesini, çiftçinin isti
fadesini mucibolan çiftçi meşhurleridir. Tiyarto 
buraya gelip milletin enzarına arz edilecekse 
her halde bir ücret mukatbili olacaktır. Bunun 
için medarı teşvik hiçfbir sebep görmiyorum. 
Binaenaleyh fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

HAMDİ B. (Bozok) -— En çok para kaza
nanlar onlardır. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Tiyatroların 
ve sinema filimlerinin ahlâkın tehzibine medar 
olacak bir vasıta olduğu malûmuâlinizdir. Bil
hassa sinema filimleri bugün mekteplerde en 
güzel vesaiti tedrisiyedendir dense doğru söy
lenmiş olur, zannederim. Bendeniz bu madde
ye taraftar olmakla beraber ««Muvakkaten ithal 
olunan» tâbirini muvafık bulmuyorum. Çünkü 
iki günden beri sinemada gösterilmekte olan fi
limler Himayei Etfal Ceımiyetinin filimleridir. 
Bunlar muvakkaten getirilmiş değillerdir ve 
bunları daima her tarafta muntazaman göste
receklerdir ve Himayei Etfal Cemiyeti Ameri
ka'dan gayet faydalı ve çocuk bakımına ait fi
limler getirecektir ve bu filimler satmalmak 
suretiyle getirilecektir. Muvakkaten getirilip 
tekrar iade etmek taraftarı da değildir. Onun 
için himayei etfal cemiyetinin satmalıp getire
ceği filimlerin tamamen resimden muafiyetiyle 
ithalini rica ederim. Yani (Muvakkaten ithal) 
kelimesinin kaldırılması çok muvafık olur. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim, bendeniz 
de bu kanunun lehindeyim. Binaenaleyh bizim 
ıgibi maarifi kendilerine kâfi gelmiyen mem
leketlerde sinemalar ve sinema filimleri pek 
nafi bir şeydir. Bilhassa okumak, yazmak bilmi-
yenlere fennî ziraati aynı zamanda sanayi mü
esseselerini göstermek memleket için çok ha
yırlı bir şeydir. Binaenaleyh rüfekamdan bu
raya çıkan Eskişehir Möbusu Muhteremi Emin 
Beyefendinin fikirlerine iştirak edemiyorum. 
Hattâ bendeniz 'öyle arzu ederdim ki Hükü
met tahsisat versin. Bu filimleri getirsin, Aha
liye göstersin ziraat nasıl yapılıyor? Birtakım 
sanayi müesseseleri var. Bunlar nasıl çalışıyor. 
Bunları halka göstermek bir mektep kadar mem-
^kete hizmet eder. Bendeniz- kanunun lehinde
yim ve kabul buyuru!masını Heyeti Celileden 
istirham ederim. 

AVNİ B. (Bozok) —• Muhterem efendiler 
bendeniz Zamir Beyin kanaatleri hilâfında söy-
liyeceğim. Edebiyatı çok sevdiğim, temaşaya 
ve filimlere çok ehemmiyet verdiğim halde ma-
atteeessüf Harbi Umumiden beri gördüğüm fi
limler, temaşalar alelekser behîmi hissiyatı teh-
yicedecek şehvet sahnelerinden başka bir şey 
değildir. İşte numunesi Mari Iskoçyanm (Lagar
sın) filimdir. Rica ederim yarım hislerle meşbu. 
hiçbir zevki olmıyan böyle filimleri en müşaşa 
bir sahnei behîmiyi bir mektepli çocuğun veya 
bir kadının hattâ benim önüme getirirlerse ben 
aradan nasıl çıkarım? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Berbat çı
karsınız (Handeler) 

AVNİ B. (Devamla) — Ben değil, siz de öy
le Feridun Bey. Fuad Beyefendinin Himayei Et
fal için ahlâki filimlerine bir şey diyemem. Bi
naenaleyh ya gümrükte sansüre tâbi tutulmalı
dır, yahut Recep Beyefendinin buyurduğu gibi 
matbaa alât ve edevatından gümrük alan Hü
kümet, böyle behîmi sahneleri bize gösteren fi-
limlerden gümrük almazsa hakikaten mucibi 
hayret olur. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar hepimiz biliriz ki, görmek duymaya benze
mez. Her halde beş yüz defa söylemektense bir 
defa göstermek çok hayırlı, çok kârlı, çok daha 
esaslı bir iştir. Biz halkı yürütmek istiyorsak, 
biz halkı eski alıştığı ağırlıktan harekete getir-
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mek istiyorsak, biz memlekette ticareti, ziraati, 
mesaiyi ilerletmek istiyorsak halkımızın gözü 
önüne daima böyle şeyleri vaz'etmeliyiz. Bende
nize kalırsa Hükümetin vazaifi meyanında birin
cisi de budur ki, bütçeye tahsisat koyarak, bir
çok mütemeddin memleketlerin yaptığı gibi, 
bunları köylere kadar tamim etmekten başka 
çaremiz yoktur. Arkadaşlar Hükümetin bunu ta
mim etmesi behemahal lâzımdır. Çünkü insan
ların ihtiyacı yalnız ekmeğe, suya değildir. Bi
raz da bediiyatadır, ahlâkiyatadır. Sen onun 
elinden musikisini haram diye al at, sinemasını 
al at, tiyatrosunu al at... Ne yaparsın o halkı 
sonra? Avrat oynatmaya kalkar. 

Arkadaşlar sinema filimleri fena imiş. Filim-
lerin fenalığı sinemanın fenalığını intaceder mi? 
Arkadaşlar tarihî, ahlâki, bediî filimler her hal
de memlekette arzu ettiğimiz yüksekliği husule 
getirmek için en birinci vâsıta ve en birinci ça
redir. iyi biliniz ki, «şenidenki bu demanenddi-
den»... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bende
niz bu kanunun edebiyata, bedihiyata olan mü
nasebetinden bahsedecek değilim. Ben yalnız 
Gümrük Kanunundan, gümrük meselesinden 
bahsedeceğim. Beyefendiler! Mevzuubahsolan 
kanun zaten daha evvel Heyeti Aliyenizce kabul 
edilmiş bir kanundur. Fakat Emin Beyin böyle 
muvakkaten tâbirinde ben kuvvei teyidiye gör-
miyorum. Buyurdukları gibi encümen de bu mu
vakkaten tâbirini gayet açık bir tâbir gördüğü 
için altı ay müddet koymuştur. Yoksa Heyeti 
Celıilenizce evvelce kabul olunan ve mazbatanın 
zirinde muharrer olan kanunda biz evvelce bü
tün bütün açık bırakmıştık. Bu defa encümen 
takyidediyor. Şükür, muhterem bir arkadaşımız 
behîmi olan filimlerden bahsettiler bendenizin 
hatırımda kaldığına göre filimler evvelemirde za
ten Hükümet tarafından görülür. Sansür edi
lir. Ondan sonra müsaade edilir. Binaenaleyh 
Hükümetin bu hakkı vardır. Filimleri zaten 
Hükümet görmektedir. Ve sonra yine o arkada
şım buyurdular ki, ahlâki olan filimlere bir 
şey 'diyemem. Rica ederim geçenlerde Fuad 
Bey arkadaşımın dedikleri gibi Amerika'da ço
cukların sütle nasıl beslendiğinii, ne suretle ye
tiştirilmesi büyütülmesi hakkında Amerika'1' 
dan gelmiş bir filmi seyrettik. 

AVNİ B. (Bozok) — Kaç müşterisi vardı? 
(Lâgarsonu) getirin de bakınız sinema ağzına 
kadar dolar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beye
fendiler şunu itiraf etmek mecburiyetindeyim 
ki benim orada çocuk büyütmek hakkında gör
düğüm şeyleri şimdiye kadar görmedim ve oku
mamışım. Belki zatiâliruiz görmüşsünüzdür. Fa
kat ben görmediğimi gördüm, itiraf ederim. 

AVNİ B. (Bozok) — Siz daha büyüksünüz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bilme 
büyüklükle değildir. Siz benden yaşça küçük 
olursunuz, fakat malûmatınız fersah, fersah bü
yük olur. Ben şahsan görmediğim şeyleri ora
da gördüm. Ve bir ders almış oldum. Bilhasya 
bunu kadınlarımız neden görmesin? Çocuk na
sıl büyütülürmüş, nasıl giydirilirmiş bunları 
bilmek fena mıdır? Bundan dolayı Fuad Beye
fendiye çok teşekkürler ederim. Zira dkide bir
de Heyeti Âliniz teksiri nüfustan bahseder. Fa
kat muhterem bir doktorun dediği gibi, doğurt
mak marifet değil büyütmek ve onu öldürme
mek marifettir. Bizde etfal vefiyatını nazarı 
dikkate alırsanız, ne için vefiyat fazla oluyor? 
Büyütmesini bilmediğimiz için... Binaenaleyh 
bu yeni bir kanun değildir. Neyi kabul etmi
yorsunuz, niye itiraz olunuyor bilmiyorum He
yeti Alinizin zaten kabul etmiş olduğu bir ka
nundaki gayet vâsi olan bir tâbiri (Muvakka
ten) tâbirini biz tecdid ediyoruz. Eğeır bu ka
nunun aleyhinde söz söylemek lâzımgelir idd ise 
evvelce söylenmesi lâzımgelirdi. Mademki o 
kanun kabul edilmiştir. Şimdi biz o kanunda 
gördüğümüz (Muvakkaten) tâbirini pek açık 
gördüğümüz için onu takyidediyoruz ve altı 
aya indiriyoruz. Binaenaleyh Adliye Encüme
ninin yeniden tedvin ettiği madde, evvelce ted
vin edilen maddedeki bu açıklığı kapatmak için 
konulmuştur. Başka bir şey ilâve edilmemiştir. 
Zaten filimlerin ahlâka mugayir olup olmadı
ğını Hükümet sansür ediyor. 

AVNİ B. (Bozok) — Bir sual soracağım Reis 
Beyefendi. Mazhar Müfid Beyefendi ifadei 
âlileri meyanında «bu kanun yeni bir şey de
ğildir eskidir, yalnız (Muvakkat) tâbiri tahdi-
dolunuyor. Niçin itiraz ediyorsunuz» diyorlar. 
Mazibata ifadelerine tezat teşkil edecek bir nok
ta vardı ki benim noktai nazarım esasen oraya 
matuftur. Bu noktaya itiraz ediyorum. Bakı-
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ttız efendim, mazbatada (esasen sinema filimleris i 
temaca meyanına dâhil olduğu gibi bunlardan 
talim ye terbiye noktai nazarından da mühim 
istifadeler temin edilmekte olmasına binaen fi-
•limlerin do te'klif veçhile fıkrai mezkûreye itha
li) zikrolunuyor. Bendeniz buna itiraz ediyo
rum, çünkü yeni bir şeydir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizi!) — Vaktiyle 
kabul ettiğiniz maddeyi okuyalım: «Umumi ser
diler, tiyatrolar..» Tiyatrolar temaşadan madût 
değil mi? Madûttur. Şu halde temaşa mefhumu 
içinde filimler var mıdır, yok mudur, işte ce
vap budur. Eğer tiyatrolar temaşadan madût 
ise sinemada temaşa mefhumu içine dâhil ise 

diyeceğim yoktur. Değilse o başka... 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Be
sim Atalay Bey refikimiz ile kürsüyü bana 
terk eden Mazhar Müfit Beyi beyanatından 
Meclisin memlekete film sokmamak kararım 
vermek üzere olduğunu işırab eden bir vazi
yette müdafaa ediyorlar mânası çıkıyor. Biz 
filmlerin memlekete girmemesi yolunda bir ka
nun teklifi etmiyoruz. (Çok doğru sesleri) Evet 
Hükümetin murakabesi, altında bugüne kadar 
ıgirdiği gibi girer. Bendenizee kılıç, bıçak, hem 
nafidir hem muzırdır. Sinema filmleri, tiyatro
lar da istimaline göre bunun gibi hem muzır
dır, hem nafidir. Yalnız bir noktayı enzarı 
dikkatinize arz ediyorum: Çocuklar... Memle
ketin ilim ve irfanı-namına bu lüzumu ileri sü
rüyorlar. Bendeniz başta birinci derecede ha
yat ve sıhhatli görüyorum. Maneviyatım takvi
ye ve teahibi ikinci derecededir zannederim. Ço
cuklarımız için, çocuklarımızın ihtiyacı için fi-
limlerin Gümrük Resminden muafiyetini isteye
ceğimize sütlerinin gümrükten muafiyetini is-
tiyelim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Memle
kette süt çoktur. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz Beyefendiler. Tiyatro, sinema gibi 
şeyler - tâlbiri âlinizee - lüks şeylerdir. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Hayır, 
ihtiyattır hocam! 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — İhtiyaç
tır atma, ekmek kadar, şeker kadar, pirinç ka
dar ihtiyaç değildir. 

ZAMİR B. (Adana) — Akşam sinemalarda 
oturulacak yer kalmıyor. Demek ki bir ihtiyaç 
imiş. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Bende-
niz memleketimizin ticaret ve iktisadiyatına 
hadim olacak sergiler için memleketimize 
celbolunacak ve müddeti muayyenesi zarfında 
iade olunmak şartlyle ne kadar eşya gelirse 
gümrükten muafiyetinin taraftarıyım. Tiyatro, 
sirk gibi şeyler memlekete girer, fakat alelusul 
gümrük alınarak girer ve bu gibi şeylerden 
Gümrük Resmi almanın hem mâkul, hem meş
ru olduğuna kaaniim. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Tiyatro 
gümrüğe gelmez 'bocam! O eşyayı ticariyeden 
madût değildir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Müsaa
de ediniz filmler geliyor beyefendi. Bence (Altı 
ay zarfında iade edilmek şartı ile umumi sergi
ler için muvakkaten ithal edilen bilûmum eşya 
Gümrük Resminden muaftır) şeklinde kabul 
edilmelidir. Sinema ve sirklere ait eşyanın fi-
limlerin Gümrük Resminden muafiyeti doğru 
değildir. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Muaf 
mı, muaf mı hocam? 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Muaftır 
Beyefendi! Şimdi memleketimizin ilim ye ir
fanının tenevvür namına ıbu ihtiyaca, bu lüzu
ma ıkaani oluyorsunuz, sonra memleketimizin 
ilim ve irfanına hemen yegâne vasıta -olan mat
baa alât edevat ve »airesini 'gümrükten. istis
na etmiyorsunuz. Bu ihtiyaç daha birine'i dere
cededir. Eğer istisnası lâzımgelirse böyle kitap 
ve mabbaalara ımütaalİik olan şeyleri istisna ede
lim. Diğerleri ikinci derecede kalır. Beyefendi
ler! Bunlar girmesin demiyorum, girsin. Fakat 
rüsumu alınarak ıhattâ iki ikat (almanak girsin 
diyorum. 

REİS — Müzakerenin -kifayetini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. (Kâfi sesleri) Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Bendeniz 
aleyhinde söyliyeceğim. Çünkü mesele tenevvür 
etmemiştir. Filmlerin memlekete ithallerini men 
ediyor muyuz? Yoksa hangi filmlerden Gümrük 
Resmi alınması veya alınmamasını istiyoruz. 
Bendeniz anlıyamadım. Burasını arz edeceğim. 
Filmler iki türlüdür, Birisi ticaret vasıtasıçUr, 
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Meselâ 'gelmiş bir Yahudi şurada memleketin 
parasını soyuyor. Şimdi bunun getirmiş olduğu 
filmler de Gümrük Resminden müstesna ise, 
işte bu olmaz. Bugün Devletin varidatını -mas
raf iyle tevazün ettirmek için köylülerin güç
lükle bulduğu tuza resim zammederken tica
ret için getirilen ve (memleketin gençlerinin pa
rasını çeken 'birtakım tüccarların getirdikleri 
filmleri Gümrük Resminden muaf tutmak mu-
vafıkı insaf değildir. Fakat müessesatı resmi
ye, mektepler tarafından oelbedilecek ahlâki 
ve fennî filmler müstesna tutulmalıdır. Bun
ların biz de lehindeyiz. Fakat müessesatı gay-
riresmiye - ki ticaret için getiriyor - ve sonra 
ibirtakım ahlâksızlığı da tamim ediyorlar, bu 
nasıl Gümrük Reaminden muaf tutulur? Köy
lülerimiz 'beride açlıktan ölürken yollarımız 
yokken memlekette dertler, sıtmalar,... falan
lar... varken biz onlara sulfato için için para 
ıbulamıyoruz, köylülere meccanen sulfato vere
miyoruz. Nasıl olur da o gibi şeyleri Gümrük 
Resminden istisna ederiz? Binaenaleyh müzake
re kâfi değildir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye vaz'-
ledeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reya vazediyorum. Kâfi 
ıgörmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Yalnız müessesatı ilmiye ve ihayriye namına 
(hariçten celbedilecek sınama filmlerinin Güm
rük Resminden istisnası suretinde maddenin 
tadilini teklif eylerim. 

Adana Mebusu 
Mehmed Kemal 

Riyaseti Celileye 

Çocuk hakımi'na, ziraate, ma'k'naya, (talim 
ve terbiyeye, menazırı tabiiyeye ait filmler 
gümrükten müstesna olabilir. Çünkü memleke
te nafidir. 

Hissî filmler yııikarıdakulıere benzemez. Bu 
kabil filmler Gümrük Resmine tabi olmalı
dır. Müzakere olunan fıkra ona göre tadil olun
mak üzere tasviben encümene havalesini arz 
ve teklif eylerim. 

Afyon Karahlsar Mebusu 
İzzet Ulvi 

Riyaseti Celileye 

Maddeye : «Himayei Etfal Cemiyetinin ga
yesini temin maksadiyle getireceği sinema 
filmleri» fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

Kırkıkiljiso Mebusu 
Doktor Fuad 

Riyaseti Celileye 

Memleketimizde teşhir edilecek müsmir ve 
amelî efaldir. Bunu numune 'çiftliklerine göste
ririz. BJnaenaneJyh tiyatro, sinemalara mütaafl-
lik »muvakkat ikaydı ile gümrükten istisna edil
mek istenilen filim ve eşyanın memafii millete 
bir şey 'bahşetmiyeeeği gibi suiistimali de mu-
cibolacağından maddeden tayyını teklif ede
rim. 

Eskişehir Mebusu 
Emin 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin nihayetindeki sinema film
leri kelimesinin 'ziraat, felâhat, sanayi ve deniz
ciliği ıgösterme filmleri diye tashih edilmesini 
teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Ali 

Riyaseti Celileye 

Mektep ve Himayei Etfal, Hilâli Ahmer ve 
sair müessesatı resmiye müstesna olmak üzere 
sinema filmlerinin kanundan ihracını arz ve 
teklif eylerim. 

Bozîolk Mebusu 
Avni 

Riyaseti Celileye 

Maddenin filim hakkındaki ahkâmı pek vâsi 
olduğundan, «müessesatı ilmiyeye ve mekâtibi 
umumiye ve hususiyeye aidolana filimler» kay-
diyle hükümü istisnanın tesbit edilmesini teklif 
ederim. 

Antalya Mebusu 
Ahmed Saki 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında muvak
katen ithal edilen tâbirinden sonra (ve müma-
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sili Türkiye dâhilinde imal edilmiycn) kaydının 
ilâvesini teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
Mustafa 

REİS — Efendim takrirlerden Eskişehir Me
busu Emin Beyin takriri maddenin tayymı tek
lif ediyor. Maddenin tayyı kabul edilirse esas 
baki kalacak ki, esas maddedeki bu gibi filim
ler zaten müstesnadır ve muvakkaten müstesna 
tâbiri vardır. ̂ Zaten encümen de muvakkat tâ
birini altı aya indirmek suretiyle maddeyi bu 
şekle getirmiş ve Heyeti Celileye arz etmiştir. 
Binaenaleyh evvelemirde bu ciheti de nazarı dik
katinize arz etmek mecburiyetindeyim, madde 
tayyedilirse aslı kalır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tecelli 
eden noktai nazara münafidir. 

REÎS — Maddenin tayyini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Tayyı kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Tay kabul edilmemiştir. 

Diğer takrirler vardır. Bunlar müessesatı il
miye ve mekâtibi umumiye ve hususiyeye ait 
filimler yani müessesatı ilmiye ve müessesatı 
umumiye ve hususiye ve Himayei Etfal Cemi
yeti tarafından getirilmekte olan filimlerin Güm
rük Resminden istisnasına dair olan ve bir de 
ziraat ve sanayie ve talim ve terbiyeye, manazı-
rı tabiîyeyc ait filimlerin Gümrük Resminden 
istisnasına dair.. 

İZZET ULVİ B. (Afyon Karahisar) — Yani 
kim getirirse getirsin yalnız memlekete nafi ol
sun. 

REİS — Diğer bir takrir de yalnız (Müesse
satı ilmiye) diye teklif ediyor. Bu teklifleri en
cümen tekrar etsin. Muvafık görürseniz madde
yi umum tekliflerle beraber encümene iade ede
riz. İtiraz var mı? (Muvafık, sesleri) 

O halde tekliflerle beraber madde encümene 
iade olunmuştur. On dakika teneffüs etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı cebe; saat: 3,13 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,05 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâmil Bey (Adana) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Tarife 
Kanununun dördüncü maddesinin tadiline mü
tedair olan kanunun ikinci maddesini müzakere 
edeceğiz. 

Madde 2. — Mezkûr dördüncü maddenin 
saniiaşer fıkrası tayyedilmiştir. 

REİS — İkinci maddeyi reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Matbaa alât ve edevatının ve 
»gazete ve kitap kâğıtlarının Gümrük Resmin
den istisnası hakkındaki 9 Kânunuevvel 1336 
tarihli kanun mülgadır. 

Bu madde hakkında söz istiyen var mı? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bende
niz söz istiyorum efendim. 

REİS — Buyurun efendim. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 

hu madde ile, matbaa alât edevatı ve sairesi 
ve matbaacılığa, kitapçılığa, gazeteciliğe ait 
mevad, Gümrük Resmi istisnasına tâbi iken bu 
istisna refolunuyor. Halbuki, memleketimizin 
hali hazır vaziyeti tasavvur buyu/rulsun. Eski-
dan matbuat yalnız İstanbul'da ve bir miktar 
da İzmir'de mevcut idi. Anadolu'nun sair aksa
mı, gazetesizlikten, kitapsızluktan son derece 
sıkıntı çekiyorlardı. Bugün vilâyet gazeteleri, 
matbuat, katiyen gayrikâfidir. Bugün memle
ketin her tarafında bir maarif duygusu, bir ga-
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zete okumak hissi, Ibir kitap okumak hissi git
tikçe inkişaf etmektedir. Binaenaleyh; eğer bu 
madde kabul edilecek olursa Anadolu'nun maa
rif ihtiyacı, Anadolu'nun kitap ve irfan ihtiya
cının • esası baltalanmış olacaktır. 

Milletimiz bugün yeni bir gayeye, Hâ
kimiyeti Milliye mefkuresine, cumhuriyet mef
kuresine doğru hakikaten kuvvetli adımlar 
atarken ve biz memlekete matbuatı, gazeteci
liği kitapçılığı tamim ederek ilim ve irfanı tah
kim etmeye uğraşırken, bu suretle gazctele-

' re, kitaplara mevzu olan Gümrük Resmi istis
nasının ref edilmesi, doğrudan doğruya memle
ketin maarif için istihdaf ettiği gayei esasiye-
ye menafi bir hareket olur. 

Efendiler bugün memleketin ne dereceye 
kadar vasaiti iktisadiye noktasında müşkülât 
içinde bulunduğunu derpiş buyurunuz. Şimdi 
•bu vaziyet içinde meselâ Anadolu'nun her 
hangi bir köşesinde ma'kirıa alâtı, kâğıt ve sa
ire getirecek, insanların bir de-Gümrük Res
mi vermek mecburiyeti altında kaldıklarını ta
savvur buyurunuz... Böyle bir vaziyette bittabi 
o adaml'ar, vesaitin mefkudiyeti karşında ve 
vesaitin ağırlığı karşısında tereddüde duçar 
olacaklardır. Hele kitap yazılıp gazete yaz
mak hususunda çok büyük sıkıntılar çekece
ğiz... 

Efendiler. Biz; mümkün olduğu kadar mem
leketin her tarafında yevmî gazetelerin adedi
ni tezyldetmiye çalışırken bu suretle kâğıtlara 
mahsus olan Gümrük muafiyeti kaldırılınca 
bence yevmî gazete çıkarmak için yapılmış 
olan teşebibüsatı da baltalamış olacağız. Hal-
ıbtiki efendiler! Bugün mevzuubahsolan nokta; 
İstanbul matbuatı veyahut İzmir matbuatı de
ğildir. Bugün mevzuubahsolan nokta; doğru
dan doğruya Anadolu'nun, memleketin anayur
dunun ve bütün ana halkının gazeteye, kitaba 
olan ihtiyacını tatmin etmektir. Halbuki bugün 
bakınız, memlekette gazetelerin fiyatları ne ka
dar yüksektir. Aynı zamanda kitaplarımız ne 
ıkadar pahalıdır. Halkın, kitap, gazete almak 
için. çektikleri sıkııntıları tasavvur buyurunuz. 
(Buıgün en bacıit kavamin kitabı bile meselâ yüz 
sayfalık bir kanun kitabı - isıtinah ve sair ma
sarifinden kaıt'ımazar - altmış, yetmiş kuruşa 
satılmaktadır. Şimdi bunlar bu vaziyette olur
sa .yani gümrük istisnasından müstefidolurken 

(böyle olursa yarın gümrük istimaısi -ref olun-
duktam sonra taoavvur buyurunuz ki, âdi bir 
kitabın fiyatı yüz kuruşu geçecektir. M<emleke-
tin ekmek pahası bulmakta müşkülâtta uğradı
ğı şu hengâmede biz de böyle Gümrük Resmi
nin muafiyetimi kaldıracak 'olursak binmetiçe 
tabıiatiyle kitap fiyatı gazete fiyatı, matbaacı-: 
lığa ait eşya fiyatı tezayüdedecektir ve me-mle-
kotin Mama, ekmekten, sudan fazla muhtacol-
duğu şu zamanda, doğrudan doğruya irfanı 
meımİieıketç karşı yapılmış olan yanlış bir ha-
ırc'koti biz yapacağız. Onun için Heyeti Celile-
niz.d,en bu maddemin t amam em .reddini ve bir 
müddet için daha gazete, matbaa alâıt ve ede
vatının ve kâğıtlarımın Gümırüık Resımimden. 
müstesna tutulması hususunun kabulünü istir
ham ederim. 

REİS — Buyurun Recep Bey. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim Muvaze
ne! Maliye Encümeninin mevkii . meriyetten: 
ıref'ini teklif obtiği kanun, Birinci Türkiye Bü
yük Millet Mocliainin ilk içtima senesi zarfın
da pcik büyük itina ile ihtlyacatı nazarı dikka
te alarak vazb'ıtiği bir esastır. Bininıci Türki
ye Büyük M'ilıİDt Meclisi nihayetsiz müşkülâtı 
hariciye ile mücadele ederken ve bu müşkülâ
tın en büyük şiddetinim icrayı hükmettiği bıir 
zamanda, ilk sene! mesaisi zarfında meımleıket-
ts hayatı maarifin takviyesini düşünmüş ve bu 
kamunu vaz'ctmiştiir. 

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, işe 
(bağladığımın ilk senesi zarfımda bu maddeyi 
kaldırmak vaziyetinde bulunuycır. Bendemiz; 
Muvazene! Maliye Encümenini bu teklife sevk 
eden esbap ve mülâhazatı asliyeyi .anlamaktan' 
âciz kaldım. 

Yalnız zamnedfycırum ki, diğor mesailide 
dlduğu gibi bunda da bütçe mülâhaızasiyle 
Muvazensıi Maliye Encümeni bu teklifü bura
ya sevk etmiş olacaktır. Bütçemizde 3 - 5 biri 
lira gibi 'gayet hafif ve küçük bir menfaati 
maddiye teminine mukabil .memleketteki ha
yatı irfanım inkişafına böyle maddi bir mâni 
vazetmek katiyen akim, mantığın ve mıeımle-
ket ihtiyacının kabul edemiyeeeği bir nazari
yedir. Şayanı memnuniycıbtir ki, memlekette 
gamete.'ııeışratımeık, kitap, baomak için birçok ze
vat ve o'jhası mâneviye, son soneler - zarfında 
büyük bir havahuş ve: yüksek bir arzu ye te-
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halûk gösteriyorlar. Bu şitap ve tehalükü, hat
tâ sıınayiin himayesi noktai nazarından Teşvi
ki Suıayi Kanunu gibi ve diğeır* emsali gibi es
bap ve vesaitle teşvike uğraşınken maarifin 
teşviki maksadiyle vaz'edilmiş olan bu kanu-
aıun mevikii meriyetten kaldırılması hiçbir va-
ıkiit muvafıkı mamtik ve maslahat olamaz. 

MalûmuâKkri İkinci Tüıık'ye Büyük Millet 
(Meclisi, ilik sulh devrinde icrayı vazife eden 
Ibiır heyettir. Sulh devrinin en büyük bir Ümit
'le küşayLşl'hi beklediğli arzu, memleketi maarif 
ufkunda vukubulacak küşayiş ve inşirahtır. Bi
naenaleyh Mıeeıliısi Âlinizin bu bapta bir karar 
vermesi, teveccüh otti£ü maksadı 8aiXy ey e vusul 
oüdlstâi nazarından hiçbir vakiıt doğru olamaz. 

Muhterem Feridun Fikri Bey arkadanım bir
çok kıymetli mülâhazatta bulundular. Bendenk 
bundan sarfınazar ediyorum. Yalnız teklif edi
len maddede lağvı dermeyan olunan kanunun 
iki şıkkı vardır. Bu ik i ş ıkdan bilhassa birisin
de Muvazenei Maliye Encümeni âzasından ehem
miyetli bir noktai nazarı olduğunu işittiğim 
için bu husustaki noktai nazarımı arz edeceğim. 

• Malûmuâliniz mevkii meriyetten kaldırılması 
teklif edilen kanunun birinci maddesinde mat
baa, litografya, ve saire makinaları ve sair mat
baa levazımının mutlak surette istisnası mevzu-
ubahistir. Bu maddeye zannederim o kadar çok 
temas etmiyorlar ve musir bulunmuyorlar. Eğer 
bunda ısrar ederlerse mâna yoktur. Çünkü mat
baa makinası yerine çorap Örmek veyahut korde-
lâ yapmak için makina celbine imkân yoktur. 
Matbaa makinası diye celbedilen bir makina, 
mutlaka matbaacılıkta istimal edilecektir. Bu
nun Gümrük Resminden istisnasından mütevel
lit bir suistimal mahzuru katiyen varidolamaz. 
İkinci maddede kâğıtların memlekete ithallerin
den Gümrük Resminden istisnası için muayyen 
bir kayıt vardır. Bu da celbi mevzuubahsolan 
kâğıtların yalnız kitap ve gazete tabına mahsus 
olduğu tesbit edilmek üzere erbabı mesai, gaze
te ve matbaa sahipleri tarafından vukubulacak 
metalip, Heyeti Vekilece tetkik edilecek. Eğer 
bu maksada masruf olacağı Heyeti Vekilece ta
ayyün ve tebeyyün ederse ondan sonra Gümrük 
Resminden istisna edilecektir. Çünkü malûmuâ
liniz kâğıtlar, makinalar gibi yalnız tab'da kul
lanılamaz. Kâğıt; gazete ve kitaptan maada 
kutu yapmak gibi diğer sanayie ait birçok iş
lerde, de kullanılabilir. Onun.içindir ki, ikinci 

maddeye bir kayıt koymuşlardır. Muvazenei 
Maliye Encümenindeki bâzı arkadaşlar bu kay
da rağmen birçok mahazir tevlidedeseğini-ileri 
sürüyorlar, Gümrük Resminden istisna ederek 
memlekete celbedildiği halde başka maksatlar
da kullanıldığından dolayı bu müsaadenin kal
dırılması fikrinde bulunuyorlar. Halbuki mah
zuru nazarı dikkate alan birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisi onun esbabı teyidiyesini zaten 
vaz'etmiştir. Hiçbir vakit bir gazeteci, kitap ve 
gazete için kâğıt getireceğim diye sellemehüsse-
lâm istediği kadar vagon ve balya ile kâğıdı 
memlekete sokmaya müsait bir vaziyeti yoktur. 
Mutlaka evvelemirde Heyeti Vekileye müraca
at edecek, miktarı talebini ve ne kadar bunu is
timal edeceğini yazacaktır. Heyeti Vekile o ada
mın işleteceği t a b ı vesaitine göre mâkul bir 
nisbet görürse ancak o vakit bunun bilâ resim 
memlekete ithaline müsaade edecektir. Bu ka
yıt da meveudölduktan sonra tasavvur edilen 
mahzur hiçbir vakit varit değildir. Bendeniz de 
muhterem arkadaşım Feridun Fikri Beyin tek
liflerine iştirak ediyorum ve bu maddenin bura
dan tamamen tayyı ile ve eskiden olduğu gibi 
matbaa ve sair levazımı tab'ıyenin Gümrük Res
minden istisnasını natık olan kanunun mutlak 
surette cari olması lüzumunu Heyeti Celileye 
arz ediyorum. (Kabul, sesleri) Bu bapta da bir 
takririm vardır takdim ediyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddenin tayyını teklif 
ederim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize arz edeceğim. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler 
okunacak efendim. 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddenin tayyını teklif ederiz. 
Zonguldak Diyarbekir 

Ragıb Şeref 
Ergani Zonguldak 

İhsan Hamid Tunalı Hilmi 
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Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddenin tayyını teklif ederim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 

Cumhuriyetimiz, irfan, şuur ve rüştü millînin 
bir neticesidir. İrfanı memlekete matbaaların 
yaptığı hizmet aşikârdır. Lüzumu kadar mem
lekette matbaacılık taammüm de edememiştir. 
Üçüncü maddenin tayymı, şu suretle gümrükten 
istisnaya ait evvelki maddenin ipkasını arz ve 
teklif eylerim. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 

Riyaseti Celileye 

Matbaa alât ve edeyatiyle gazete ve kitap 
kâğıtlarından Gümrük Resmi ahzi memleketin 
hayati bir ihtiyacı olan maarifin terakkisine mâ
ni olacağından üçüncü maddenin tayyı ile mev
cut 9 Kânunuevvel 1336 tarihli kanun hükmü
nün temini bekasını teklif eyleriz. 

Kütahya Karahisarısahib 
Recep Ruşen Eşref 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Üçüncü maddenin tayymı 
teklif ederim. 

Van 
İbrahim 

REİS — Efendim üçüncü maddenin tayyma 
dair olan takrirleri okuduk. Üçüncü madde tay-
yedildiği takdirde bittabi bu madde, 9 Kânunu
evvel 1336 tarihli Kanunun ilgasını gösterdiği 
için o kanun baki kalacaktır. Üçüncü madde
nin tayymı reyi âlinize arz edeceğim. 3 ncü 
maddenin tayyını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Tayymı kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. 3 ncü maddenin 
tayyı kabul edilmiştir efendim. 

Üçüncü maddenin tayyı kabul edildiği için 
ondan sonra gelen dördüncü maddeyi üçüncü 
madde olarak okuyoruz : 

Madde 3. — Neosalvarsan Gümrük, Resmin
den müstesnadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, neo

salvarsan! Gümrük Resminden istisna ediyoruz. 

— m 

Bu istisna çok doğrudur. Neosalvarsan hem key
fiyete, hem de adedi nüfusa tesir eder. Bundan 
başka bendeniz bir şeyin daha istisnasını teklif 
edeceğim. O da röntken cihazıdır. Röntken ci
hazı, her memlekette bir vasıtai teşhis, bir va-
sıtai tedavi olarak kullanılır. Bunun bulunma
ması memleketimizde vasıtai tedavinin noksani-
yetinı muciboluyor. Bahusus livaların, merke
zinde, birer hastanesi vardır. Ceman yetmiş ta
ne kadar olacaktır ki, bunun istisnası bu güm
rüğe de bir tesir etmez. Memleket çok istifade 
edecektir. Bunun için rica ederim, istisnalar me-
yanına bunu da ithal ediniz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 

Dr. FUAD B. (Kırıkkilise) — Efendim! Ben
deniz de Mustafa Bey arkadaşımın mütalâatma 
iştirak ediyorum. Malûmuâliniz röntgen bugün 
fennî tababetin gözüdür. Meclisi Âli, esas iti
bariyle memleketimizi bu ' gözden mahrum et
mez. Bilâkis bu gözün daha kolaylıkla görmesi
ni ve daha iyi çalışmasını temin eder. Yalnız 
bendeniz, röntgenle beraber radyumun da istis
nasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bunu esas itibariyle naza
rı itibara almak muvafık olur zannmdayım. 
Röntgen cihazından maksat, röntgen cihazına 
mahsus alât ve edevat demektir, zannederim. 

Dr. FUAD (Kırkkilise) — (Röntgen cihazı 
teferruatı ile) denirse kâfidir. 

REİS — Bilmiyorum. Teklif sahibi düşüne
cek ve ona göre teklif edecekti. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim., ci
haz denildiği zaman onun kendisi ve teferruatı 
demektir. Başka türlü anlaşılmaz efendim. 

REİS — Efendim teklif şudur : Röntgen ci
hazının istisnasının dördüncü maddede zikri. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Röntgen ciha
zı ile teferruatı ve radyum. 

REİS —. Efendim, (Röntgen cihazı ile alât 
ve edevatının ve radyumun Gümrük Resminden 
istisnasını) reyi âlinize koyacağım. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye kouyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. O halde maddenin şu şekli alması lâzım-
gelir. Neosalvarsan, röntgen cihazı ile teferruatı 
ve radyum Gümrük Resminden müstesnadır. 
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' SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (İstan-

bul) — Efendim Heyeti Celilenizden bendenizin 
ricam firengi tedavisinde istimal edilen civa 
mürekkebatı ile iyodür döpotasyomun da bu 
meyana ithalidir. 

REİS — Encümen ne diyor efendim, muva
fakat ediyor mu? (Kabul, sesleri) 

ZAMİR B. (Adana) — Memleketin sıhhati
ne taallûk ediyor. 

REİS — Eiendim, Sıhhiye Vekili Bey de fi
rengi tedavisinde müstamel cıva mürekkebatiy-
lo iyodür döpotasyomun ilâvesini telif ediyor
lar. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Eczane levazımı 
deyip, işin içinden çıkınız daha iyi olur. 

REİS — Sıhhiye Vekili Beyin bir teklifi var
dır okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Frengi tedavisinde müstamel civa mürekke-

batiyle (iyodür döpotasyum) un da. Gümrük 
Resminden istisnasını teklif ederim. 

İstanbul 
Refik 

EBUBEKİR HAZIM B. (Niğde) — Efendim. 
Kininin de ilâvesini teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey, 
Kinin zaten müstesnadır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim bunla
rın istisnasını hakikaten herkes arzu eder. Lâ
kin bir kanun müzakere edilirken cereyanı gö
rerek bir arkadaş röntgen alât ve edevatının, di
ğer bir arkadaş radyum, Sıhhiye Vekili Bey de 
- ki memleketin ihtiyacını görmesi lâzımdır -
cereyanı gördü civa ve sairenin rüsumdan istis
nasını teklif ediyor. Keyfemcttefak her arkada
şımız istediği eczanın istisnasını teklif ediyor, 
vekili mesul de geliyor. Derhal cereyandan isti
fade ediyor. Kanun böyle çıkmaz, bu kanunun 
böyle çıkmasının aleyhindeyim. Memleketin ih
tiyacı varsa - ki buna şüphe yoktur - kanun tek
lif olunsun. Encümene havale edilir, ondan son
ra da Meclise gelir, burada hallolunur. Yoksa 
cereyandan istifade ederek her arkadaş bir şey 
teklif ederse bütün eczayı tıbbiyenin gümrük
ten muafiyetini teklif edelim. Bugün İstanbul'
da doktorların bir vizitası onbeş liradır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) Hayır. 
MUHTAR B. (Devamla) — öyledir. İstan

bul'da kendini bilen doktorların vizitası onbeş 

liradır. Sonra, (raelyumla muayene ettim) diye 
bcr\ lira daha ilâve edeceklerdir. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (İstan
bul) — Efendim, bendeniz 1337 senesinde vekâ
lette bulunduğum zaman teklif edilen lâyihai 
kanuniyede bulunan mevaddan elli ilâcın Güm
rük Resminin yalnız aslına ircaını, yani beş 
mislinden istisnasını rica etmiştim. Malesef o 
lâyiha çıkmadı. Eğer Sıhhiye Vekili isteseydi; 
zâtıâlinizc daha fazla bir liste takdim edebilir
di. Fakat bendeniz halen lâzım ve mücadelemiz
de elzem olan mevaddan yalnız iki tanesini tek
lif ediyorum. Encümene evvelce arz ettim. En
cümen kabul ve muvafakat etmişti. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
bir teklif daha vardır,, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 

üçüncü maddenin şekli atide tesbitini teklif 
eylerim : 

Madde 3. — İyodür döpotasyum firengi te
davisinde müstamel civa mürekkebatı, röntgen 
cihazı ve teferruatı, neosalvaryan ve radyum 
Gümrük Resminden muaftır. 

Çorum 
Mustafa 

HÜSEYİN HÜSNÜ E l (İsparta) — Reis 
Bey! Takrirler tenevvü etti. Encümene gitsin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümene gitmeli 
efendim. 

REİS —• Encümene gitmesine dair teklif var 
efendim. (Hacet yok, sesleri) Reye koyacağım. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim En
cümene gitmesine lüzum yoktur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Muvazenei Maliye Encü
meni bir kere tetkik etsin. 

REİS — Efendim encümene gitmesini mu
vafık görenler lütfen el kaldırsın. Muvafık gör-
miycnler lütfen el kaldırsın. İşbu teklifler mad
de ile beraber encümene havale edilmiştir. 

6. — Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmi be§in-
c', maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/187) numaralı tezkere ve Dahiliye ve Kava-
nini Maliye encümenleri mazbataları: 

REİS — Efendim, encümenden gelecek olan 
maddelero inti'zaren ruznamemlz'n 13 ncü mad
desini teşkil eden Mülkiye Tekaüt Kaûünıınım 
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yimaiibeşinci ımaddeslnrn tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut (3/187) numaralı tezkere ve Da
hiliye ve Kavaııini Maliye encümenleri mazbata
larım müzakere edelim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 6 . 12 . 1339 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/548 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Maliye Vekâleti Celilesinden mevrut 
27 . 12 . 1339 tarih ve 274/2 numaralı tezke
rede Konya Telgraf Fen Müfettişi müteveffa 
İsmail- Hakkı Bey kerimesi meziyet Hanımın 
vasiyesi tarafından verilen arzuhalde Posta ve 
Telgraf idaresince mumaileyhin tevsii malûmat 
için Avrupa'da bulunduğu müddetin kabulüyle 
maaş tahsisi, hakkında vukubulan müracaatı üze
rine Şûrayı Devletçe karar verilmiş ise de inkı
lâp dolayısiyle işbu kararın mülga Maliye Ne
zaretine tebliğ edilemediği beyamyle bu baptaki. 
dosyanın bilcelp tashihi muamele olunması isti
da edilmesi üzerine, olbaptaki karara tevfikan 
celbolunan dosya meyanmda bulunan ve bir su
reti raptan arz ve takdim kılman mazbata müs
veddesine Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmibe-
şincı maddesinde, «On sene hizmet etmiş bir me
murun ailesine verilecek maaş otuz sene itiba
riyle verilecek miktarın sülüsüdür. On seneden 
fazla hizmet etmiş ise her sene için işbu sülüsün 
onda biri zammolunur.» denilerek hizmetin me
muriyet maaşı alarak sepketmesi meşrudolduğu-
na dair bir sarahat bulunmamasına ve esasen 
mumaileyhin idare namı hesabına tevsii malû
mat için Paris'e izam edilerek alâkası kat'edil-
mekle beraber tahsil ve tetebbuu dahi şahsi bir 
menfaat temin etmiyecek olan posta muame
lâtına, yani hidamatı umumiyeye mütedair 
olup bu ı'se hizmeti Devletten madûdolmasma 
ve aidatı tekaüdiye tevkif edilmemesi hukuk 
müktesebenin ziyamı muo'.bolamıyacağma bi
naen Avrupa'da geçen tahsili müddetinin müd
deti hizmetine dlâveylylo eytamına maaş tah
sisine ve evvelce verilen ikramiyenin tahsili
ne karar verilmiş ise de işbu karar mülga Maîdyc 
Nezaretine tebliğ dilemediği anlaşıldığı ve 
tebliğ edilmiş olsa bile 1339 senesi Martından 
sonra ittıihaz olunan Şûrayı Devlet kararları
nın elyevm gayrimeri olmasına nazaran bir 
gey yapılmak imkân haricinde olduğu ve ancak 

Şûrayı Devletin mütalâam şayanı tetkik bu
lunduğu bildirilmekte ve bu bapta Meclisi Ali-
co bir karar ittihazı icabeylediği ityan edilmek
tedir. İfayı müktezasına müsaadei devletlerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe v 

REİS — Ethem Beyefendi ve azadan Re
cep, Rediç'li Ziya, Leon, Mehmet Ali beyefendi
ler: 

Adana ve Konya Telgraf Fen Müfettişi mü
teveffa İsmail Hakkı Beyin Posta ve Telgraf 
İdareyi namı hesabına olarak berayı tahsil 
Avrupa'da bulunduğu müddet nazarı itibara 
alınmadığından ve mumaileyh ifayı vazife es
nasında koleradan vefat ettiğinden bahisle 
esnayı tahsilde geçen müddetin dahi tekaüt 
hesabına ithaliyle eytamın buna dair maaş tah
sisi ve mukkaddeme ita edilen ikramiyenin mü
terakim İstih kakımdan kat'ı hcılalcada bOr k-aır-ar 
ittihazı talebini havi mütevaffayı mumailey
hin eytamının vaoiyesi Remziye Hanım tara
fından bittakdim Şûrayı Devlete havale Du
yurulan arzuhal ve melfufunun tevdii üzerine 
Maliye Nezareti' Muhassasatı Zatiye Müdüriye
tine yazılan derkenar ahiren müstediyye ta
rafından verilen istidaname ile birleştirilerek 
Maliye ve nafıa dairesinde kıraat olundu. 
Mezkûr derkenarda; Telgraf Mektebinde bu
lunduğu müddetçe mumaileyhe üçyüzelli fi-
rank tahylsat olarak verildiği müddeti hizmet 
cetvelinde gösterilmesine ve bilfiil memuniyet 
maaşı alarak sebk eden hizmeti dokuz sene al
tı ay yirmid'okuz günden ibaret olmasına meb-
ni Mülkiye Tekaüt Kanununun 26 ncı mad
deni mucibince 25 Kânuniu-ini 1332 tarihinde 
inikadeden Heyeti Umumiyece ailesine son 
memuriyeti maaşının üç misli olan altı bin 
kuruşun ikramiye olarak itasına karar ve
rildi ve bu kere sebk eden işara • cevaben Pos
ta Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinden vari-
dolan tezkerede mumaileyhin berayı tahsil 
Paris'e izamı sırasında memuriyetinden infi-
kâk edip Paris'te bulunduğu müddetçe şehri 
üçyüz elli fırank tahsisat ita edildiği ve bun
dan aidatı tekaüdiye tevkif olunmadığı gibi 
başkaca memuriyet maaşı namiyle mumailley-
hc bir şey verilmediği! ve mumaüehin berayı 
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tahsil Paris'e azimeti kendi arzu ve talebiyle 
olmayıp sınıfın binincisi olarak Darüşşafakadan 
neşet eyietmıiş oknasiyie idare 'hesabına ve tevsii 
malûmat için azimet ve avdet harcırahı yerilmek 
suretiyle bairadei seniye. izam kılınmış oldu
ğundan alâkası katedrilmediği ve avdetinde mük-
tesebatı ilmiyesiyle mütenasıbolmak üzere İs
tanbul Fen Müfettişliğine tâyin kılındığı ve 
Paria'e izamı sırasında memuriyeti uhdesinde 
bırakılarak mezun addi lâzım gelirken avdetin
de daha mühim bir vazifeye memur edileceği 
cihetle nef'i hazine dolayısiyle memuriyeti mez-
kûre uhdesinde bırakılmadığı ve Paris'te bu
lunduğu müddetçe tahsisatından aidatı tekaü-
diye tevkif edilmemiş, bu gibilerin tahsisatın
dan memuriyet maaşına isabet eden kısımların 
tevfikat icabedeceği düşünülememesinden ileri 
geldiği bildirilmiş olmasına binaen tahsilde ge
çen müddetin bittabi dâhili hesabediılemiyeeeği 
ve gerçi kolera illetinin müstevliyyen hüküm 
ferma olduğu bir mahalde memuren sevk ve 
izam edilipte bu illete giriftar olarak vefat 
edenlerin ailesine Mülkiye Tekaüt Kanununun 
yirmi yedinci maddesi mucibince maaş itası 
Şûrayı Devlet Maliye ve Nafıa dairesinin He
yeti Umumiyeden müzeyyel 25 Kânunusani 
1335 tarihli kararı iktizasından ise de mumai
leyh kolera illeti olmıyan bir mahalden kolera 
hastalığının müstevliyyen icrayı hükmettiği 
bir mahalle sevk edilerek vefat etmeyip mev
kii memuriyeti olan Konya ve Adana vilâyet
lerinde esasen Kolera Hastalığı mevcudolduğu 
bir sırada vefat ettiği Sıhhiye Müdüriyeti 
Umumiyesinin iş'armdan anlaşılmakla alelade 
Kolera illetine giriftar olarak vefat eden mu
maileyhin ailesi hakkında yirmi yedinci mad
denin tatbikine imkânı kanuni olmadığı ityan 
kılınmıştır. -

Müteveffayı mumıaileyhin Adana ve Konya 
müfettişliğine tâyini esnasında mahalli mezkû-
rede Kolera Hastalığı müstevliyyan hüküm-
ferma olup olmadığının bittahkiık beyanı Dâhi
liye Nezaretinden izbâr olunarak cevaben irsal 
kılınıp Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiye
sinin 3 Kânunuevvel 1837 tarihli tezkeresiyle 
Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesinin derkenarın
da müteveffayı mumaileyhin 21 Mayıs 1328 
talihinde memuriyeti mezkûreye tâyin kılındığı 
ve bin üçyüz otuz senesinde Sıhhiye Müdüriye

tinin binasında zuhur eden harikte evrak ve ku> 
yudatm muhterik olması cihetiyle kuyudu resr 
mî mevcut değilse de 15 Teşrinievvel 1328 ta
rihinde Meclisi Tıbbiyei Mülkiye ve Sıhhiyyei 
Umumiye ikinci sınıf sıhhiye müfettişliğine tâyin 
kılınmış olan Marko Beyin tarihi tâyininden ga-
yei Şubat 1338 tarihine kadar Konya ve Adana 
vilâyetlerinde zuhur eden Koleranın olduğu 
yerde imhasına' ait tedabiri fenniyeyi mahalle
ri sıhhiye müfettişleriyle bilistişare icra etmek 
üzere mezkûr' vilâyetlerde ifayı vazife ettiği 
tetkik olunan tecrümei hal varakai müseccele-
sinde görülmesine binaen senei mezkûre. zarfın
da Konya Vilâyetinde Kolera istilâsı hüküm-
ferma olduğunun anlaşıldığı beyan kılınmış
tır. . - . - • ! 

teabi keyfiyet ledelmüzakere Tekaüt Ka
nununun yirmi beşinci maddesinde on sene hiz
met etmiş bir memurun ailesine verilecek maaş 
otuz sene itibariyle verilecek miktarın »ölü
şüdür. ,On seneden fazla hizmet etmiş ise her 
sene için işbu sülüsün onda biri zammolunur 
denilerek hizmetin memuriyet maaşı alarak 
sebk etmeyi meşrut olduğuna dair bir sarahat 
bulunmamalına ve esasen müteveffayı mumai
leyh ismail Hakkı Bey idare nam ve hesabına 
tevsii malûmat için azimet ve avdet harcırahı 
verilmek suretiyle bairadei seniye Parfo'e izam 
edilerek alâkası katetilmekle beraber tahsil ve 
tetebbuu dahi şahsi bir menfaat temin etmiye-
cek olan posta muamelâtına yari hidematı 
umumiyeye mütedair olup bu ise hizmeti dev
letten madûdolmasma ve aidatı tekaüdiyeaini 
tevkif edilmemesi hukuku müktesebenin ziyamı 
mucibolmıyacağma binaen müteveffayı mumai
leyhin Avrupa'da geçen tahsil müddetinin müd
deti hizmete ilâvesiyle eytamına alelusul maaş 
tahsâsi ve mukaddema itâ edü-en ik'nam'iyonin de 
maaşatı müterakimeden tevkifi lâzımdır. İfa
yı vazife esnasında .mumaileyhin koleradan 
vefat ettiği beyaniyle şehit aile maaşının ona 
göre tahsisi talebine gelince: Müteveffayı mu
maileyh İsmail Hakkı Beyin Adana ve Konya 
-müfettişliğine tarihi tâyininden mukadem ma
halli mezkûrede kolera hastalığının müstıevlly-
yen hükümferma olduğu sureti iş'ardan anlaşı-
lamamasına binaen eytamına tahsis olunacak 
aile maaşı hakkındaki 2 Eylül 1335 tarihli ka
rara tevfikan kanunu :mezkûrun yirıniyedinci 
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maddesi ahkâmının tatbikine imkân <görüleme- I 
mistir. Keyfiyetin bu dairede Maliye Nezare
tine tebliği tezekkür 'kılındı. 

Edhem Sudi 
Mehmed Recep Ziyaeddin 

Leon 
Mehmed Ali 

DjJıIliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Oelileye 

Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmibeşinci 
.maddesinde «on sene 'hizmet etmiş bir me
murun ailesine verilecek maaş otuzbeş sene iti
bariyle verilecek maaşın sülüsüdür. On sene
den fazla hizmet etmiş is-e her sene için işbu sü
lüsün onda biri zammolunur.» denilmekte olup 
hizmetin memuriyet maaşı olarak sebk etmesi 
meşrut olduğuna dair bir sarahat bulunmadı
ğı ve Adana ve Konya mmtakası telgraf mü
fettişi iken 1328 senesinde vefat eden İsmail 
Hakkı Efendinin bilfiil memuriyet maaşı ala
rak sebk eden hizmeti dokuz sene altı ay yir-
midokuz günden ibaret ise de Posta ve Telgraf 
Nezareti tarafından tevsii malûmat ve tatbi
kat için Paris'e izam edilmiş 'olmasına mebni 
tahsilde geqcn müddotinl de hizmeti fiiliyesi 
müddetine zammı halinde on seneyi mütecaviz 
olacağı ve filhakika (müteveffanın zevcesi ve 
eytamının vaslyesi Remziye Hanım tarafından 
vaktiyle mülga İstanbul Hükümetine vâki olan 
müracaatı üzerine keyfiyet Mülga İstanbul Şû
rayı Devlet Maliye ve Nafıa dairesince tetkik 
edilerek Avrupa'da Hükümet hesabına tahsilde 
geçen müddetinin hizmeti fiiliye müddetine 
zammiyle maaş tahsisi muvafık olacağına dair 
fbir karar sâdır olmuş ise de işbu karar mülga 
Maliye Nezaretine 'tebliğ edilemediği gibi tebliğ 
edilmiş olsa bile 1333 senesi Martından sonra 
ittihaz edilmiş olmasına mebni e'lyevm gayri-
muteber olduğu beyaniyle bu bapta meselenin 
nevama tefsire taallûku itibariyle bir karar it
tihazı lüzumuna dair Başvekâletten vârid olup 
Dâhiliye ve Kavanini Maliye encümenlerine ha
vale olunan 6 Kânunuevvel 1339 tarihli ve 
6548 numaralı tezkere ve merbutu mazbata 
müsveddesi mütalâa ve tetkik olundu. 

Müteveffa İsmail Hakkı Efendinin Hükü
met hesabına Avrupa'da tahsilde geçen müdde
tinin hizmeti fiiliyesi müddetine ilâvesiyle ona 

göre eytamına maaş tahsisi yolundaki mülga 
Şûrayı Devlet, Maliye ve Nafıa Dairesi kararı 
muvafıkı nefsülemrolup Tekaüt Kanununun 
25 nci maddesindeki ıblaka nazaran «bir memu
run Avrupa'da Hükümet hesabına tahsilde ge
çirdiği müddetin müddeti hizmetten addine 
mâni bir maksadı kanuni de görülmemiş oldu
ğundan müteveffayı mumaileyh İsmail Hakkı 
Efendi eytamına ona göre maaş tahsisi icabe-
deceğinin Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rilmiştir. 

Dâhiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Karesi 
Mehmed Vcıhhi 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şüuri 
Âza 

Ankara 
İhsan 

(Mazbata Muharrir 

ni imzada bulunamadı 

Âza 
Canik 

Çatalca 
ŞaJkir 
Âza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Âza 
Karahisarı Sahib 

İzzet Ulvi 

Süleyman Neomi 

Kavanini Maliyo Encümeni mazbatası 

Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmi beşinci 
maddesinde (On sene hizmet etmiş bir memurun 
ailesine verilecek maaş otuz sene itibariyle ve
rilecek maaşın sülüsüdür. On seneden fazla hiz
met etmiş ise her sene i;in işbu sülüsün onda 
biri zammolunur) denilmekte olup hizmetin 
memuriyet maaşı olarak sebk etmesi meşrut ol
duğuna dair bir sarahat bulunmadığı Adana ve 
Konya mıntakası telgraf müfettişi iken 1328 se
nesinde vefat eden İsmail Hakkı Efendinin 
bilfiil memuriyet maaşı alarak sebk eden hiz
meti dokuz sene altı ay yirmi dokuz günden 
ibaret ise de posta ve telgraf nezareti tarafın
dan tevsii malûmat ve tatbikat için Paris'e izam 
edilmesine mdbni tahsilde geçen müddetinin de 
hizmeti fiiliyesi müddetine zammı halinde on se
neyi mütecaviz olacağını ve filhakika mütevaf-
fanın zevcesi ve eytamının vasiyesi Remziye Ha
nım tarafından vaktiyle mülga İstanbul Hü
kümetine vâki olan müracaatı üzerine keyfiyet 
mülga İstanbul Şûrayı Devlet, Maliye ve Nafıa 
Dairesince tetkik edilerek Avrupa'da Hükü-
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met -hesabına talhsilde geçen müddetin hizmeti 
fiiliye müddetine zammı ile maaş tahsisi teb
liğ edilemediği gibi tebliğ edilmiş olsa bile 1336 
senesi Martından sonra ittihaz edilmiş olması-
oıa meıbni elyevm gayrimuteber olduğu beyaniy-
le bu bapta meselenin nevema tefsire taallûku 
itibariyle bir karar ittihazı lüzumuna dair Baş
vekâletten varidolup Dâhiliye ve Kavanini Ma
liye encümenlerine havale olunan 6 Kânunuev
vel 1339 tarihli 6/548 numaralı tezkere ve mer-
hutu mazbata müsveddesi ve Dâhiliye Encüme
ninin 25 Kânunuevvel 1339 tarihli mazıbatası 
tetkik ve mütalâa olundu. 

Dâhiliye Encümeni mazbatasında da serd ve 
ityan edildiği üzere müteveffa İsmail Hakkı 
Efendinin Hükümet hesabına Avrupa'da tahsil
de geçen müddetinin hizmeti fiiliyesi müddeti
ne ilâvesiyle ona göre eytamına maaş tahsisi 
yolunda'ki mülga Şûrayı Devlet, Maliye ve Na
fıa Dairesi kararı muvafıkı nefsülemrolup Te
kaüt Kanununun yirmibeşinci maddesindeki ıt-
laka nazaran bir memurun Avrupa'da Hükümet 
hesalbma tahsilde geçirdiği müddetin müddeti 
'hizmetten addine mâni bir maksadı kanuni de 
görülmemiş olduğundan müteveffayı mumaileyh 
İsmail Hakkı Efendinin eytamına ona göre 
maaş tahsis ieabedeeeğinin Heyeti Umumiyeye 
arzına müttefikan karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Eneümeni Reisi 

Trabzon 
Abdullah 

Âza 
Trabzon 

Sırrı 
Âza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri V. 
ve kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 
Âza 
Elâziz 

Mustafa 
Âza 

Mardin 
Necib Bey 

Mezun 
Âza 

Karesi 
Osman Niyazi Bey 

Hiyni imzada bulunamadı 

BEİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). O halde efendim, Dahiliye ve Kavanini 
Maliye encümenlerinin mazbatasını reyiâlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul ©tmiyenler lüt

fen el kaldırsın. Dahiliye ve Kavanini Maliye en
cümenleri mazbataları kabul olunmuştur efen
dim. 

7. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Ka
nununun sekizinci maddesinin tefsirine dair tcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut (3/160) 
numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Efendim 11 Teşrinievvel 1338 ta
rihli Avans Kanununun sekizinci maddesinin 
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetin
den mevrut tezkere ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası var, okunacaktır. 

T. B. M. M. 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 2844 14 . 10 . 1339 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanunu
nun sekizinci maddesinde, nasıp ve azimleri ma
hallerine ait bilûmum memurin ile ailelerine 
verilecek harcırahların o vilâyet veya livanın 
hududu muayyenesini tecavüz edemiyeceği mu
harrer olup halbuki hiçbir mahalde ihtiyacatı 
mahalliyeyi tatmine kâfi memurini fenniye 
bulunmadığı gibi esasen bu gibi memurin de 
14 Mart 1329 tarihli nizamnamenin ikinci mad
desine tevfikan Nafıa Vekâleti celilesin2e ha
riçten intihap ve irae edilecek namzetler me-
yanından vilâyetçe tâyin edilmekte olduğun
dan muktedir memurini fenniyenin tâyin ve 
mahallerine izamlarında harcırahların mebdei 
hareketlerinden itibaren tesviye olunamaması 
yüzünden müşkülât çekilmekte olmasına mebni 
Nafıa mühendis ve kondoktorlarına muvazenei 
hususiyelerin kendi istitaatı maliyeleri dâhi
linde harcırah itâ edebilmeleri için kanunun 
tadili lüzumu hakkındaki Dahiliye Vekâletinin 
24 Ağustos 1339 tarih ve 27933/313 numaralı 
tezkeresi tcra Vekileri Heyetinin 11 . 10 . 1339 
tarihli ihtimamda ledelkırae mezkûr maddei 
kanuniyenin idarei hususiye memurlarının har
cırahlarına taallûk edemiyeceği mütalâa olun
duğundan keyfiyetin berayı tefsir Meclisi 
Âliye arzı takarrür etmekle ifayı muktezasma 
müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 
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17 . 1 . 1340 
T. B. M M . 

Kavanini Maliye Encümeni 59 
iKavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanu
nunun seKizinci madesinde nasbi ve azilleri ma-
hallerine ait bilûmum memurin ile ailelerine 
verilecek harcırahların o viiâyet ve livanın hu
dudu muayyenesıni tecavüz edemiyeceği muhar
rer olup halouki hiçjir mahalden ıhtiyacatı ma-
halliyeyi tatmine kafi memurini fenniye bulun
madığı esasen bu giıoi memuriyette. 14 Mart 1329 
tamLiii nizamnamenin ikinci maddesine tevfikan 
Nafıa Vekâleti Celilesince hariçten intihab ve 
irae edilecek namzetler meyanmdan vilâyetçe 
tâyin edilmekte olduğundan memurini fenniye-
nin tâyin ve mahallerine izamlarında harcırah
larının mebdei hareketlerinden itiuaren tevsiye 
olunamaması yüzünden müjimiât çekilmekte 
olmasına mebni nafıa mühendis ve kondüktör
lerine muvazenei hususıyeiervn kendi istıtaatı 
mıa^yel'eri dâhilinde harcııtah i'tâ edebilmeleri 
için kanunun tadili lüzumu hakkındaki Dâhi
liye Vekâletinin teklifi Heyeti Velule içtimam-
da mekür sekizinci maddenin idarei hususiye 
•memurlarının harcırahlarına taaluk edemiyece
ği mütalâa kılındığından keyfiyetin tefsiri 
hakkında Heyeti Vekile Riyasetinin 14.1.1339 
tarih ve 6/3J10 numaralı Heyeti Umumlye-
den muhavvel tezkeresi encümenimizin 6 Kânu
nusani 1340 tarihli içtimamda tetkik ve müta
lâa kılındı. 

Filhakika nasıp ve azilleri mahallerine ait 
memurin ve ailelerine verilecek harcırahların 
vilâyetin hududu muayenesini tecavüz edeme
mesi bâzı güna müşkülâtı dâi olmakla bera
ber tezkerede bahsedildiği üzere Nafıa Vekâ
letinin memurini fenniyesi dahi vilâyetçe tâ
yin edilmekte olmasına ve 11 Teşrinievvel 1338 
tarihli Avans Kanununun sekizinci maddesi 
«İdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu mucibince 

. hasıp ve azilleri maıhhelerine ait bilumum me
murin ile ailelerinin her ne suretle olursa ol
sun verilecek harcırah o vilâyet veya livanın 
hududu muayenesini tecavüz edemez.» Diye mu
harrer bulunmasına binaen maddei mezkûrenin 
idarei hususiye memurlarının 'harcırahlarına 
taallûk edemiyeceği yolunda tefsirine sarahati 

kanuniye mâni bulunduğu gibi duçarı müşkü
lât olan memurini vilâyet mühendis ve kondük
törlerden ibaret olmayıp tabip ve baytar ve sa
ire memurini fenniyenin de duçarı müşkülât ol
duğunu ve diğer cihetten ihtiyaeatı mahalli-
yeyi tatmine kâfi memurini fenniye harcırah
larının da muvazenei hususiyelerCn kendi isti-
taatı maliyeleri dâhilinde ita edebilmeleri için 
muaddel bir-lâyihai kanuniye teklif eylemeleri 
muvafık olacağı tezekkür ve Heyeti Umumiye
ye arz kılındı. 

Kavanini Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Vekili ve Kâtip • 

Trabzon Konya 
Abdullah Tevfik Fikret 

Âza Âza 
Trabzon Elâziz 

Sırrı Mustafa 
Âza Âza 

Giresun Karesi 
Musa Kâzım Osman Niyazi 

Hiyni imzada bulunamadı 
Âza 

Malatya 
Reşit Ağa 

Hiyni imzada bulunamadı 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim* (Hayır 
sesleri). O halde efendim, Kavanini Maliye En
cümeni mazbatasını reyi âlinize koyuyorum. 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası kabul 
edilmiştir. 

8. — Milis zabıtana vrilecek muhassesat hak
kında (1/159) numaralı lâyüıai kanuniye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Millî Orduda istihdam edilen Milis 
zâbitan maaşatnm sureti tesviyesine dair îcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/159) numaralı 
lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası vardır okunacaktır : : 

T. B. M. M. 
icra Vekii'leri Heyeti Reisi 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 2192-6/219 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 22 .1 .1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Hasbel lüzum zâbitan mahallinde istihdam, 
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edilecek Milis zâbitanına verilecek muhassesat 
miktarı hakkında tanzim ve îcra Vekilleri He
yetinin 21 . 1 .1339 tarihli içtimamda kabul 
edilen lâyihai kanuniye ile Müdafaai Milliye 
Vekâletinin esbabı mucibeyi havi 29 .11.1338 
tarih ve Muhasebat Dairesi 18193 numaralı tez-
.keresi sureti musaddakası leffen takdim kılın
mıştır. İfayı muktezasiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasım istirham eylerim efen
dini. 

T. B. M. M. 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

Hasbel l'üzuni zâbitan mahallinde istihdam 
edilecek Milis zâbitanına verilecek muhassesat 
miktarının karara raptı hakkındaki 19 Şubat 
1338 ve 36/6096 numaralı tezkerei âcizi üzerine 
Heyeti Celilenin 28 Şubat 1338 tarihli içtimam
da şimdilik Milis zâbitanına aidolan ahkâmı sa
bıka dairesinde muamele ifası tensibedildiği 
28 . 2 .1338 tarih ve 3/369 numaralı tezkere ile 
işar buyurulmuştur. Balkan Harbi şiarlarında 
mevkii tatbika vaz'edil'en 18 Ağustos 1338 ta
rihli müstahfiz teşkilâtı hakkındaki talimatna
menin yedinci, tahsisat kısmının 31 nci maddesi 
mucibince eşraf ve mütehayyizane mahalliyeden 
olan müstahfiz tabur, bölük ve takım kuman
danlarına ve kitabet hizmetinde istihdam olu
nanlara silâh altında bulundukları müddetçe 
binbaşı olup bu suretle gerek Balkan - Har-
'b'ürbde' ve gerekçe Harbi Umuımide milis zâ
bitanına nısıf muhassasât verilmiş i^e de o andaki 
ilcaat ve görünen lüzum üzerine vücuda getiri
len müstahfiz teşkilâtına ait ve muhasır olan 
"talimatname ahkâmının halen tatbikinde birta
kım müşkülât yüz göstermiş; ezcümle bir hissi 
-fedakârî neticesiyle Kuvayi Milliyenin bidaye-
ten teşekkülünde maiyetine topladıkları müfre
zelerle meydanı cidale atılarak fevkalâde ve 
mühim hizmetleri sevk etmiş olan Milis zâbita
nına deruhde etmiş olduğu rütbei vazaifeye göre 
tam_ muhassesat verilmiş, bunlardan bâzılarının 
vücutlarından âzami istifade temin edilmekte 
bulunmuş olmasından ve hâzılarmın ise meydanı 
muharebede mecruh- düşerek hastanelerde' te
davi edilmekte bulunduklarından tedavileri ne
ticesine değin terhisleri cihetine gidilememekte

dir, bunlara verilecek nısıf muhassesat galayı 
es'ar neticesi idarelerini temine gayrikâfi iken 
şimdiye kadar almış oldukları tam maaş farkı
nın da istirdadı dolayısiyle mahallî tahsili mev
kut kalmak itibariyle istirdadı gayrikabil bu
lunmuş olduğundan Kuvayi Ml'lînln bidayeti te
şekkülünden şimdiye kadar istihdam edilen ve 
badema görülen lüzum üzerine veyahut istih
damları veya yeniden tavzifleri icabeden Milis 
zâbitanına tevdi olunan vazifeye ait rütbe mu-
hassatlarının tam olarak tesviyesi zaruri görül
müş ve bu bapta kaleme alman karar müsved
desi de leffen takdim kılınmış olmakla müsta-
celen karara rabıt ve neticesinin emir ve tebli
ğine müsaade buyurulmasım arz ve rica ederim 
efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

T. M. M. M. 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 16 .11 .1338 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 18193 
2192 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Kuvayi Milliyenin bidayeti te
şekkülünden itibaren orduda müstahdem bulu
nan Milis bâbitanına deruhde ettikleri vazifeye 
ait rütbe muhassesatı tam olarak tesviye edile
cektir. '- • 

Madde 2. — Müdafaai Milliyece görülen lü
zum üzerine badema istihdam olunacaklara da 
aynı veçhile tam muhassesat verilecektir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

21 . 1 .1339 
icra Vekilleri Heyeti 

Reisi Seriye Vekili 
Hüseyin Rauf Vehbi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Refik 

•Dahiliye Vekili. Hariciye Vekâleti Vekili 
Ali Fethi. . Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili ... İktisat Vekili 

Feyzi -• Mahmut Esat 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 
Dr, Teyfik,Rüştü Kâzım 

865-* 



1:102 1 4 . 2 . Î 3 4 Ö 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Aded - 341 

Sabık Muvazenei MaTye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileyo 

Malî ciheti bi/lâhara tezekkür edi'lmek üze
re evvelemirde esas noktai nazarında tetkiki 
zımnında Müdafaa i Milliye Encümenine borayı 
tevdi Riyaseti Gelileye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
B&İsi 

Ali Cenanı 

Sabık Müdafaa! Milliye Encümeni Mazbatası 

Encümenimize muhavvel işbu teiklifi kanu
ni müzakere ve tetkik olundu. 

İstiklâl Mücadelesi münasebetiyle Anado
lu'da kâfi zabit bulunmadığı sırada kıtaatın 
idaresi için zaruri olarak istihdamı olunan mi-
üıiıs zâbitanına deruhde ettikleri vazifeye ait 
ırütbe muhatssesatm:*n tam olarak tesviyesi ha
len zaruri görülmektedir. Ancak orduda bu 
igibi zâbitanın daimi olarak istihdamının usul 
ve kaide ittihazına mâni olmak ordunun inzi
bat ve idaresinin temini noktai nazarından ha
izi eheımımiyet olduğundan bu muamelenin İs
tiklâl Mücahedeskıi3 hasr ve tahdidi zaruridir. 
Hükümetin bu babtaki teklifi kanunisi ona 
ıg-öre tadiıl edilerek Muvazenei Maliye Encüme
nime takditm kılınır. 

İstiklâl Muhaberatı münasebetiyle Millî or
duda istihdam edilen milis zâbiıtanmm maaşa-
tına dair lâyihai kanuniye. 

Madde 1. — Sırf İstiklâl Muhaberatına 
ımunbasır olmak üzere Kuvayı MıMiyenin bi
dayeti teşekkülünden itibaren orduda istihdam 
•edilen milis zâbitanına vazifede bulundukları 
müddetçe deruhde ettikleri vazifeye ait rütbe 
•muhassesatı tam olarak verilir. 

' Madde 2. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

18 Şubat 133» 
Müdafaai Milliye! 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Cemal Ali Rıza 
Kâtip Namına Âza 

Alıi Rızâ Eyüp Sabri 

Aza1 

AvnJ 

Azal 
Abmed Şükrü 

Âza 
Ertuğrul 

Ahımed Hamdi 
Âza 

Hacı Şükrü 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Aded : 43 

Sabık Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Millî orduda istihdam edilen mıidıis zâbitan 
maaşatmm sureti tesviyesi hakkındaki lâyiha 
üzerine Müdafaai Milliye Encümeninin derane-
yan eiıtılğıi esbabı mucibe varid ve yaptığı ta
dilât muvafık görülmüş olmakla tadilâtı mez-
kûrenin kabulü Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

25.3.133i) 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gazianteb Mebusu Mezun 
Ali Cenani 

Kâtip Âza 
Mezun Erzurum 

Âsim 
Âza Âza 

Konya Konya 
Mehmed Hasib Kâzım Hüsnü 

Âza 
Kozan 

Mustafa 
Kanun lâyihası 

Madde 1. — İstiklâl Muharebatına münhasır 
olmak üzere Kuvayı Milliyenin bidayeti teşek
külünden itibaren orduda istihdam edilen Mi
lis zâbitanına deruhde ettikleri vazifeye ait 
rütbe muhassesatı tam olarak verilir. 

Madde 2. — İşbu 'kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

T. B. M. M. 
Muvazanei Maliye Encümeni 

162 
Muvazanei Maliye Encümeni Mazbatası Esbabı 

mucibe 

Sabık Muvazenei Maliye Encümeninden mü-
devver ve Millî Orduda istihdam edilen milis 
zâbitan maaşatının sureti tevsiyesi hakkındaki 
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lâyihai kanuniye encümenimize© Müdafaai Mil
liye Vekâleti Müsteşar vekili huzuriyle tetkik 
ve müzakere olundu:. 

Millî orduda istihdam edilen milis zâbitana 
©vvelee tam maaş verildiği ve foilâ'hara 
18 Ağustos 1328 tarihli müstahfiz teşkilâtı hak
kındaki tâlimaıtnaimenin 31 nci maddesi muci
bince nısıf maaş itası tesbit edilerek bu suret
le maaşlarının tavsiyesi takarür eylediği ve an
cak Divanı Muhasebatça vâki itiraz üzerine 
anaddei mezkûrenln milis zâbitana «da ites.mil et
tirilmesi için bir maddei kanuniyeye lüzum bu
lunduğu tebeyyün ettiği cihetle İstiklâl Muha-
resatı esnasında orduda istihdam •edilen milis 
zâbitana sulifüzzikir 31 nci 'madde mucibince 
rütbesine muhasısas maaş nısfının tesviyesi ka
bul ve fakat evvelce tam olarak.maaş alanlar
dan istirdadedilmemesi 'tensibolunarak lâyiha! 
kanuniye ona göre tadilen tanzim edilmiş ol
makla kabulü Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

20 Kânunusani 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Mütedahil işbu nısıf maaşatm hiyni tevsiyesin-
de vaktiyle müdafaai Hukuk veznelerinden ve
rilip verilmediğinin tetkik ve tesbiti lâzımgelir 

Kanaatindeyim 
Saruhan Mebusu 

Reşad 
Mazbata Muharriri Kâtip 

Gazianteb Konya 
Ali Cenani Fuad 

Âza Âza 
öazianteb Maraş 

Ahmed Remzi Tahsin 
Âza Âza 
Sivas İsparta 

Rahmi Mükerrem 
Âza 

Kuvayi Milliye zâbitanınm memleketin müda
faasında ifa ettikleri hizımet nazarı itibara alı
narak muhassesatlarınm tam olarak itası lâ

zımdır kanaatindeyim 
Mersin 
Niyazi 

• Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — İstiklâl muhareba'tma münha
sır olmak üzere Kuvayi Milliyenln bidayeti 
•teşekkülünden itibaren istihdam edilmiş olan 

(Kuvayi Milliye) zâHtanına vazifede bulun
dukları müddetçe deruhde ettikleri vazifeye ait 
rütbe muhasebatı nısıf olarak verilir. 

Madde 2. — İşbu zâbitaın, deruhd'3 ettik
leri vazifeye ait rütbe muhassesatını evvelce 
.almış olanlardan fartkı istirdededii'miyecektir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülieradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yeslni müzakereye girişmemizden evvel kanu
nun sureti müstaeelede müzakeresine dair tek
lif vardır, o teklifi reyi âlinize arz .edeceğim. 

Riyaseti Oelileye 
Ruznamenin onbeşinci maddesindeki Millî 

Orduda isiûhdaırn edilen milis zâbltaın maaışatı-
nm sureti tevsiyesi hakkındaki Kanunun müs
taceliyetle müzakeresini teklif eylerim. 

Siverek 
Kadri 

REİS — Efendim 'bu kanunun müstaceli
yetle müzaikersini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim Müda
faai Milliye Vekili burada yak. Maliye Vekili 
de mevcut değildir. Bunun hakkında izahat ve
rip meseleyi tenvir •etmesi lâzımdır. Bu Ku
vayi Milliye z&hluanı kimlerdir ve ne surette 
maaş verilecektir? Ne Maliye Vekili vardır 
ve ne de Müdafaai Milliye Vekili .buradadır. 

REİS — Efendim hu madde böyle, bundan 
sonraki madde için de falan vekil yok diye bı
rakacak olursak o halde akşama kadar iş gör-
memekliğimiz ve M'eclisi tatil etmekliğimiz lâ
zımgelir. Kendilerine ruzname gönderilmekte
dir. Gelmeleri lâzımdır. Vekiller gelmedi diye 
Meclisi Âli tatili faaliyet edemez. 

MUSTAFA FEYİZİ Ef. (Konya) — Reis 
Bey. Muvazenei Maliye Encümeni izahat ver
sin ! Bir şey anlıyamadık. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni ne
rede efendim? (O da yok sesleri) Efendim. Ev
velâ kanunun müstaceliyetle müzakeresini reyi 
âlinize arz edeyim. Müstaceliyeti kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reyinize vaz'edi-
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın, 
Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmedi. 
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mı? Maddelere geçilmesini reyi âlinize koya
cağım. Maddelere geçilmesini ıkabul edenler... 
(izahat verilsin sesleri) 

REİS — Muvazene Encümeninden rica ede-
eriz. Mazhar Bey. Lütfen bu madde ha'bkında 
bir parça izahat verir misiniz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bende
niz onun (müzakeresinde bulunmadım. 

ISMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Mesele te
nevvür etmedi ki -maddelere (geçelim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bu tarzda kanun 
çıkmaz efendim. 

REİS — Bu kamın azayı kirama tevzi edil
miştir. Okunmuş olması lâzımdı>r. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey, 
iarzu edeırösniız Mazbata Muharririne telefon 
•edeyim. Encümenden geteıinlec. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim, Mu
vazenei Maliye Encümeninde bu mazbata tes-
bit edilmiş geimigıti'r. Burada Kuvayı Milliye 
zâbitıi diyor. Eğer bu muvazzaf zabit ise kanun 
vardır, o kanuna göre maaşını almıştur. Gayri-
muvazzaf bir zabit ise ne suretle maaş almış
tır. Hazineden mi almış, ahaliden mi almış, ne
neden almış ve ne suretle verilmiştir? Ne su
retle verildi ise Muvazene! Maliye Encümeni 
'buîraya gelip bizi tenvir etsin, izahat versin, 
Maliye Vekili dinlensin., ondan sonra müzakere 
lediılir. Kuvayı Milliye zabıtanı kimlerdir ? Bun
dan bir şey anlaşılacağı yo.ktur. Milis kuman
danları kimlerdir? Bunu anlamalıyız. Muvaze
nei. Maliye Enenmeni evvelâ gelsin, Heyeıti. Ce-
lilenizi tenvir etsin ondan sonra reye vaz'olun
sun! Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bu münasebetle bir şey 
arz etmek isterim. Muvazene! Maliye Encüme
ni âzası bütçenin tetkikine müsadif olan bu 
(zaman için Heyeıti Celilonizce mezun addedil-
ımişlordir. Bu mezuniyete itiraren ekseriyetle 
burada bulunmuyorlar. Halbuki bütçe Heyeti 
CeElenizıe veriılmişıtiir, tetkikatı da hiıt'am bul
muştur. Bundan sonra zannederim, Muvazene! 
Maliye-Encümeni âzalarının mezuniyet'l'C'i-ime lü
zum yoktur. Her vakit ispatı vücudederler. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Mak
sat tenevvür etmektir. 

- REİS —• Burada bulunmazlars'a nasıl ten
vir edenler ? Meauniyetlorkıln nef'i ılâzıımgıelir 

itiikatındayım. Binaenaleyh eğer Heyeti Geslile-
niz itiraz etmiyecek olursa Muvazenei Maliye 
Encümenine bundan sonra meztınîyetlerine lü^ 
zum kalmadığına ve sabahları Muvazenei Ma
liye Encümeninin içtima etmesi lâzumgeldiğine 
da:*r teakere yazarız. (Muvafık sesleri) Şimdi 
bu kanunun müzakeresi Muvazenei Maliye En
cümeninin bulunmasına bağlıdır. O halde nız* 
namenin en altıncı maddesine geçiyoruz: 

9. — Fenerler Rüsumunun tezyidi hakkın
da (2/155) numaralı Muavazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Fenerler Rüsumunun tezyidi hak
kında (2/155) numaralı Muvazenei Maliye En-r 
cümeni mazbatası vardır. B.elkii bunda tenvire 
ihtiyaç yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Vardır 
Reis Bey! Vardır... 

REİS — Efendim vardır. 
3309 Suret 

Maliye Vekâleti Celilesine 

Fener Resminin 1338 senesi Temmuzundan 
itibaren sekfzden yüz tonaja kada;r beher ton 
için„üç misil yerine beş misline iblâğı yani iki 
kuruş taıhsil edilmesi 20 Haziran tarihli irade 
muktezasmdan olduğu Fenerler Müdüriyeti 
Umumiyesi tarafından telgrafla Samsun Fener 
Memurluğuna tebliğ edildiği beyaniyle Fran
sız Çıiııkoti tarafından cibayet edilen resimden 
Hükümete ait hisse elyevm İstanbul' Hüküme
tine ita edilmekte bulunduğundan hissel musi-
benin Büyük Millet Meclisi Hükümetine tevdii 
şartiyle işbu zammın kabulü muvafık görüldü
ğü Müdafaai Milliye Vekâleti Gedil esinden bil
dirilmiş ve vekâleti âçizînin mütalâası sual 
edilmiştir. 

Recmi mezkûrun kanuniyeıti için Büyük 
Millet Meclisine kabulü lüzumu bodihiyattan 
•olduğu gibi istifa edilecek meblâğ için de dü
yunu umumiye ve rejiye muhassas sair varidat 
hakkında olduğu gibi muamele ifası varidi ha
tır olmakta bulunmuş ise de bu bapta lâzımge-
len muamelenin ifası menutu reyiâlileridir. 

2 Temmuz 1338 
Harioiyo Vekili 

Yusui Ketni&i 
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Tü/rkiye Büyük Millet Meclisi 
Muhasebei Umumiye Müdüriyeti 
Aded : 51667/16151 müstaceldir. 

Mûvazenei Maliye Encümeni 
Riyaseti Celilesdne 

Fener Resmıinin tezyidi hakkında Hariciye 
Vekâleti Celilesinden vâridolan 2 Temmuz 1338 
tarih ve 3509 numaralı tezkere suretti leften 
takdim kıılmdı. Rinüçyüz otuzyedi senesinde 
bahriye bütçesinin 313 ncü fenerler masarifi 
inşaiye ve iş'ailiyesi f asılına 5 000 lira vaz ve ka
bul edilmiş ise de 1338 senesinde bahriye büt
çesinin encümeni âlilerinde tesbiti esnasında 
faslı mezkûre mebni mevzii mebaliğin ademilü-
'zumuna mebni bütçeden tayyedildiği bittetkik 
anlaşılmıştır. Fenerler idaresince istifa edil
mekte olan resimden Hükümete ait hissenin 
İcıra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesinden mü-
bellâğ 20 Teıumuz 1338 tarihli Heyetti Vekile 
kararnamesi mucibince Hükümeti Milliye na
mına öibayet olunabilmesi için masarifi iş'aliye 
ve inşaiyeısinin dahi Hükümetçe kabul ve te
diyesi zaruri bulunduğundan elyevm encümeni 
âlilerinde derdesti müzakere bulunan Müdafa-
ai Milliye, bahriye ve askerî fabrikalarının se-
nei haliye bütçesindeki faslı mahsusuna 5 000 
liranın zam ve ilâvesi esbabınım istikmal buyu-
.ruılımaısı rica olunur efendim. 

27 - 29 Ağustos 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maliye Vekâleti 

Muhaselbei Umumiye Müdüriyeti 
umuımiyesi 

Aded : 1862 

Fenerler İdaresince istifa edilmekte olan 
resim ile tarafı Hükümetten mezkûr idareye 
verilecek masarifi iş'aliye ve idariyesinin üç 
misline iblâğı ve Hükümeti seniye hissesinin 
de aynı nisbetitie abzi 17 Mayıs 1335 tarihli ira
de iktizasından ise de mezkûr resmin 1338 se
nesi Temmuzundan itibaren sekizden yüz to
na kadar beher ton için üç misil yerine beş 
misline iblâğı yani iki kuruş tahsil edilmesi 
20 Haıziiran 1338 tarihli irade muktezasından 
•olduğu Fenerler Müdüriyeti Umumiyesi tara
fımdan Samsun Fenıer Memurluğuna tebliğ 

edildiği beyaniyle Fransız şirketi tarafından 
oibayet edilen resimden Hükümete ait hisse el
yevm İstanbul Hükümetine ita edilmekte bulun
duğundan hissei mezkûrenin Büyük Millet Mec
lisine tebliği şartı ile işbu zammın kabulü mu
vafık görüldüğü Müdafaai Milliye Vekâletinin 
iş'arına atfen Hariciye Vekâletinden bildirildi
ği ve filhakika fenerlerin masarifi iş'aliyesi 
için seneti haliye bütçesinde tahsisatı mevzu bu
lunmasına göre teklifi vâki muvafık görülmek
te olduğundan resmi mezikûrun elyevm câri 
usul dairesinde olarak Samsun Feneır İdaıresi 
tarafından doğruca Samsun M'alsandığına tes
limi hakkında karar ittihazı Maliye Vekâleti
nim 18 Temmuz 1338 tarih ve 17520/3399 nu
maralı tezkeresinde iş'ar olunmuş ve keyfiyet 
İcra Vekilleri Heyetinin 20 Temımuz 1338 ta
rihli içtimamda lededtezakkür varidatın Hükü
meti milliye namına cıibayetrne ve Tezyidi Rü
sum Hakkında Kanun teklifine karar veril
miştir. 

20 Temımuz 1338 
Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi İcra Vekilleri. 

Heyeti! Reisli 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye 
Vekili 
Kâzım 

Dalhili'ye Vekâletti Vekili 
Mehmed Atâ 
Maliye1 Vekili 
Hasıan Feıhmli 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Reşat 

Sıihihiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
Fuad 

Seriye Vekili 
Abdullafh Azmi 
Adliye Vekâleti 

Vekili 
Behçet 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

Maarif Vekili 
Meıhmed Vehbi 

İktisat Vekili 
Mahmud Esat 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti 

Vekili 
Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Aded s 213ı 

Sabık Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Maliye Vekâletinin 29 Ağustos 1338 tarihli 
tezkeresiyle melfufu olup Müdafaai Milliye 
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Vekâletinin mütalâatını ihtiva eden Hariciye 
Vekâleti tezkeresi sureti encüm/enimizde müta
lâa ve tetkik edildi. 

Mevzuubahsölan mesele şudur : Sekiz toni
lâtodan yüz tonilâtoya kadar olan küçük mera-
kibi bahriyeden istifa edilmekte olan rüsum 
20 Haziran 1338 tarihli İstanbul'da neşredilen 
bir iradei seniye ile üç misilden beş misle ib
lâğ olunmuş ve 1 Temmuzdan itibaren tatbik 
edilmekte bulunmuştur. Üç vekâletin bu bab-
taki mütalâsı şu suretle telhis olunabilir : 

Müdafaai Milliye Vekâleti : Hükümete 'ait 
hjissei mtusibenin Büyük Millet Meclisi Hükü
metinle tevdii şartiyle işbu zammın kabulü. 

Hariciye Vekâleti : Resmi mezikûrun kanu-
niyetl için evvel beevvel Büyük Millet Mecli
since kabulü iktiza ettiği ve istifa edilecek me-
baıliğ için de düyunu umruımiye ve reji varidatı 
hakkında olduğu gibi muamele ifası, 

Maliye Vekâleti. ise Fenerler İdaresince is
tifa edilmekte olan resimden Hükümete ait 
'hissemin Hükümeti milliye namına cibayet edi
lebilmesi için 20 Temmuz 1338 tarihli Heyeti 
Vekile kararnamesi mucibince masarifi iş''aliye 
ve inşaiyeııin dahi Hükümetçe kabul ve tediye
si zaruri olduğundan bahriye bütçesinin 313 
ncü faslına 5 000 lira tahsisat zam ve ilâvesi 
mütalâasıtndadır. 

Evvelâ, İstanbul'da neşredilen bir iradenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunlarına câ
ri olduğu mahallerde câyı tatbik bulması ve bu 
halin Temmuz iptidasından beri devam etmesi 
alâkadar vekaletlerce malûm olduğu halde 
şimdiye kadar men'ine teşebbüs edilmemesi 
cidden mucibi teessüftür. Binaenaleyh derhal 
bu iradenin mevkii meriyetten kaldırılması lâ
zımdır. 

Saniyen, sekizden yüz tonilâtoya kadar olan 
küçük merakibi bahriyeden alınacak Fenerler 
Rüsumunun üç misilden beş misle iblâğı hak
kındaki teklifin Büyük Millet Meclisince ka
bul edilecek bir kanunla teyid ve tevsiki iki 
noktai nazardan merduttur: Birincisi, sekizden 
yüz tonilâtoya kadar küçük merakibi bahriye 
kamilen Türk malı olup ecnebilere ait büyük 
gemilerden alman resim teızyidakınamadığı 
halde küçüklerden alınacak rüsumun tezyidi 
ticareti bahriyeyi milliyeye zarar iras eder. 
İkincisi; Fenerler İdaresinin cibayet etmekte 

oilduğu varidatın son itilâf mucibince onaltıda 
dolkuzu Hükümete ve yedisi Fenerler Şirketine 
aidolup cibayet edilecek fazlai rüsumdan mü
him bir kısım şirketin hesabıma geçmektedir. 
Şayet büyük, küçük bilûmum merakibin ver
diği rüsumun tezyidi mevzuuibahsiolursa Hükü
mete aidolan onaltıda dokuz sehirn hissesinin 
tezyidi hakkında şirketle itilâf husulünden 
sonra yapılaca<k lâyiha, ancak Meclisçe müza
kere olunabilir. 

Salisen, fenerlerin bahriye dairesi tarafın
dan idaresi için bahriye bütçesinin 313 ncü 
faslından tayyedilmiş olan 5 000 Mira masarifi 
inşaiye ve iş'aliye tahsisatının itasına encüme
nimiz lüzum görmemektedir. Fenerler Şirke
tiyle yapılan 9 Teşrinievveli 1310 tarihli son 
mukavelenin üçüncü maddesi mucibince fener
lerin idaresine ait bilcümle masarif, şirikete 
aidolmak üzere hâsılatı gayrisafiyenin onaltı
da dokuzu Hükümete verilmek meşrudolduğun-
dan bu hissenin istifası için bahriye bütçesin
den masarifi iş'aliye ve inşaiye tesviyesine ih
tiyaç yoktur. 

Fenerlerin tarafımızdan idaresine gelince : 
Şirketin müddeti imtiyaziyesi 1340 senesi Ey
lülünün dördünde Mtanma ereceğinden iki sene-
'lûk bir müddet için münazaa çıkarmak muvafıkı 
maslahat olamaz. Binaenaleyh fenerler idaresini 
kemafissabık mevcut bir şirketin elinde bırak
mak münasibolacağı teemmül edilmiş ve bina
enaleyh Bahriye Bütçesinin 313 ncü faslına fe
nerler masarifi iş'aliye ve inşaiyesi olarak 
5 000 lira tahsisat konulması encümenimizce 
şayanı kabul görülememiştir. 

Netice 

Yapılacak muamele sekiz tonulâtodan yüz 
tonilâtoya kadar merakibi sagireden istifa edi
lecek resmin tezyidine dair mârulbeyan 20 Ha
ziran 1338 tarihli idarenin derhal mevkii meri
yetten ref'i ile rüsumun sabıkı misullü ahzi ve 
Fenerler Şirketi tarafından Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin kanunları câri olan mahaller
de mevcut fenerler masarifi karşılığı olarak 
cibayet edilen rüsumdan hükümete ait on altıda 
dokuz sehim hissesinin şirket memurlarından 
talep ve he®aba:tının m'emuırînıi mailiye tarafın
dan kontrol olunması lâzımdır. Şayet şirket 5 
Ağustos 1320 ve 5 Temmuz 1323 tarihlerinde 
şirketten istikraz edilmiş olan avanslar bakıye-
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sine mahsubedilmek üzere hükümete aidolan 
varidat hissesini vermekte taallül ederse şirket 
matlubatınm düyunu umumiye ile birlikte tas
fiyesi mukarrer olduğu cevabı verilmek ve her 
halde varidatın Hazineye teslimi temin olun
mak iktiza eder. 

Encümenimizin berveçhi balâ tebarüz eden 
kanaati Heyeti Vekilenin mârülarz 20 Temmuz 
1338 tarihli kararnamesiyle tearuz ettiğinden 
Heyeti Celilece bilmüzakere kabul edilecek şek
lin Heyeti Vekileye tebliğini teklif eyleriz. 

30 Ağustos 1338 
Reis Mazbata Muharriri 

Gaziantep Hakkâri 
Ali Cenabi Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
Yozgad Laziztan 

Feyyaz Ali Ziya Hurşit 
Âza Âza 

Erzincan Yozgad 
Mehmed Emin Bahri 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Fenerler idaresince ahz ve cibayet edilen 
rüsumun tezyidine dair cereyan eden- muame
leden bahsile 30 Ağustos 1338 tarihiyle Muva
zenei Maliye Encümeninden tanzim ve Heyeti 
Umumiyeder takdim edilip geçen devrei inti-
habiyeye ait evrak meyanmda berayı tetkik 
Heyeti Umumiye kararı ile encümenimize tevdi 
kılınmış olan mazbata ve müteferriatı ve 14 
Nisan 1013 tarihli mukavelenamei munzama 
tezyili takarrür eden mevad ile mezkûr mevad-
da merbut fenerler idaresiyle hükümet bey
ninde 11 Temmuz 1339 tarihinde akdedilmiş 
olan itilâfnamenin vâki olan talebimiz üzerine 
Müdafaai Milliye Vekâletinden gönderilmiş 
olan suretleri mütalâa ve tetkik edildi. 

Fenerler idaresince cibayet edilen rüsum, 
idarei mezkûrece fenerlerin iş'al ve idaresine 
sarfolunan mebaliğe nisbetle cüziyetinden bah
sile 17 Mıayıs 1335 tarihli irade ile üç (misli 
iblâğ edilmiş ve bir müddet bu suretle devam 
ederek 20 Haziran 1338 tarihinde İstanbul Hü
kümeti sakıtası tarafından neşredilen diğer 
bir irade ile beş misle çıkarılmış ve bu irade 
hududu millî dâhilinde bir müddet çayı tatbik 
bulduktan sonra bahriye bütçesinin 313 ncü 
fenerler masarifi inşaiye ve işâliyesi faslına 
beş bin lira tahsisat talebini havi Hükümetin 

teklifi üzerine Muvazenei Maliye Encümeni 
mezkûr'teklifin saikı olan ve Hariciye, Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekâletleri arasında cereyan 
eden muhaberatı ve tezyidi resminin beheme
hal bir kanunu maıhsus neşrine mütevakkıf ol
duğuna dair Heyeti Vekilece 20 Temmuz 1338 
tarihli kararname suretini celbederek meseleyi 
tetkik ile Hükümetçe talabedilen tashihatm 
ademilüzuımuına karar vererek meseleyi Heyeti 
Umumiyeye arz eylediği anlaşılmıştır. Mama
fih mesele Heyeti Umumiyede müzakere ve bir 
neticeye raptedilmediği gibi Hükümet resmin 
tezyidine dair kanun da teklif etmediğinden beş 
misil resim ahz ve cibayetine devam edilegelmiş 
ve nihayet Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifiyle 15 Nisan 1339 tarihinde neşredilen 1331 
numaralr İkinci Avans Kanununun onuncu mad-
lesiyle mezkûr resmin beş misli olarak cibayet 
edilmesi kesbi kanuniyet etmiştir. 

Son şekle gelince; mârülbeyan itilâfname
nin Hükümet tarafından resmin yakın zaman
la yedi misle tezyidi va'dini mutazammm seki
zinci maddesi Maliye Vekâletince kati bir hük-
nü muhtevi telâkki edilerek yedi misil resim 
iibayeti Müdafaai Milliye Vekâletine iş'ar edi
lerek vekâleti müşarünleyhadan da Fenerler 
İdaresine tebliğ olunmakla 2 Ağustos 1339 ta
rihinden itibaren yedi misil olarak cibayetine 
başlanılmıştır. 

Evvelki encümenin mârülbeyan mazbatasın
la mucibi ihtilâf olarak zikredilen mesele esa
sen halledilmiş olmakla sâlifülbeyan mazbata
nın müzakersine ihtiyaç kalmamıştır. 

Ancak 20 Temmuz 1338 tarihli Heyeti Vekile 
kararnamesinde de taisrih edildiği veçhile esa
sen bilcümle rüsum ve tekâlifin tezyidi behe-
lehal bir kanunu mahsus neşrine mütevakkıf 

bulunmasına rağmen Fenerler Rüsumunun gayri-
kanuni olarak Maliye Vekâletinden verilen hod 
behod bir emirle beş misilden yedi misle tez-
yidedilmesi meseleyi garip bir şekle sokmuştur. 

Her hangi bir resmin bir kanunu mahsus 
neşredilmedikçe tahsil ve eibayeti ahkâmı umu
miyeye muhalif ve bu cihet Heyeti Vekilenin 
de tahtı itirafında iken bir vekâletin emriyle 
itilâfnamenin sekizinci maddesiyle fenerler 
idaresine yapılan tezyidi resim va'dinin kanun 
neşrine lüzum görülmeksizin mevkii tatbika ko
nulması cidden şayanı tenkiddir. Binaenaleyh 
encümenimizce bu gayrimeşru vaziyete nihayet 
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verilmek üzere icaibeden lâyihai kanuniyenin 
Hükümetçe tanzim ve berayı tetkik ve tasdik 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim edilmesi 
müktazi görülmektedir. 

Şu mesele münasebetiyle vâkıf olduğumuz 
diğer bir hususu Heyeti Celilelerine arzı muva
fık görüyoruz. Yukarda bahsettiğimiz fenerler 
idaresiyle Hükümet arasında akdedilmiş bir 
yeni mukavelenameden bahsetmiştik. Bu mu
kavele ve itilâfname harb içinde idarei mez-
kûre ile Hükümet arasında tahaddüs etmiş bil
cümle itilâfatr haletmek üzere hazırlanmış ve 
turafeyle ilnızıa edilmiştir. Mamafih emcüm'eni-
miz Devleti dörtyüz doksan bin küsur liralık 
bir matlup üzerinde tatbikat icrasına ve harb se
neleri içerisinde, Hükümetçe idare edilen Fener
ler İdaresi varidatının ve hesabatınm tasfiyesi
ne dair ahkâmı havi bulunduğu halde mezkûr 
senelerde Fenerler İdaresine % 7 faizle verilmiş 
olan 50 000 lira avansın sureti tesviyesine dair 
kuyudu muhtevi bulunmıyan mezkûr itilâfna-
menin behenıahal bu kanunu mahsusla tasdiki 
muktazi bulunduğu ve kablettasdik tatbik edi
leni iyeeeği. kanaatindedir. Nitekim Hükümetin 
yeni akdettiği mukavelenin 1 Nisan. 1329 tarihli 
Kanunu muvakkatle verilen mezuniyete bina
en mülga Maliye Nezareti tarafından akdedil
miştir. Meşrutiyet idare zamanında bile bir ka
nunu mahsusla mezuniyet istihsaline muhtaç ve 
mütevakkıf görülen bir mukaveleye tezyil edi
len yeni mukavelename için icrai ve teşriî salâ
hiyetleri ve gayrikabili tecezzi olarak hakkı ha
kimiyeti Millet Meclisine münhasır bırakan 
Cumhuriyet idare zamanında böyle bir mezuni
yet istihsaline lüzum görülmemesi cidden şayanı 
teessüftür. Binaenaleyh mevzuubahsolan muka
vele ve itilâfnameleri bir maddei kanuniye ile 
berayı tetkik ve tasdik Heyeti Celileye takdimi 
hususunun da Heyeti Vekile Riyasetine tebliği 
lüzumunun tahtı karara alınmasını temenni ey
leriz. 

22 Kânunusani 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Saruhan 
Reşat 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 

Aili Gemini 
Âza 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Âza 
Sivas 

Halis Turgut 
Âza 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Âza 
Maraş 

Ahmed Remzi 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Maraş 
Tahsin 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Sivas 
Rahmi 

REİS —'Söz istiyen var mı efendim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Muvazenei 
Maliye Encümeni izahat versin, tenevvür ede
lim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. okundu. Daha ne izahat istiyorsunuz? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Nazarı 
dikkati caliptir. Mazbata münderecatmı kabul 
edelim. Heyeti Vekile cevap versin 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim bendeniz zannediyorum ki, Muvazenei Ma
liye Encümeni bu mazbatayı gayet sathî tetki-
kata istinadettirerek yazmış veyahut esaslı su
rette tetkik etmiyerek mazbatayı kaleme almış
tır. Fenerler İdaresi bir mukavelei mahsusa ile 
bir şirkete imtiyaz olarak verilmiştir. Mukavele
nin son şekline göre muhtelif tarihlerde yapı
lan mukavelât ile bu müddeti imtiyaz temdide-
dilmiş ve hasılatın taksim nisbetleri tadil edil
miştir. Son şekil onaltıda yedisi Hükümete ve 
dokuzu şirkete aidolmak üzere idi. İstiklâl Mu-* 
harebesi esnasında Karadeniz'deki düşman do
nanmasının faaliyeti üzerine bâzı fenerleri lü
zumunda yapmak ve lüzumunda söndürmek 
üzere fenerlere vaz'iyed 'edilmesinde Hükümet 
bir zaruret gördü, vaz'iyed etti. Fenerlere vaz'
iyed edilince, fenerler masarifinin de bittaibi 
muayyen bir tahsisattan tesviyesi icabederdi. 
Yani mukavelei hususiye o zaman durdu. Çün
kü o zaman İsitanbul idarei milliyede değildi 
ve fenerlerin bir kısmı İstanbul'da şiriketin 
elinde ve bir 'kısmı Anadolu'da Hükümet tara
fından idare ediliyordu. O vakit fenerlerin ida
resini temin edehilmek için D'evle't bütçesin den 
yani laıskerî bütçeden masraf yapmaik zarure-
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t i hâsıl oldu ve işte ODU zarurete mebmi mazba
tada görülen birinci tezkere M.uvazenei Maliye 
Encümenine yazıldı. Bundan kararı 'katı, alının
caya kadar sene nihayet ıbuldu ve fenerlerin 
masarifi daimesi, iş'al edilen fenerlerin masa
rifi askerî bütçenin müteferrika kısmından tes
viye edildi ve varidatı da ne olduysa Devlet 
bütçesine irat kaydedildiği için o vakit Heye
t i Vekile, bunun Devlet 'bütçesini doğrudan 
doğruya alâkadar ettiği için bir kanunu 
mahsusla tezyidi lâzımge'lir kanaatini izhar ettd 
ve mazbatada bahsedilen maddei kanuni
ye, Avans Kanununa ilâve edilerek beş misline 
tezyidi temin edildi. Ahiren şirketlerle Ankara'
da müzakerat cereyan ©derken fenerleri idaresi 
mümessili de Ankara'ya geldi. Müdafaai Mil
liye Vekâletiyle uzun müzakerattan sonra Har-
ıbı Umumide tahribedilen fenerler ve hududu 
millî haricinde kalan fenerler için istenilen bir
takım tazminat, Hükümetin şirketten istediği 
Hazine hisseleri ve saire hakkında nihayet bir 
i'tilâfname akdedildi. Bu itsilâfnaıme diğer bü
tün şirketlerle akdedilen itilâfnanıeler gibi 
Heyeti Vekileden tasdik ve iradei milliyeye ik
tiran etti. Yani Reisicumhurun tasvibine ikti
ran etti - tâbiri umumimiz 'budur, iradei milli
yedir, teşkilâtımıza göre o ifadeyi 'istimal edi
yorum - fenerler rüsumu nedir? Mafhiyeten bir 
mükellefiyeti maddiye midir, yoksa ücret mi
dir? Şirketler Resmi ne ise Fenerler Rüsumu 
da odur. Şimendiferllerin tarifesi ne ise Fener- : 

ler Rüsumu da odur. Şirketlerle akdedilen iti-
lâfnamıelerde - iki adedi altmışı tecavüz eder - i 
ibelki hu itnâfnameleriin esasının tasvip veya- j 
hut ret hususunda Heyeti Celileniin hakkı tet
kiki daima mahfuzdur. Fakat ücret mahiyetin
de olan 'bir tarife meselesinin tezyit veya ten
kisinde kanunu mahsus vaz'ı behemahal icabe
der. Eğer icabederse umumunda icabeder. Ben-
denizce iealbetmez. Çünkü Aydın şimendifer ta
rifesi beş misline iblâğ edildi ve tatbik edildi. 
izmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının ta- ; 
rifesi de beş misıline iblâğ edildi. Rıhtım, tram
vay, telefon ve bütün mıüessesat böyledir. Yal
nız Anadolu hattı Devlet hesabıma kaydolunup ; 
muvakkaten vaz'iyed edilerek idare edildiği ci
hetle bundan müteessir oluyor. Diğerleri ücret 
mahiyetinde olduğu için minelkadîm mukavele 
akdedildikten sonra şimdiye kadar tatbik edi- i 
len usul veçhile bir Heyeti Vekille kararı ile •: 

İradei Seniye ile sion zamanlarda Reisicumhu
run tasdiki ile veyahut daha Cumhuriyeti te
lâffuz etmeden evvelki şekle göre Büyük Mil
let Meclisi Reisinin tasvibi ile onlar mevkii tat-
bika konuldu ve hiçbir zaman bunların tatbiki 
Meclisi Âlinin hu itiılâfnamenin esası üzerindeki 
hakkı ret ve hakkı tasdikini bertaraf etmiş 
olmaz. Binaenaleyh Meclisi Âlinin akdedilen 
itilâfnamelerin heyeti umunniyesi üzerindeki 
noktai nazarı daima mahfuzdur. Muvazenei Ma
liye Encümıeni ya'lnıız ibir noktada yanılıyor. 
Hükümetle işgal «edildiği zaman - ki o zaman 
masrafı Devlet 'bütçesinden veriliyordu - Vari
dat meselesi bir Devlet varidatı mahiyetini ik-
tisaıbetmişti. Çünkü mukavelei hususiye du
ruyordu. Ona Ikıyasen son itilâfnamıed,e kanu
nu mahsus ile tasdik edilmedikçe mevkii me
riyete konmaz fikir ve mütalâasında bulunu
yordu. Eğer 'bu mütalâayı nefsulemre muva
fık telâkki etsek bütün itilâfnamel'erin hüküm
süz olduğu ve tatbikinin gayrikanuni olduğu 
neticesine vâsil olmak icabeder iki zannederim 
bu doğru değildir. Çünkü mükellefiyet, mükel
lefiyeti umumiyei maliye değildi, bir ücrettir. 
Mazbatanın son fıkrasında i'tilâfnameyi isti
yor, Meclisli Âli bunu her zaman is'tiyebilir ve 
bu itilâfnamelerin toptan Meclisi Âliye takdim 
edilmemesinin esbap ve sevaiki de Meclisi Âli
nin malûmudur. Bunlar üzerinde geniş bir mü
zakere açmaktan ziyade, icabı Ja."al ve zamana 

: göre parça parça sevk edilmekte daha büyük 
bir fayda mülâhaza edildiği için o zaman He-

! yeti Ge'lâlenize toptan takdim edilmedi. Yoksa 
bu itilâfnaım'eyi Meclisi Âliye toptan takdim et
mek ve heyeti umumiyesi üzerinde ya münfe-

\ riden yahut müçtemian karar almak elbette 
meseleyi esasından hallederdi. Fakat memleke
tin menfaati noktasından bunların her halde 

; daha müsait bir zamanda Meclisi Âliye şevki 
! faydalı olacağı ımülâhazıasına mebni sevk edil

memiştir. Binaenaleyh hülâsa edeyim: Fener-
ı ler idaresinde meveudolan rüsum şimendiferler 
,; idaresinde, rıhtımlarda ve sair müessaıtta oldu-
: ğu gibi mukavelei esasiye madem İki mevcuttur, 
; Heyeti Vekile kararı ile ve Reisicumhurun tas-
; vibi ile - evvelce Hükümdarın tasvibi ile oldu-
: ğu gibi - mevkii tatbika konulmuştur - Fakat 
: mukavelenin esası hakkında Meclisi Âli daima 
:- müzakere edöbilir. O ımükaveleyi ret veya tas-
Î dik etmek hakkı kendisine mahfuzdur. Bina-
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enaleyh, bıı me (kaimim muvakkat mahiyetinde- l 
dir, ne de kanunu muvakkat neşri licabeder. İs
tanbul'da bir defa kanunu muvakat neşredildi. 
Mevzuubahsedilen kanunu muvakkat odur. Fa
kat o 'mukavelename ücretin tezyidime değil, 
müddeti imtiyazın temdidine matuf olduğu içlin 
kanunu muvakkat neşredildi. 

Ondan başka ne kadar muamele yapılmış 
ise - ki tarihleriyle, numaralariyle, malî mec
mualarda mevcuttur - Meclisi Vükelânın kararı 
ve hükümdarın iradesiyle yapılmıştır. Çünkü I 
kanun meselesi değildir. İdari bir karar ile Hü
kümdarın iradesiyle icrası bir karar suretin
de tatbik edilen bir muameleyi, o vakit o Hü
kümet için kanunu muvakkat neşir hakkı da 
mahfuzdu. Kanunu muvakat şeklime kalbede-
hilirdi, edilmemiştir. Çünikü lüzum yoktu. Çün- I 
kü, bu ücrettir, Fakat temdidi müddet mevzuu 
bahsolduğu zaman kanunu muvakkat neşredil- I 
mistir. Binaenaleyh bu muamelede gayrikanu-
ai bir şekil yoktur. Bütün itilâf nam elerin geç
tiği .safahattan bu da geçmiştir. Mazbatanın I 
bir .maktasında 'bile Heyeti Vekileınin tasvibin
den ve Reisicumhurun tasvibinden bahsetmi
yor. Yahut onlar hiç yokmuş gibi bir mefhum 
da çıkabiliyor. Halbuki bu mukavelename Mü- I 
dafaai Milliye Vekâleti tarafından akdedilmiş I 
ve mesele Heyeti Vekileden bir karar ile çıkmış 
ve Reisicumhurun tasdikine de iktiran etmiştir I 
ve ondan sonra.. - arz ettiğim gibi - meselenin I 
esası hakkındaki tasdik veya ret hakkı mahfuz I 
olmak üzere bu da diğer itilâfnamel'er misillû I 
mevkii tatbika konulmuştur. Binaenaleyh Mec- I 
lisi Âlinin bu mukaveleyi istemekte hakkı var
dır. Meclisi Âli de, encümen de istiyebilir. Fa
kat tatbik noktasında gayrikanuni meselesi yok
tur. Kanunu muvakkat mahiyetinde değildir. 
Mesele, bir ücret meselesidir ve bu ücret de me
rasimini, şekli kanunisini ikmal etmek suretiyle 
istifa olunuyor. Son itilâfnamenin diğer bir ci
heti daha vardır ki : Evvelce (16) da yedisi Ha- I 
zineye, dokuzu şirkete mahsus iken sonradan, 
hasılat ne olursa olsun, yarı "yarıya taksim edi
yor. (16) da sekizi Hükümetin, sekizi şirketin I 
oluyor. Sonra diğer bir nokta vardır ki, malû- I 
muâlileri Fener Resmi denilen bu ücret deniz
lerde seyrüsefer eden vapurların tonajından 
alınır. Bu varidatın yüzde doksanbeşini Türk 
bayrağını hâmil olmıyan vapurlar verir. Bina- I 
enaleyh, bu ihmal edilemezdi. Derhal tatbikin- | 

| de maddi ve mânevi birtakım fevait vardı. 
Üçüncü ve daha kuvvetli olan bir noktayı da 
Heyeti Celilenize derhatır ettireyim. Malî, adlî, 
idari istiklâle münafi olmamak üzere sulh ak
dine Heyeti Vekileyi mezun kılmıştınız. Bun
lar onun mütemmimidir. Binaenaleyh, itilâfna-
meyi Heyeti Celileniz her zaman istiyebilir. Fa
kat bu mukavelenamenin tatbikinde gayrikanu
ni hiçbir nokta yoktur. Her hangi encümen bu-

I nun aksini isb at ederse, işte bütün muamelât ve 
vesaik meydandadır, gelsin, söylesin. Bendeniz 

I cevabını veririm. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Böylelik-
I le Meclisi Âli ihmal ediliyor, emrivakiler oluyor. 
I Hâkimiyet milletindir. , 
I REİS — Başka söz istiyen var mı efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolü) — Muvazenei Maliye En-
I cümeni izahat verecekti. 

REİS — Buyurun Muvazenei Maliye Encü
meni Reisi Reşat B. (Yok sesleri), (Maliye Ve
kili izahat versin, sesleri) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
I LİK B. (Kângırı) — Efendim bendeniz de Ha-
I san Fehmi Beyefendinin sözlerini teyidedeceğim. 

Buna son zamanda İstanbulda zammedildiği za-
I man Meclisi vükelânın karariyle ve hükümdarın 
I tasdiki ile yapıldığına dair olan kararı isterseniz 

okuyayım : «Fenerler İdaresince istifa edilmekte 
I olan resim ile tarafı hükümetten idarei mezkûre-
I ve ita kılınacak masarifi iş'aliye ve idariyesinin 
I üç misline iblâğı ve Hükümeti Seniye hissesinin 

de aynı nisbette ihzi vekâlet kararı ile tensibe-
lilmiştir. 16 Şaban 1337 ve 17 Mayıs sene 1335 
yani Maliye Vekâletinin ve Hükümetin yaptığı, 
evvelki mukavelenin devamından ibarettir. Iti-
^fname emir buyurulduğu takdirde Heyeti Ce-
lileye gelecektir. Resim meselesi, evvelce nasıl 
yapılmış ise Hükümet de o surette yapmıştır. 
Evvelce alınmış olan resimler eski Meclisi vü-

I kelâ kararı iledir. Bu Meclisi vükelâ kararının 
tarihini okudum. Ondan sonra da bir Meclisi 
vükelâ kararı vardır. Fakat tarihi 1336 dır. 

I Muahhar olduğu için okumuyorum. İtilâfname 
için Hasan Beyefendinin buyurdukları doğru-

I dur. Heyeti Celile ne suretle karar verirse. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Beye-
I fendi Hazretleri! Bu, ücret midir, resim midir? 
| Burayı izah buyurunuz. 

— 874 — 



t : 102 14 . 2 . 1340 C : 2 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHA-
LİK B. (Devamla) — Fenerle den alman ücrettir. 
Fenerler yapılır. Ona mukabil seyrüseferden 
bir ücret alınır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
20 Haziran 1338 tarihinde İstanbul Hükümeti 
sâkıtası tarafından neşredilen diğer bir irade 
ile beş misle iblâğ edilmiş. Halbuki biz 16 Mart 
1336 tarihinden itibaren İstanbul'un bilcümle 
mukarreatmı reddetmişiz. Kaibul etmiyoruz. Şu 
halde İstanbul bizim.işgalimize geçtiği şu tarih
te beş misli iblâğ edilen resim keenlemyekûn 
addedilmek diğer bir resim tarhı ve yeni bir 
resim a'hzı işibu Meclisin hakkı iken Hükümet 
tarafından İstanbul'un mefsuh addedilmesi lâ-
zımgelen bir iradesine ititıbaen bu reisimin istifa-
smdaki maksat nedir? 

BİR MEBUS BEY — Bu (1335) tarihlidir 
halbuki Meclisi Âlinin kararı 16 Mart 1336 ta
rihlidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHA-
LİK B. (Kayseri) — Esbabım tamamiyle Ha
san Beyefendi arz etti. Hükümet ne için mec
bur olmuş ve o resmi almamıştır. Neden tezyi-
detmiştir? Bendeniz de onu arz etmiştim zan
nederim. 
• ZÜLFİ B. (Diyarbakır) — Reis Bey! Bir 

sualim var. Elimizdeki olan mazbatada «He
yeti Vekilenin 20 Temmuz 1338 tarihli içtimam-
da ledettezekkür varidatın Hükümeti Milliye 
namına cinayetine ve tezyidi rüsum hakkında 
kanun teklifine karar verilmiştir.» diyor. Bu 
mevcuk iken resim tarihi kanun teklif etmeden 
evvel nasıl olur? 

REİS — Efendim Hasan Fehmi Bey, bu su
alinize uzun uzadıya cevap verdi. 

ZÜLFİ B. (Diyarbakır) — Maliye Vekilin
den soruyorum efendim. 

REİS — Maliye Vekili Bey, Hasan Fehmi 
Beyin izahatını teyidetti.. Başka söz istiyen 
var mı efendim? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
bu Fenerler Resmi midir, ücreti midir? Maliye 
Vekili muhteremi bu ücrettir dedi. Fakat büt
çenin varidat kısmına bakarsanız bunun ücret 
değil, Fenerler Resmi olduğunu görürsünüz. 
Neden dolayı ücret oluyor? Bunu anlamıyo
rum. O halde bütçede de buna rüsum demeyi
niz. Çünkü rüsum addedilmediğine nazaran rü

sum dememek lâzımgelir. Fakat bendenizce re
simdir. Saniyen; Heyeti Vekilenin 20 Temmuz 
1338 kararında gayet sarih ve vazıh olarak den
miştir ki: Bilcümle tekâlif ve rüsumun tezyidi be-
hemahal bir kanunu mahsus neşrine mütevak
kıftır. Bunda şüphe yoktur. Halbuki görülüyor 
ki böyle bir kanun neşredilmeden Maliye Ve
kâleti bu (Ücrettir) diye bir emirle bu rüsumu 
beş misilden yedi misline çıkarıyor. Halbuki 
demin arz" ettiğim veçhile bir resmin bir kanu
nu mahsus neşredilmedikçe cibayeti ahkâmı 
umumiyei kanuniyeye mugayir olduğu Heyeti 
Vekilenin tahtı itirafıridadır. Buna şüphe yok
tur. Fakat ne deniyor? (Bu resim değildir üc
rettir.) Bendeniz bunu ücrettir diye kabul et
miyorum. Fenerler Rüsumudur, Fenerler ücre
tidir diye bir şey yoktur. Meşrutiyet zama
nında da hep Fenerler Rüsumudur. Ücret lafzı 
yoktur. 

MUSTAFA FEYZİ EF. Konya) — Heyeti 
Vekilenin mazbatasında da sarihtir, resimdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Sonra 
efendim, Fenerler İdaresiyle Hükümet arasında 
yeni yapılmış bir mukaveleden bahsediliyor. 
Güzel, acaba bu mukavelenin ahkâmı, harb 
içinde yapılan bu mukavelenin ahkâmı ne gibi 
şeylerdir, bu mukavele ne^gibj ahkâmı cami
dir? İşte encümenin nazarı dikkatinizi celbet-
mek istediği mesailden biri de budur. Encü
men diyor ki bu mukavelenamede idare ile 
Hükümet arasında öteden beri münaziunfih 
olan birtakım mesail vardır. Bilcümle ihtilâfa-
tın halli için izhar-edilmiştir. Fakat 490 bir kü
sur liralık bir matlup üzerinde tetkikat icra et
meden harb seneleri zarfında Fenerler arasın
da varidat ve hesabatm ne olduğu ve bunun 
tasfiyesine dair mevcut ahkâm yine bu itilâf-
namede varken bu tasfiye muamelesi yapıl
madan yani o harb senesi içinde yapılan o iti-
lâfname mucibince bu tasfiye muamelesi yapıl
madan ve fazla olarak yüzde yedi faizle elli 
bin lira avansın verilmesine dair kuyudu muh
tevi bulunmıyan bu itilâfname - o da yok - o 
itilâfnanıede, ne de harb zarfında tasfiye edi
lecek hesap tasfiye edilmiyor ve ne de bu yüz
de yedi faizle elli bin lira avansın verilmesine 
dair kuyudu bulunmıyan bu itilâfnamenin be-
hemahal bir kanunu mahsusla tasdiki lâzımge-
liyor. Ne oluyor? Bu yüzde yedi faiz verilen 
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elli bin lira o da iıtilâfnamede yok. Beyefendi
ler! Şu halde dört yüz doksan bin liralık bir 
alıp verecek meselesi ve yine o sene verilen 
yüzde yedi faizle elli bin liralık bir mesele -gü
ya mesaili halletmek lâzımgelen bu itilâfname-
niın derununda mevcut değil ki nasıl o itilâfna-
me kabul olunur ve üzerine binayı muamele 
olunur. Binaenaleyh encümen diyor ki bu iti
lâf name bunları muhtevi değildir. Binaenaleyh 
maddei mahsusa ile, bir kanun ile Heyeti Ali-
yenize müracaat edilerek tasdik edilmedikçe 
bu muamele doğru değildir kanaatindeyim. 
Efendiler, Meşrutiyet idare zamanında bile en
cümen mazbatasında arz ettiği veçhile 1 Nisan 
1329 tarihli kanunu muvakkatle mülga Maliye 
nezaretine mezuniyet veriyor da bizim zamanı- • 
mızda bu ücrettir diye bir tarafa bırakacağız 
da bu icrayı ve teşrii salâhiyetimizi feda ede
cek miyiz? Yani, buna imkân yoktur. Her ne 
olursa olsum mM'etten resim nlamı ile •alımacaik 
beş p'ara Mm bile mıiılıl^tveıkilerimim kararı lâ-
hik olmak lâzımgelir. Başka türlü on para alı
namaz efendiler. Eğer böyle şu ücrettir, şu bil
mem nedir diye tefsir tarikiyle milleten vergi 
vaz'ma Maliye Vekâleti mezun addedilmek 
lâzımgelirse bütçe lâfı bimâna mevkiinde kalır. 
Bütçelerde Rüsumun bir para, bir satım -tezyi-
yidi bile kanunu mahsusa mütevakkıf olduğu
na her bütçe kanunlarının hemen kâffesimde sa
rahati kâfiye vardır. Binaenaleyh biz diyo
ruz ki, şu arz ettiğim esbaba mebni Hüküme
tin yaptığı itilâfnamenin sekizinci maddesin
de Rüsumun yedi misline iblâğ edildiğine dair 
bir kanun Meclise getireceğine vadi var. Bu 
va'di .acaba Maliye Vekili, yani itilâfmaım<eyi 
yapan deline bu verd'i&i va'di Heyeti Âlyemiiz-
den bir karar istihsal etmeden icra eder mi, 
etmez mi. Bendeniz kendi kanaatim olmak üze
re arz ediyorum ki, her hangi bir şirketle ya
pılan mukavelede böyle rüsuma mütaallik 
olan hususatı mutazammm mevaidi bir kanunu 
mahsuo olmadıkça o itilâf nameyi tanzim eden her 
kim ise, her hangâ daire ise kendi kendine, hot 
behot icra edemez. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, ben
denizin fikrimce böyle imtiyazlı müessesa-
tm aldıkları ücret, bir hizmet mukabili ola
rak ve bir tarife mucibince alman bir resim
dir. Bu resim Devlet resmi gibi mutlaka ka
nun ile alınır, verilir gibi olması şimdiye ka

dar cari değildir. Tramvay resmi, elektrik Şir
ket Resmi ve sairenin ücretleri tarife muci
bince yükseltilmiştir, indirilebilmiştir. Hattâ 
haddi âzamiden çıkarsa Hükümetim salâhiyeti 
ile yapılabilir. Mukaveledeki salâhiyetine na
zaran Hükümet bu resimleri tezyidedebilmiş-
tir.ve İmtiyazlar Kanununda da tarifenin tez
yidi ve tenkisi mutlaka Hükümetin salâhiye-
tindedir, bunun Meclisten geçmesine hacet yok
tur diye sarahat vardır. Binaenaleyh Hükümet 
bu fenerler resmini tezyidedebilirdi. Fakat 
bu mazbatada bendenizin de imzam vardır. 
Nasıl oluyor da imzamı koydum? (Handeler) 
müsaade ediniz, arz edeyim. Ondan sonra gü
lünüz. Şimdi efendim bu mesele böyle iken 
tarifelerin bâzılarına bilâlüzum Mecliste kesbi 
kanuniyet ettirilmiştir. Meselâ Anadolu Şimen
difer tarifesi hiç lüzumsuz Meclise getirilmiş, 
Mecliste tarife tasdik ettirilmiştir. Binaen
aleyh Meclisçe tasdik edildikten sonra bu ta
rife kanun şekline girmiştir. Bu tarifeyi, on-
beş Nisan 1339 tarihli Avans Kanunu ile beş 
misli tezyid ile Mecliste kesbi kanuniyet etti
rilmiş. İşte Mecliste kesbi kanuniyet ettirildiği 
için, bu, tarife şeklinde çıktı, Meclisin ka
nunu oldu. İşte bunu ne için değiştirdiler diye 
imza koydum. Yoksa haddi zatında gerek fe
nerler tarifesi ve Fenerler rüsumu, şimendi
ferler tarifesi ve saire bunların hepsi İmtiyaz
lar Kanununda musarrahtırlar. Hükümet bu
nu kendi kendine yapabilir ve Heyeti Vekile 
buna karar verebilir. Hükümetin şekline göre 
de ya Reisicumhur veya Meclis Reisi veya 
Hükümdar ise Hükümdar tarafından bu im
tiyaz, tasdik edilerek kesbi katiyet eder. İmti
yazlar Kanununda bu bapda sarahat vardır. 
Lâkin bu meselede bir hususiyet vardır. Çün
kü 1339 tarihli Avans Kanununun onuncu 
maddesiyle bu beş misline irca edilerek kesbi 
kanuniyet etmiştir. Demek ki kanuni -şekilde 
olduğu için buraya imzamı koydum. Yoksa 
Hasan Fehmi Beyin yerden 'göğe kadar hakkı 
vardır. Çünkü Hükümet istediğini değiştirebi
lir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşamıe) — Efendim 
Muvazeneli Maliye Encümeni 'beylerim ımüsıaaıde-
lıeriyle evvelce arz -eıtltiğim gibi yinfö 'tlefenar «eldıi-
yo-rum ki : Tarikatlarımı ikmal etımelksiızıin bu 
'mazbatayı tanzim ettîMjeri bir daha taayyün 
ediyor1. 
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NECİP B. (Mardin) — İfadeleriyle sabit 
oluyor. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Mazhar Mü-
fid Beyefendi buyuruyorlar ki, Heyeti Vekile ka
rarnamesi değil, bunun için kamun ilâzım oldu
ğunu ifade etti ve Avans Kanununda beş misli
ne iblâğıma dair bir madde 'tanzim ettıiJk, neşret
tik. Bendemiz bunu Heyeti Celilenize arz eittb'lm 
ve Fenerler İdaresinin iki 'devreye ayri'Mığını 
hat tâ birisine vaz'ıyed edildiği zıaman varidat 
bütçesinin müteferrikasından temin edilmek 
üzere masrafı Hükümet tarafından ihtiyar edil-
ıdiği 'bir devir de vardır ki işte Ma.zhar Müfi'd 
Beyin Heyeti Velkilenin kanun lâzıımdıır dedi
ği zaman o zamandır ve Avans Kanununa ilâve 
•edilebilmesi lâzımgelen zaman da o zamana tesa
düf eder. Muhtar Beyefendinin tevakkuf ettik
leri nolkta budur ki zaten nı&ddei Ikanuniyenin 
esbabı vaz'ı >odur. İmtiyazlı- şirkdtillere imtiyaz
lar ne suretle li!ta edilir diye bir kanun vardır. 
Bunun bugün daha bir harfi 'değişmemiştir. Bü
yük Millet Mecİlişinin 'kararı urnuımi&iylie bu ."ka
nun mer'idir. Devlet bütçesinden teminat göste
rilen ve taahhüdatı tazammun .eden bilûmum 
mukavelâtı Heyeti Hükümetçe Meclîse verilir. 
Hattâ aslı verilir, değil İki böyle tarifeler üzerin
de tadil yapmak. Bu ikanun bugün dahi mevcut
tu r ve mer'idir. Daha tadil edilmemıiştir. Avans 
Kanununda İmtiyazlar Kanununun falan mad
desi tadil ddilmiştir diye bir 'kayıt yoktur. Efen
dim, bütçede rüsum diye yazılır. Rica 'ederini 
kellime üzerinde münakaşa ediyoruz. Devlet he
sabıma idare olunursa rüsumdur. İmtiyazlı bir 
şirkete devredilmiş ise bir ücrettir. Muvazene,! 
Maliye Encümenine soruyorum, Aydın şiımenfcli-
feri beş misline iblâğ edilmiştir ve tatbik edili-

'yor. Niçin bundan bahsetmediler? Ve İamir şi-
ınenıdiferleri de son itilâfname ile şu kadar anis-
lıe iblâğ edilmişlerdir. Niçin bundan dta babseit-
anedi'ler? Niye bütçede imtiyazlı şirketlerden 
cibayet edilen rüsum Hazine hissesi diye aynı 
fasıl ve nam altındadır ve hususi mukaveleler
den ve hattâ Rıhtım Rüsumu, Liman Rüsumu 
vardır? Bunlardan niçin bahsetmediler de yal
nız Fenerler Rüsumundan bahsediyorlar? De
mek 'ki yapılan muamele 'doğrudur. Mazhar Mü-
fid Beyefendi esasa temas ettiler de dediler İd, 
itilâfnamıe 'kötüdür. Beyefendiler! İtilâfname ya 
iyidir veya fenadır. Bendeniz Meclisi Âlinin iti-

lâfnamemin esası üzerinde imali fikretimıdsii lâ-
zımgelmez gibi bir şey söylemedim. İtilâfha-
mıeyi istediğiniz zamıan celbeders'iıniz, 'tasdik' 
ederseniz, reddedersiniz. Bu size aıilttir ve dai-
(ma salâhiyetiniz dahilindedir. Fakat her hangi 
bir ücret behemahal bir kanunu muaihsusla tez-
yidolunur gibi bir şey yoktur. Bir ücret nedir? 
Rüsum değildir. Bir hizmet mukabili muayyen 
bir şirketin cibayet ettiği para, gümrük İtha
lât Resmi gi'bi bir resim midir? (Hayır seksleri) 
Bir memlekette yaşıyan bütün tebaa üzerine 
âım ve şamil olmak üzere malî 'bir vergi mahiye
tinde imidir, yoksa oradan geçecek vapurlardan 
alımacak bir ücret .midir? Kelime üzerinde değil, 
'Mahiyeti mesele üzerinde ve hakikat üzerinde 
tevakkuf etmek lâzımgellir. Binaenaleyh, eğer 
Muvazeneli Maliye Encümeninin gözlüğü ifl.e gö
rülmek 'lâzıımgelse akdedilen bu elli küsur iti-
lâfnamenin hepsi gayrikanunidir ve hepsinin 
akdediTmemesi lâzıımgelirdi. O vakit ne olur
du efendiler? Neredeydi Meclisi Âlli ve sonra 
nerdde kaldı Meclisi Âlinin mezuniyet ve salâ
hiyet meseles'i ? Muvazenenin. de esasen son bağ
ladığı budur : İtillâfiniame eellbedilsin, Meclisi1 

Âl'ilde tetkik .edelim. Doğrudur. İstesin, Hükü-
mdtlten gelişin. İyi ise tasdik .ederi'Z, fena ise red
dederiz o ayrı bir meseledir. İtilâfname kanun
suz mu yapılmıştır? Hayır kanunen yapılmış
tır, salâhiyet dâhilinde yapı'llmıştır, faikat tertip
siz yapılmıştır. B.emderiiz bu kadarını iarz edi-
yoraım, öte 'tarafını gelişin; bu mazbatanın mu
harriri olan zat söyliesiın ve 'burada Heyeti Ve*-
Mlenin kararını gördüm, İmtiyazlar Kanununu 
tetkik ettim, şunu tetkik etitiim, bunu ite'tMk et
tim, vaziyed edilen devreyi, şirkete iade edilen 
devreyi ve ondan evvelki safahatı tetikik e'btftm 
ve kanun l'âzım »olduğu neticesine vasıl oTduım 
desin. Ben de kanaat getireyim, hak vereyim. 
Bunlar havadan yazılmıştır. 

MAZHAR MÜFtD B. (Denizli) — Efendim 
Hasam Fehmi Beyden bir sual soracağımı. 

REİS — Hasan Fehmi Beyden ne sıfatla sual 
soracaksınız efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — O halde 
söz veriniz efendim. Hasan Fehmi Beyden bir 
mebus sıfatiîyLe soraeaktum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müfcaade 
'buyurunuz, sorsunlar Reis Bey! 

— 877 — 



t : 102 14 . 2 . 1340 O : 2 

REİS — Buyurunuz Mazhar Müfdd Bey. 

MAZHAR MÜFÎD B. (DenlMi) — Beyefen-
İdi! Bu kelilmıenkı çok 'ehemımiyeti vardır. Üereit 
Ibir hizmet ımukalbili ahnır ve vtaz'oılunıatn rüsum 
uimuma şâmil olmaz buyurdunuz. Emlâki olan 
Emlâk; Vergisi verir. Bendim gibi emlâki olimı-
yan vergi vermez. Bu rüsumu da vapuru olian-
fliar veri?.'. Herlkes vermez tıaibiî. Bu ımiısaJ 'değil
dir. Bunların hepsinden sarfınazar, şu ellıib'in 
lira ile dörtyüz dofcadbin (Mirayı üziah ddittiiz 
ılica ederim. 

HASAN FEHMİ B. (Gühıüşane) — Ben itS-
lâtoamenkı esasına girmiyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bizdim de 
'gürülüımüz fondur 490 'bin ve 50 l>in lira mıe-
selesd'dir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaade 
'buyurunuz efendim. Mukavelename (buraya ge
lir ve 'bund'alki ibra meselesi doğru (mudur, yan
lış mıdır? Müzakereyi yapan Müdafaali Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri izah eder, biz de ruo'ktai' 
(nazarımızı ısöyleriz, Mecl'isi Â'li de dinler o va
ikit itilâfnaime ya muvafıktır, ya değiıldür denl
idir. Biz şimdi bu esası müzakere .etmiyoruz. İti-
lâfnaıme buraya geldiği vaikit İstediğiniz kadar 
söylerskıiz. Fakat şu itilâfnametnıin -tatbiki ka
nuni midir, gayrifeanuni müdir, yani Heyelti Ve-
feile Meclisi Âliye aildolian 'bir salahiyeti fcendisd 
isıt'imal etti dettii'Mrse, sureti ıklatayelde reddeder, 
l>öyle nir şey yoktur. 

REİS — Efendim müzakerenin ikifayetine 
dair takrir vardır. Mü^afcertejıfcı kiyafetini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul ©demler lû'tfen el 
Ikaldırısın. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretleri 
huzuriyle tekrar müzakere edilmek üzere müza
kere kâfidir. 

REİS — Aksini reye koyuyorum efendim. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Mü
zakere kâfi görülmüştür efendim. Ruşen Bey, 
Zatıâliniz iki defa el kaldırdınız. Hem kâfi
ye hem de aksine. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Birincisini işitmedim efendim. 

REİS — Efendim iki takrir vardır : 

Riyaseti Oelileye 

Mesele tenevvür etmiştir. Mucibi tenkid bir 
şey yoktur, Muvazenei Maliye Encümeninin 
istimal ettiği lehçei şedideye iştirak etmemek 
şartiyle encümen mazbatasının son fıkrasının 
reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 

Müzaker kâfidir. Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası muvafıkı kanun görüldüğün
den reye konulmasını teklif ederim. 

Diyarbakır 
Zülfi 

REİS — Efendim Halil Beyin takririnde 
mevzuulbahsolan son fıkra budur. «Binaenaleyh 
mevzuubahsolan mukavele ve itilâfnameleri bir 
maddei kanuniye ile berayı tetkik ve tasdik 
Heyeti Celileye takdimi hususunun da Heyeti 
Vekile Riyasetine tebliği lüzumunun tahtı ka
rara alınmasını temenni eyleriz.» 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey! 
bir maddei kanuniye meselesini şimdiden tesbit 
edemeyiz. Bu mukavelename buraya gelmeli, 
bunu burada tetkik etmeliyiz. (İşte iyi ya!. ses
leri) Maddei kanuniyeye lüzum olduğunu tes
bit etmek bilâhara mülâhaza edilecek meseledir. 

REİS — Efendim maddei kanuniye Meclis
ten çıktıktan sonra kanun olur. Teklifi kanu
ni o zaman reddolunabilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Maddei 
kanuniye gelip gelmemesi reye konulamaz. 

REİS — Şimdi, iki teklif var efendim. Bi
risi Zülfi Beyin Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasının muvafıkı kanun görüldüğünden 
reye vaz'ı teklifi; diğeri de mazbatayı tadil ma
hiyetinden olan Halil Beyin teklifidir. Tadil 
mahiyetinde olduğu için evvelen Halil Beyin 
takririni reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hangi
sini Reis Bey? 

REİS — Halil Beyin teklifi efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Teklif 

nedir anlaşılmadı efendim. 

— 878 —. 



î : 102 14 . 

(Zonguldak Mebusu Halil Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum efen
dim. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 

• * * 

2 . 1340 O : 2 

I Halil Beyin teklifi kabul edilmiştir efendim. 

I Efendim Cumartesi günü müstacel ruzname-
I mize devam ve saat bir buçukta içtima etmek 
I üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat : Saat : 5,10 
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Ankara Şehremaneti kanun lâyihasının madddelerine geçilmesi hakkındaki neticei ara: 

Reye işftirak edenler : 144 
Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 27 
Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Talat B.), 
Adana : (Zamir B.), Aksaray : (Besim Atalay 
B.), (Vehbi B.), Amasya : (Nafiz Esat B.), 
(Ali Rıza Ef.) Antalya : (Ahmed Saki B.), 
Ankara : (İhsan B.), (Hinimi B.), Aydın : (Tah
sin B.), Ordu : (ismail Hamdi B.), (Recai 
B.), Erzurum : (Münir Hüsrev B.), Ertuğrul : 
(Doktor Fikret B.), (Rasim B.), (Halil B.), 
Ergani : (İhsan Hamid B.), (Kâzım B.), İzmir : 
(Osman zade Hamdi B.), İsparta : (Hafız İb
rahim Ef. (Hüseyin Hüsnü Ef.), İstanbul : 
(Hamdi B.), (Süleyman Sırrı B.), (Fethi B.), 
(Ali Rıza B.), Eskişehir : (Emin B.), (Abdullah 
Azoni Ef.), Elâzz : (Hüseyin B.), (Muhiddin B.), 
(Naci B.), Urfa : (Şeyh Saffet B.), tamit : 
(Safvat B ), (Mustafa Zeki B.), Bayaznd : (Sü
leyman Sudi B.), (Şefilk B.), Bursa : (Refet 
B.), (Mustafa Fehmi Ef.), Bozok : (Avini B.), 
(Süleyman Sırrı B.), (Ahmed Hamdi B.), Bo
lu : (FaKh Rıfkı B.), (Cevat Abbas B.), Biga : 
(Şükrü B.), Tekirdağ : (Cemil B.), Tokad : 
(Mustafa B.),Cani)k •: (Süleyman Nemi B.), Ço
rum : (İsmet B.), (İsmail Kemal B.), (Ferid 
B.), Hakkâri : (Nazımi B.), Dersim : (Ahmed 
Şükrü B.) (Feridun Fikri B.), Denizli : (Ne
cip Ali B.), (Mazhar Müfid B.), Diyarbekir : 

Şeref B.), (Mehmi'ed B.) Rize : Esat B.), (Ali 
B.), Fuad B.), Zonguldak : (Halil B.), (Rag,b 
B.), Siird : (Halil Hulki Ef.) Sivas : (Halis 
Turgut B.), (Rasim B.), Siverek : (Kadri Ah
met B.), Trabzon : (Ahmed Muhtar B.), (Rahmi 
B.), (Hasan Hüsnü B.), (Nebizade Hamdi B.), 
Gaziantep : (Hafız Şahin Ef.), (Kılıç Ali B.), 
Kırıkkilise : (Doktor Fuad B.), Karahisarı Şar
ki (İsmail B.), (Ali Sururi Ef.), (Mehmed 
Emin B.), Karahisarı Sahib : (Ruşen Eşref 
B.), (İzzet Ulvi B.), (Kamil Ef.), Kastamonu : 
(Ahmed Mahir Ef.), (Veled Çelebi Ef.), (Meh

med B.), (Ali Rıza B.), Kozan : (Ali Sadi B.), 
(Ali Saib B.), Konya : (Mustafa Feyzi Ef.), 
(Mustafa Ef.), Kırşehir : (Ali Rıza B.), Kayse
ri : (Sabit B.), Gelibolu : (Celâl Nuri B.), Kân-
gırı : (Rifat B.), Kütahya : (Ragıp B.), (Şeyh 
Seyfi Ef.), (Recep B.), (Ahımed Ferid B.), (Nu
ri B.), Giresun : (Şevket Ef.), (Musa Kâzım 
B.), Mardin: (Devriş B.), (Abdulgani Çeleni 
Ef.), Maraş : (Tahsin B.), Malatya : (Reşit 
Ağa, (Doktor Hilmi B.), Menteşe : (Esat Ef.), 
(Yunus Nadi B.), Muş : (Kadri B.) Niğde : 
(Ebubekir Hazım B.), (Galip B.), Van: 
(İbrahim B.), (Hakkı B.), 

(Reddedenler) 

Ankara : (ŞaJkir B.), Erzincan : (Sabit B.), 
Erzurum : (Halıid B.), (Gaziım Ef.), (Ziyfa 
B.), İstanbul : (Hüseyin Rauf B.), (İsmail 
Canbulat B.), Bolu : (Şükrü B.), Canik (Cavit 
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