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Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
796:797 

Teklifler 
1. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 

Beyle altmışdört refikinin Mücadelei Millî-
yede mecruh düşüpte hiçbir surette terfi ve 
taltife mazhar olmıyan zabitamn bir de
faya mahsus olmak üzere bir derece terfi-
lerine dair (3/326) teklifi kanunisi 

797 

797 

797 

797 Mazbatalar 
1. — Karahisan Sahip Mebusu Kamil 

Efendi ve rüfekâsımn medreseler ve mek
tepler talebelerinin tarik bedelü nakdisin
den istisnası hakkında (3/300) numaralı 
teklifi kanunisi ve reddine dair Nafıa En
cümeni mazabtası 797:798 

Takrirler 798 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki 

refikinin Denizli vilâyetinin Çal kazası 
halkının hububatın noksan olarak idrakin
den mütevellit açlığına Hükümetin yardım 
ve muavenet etmesine dair takriri (4/13 
sene 2) 798 

Sayfa 
2. — Denilzi Mebusu Yusuf Beyle iki 

refikinin Denizli vilâyetindeki mektebin 
ikmali inşaası için Maarif Vekâleti bütçe
sinin inşaat faslından altmış bin liranın 
ihrazı temenniyatına dair takriri (4/14 se
ne 2) 798 

3. — Hakkâri Mebusu Asaf Bey ve 64 
refikinin Divanı Temyizi Askerînin adlî 
âza ve müddeiumumileri maaşlarının asker 
arkadaşlariyle Mahkemei Temyiz azalan 
misillû tezyidine dair takriri (4/182) 798 

4. — Aksaray Mebusu Vehbi Bey ve 
104 refikinin Esbak Şeyhülislâm merhum 
Hayri Efendinin zevcesi ile mahdumlarına 
hidematı vataniye tertibinden biner kuruş 
maaş tahsisine dair takriri (4/181) 798 

5. — Sivas Mebusu Halis Turgut Bey
le rüfekâsımn, Ankara - Sivas, Samsun -
Sivas demiryollarının inşası hakkındaki 
kanunun tercihan ve müstacelen müzake
resine dair takriri. 798 

Rey istihsali 798 
1. — Seyri Sefain Bütçe Kanununun 

tâyini esami ile ikinci defa reye vaz'ı 798,832 
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Sayfa 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 799 
1. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü 

Beyin hapsanede irtikâbı cürümden dola
yı onbeş seneden fazla küreğe mahkûm 
olanların Af Kanunundan sureti istifade
lerinin tesbiti hakkında tefsir talebini 
muhtevi takrir ile (4/1 sene 2) Antalya 
Mebusu Ahmed Saki Beyin 26 Kânunuev
vel 1339 tarihli Affı Umumi Kanununun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
(3/310) numaralı teklifi kanunisi ve Adli
ye Encümeni mazbatası 799:803 

2. — Mülga Osmanlı imparatorluğu 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat 

ederek zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu ve evrakı varide aidoldukları mahal
lere havale edildi. 

Mardin - Diyarbakır - Ergani arasında şi
mendifer hattı inşası için Nafıa Vekâletinin 
1340 bütçesine dört milyon lira ve Ergani ma
deninin işletilmesi için Ticaret Vekâleti bütçe
sine bir milyon lira ilâvesi hakkında Nafıa, ik
tisat ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
talarının vukubulan teklif üzerine, müstacelen 
müzakeresi karargir oldu. 

Saatlerin tevhidi ve yirmidörde iblâğı hak
kında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin takri
rinin ve Maden Müdüriyeti Umumiyesinin ikti
sat Vekâletinden Nafıa Vekâletine devrolunma-
sı hakkında Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin ve inşaat malzemesinin demiryolları ile nak-

8ayfû 
zamanına ait düyunu dahiliyenin sureti 
mahsup ve tediyesine dair icra Vekilleri 
Riyasetinden mevrud (1/163) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 803:818,819:830 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 831 
1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 

Mektebi Harbiye ve Tıbbiyei Askeriyeden 
16 Kânunuevvel 1339 tarihinde ikmali tah
sil edenlere yüzellişer lira itasında tered-
düdedildiğine dair sual takririne Müda-
faai Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahri
rî cevabı(6/147) 831 

• * -

linde yalnız tarifei asliye üzerinden ücret alın
ması hakkında sabık Kars Mebusu Cavid Beyin 
teklifi kanunilerinin reddini mutazammm Tica
ret Encümeni mazbataları kıraat ve kabul olun
du. 

Mersin Limanı hakkındaki Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatasının müstaceliyetle mü
zakeresine dair Mersin Mebusu Niyazi Beyin 
takriri dahi kıraat ve kabul edildi. 

Badehu Şair Abdülhak Hâmid Beye Hidema-
tı Vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
kanun ikinci defa olarak reye vaz ve Divanı 
Muhasebat âzalarının bakıyei intihabı icra 
edildi. 

Mütaakıben Ziraat Bankası bütçesiyle vazi
yet ve salâhiyeti hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin bakıyei müzakeresine geçildi. Sekiz mad
desi müzakere ve kabul edilmiş olan kanun lâyi
hasının cereyanı müzakere neticesinde, doku-

BiRiNCi CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 2,50 

REİS — Birinci Reisvekili İsmet Bey 
KÂTİPLER : Kâzım Bey (Ergani), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celse küşadedildi, zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTISABÎK HÜLÂSASI 
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zuncu maddesi Banka Meclisi ile Muvazenei Ma
liye ve Ziraat encümenleri tarafından teklif olu
nan şekilde kabul olundu. Banka Meclisi ile 
mezkûr encümenlerin 10 ncu madde olmak üze
re yeniden teklif etikleri madde dahi müzakere 
ve aynen kabul edildi. Lâyihai kanuniyenin 
mütaakıp maddelerinin numaraları ilâve edilen 
bu maddeye göre tashih ve müzakereye devam 
olunarak onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondör-
düncü, onbeşinei, onaltmcı, onsekizinci, yirmi, 
yirmibirinci maddeleri aynen ve onyedinci mad
de ile ondokuzuncu madde tashihan kabul ve 
teneffüs için Celse tadil edildi. 

İkinci Celse 

Fethi Bey tarafından küşad ve Ziraat Ban
kasına ait kanunun heyeti umumiyesi tâyini 
esami ile reye vaz'olundu. Şair Abdülhak Hâ-
mid Beye hidematı vataniyeden maaş tahsisi 
hakkındaki Kanunun 16 redde mukabil 132 rey 
ile kabul edildiği ve Divanı Muhasebat âzaları
nın icra edilen bakıyei intihabatta intihabı lâ-
zımgelen altı zatın matlubolan ârâyı ihraz ede
rek âza intihabolundukları tebliğ edildi. Mü-
taakiben Seyrisefain idaresi bütçesinin müzake
resine ibtidar olundu. Eeyeti umumiyesi hak
kında müzakere küşadına lüzum görülmiyerek 
fasılların müzakeresine geçildi ve gerek (A) 
cetvelinin ve gerek (B) cetvelinin bütün fasıl
ları aynen kabul olundu. Badehu bu baptaki 

mevaddı kanuniyenin müzakeresine geçilerek bi
rinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci mad
deler aynen kabul edildi. Seyrisefain idaresi
nin Müdafaai Milliye Vekâletinden fekki irtiba
tı ile Ticaret Vekâletine raptına, sefain muba
yaası için beş milyon liraya kadar istikraz akdi 
zımnında Hükümete mezuniyet itasına dair vâki 
olan teklifler altıncı ve yedinci madde olarak ka
bul olunu. Kanunun son maddesi ise tadilen ve 
mütaakiben Hariciye Vekâleti bütçesinin mü
zakeresine geçildi. Heyeti umumiyesi hakkın
da bir müddet müzaekre cereyan ettikten son
ra vaktin ademimüsaadesi hasebiyle mabadına 
Cumartesi günü devam edilmek üzere müzake
reye nihayet verildi. 

Ziraat Bankasına ait Kanunun 19 redde kar
şı 148 rey ile kabul edildiği ve Seyrisefain ida
resine ait Kanun hakkındaki ârâda ise nisap hâ
sıl olmadığı bittebliğ Perşembe günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

Kâtip 
Reis Kângırı 

Fethi Bey Talât Bey 

Kâtip 
Ergani 

Kâzım Vehbi Bey 

BEİS — Zaptı sabık hakkında itiraz var mı 
efendim? Zaptı sabık hülâsası aynen kabul 
edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Evrakı varideyi arz ediyorum. 

Teklifler 
1. — Karesi Mebusu Süreyya Bey ile altmış-

dört refikinin Mücadelei Milliyede mecruh dü-
§üp de hiçbir surette terfih ve taltife mazhar 61-
mıyan zabit anın bir defaya mahsus olmak üzere 
bir derece t er filerine dair teklifi kanunisi (3/326) 
(Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Karahisarı Sahip Mebusu Kâmil Efen
di ve rüfekâsının medreseler ve mektepler tale
belerinin Tarik bedeli Nakdisinden istisnası hak
kında (2/300) numaralı teklifi kanunisi ve reddi
ne dair Nafıa Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Afyon Karihisar Mebusu Kâmil Efendi ve 
rüfekâsının 18 yaşını ikmal ederek tarilk be
deli nakdisi ile mükellef olan mektep talebe 
sini mükellefiyetten istisnası hakkındaki tek
lifi encümenimizce tetkik olundu. Hiçbir yer
den tarik bedelâtı nakdiyesi tahsisatının yol 
ihtiyacını teinin edecek dereceye vasıl ol
mamasına ve 18 yaşına geldiği halde tahsile 
devam eden gençlerin her halde köylü ol
mayıp şehir halkından alelekser vakti hali 
yerinde olan ailelerinin evlâtları olmasına 
ve bir defa istisna esası kabul edilirse âtiyen 
diğer bâzı sınıfların ve meselâ yol inşasına 
memur olan yol çavuşu, kondoktör ve mü
hendislerin de tarik bedelinden istisnaları bi-

— 797 — 
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hakkin talebolunabilmesine binaen teklifi va
kiin reddine müttefikan karar verildi. 
Nafıa. Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Diyarbakır 
Feyzi 
Kâtip 

Zonguldak 

Âza 
Artvin 
Hilmi 

Edirne 
Hüseyin Bıfkı 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 
Âza 
Urfa 

A. Fuat 

BEİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Nafıa Encümeni 
mazbatasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini ikaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Benizli Mebusu Yusuf Bey ve iki re

fikinim, Denizli vilâyetinin Çal kazası halkı
nın hububatın noksan olarak idrakinden mü
tevellit Hükümetin yardım ve muavenet etme
sine dair takriri (4/13 sene 2) 

BEİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 
2. — Benizli Mebusu Yusuf Beyle iki refi

kinin Benizli vilâyetindeki mektebin ikmali in
şası için Maarif Vekâleti bütçesinin inşaat faslın
dan altmış bin liranın ikrazı temenniyatına dair 
takriri, (4/14) (Başvekâlete tevdi edildi) 

3. — Bivanı Temyizi Askerinin adlî âza ve 
müddeiumumileri maaşlarının asker arkadaşla-
riyle Mahkemei Temyiz azaları misillû tezyidi
ne dair Hakkâri Mebusu Asaf Bey ve 64 refi
kinin takriri (4/282) 

BEÎS — Efendim; bu takrir tezyidi maaşı 
muciptir. Elyevm de Müdafaai Millîye büt
çesi Muvazene Encümeninde müzakere edil
mektedir. Bu takriri Muvazenei Maliye Encü
meninde müzakere edilmektedir. Bu takriri 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

4. — Aksaray Mebusu Vehbi Bey ve 104 re
fikinin Esbak Şeyhülislâm merhum Hayri 
Efendinin zevcesi ile mahdumlarına hidematı 
vataniye tertibinden biner kuruş maaş tahsi
sine dair takriri (4/181) 

BEİS — Muvazenei Maliye Encümeninde bu
lunduğundan bunun orada tetkik edilmesini 
teklif ediyorlar. Binaenaleyh bunu da Muvaze
nei Maliye Encümenine havale «delim. 

5. — Sivas Mebusu Halis Turgut Bey ile rü-
fekasının Ankara - Sivas, Samsun - Sivas demir
yollarının inşası hakkındaki Kanunun tercihan ve 
müstacelen müzakeresine dair takriri 

Biyaseti Celiye 
Buznamei müzakeretta bulunan Ankara- -

Sivas, Samsun demiryolları inşası hakkındaki 
mevcut kanunun müstaceliyeti aşikâr olmakla 
beraber esasen bu iki maddeden olmak dolayı-
siyle tercihan ve müstacelen hemen müzaJkere 
edilmesinin tahtı karara alınmasını arz ve tek
lif eyleriz. 

Sivas Mebusu Sivas 
Halis Turgut Muammer 

Amasya 
Bıza 

Dersim 
Ahmed Şükrü 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Erzurum 
Ziyaeddin 

Konya 
Refik 

Kozan 
Ali Sadi 
Amasya 

Nafiz 

BEİS — Efendim, bu lâyihai kanuniyenin 
müstaceliyeti 1 Martta Heyeti 'Celileniz tarafın
dan kabul edilmiş idi. Vekil Beyefendinin ifa
deleri üzerine zabıtları tetkik ettirdim. Kabul 
edilmiştir. Fakat Nafıa Vekili Beyefendi Cu 
martesi günkü Nafıa Bütçesiyle müzakere edil
mek üzere tehirini talebediyorlar. Henüz ruızna-
•meye de alınmamıştır. Tensip buyurursanız 
Cumartesi günü Nafıa Bütçesiyle müzakere 
ederiz. 

Beyi İstihsal 

1. — Seyri sefain idaresinin 1340 bütçe Ka 
nunu hakkında ikinci defa rey istihsali 

BEİS — Efendim, Seyri Sefain Bütçesini 
tâyini esami ile tekrar reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey varakası vermek suretiyle reylerini ishar 
buyursunlar. 
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3. — MÜZAKERE 

1. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin 
hapsanede irtikâbı cürümden dolayı onbeş sene
den fazla küreğe mahkûm olanların Af Kanunun- j 
dan sureti istifadelerinin tesbiti hakkında tefsir 
talebini muhtevi tahririyle Antalya Mebusu Ah-
med Saki Beyin 26 Kanunuevvel 1339 tarihli 
Affı Umumi Kanununun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair (2/310) numaralı teklifi ka
nunisi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Meclisi Âlice kabul edilen Affı Umumi ka
nunundan hapsanede irtikâbı cürüm ederek on
beş seneden fazla küreğe mahkûm edilmiş bulu
nanların kanunun bahşettiği tahfiften ne veç
hile istifade edecekleri hakkında sarih bir kay
da müsadif olunamamakta ve bu bapta Adliye 
Vekâletinin bâzı tefsir atına tesadüf edilmekte 
bulunulmuş olmakla keyfiyetin Adliye Encüme
nince bittetkik Meclisi Âliye arzım ve neticeye 
göre Adliye Vekâletine icrayi icabı zımmmda 
tebligatı lâzime ifasını talebederim. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Ankara 6 Mart 1340 
Riyaseti Celileye 

Affı Umumiye mütedair 26 Kânunuevvel 
1339 tarihli kanunun birinci maddesinde Cum
huriyetimizin ilânı tarihi olan 29 teşrinevvel 
1339 tarihine kadar ika edilmiş bulunan ce-
raim failleri hakkında hükmolunmuş veya olu
nacak cezaların nısfı af ve tanzil edildiği hak
kındaki sarahate tevfikan kaidei umumiyye ola
rak bütün ceraim erbabının mezkûr aftan şe
raiti mukarrere dairesinde istifade etmeleri ta
bu ve bu atıfet ve re 'fetin idam ve onbeş sene 
ve müebbet karlebentlik ve kürek ve nefi ce
zalarına mahkûm olan ve olacaklara ne surette 
teşmil edileceği kanunun ikinci maddesi sara-
hatiyle de bariz ise de gerek hak mücazatm is
timali ve gerek mahkûmunbih cezaların ref ve 
tahvil ve tahfifi hususatmda behemahal cürm 
ile ceza arasındaki nisbeti âdile ve tenazur düs
turuna riayet olunmak hikmeti hukuk müktezi-
yatmdan bulunduğu halde ceza kanunumuzda 
musarrah şerait dairesinde mükerrir sıfatıyla 
mahkûmiyetleri otuz kırk senelik müddeti mü
tecaviz bulunan ceraim failleri hakkında dahi I 

EDİLEN MEVAD 

mühim düsturların Affı Umumi Kanununda 
tamamiyle tatbik edilmediği aşikârdır. Şöyle ki 
mezkûr kanunun ikinci maddesinde idam ce
zalarının onbeş sene küreğe ve müebbet kale
bentlik cezalarının on sene kalebentliğe tahvil 
edildiği musarrahtır. Halbuki berveçhi maruz 
mükerrirlikleri hasebiyle otuz veya kırk seneye 
mahkûm olan ceraim failleri hakkında ayrıca 
bir kaydı tahvil ve tahfif mevcudolmadığından 
kanunun birinci maddesi hükmünce müddeti 
mahkûmiyetlerinin nısfı tenzil ile iktifa olun
mak lâbüttür. 

Şu halde idam cezasına mahkûm olan bir şah
sın cezası, onbeş sene kürek ve müebbet kürek 
ve kalebentlik cezalarına mahkûm olan ceraim 
faillerinin cezaları on sene küreğö veya kale
bentliğe mahkûm edilmiş olan şahsın cezası 
idam ve müebbet kürek ve kalebentliğe mah
kûm olanların cezasından daha ziyade olmak 
üzere yirmi seneye tenzil etmiş oluyor ki, bu ci
het teadül ve tenazur düsturuna srayrikabili te
lif mahiyettedir. Re'fet ve adalet gibi esasatı 
mübecceleye istinadeden Cumhuriyetimizin bu 
misillû mahkûmlar haklarında dahi şefkat ve 
merhamet ile mütehassis bulunduğunu asan 
maddiyesiyle ispat edecek olan berveçhi ati tek
lifi kanuniyi arz ve Meclisi Âüce müstacelen 
ve tercihan müzakeresini istirham eylerim. 

Antalya Mebusu 
Ahmed Saki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 9 . 3 . 1341 

Karar 2 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyin 26 Kâ

nunuevvel 1339 tarihli Af Kanununa müzeyyel 
teklifi kanunisi Encümenimizce leddettetkik 
teklifi mezkûr esas itibariyle şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdimi
ne karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Bozok Bozok 

Ahmed Hamdi Ahmed Hamdi 
Kâtip Âza 

Denizli Elâziz 
Necip Ali Mustafa 
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Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin hapsane-

de irtikâbı cürüm veya tekerrürden dolayı onbeş 
seneden fazla küreğe mahkûm olanların Af Ka
nunundan (sureti istifadelerinin tesbiti hakkın
da tefsir talebini muhtevi taJkririyle Antalya 
Mebusu Ahmed Saki Bey tarafından esasen mu
vakkat kürek ve kalebentlik cezalarına mah
kûm edilmiş veya edilecek olan ıceraim failleri
nin tekerrür hasebiyle yirmi iseneyi mütecaviz 
bulunan müddeti mahkûmiyetlerinin on seneye 
tenzili hakkında 26 Kanunuevvel 1339 tarihli 
Affı Umumi Kanununun birinci maddesine fık
ra ilâvesine dair teklifi kanunisi; Encümenimiz-
ce leddettetkik mesele nefsülemirde haizi ehem
miyet görülmüş ve tefsir ile halline imkân gö-
rülmiyerek Ceza Kanununun sekizinci maddesi 
hükmüne tevfikan yirmi seneden fazla küreğe 
mahkûm olanlar (hakkında (bir zeyl kanunun tan
zimi lüzumuna karar verilmiştir. Ahmed Saki 
Beyin teklifi bittadil kabul edilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Reis 
Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Âza 
Antalya 

Ahmed Saki 
Âza 

Konya 
Mustafa Kâzım 

Âza 
Konya 

Eyüb Sabri 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Âza 
Tokad 
Emin 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 

Ergani 
İhsan 

Teklifi kanuni 

Madde 1. — 26 Kânunuevvel ısene 1339 ta
rihli Affı Umumi Kanununun birinci maddesi
ne fıkrai atiye ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Esasen muvakkat kürek veya 
kalebentlik cezalarına maihkûm edilmiş veya 
edilecek olan ceraim faillerinin tekerrür nasa-
biyle yirmi seneyi mütecaviz bulunan müddeti 
mahkûmiyetleri on seneye tenzil olunmuştur. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 4. — işbu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

Encümenin tadili 

Madde 1. — 26 Kanunuevvel 1339 tarihli Affı 
Umumi Kanununun birinci maddesine fıkrai 
atiye ilâve edilmiştir : 

Esasen muvakkat kürek veya kalebentlik ce
zalarına mahkûm edilmiş veya edilecek ceraim 
faillerinin kanunu cezanuî sekizinci maddesine 
tef ikan yirmi seneyi mütecaviz bulunan müddeti 
mahkûmiyetleri on seneye tenzil olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Adliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mı, 
madde hakkında mı? 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Evet efen
dim, heyeti umumiyesini izah edeceğim. Efen
dim, Meclisi Âli; efradı millete karşı her va
kit mütehassis olduğu hissi şefkat ve re'feti her 
vesileden bilistfade göstermiştir. Bu cümle
den olmak üzere Cumhuriyetin ilân tarihi olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar ika edilmiş 
veya edilecek olan ceraim failleri hakkında hük-
molunmuş veya olunacak cezaların hükmünü 
affetmek suretiyle şefkatini göstermiştir. Bu 
suretle tesbit edilen cezalar hakkında o kanun
daki madde idama mahkûm edilenledin cezası 
onbeş seneye tahvil ve kürek ve kalebentlik 
cezalarına mahkûm edilenlerin de on sene tec
ziye edilmeleriyle iktifa edilmiştir. Bu Af 
Kanununun tenazur ve teadüle mugayir olan 
ve fakat Meclisi Âlice nazarı dikkate alınması 
memul bulunan bir noktası vardır ki o noktayı 
bir teklifi kanuni ile huzuru alinize getirmeyi 
ve nazara merhametinize arz etmeyi vazifeden 
addederim. O nokta da şudur : Esasen muvakka
ten kürek veya kalebentlik cezasiyle mahkûm 
olan adamların cezaları tekerrür hasabiyle 
kanunu cezamızın sekizinci maddesine tevfikan 
otuz ve hattâ kırk seneye kadar çıkarılabilir. 
Kabul buyurduğunuz Af Kanunu mucibince bun
ların cezası nısfına tenzil edilmek suretiyle ce
zası kırk sene ise yirmi seneye tenzil edilmiştir. 
Halbuki diğer taraftan hayattan mahrum edil-
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meye mahkûm edilen» idam cezalı adamlar on-
beş sene yatacak. Kezalik müebbeden mahkûm 
olan adamlar Heyeti Celilenizin eseri re'fet ve 
merhametleriyle ancak on sene yatacak. Diğer 
taraftan muvakkat bir cezaya mahkûm olupta 
tekerrür hasabiyle cezasa. yirmi veya kırk se
neye iblağ edilmiş olan adamlar yirmi sene ya
tacaktır. Binaenaleyh bunda tenazur ve teadül 
yoktur zannederim. Binaenaleyh mükerrirlerini 
de maclde de arz ve teklif edildiği veçhile ce
zalarının on seneye tenzilini istirham ediyo
rum. 

AHMED HAMDI B. (Bozok) — Efen
dim, Saki Beyefendi; evvelki kanunda müte
nazır olmadığından dolayı böyle bir fıkranın 
kabulü lâzımgeleceğnıi beyan buyurdular. 
Halbuki bendeniz bu fıkrada tenazur ve tea
dül görmüyorum. Şimdi müebbeden küreğe 
mahkûm olan bir caninin cezası evvelki Af 
Kanunu mucibince on seneye tenzil edildi. 
Evvelce ölünceye kadar hapisansde yatacak 
olan bir adam şimdi on sene yatacaktır. Sonra 
yirmi seneye mahkûm edilmiş bir adam yine 
on sene yatacaktır. 35 seneye mahkûm edil
miş bir adam on sene yattığı halde yirmi se
neye mahkûm olan adam yine on sene yata
caktır. Bunda ne tenazur ne de teadül var
dır, bendeniz 15 seneye mahkûm olmuş cani
lerin de onbeş sene ceza görmüşler gibi müd
detlerinin tenzil edilmesi lâzımgeleceğmi tsik-
lif ediyorum. Tenazur ve teadülü bu temin 
edecektir. Onbeş seneye mahkûm olanlar 7,5 
seneye tenzil olunur ve onbeş seneden faz
laya mahkûm olanlar yine 7,5 seneye tenzil 
olunursa müebbeden küreğe mahkûm olan
lar, yani 20 - 25 seneye mahkûm olanlarda 
7,5 seneye tenzil olunur ki, o zaman tenazur 
ve teadül temin edilmiş olur. Şimdi yirmi 
seneye mahkûm olmuş olan bir adam on sene 
yatacaktır, müebbet küreğe mahkûm olan 
adam yine on sene yatacak. Bunda, hiç te
nazur olmaz. Birinin cürmü hafif, cezası on 
sene, diğerinin cürmü daha fazla yine on sene. 
Bendeniz onbeş seneden fazla müddeti mah
kûmiyetleri olanların da onbeş seneye mah
kûm olmuş gibi muamele görmelerini teklif edi-
yorum ve kabulünü istirham ediyorum. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Efen
dim. Refiki muhteremimin beyanatına kemali 
şükranla arzı minnettarı eylerim. Adliye En

cümeninde mesele tetkik edildiği zaman; mü-
kerrirliği hasebiyle 20 - 30 veyahut 40 seneden 
fazlaya mahkûm olanların cezalarının, âdeta 
müebbet kürek cezasına şibih olacağı müta-
lâasiyle 10 seneye tenziline encümeni âli mü
temayil bulunmuştur. Fakat beyefendinin bu
yurdukları tarzda; Meclisi Âlinizin eseri re'fet 
ve şefkatini de ima ettiğinden dolayı maa-
şükran iştirak ederim. 

RElS — Efendim; kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen kalmamıştır. Ka
nunun heyeti umumiyesinin müzakeresini kâfi 
görerek maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Madde kabul edil
miştir. 

26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi 
Kanununun birinci maddesine müzeyyel ka
nun. 

Madde 1. — 26 Kânunuevvel 1339 tarihli 
Affı Kanununun birinci maddesine frkrai atiye 
ilâve edilmiştir : 

Esasen muvakkat kürek veya kalebentlik 
cezalarına mahkûm edilmiş veya edilecek ce-
raim faillerinin kanunu cezanın sekizinci mad
desine ve tevfikan yirmi seneyi mütecaviz 
bulunan müddeti mahkûmiyetleri on seneye 
tenzil olunmuştur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim, 
Antalya Mebusu muhteremi ve teklifin sahibi 
Ahmed Şaki Beyefendi, meselenin esasını izah 
ettiler. Affı Umumi Kanunu tanzim edilirken 
bir kaidei külliye kabul ettik. O kaidei külliye 
de şudur. Lozan Muahedesindeki Affı Umumi 
Protokolünden müstefidolanlar müstesna ol
mak şartiyle Cumhuriyetin ilânı tarihine kadar 
irtıkâbedUmiş bulunan bilumum ceraim erba
bının aftan müstefidolması esasını kabul ettik. 
Binaenaleyh bu kaideyi bu esası kabul ettiğimi
ze göre hapishanede dahi cürüm irtikâbeden-
lere teşmili tabiîdir. Yalnız kanun tanzim edilir
ken bu cihet nazardan kaçmıştır. Hapishanede 
evvelce onbeş sene küreğe mahkûm olarak ya
tan bir adam yine irtikabı cürüm ettiğinden do
layı Kanunu Cezanın sekizinci maddesine tev
fikan mahkûm olduğu kürek müddeti 15 den 
yukarıya doğru tezyidedilmiş. Bu gibiler hak
kında kanuna hüküm konmamıştır. 15 seneden 
20 seneye kadar olan mahkûm olmuş olanlar 
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hakkında birinci madde ahkâmının tatbiki ta
biidir. Yani bir fert onbeş sene küreğe mahkûm 
olmuş ve o sırada hapishanede yeniden bir cü
rüm irtikâbetmiş. îşte bundan dolayı yirmi se
neye mahkûm olmuş olan bu adam Affı Umumi 
Kanununun birinci maddesinden istifade ede
cektir. Binaenaleyh bunun hakkında tâyini 
muameleye mahal kalmaz. 

Birinci madde, (Cumhuriyetimizin tarihi 
ilânı olan 29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar 
ika edilmiş olan bilumum ceraim failleri hak
kında ifa olunmuş veya olunmamış cezalarının 
nısfı af ve tenzil edilmiştir) dediğine nazaran 
(18) sene hapishanede küreğe mahkûm olmuş 
olan bir ferdin cezası bittabiî (9) seneye tenzil 
edilecektir. Saki Beyefendinin maddei kanuni-
yelerinde 20 sene müddet esas olarak gösteril
miştir. Bunda biz dahi tereddüt ettik ve müna
kaşa neticesinde 20 sene müddetin doğru oldu
ğunu gördük. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Müebbet 
kürek ne olacak? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim, zatıâlinize cevap ver
mek için kürsüye çıktım. Şimdi efendim, kalır 
20 seneden yukarı mahkûmiyet bittabiî bunla
rın da müstefidolması lâzımsfelir. Çünkü cü
rümleri, Cumhuriyetin ilânından evvel vâki ol
muştur. Şimdiye kadar kabul ettiğimiz kaidei 
külliye noktai nazarından bunlara da teşmili 
lâzımdır. Şimdi 20 sene küreğe mahkûm olan 
bir adam ne suretle istifade edecektir? 

«Madde 2. — Birinci maddede mezkûr olan 
tarihe kadar ika edilmiş ceraim» hakkındaki 
idam cezalarım 15 sene küreğe tahvil ettik. Şim
di tasavvur buyurunuz. İdam, onbes sene küre
ğe tahvil edilirse 30 sene veyahut 40 sene müeb
bet kürek cezası; tenkisi halinde 30 sene oV 
caktır ki bittabiî bu hiçbir veçhile doğru değil
dir. Onun için Encümen şu esası kabul etmiştir. 
Esasen muvakkat kürek veya kalebentlik ceza
larına mahkûm edilmiş veya edilecek ceraim 
faillerinin müddeti mahkûmiyetleri kanununa 
tefikan 10 seneye tenzil edilmiştir. İdamı 15 se
neye tenzil ediyoruz. Müebbet küreği 10 se
neye tenzil ediyoruz. Şu suretle demek oluyor 
ki müebbet kürek cezasiyla, yirmi sene kürek 
cezasına aşağı - yukarı aym mahiyette tut
muş oluyoruz. Zaten dikkat edilecek olursa 

mahiyetleri itibariyle de yirmi seneden fazla kü
reğe mahkûm olanlar ile müebbet kürekler ara
sında bir fark mevcut değildir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Fark var
dır, var. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Binaen
aleyh demin Hamdi Beyefendi buyurdular ki 
(bu 10 sene küreğe tenzil etmiyelim yedi buçuk 
seneye tenzil edelim) 18 sene küreğe mahkûm 
olan bir adamı 9 seneye tenzil ettiğimiz halde 
yirmi seneye mahkûm olanı on seneye tenzil 
etmekliğimiz hiç bir veçhile mütenazır olamaz 
ve doğru değildir. Binaenaleyh diğer bir nok
tai nazardan idam cazalan 15 seneye ve müeb
bet kalebentlik cezalan da muvakkat kalebent
liğe tahvil ediliyor. Bizim nazarımızda onbeş 
sene kürek ile yirmi sene kürek arasın
da fark görülmediğindendir ki 30 sene küre
ğin on seneye tenkisi esasını yani otuz sene kü
reğin on sene kürek cezasına tahvilini tensibet-
tik. Binaenaleyh eğer bunların cezasını yedi bu
cuk seneye tenzil edecek olursak o zaman 15 
sene kürekten fazlaya mahkûm olmuş bulunan
la^, da, mükerrirleri aynı surette onbeş sene kü
reğe mahkûm olanlar kabilinden addetmiş olu
ruz M bu doğru olamaz. Çünkü onbeş sene kü
reğe mahkûm bir fertle ikinci bir cürüm irtikâ
betmiş olduğundan dolayı tekerrür hasebiyle on
beş seneden fazlaya mahkûm olmuşlar arasında 
fark vardır. Ashabı tekerrüre karşı bir sebebi 
hiddet de aramak lâzımgelir. Bu sebebi şiddeti 
de zammedecek olursak encümenin tanzim etti
ği madde bunu kanuna muvafık ve eshabı cerai-
me karşı tatbik edeceğimiz af esasına tamamen 
muvafıktır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Yirmi sene 
küreğe mahkûm bir adamın cezası şu fıkra mu
cibince yahut kabul edilen evvelki kanun muci
bince kaç seneye tenzil edilecek? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — On seneye. 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Müebbet kü

reğe mahkûm olan? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O da on 
seneye. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Pekâla te
nazur var mı burada? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz zatıâliniz öyle bir noktayı buldu-
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nuz ki, tam yirmi sene. Fakat tasavvur bu
yurunuz aynı kaideyi 18 sene küreğe mah
kûm olan bir adama tatbik ettiğimiz zaman 
dokuz sene olacaktır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Müeb
bet kürek on sene öyle mi? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Elbette. 
AHMED HAMDÎ B. (Bozok) — Bunun 

neresinde adalet? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bey
efendi, adaleti mutlaka kabil değildir. Kıs
men sizin de hakkınız vardır. Müebbet kü
reğe mahkûm edilen bir adamın mahkûmiyeti on 
seneye tenzil olunur, yirmi seneye mahkûm olan 
da on seneye tenzil edilir. Fakat yalnız yirmi 
seneyi nazarı itibara almayın. Yirminin üst 
tarafına doğru olan mesafesiyle aşağıya 
doğru olan müebbet küreğe mahkûm olanın, 
onbeş sene küreğe mahkûm olanın vaziyetini 
nazarı itibara alın yirmi sene öyle bir hattır 
ki, tamamiyle ikisini tefrik eder, bir hattı tak
simdir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Siz aleyh'ne git
mek istiyorsunuz. Ben lehine gidiyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Yok. 
Ne aleyhine ve ne de lehine gidiyoruz. Meclisi 
Âlinizden sadır olan Affı Umumi Kanunu, 
tamamiyle mütenazırdır. Ne fazla rahîm ne 
faza şedittir. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
Bozok Mebusu Hamdi Beyin tadil takriri var 
okuyoruz : 

Riyaseti Colileye 
26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi 

Kanununun birinci maddesine fıkrai âtiyenin 
ilâvesini teklif eylerim : 

Esasen muvakkat kürek veya kalebent
lik cezalarına mahkûm edilmiş veya edilecek 
ceraim faillerinin Kanunu Cezanın sekiz'nci 
maddesine tevfikan müddeti mahkûmiyetleri 
onbeş seneyi tecavüz etse bile onbeş sene iti
bar edilir. 

Yozgat (Bozok) 
Alhmed Hamdi 

REİS — Efendim, Encümen noktai naza
rını ifade etti. Bu takriri nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın. Almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmamıştır. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi, memleketin asayişi ile alâkadar 
olan şu meselenin müzakeresinde Dahiliye 
Vekâleti hazır mıdır? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Dahiliye 
Vekilinin bulunmasına lüzum yoktur. Mesele 
bir sehvi ikmal ve tashih etmekten ibarettir, 
tefsiren gelmiştir. Bir madde ilâve ediyoruz. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim Seyri Sefain bütçesi hakkında rey
lerini istimal etmiyen rüfeka lütfen istimal et
sin. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

2. — Osmhnlı İmparatorluğuna ait düyunu 
dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesine dair 
İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut 1/102 nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Mahsubu Umumi Kanununun mü
zakeresine başlıyoruz efendim. Kanun tabı ve 
tevzi edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti 1 . 9 . 1339 

Riyaseti Kalemi 
Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 2707 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti öelilesine 

Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait 
düyunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesi
ne dair tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
1 . 9 . 1339 tarihli Içtimaında Meclisi Âliye 
arzı tekarrür eden kanun layihasiyle esbabı 
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mucibe sureti musaddakası, iktisabı kanuniyet 
eylemesi marazında rapten takdim kılınmıştır 
efendim. 

icra Vekilleri Reisi 
Ali Fethi 

Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait 
'düyunu dahiliyenin sureti mahsup vs tediye
sine dair lâyihai kanuniye esbabı mucibesi 

Bundan akdem 12 Nisan 1339 tarihli ve 
328 numaralı Kanun ile son İstiklâl Muhare
besinden mütevellit tekâlifi millîye ve harbiye 
ve harb mmtakalarmın baliğ olduğu düyunu 
Hazinenin 1338 senesi gayesine kadar olan 
matlubatı Hazine ile mahsubu ve bu mazbata
lardan yüz liraya kadarınn tamamının ve 
fazlasının yüzde yirmibeşinin nakden tesviyesi 
takarrür eylemiştir. Zaferi katı ile neticelenen 
harblerden sonra Devletimizin mülga Osmanlı 
Imapratorluğundan tevarüs eylediği düyun ve 
matlubatın dahi tasfiyesi ile 1340 senesine bu 
gibi gavailden azade olarak dâhil olmak bir 
emeri zaruri halini almıştır. 

Filhakika elyevm birçok kimseler yedinde 
Harbi Umumi bidayetinden beri suveri muh
telife ile ahali yedinden alınmış, olan em
val ve eşyadan münbais ve miktarının sureti 
sahihada tâyini müşkül düyunu Devleti muta-
zammm birçok vesaik mevcudolduğu gibi va
ridatı umumiyenin kısmı küllisinin masarifi 
harbiyeye karşılık tutulması yüzünden tesvi
yesine imkân bulunamıyan külliyetli miktar
da da düyunu âdiye mevcuttur ki, gerek maaş
tan ve gerek masariften münbahis olan bütün 
bu düyunatm memleketin her tarafından ima-
rata fevkalâde ihtiyacolduğu ve varidatı mev-
cude gibi masarifi güçlükle koruyabilecek bir 
sırada Hazineyi bir depo gibi düyunu âdiye 
ve fekalâdenin maddeten tesviyesiyle ilzam ey
lemek imkân haricinde bulunduğundan bun
ların umumi bir tasfiyeye tabi tutulması ve 
mütaakıp senelerde Hazinenin vazaifi mevdua-
sına hasrı vücut edebilmesi için ashabı mat
lubun bu kabîl mracaatmdan vâriste kalması 
ve buna mukabil 1300 seneden beri devredegelen 
len matlubatı emiriyenin muayyen bir tarihte 
tevkifi ile bu tarihe kadar olan müterakim 
matlubatın da düyunu dahiliyemize karşılık tu
tulması bit tensip işbu kanun lâyihası vücuda 
getirilmiştir. 

Lâyihai kanuniyeye mümkün olduğu ka
dar milH ve dahilî bir şekil verilerek mahsup 
muamelâtında ancak hududu millî dâhdin&ö 
kalan düyun ve matlubat istihdaf edilmiş ve 
gayei millîye ile alâkadar olmak şöyle dur
sun bilâkis bu gayeye vusulü işgal edenler ka
nunun havzai şümulünden hariç bırakılmış
tır. Kezalik Düyunu Devletten İmparatorluk 
zamanına ait bulunanlar ile istiklâl Mücahe-
datmdan, münbais bulunanlar hakkında bir 
dereceye kadar fark gözetilerek 1336, 1337, 
1338 senelerine taallûk eden tekâlifi millîye-
nin istisnaen nakden tesviyesinde devam olun
ması mütebakisinin matlubu sabıka ile mahsu
bundan bakiye kalacak Düyunu Devlet için 
de yeniden ihra-cı kanunda zikrolunan tas-
fiyei düyun tahvilâtı itası suretiyle kat'ı mu
hasebe edilmesi cihetine gidilmiştir. 

imparatorluk düyununun müteferrik aksa
mının mahsubunu teshil içtin alacak ve verece
ğin mahdut bâzı kesana aidiyeti suretiyle bun
dan evvelki kanunlarda mevzu tahdidat ref 
edilmiş ve hududu millî dâhilinde mütemekkim 
olmak şartiyle Hazineden alacağı, olan her han
gi bir şahsın hazineye deyni olan her hangi bir 
fert ilje anlaşarak mahsubatı icra ettirebilmeleri 
kabul olunmuştur. 

Bu sayede mahsup muamelesinin en vasi bir 
dairei dâhilinde icrasiyle hesabatmın temizlen
mesi ve çıkarılacak tasviyei düyun tahvilleri
nin tahdid miktarı temin edilmek istenilmiştir. 

Yine kezalik mahsupta matlubatı hazinenin 
1338 senesi gayesine kadar tahakkuk eden mik
tarının düyuna karşılık tutulması esas itibariy-
lekabul edilmiş iken mahiyeti istisnaiyei haiz 
olan ve bir kere tahakkuk ve tahsilinden sonra 
bir, daha devam etmiyecek ve her halde nisbet-
lerinlin, ağırlığı gayri münkir bulunan mükelle
fiyeti nakliyei askeriye, müecceliyeti askeriye 
ve harb kazançları vergilerinden 1339 senesi 
zarfında tahakkuk edip henüz tahsil edilemiyen 
aksamın istisnain emri mahsupta nazarı itiba
ra alınması münasip görülmüştür. 

Muamelei mahsubiyenin icrasında ilâgay-
rünnîhaye devam edilmek matlubolan tasfiyeyi 
eşkâl ve muamelâtı ruzumerreyi tavik edebilece
ğinden bunun için bir müddet tâyini ile bu müd
detin güzeranında istihkak iddiasında buluna
cak olanların taleplerinin terviç edilmemesi ve 
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ancak muhtelifünfih olan ahvalde ihtilâfın 
meracid aidesince halline kadar güzeran edecek 
müddetlerin müruru zaman için kabul olunan 
müddete ilâvesi tensip kılındığı g-ibi gerek 
matbuatı sabıka ve gerek düyunu sabıkanın 
muhtelif senelerin ve muhtelif dairelerin büt
çelerine temas ettirilmesi suretiyle husulü mel
huz karışıklığın önü alınmak üzere mahsuba 
mübaşeret tarihi olan bin viçyüz kırk senesi 
Mart'ından itibaren matlubatı hazinenin vari
datı umumiye bütçesinde açılacak faslı mahsu
sa irat ve düyunu hazinenin mezkûr sene bütçe
sinin düyunu umumiye kısmında açılacak faslı 
mahsusa masraf kaydı suretiyle icrası ve bu 
hususta muayyen miktarda tahsisat ahzine 
mahal bırakılmaksızm varidat kaydedilen meka-
dir ile masraf kaydedilen kısmın daima müte-
vazin bir halde bulundurulması münasip görü
lerek lâyihai kanuniye ona göre tertibedilmiş-
tiı\ Düyunu âdiyenin indelmahsup bakiye ka
lacak miktarına mukabil çıkarılacak tasfiyei 
düyun tahvilâta Devletin itibarı maliyesiyle ya
kından alâkadar bulunmak, bunların beynelhak 
her türlü şüphe ve endişeden azade bir surette 
tedavülünü teminen Devletin muamelâtı Tes
miyesinde sair tahvilât Devlete maMs olarak 
münakasat ve müzayedatta teminat olmak üzere 
kabul edilmesi ve borsalarımıza kayıt ve tescil 
ettirilmesi ve halen mevcut rüsum ve tekâlif
ten muafiyetleri tasrih edilmiş olduğu gibi bun
ların Hazinei Maliyece tensibolunacak suretler
de âzami otuz sene zarfında itfası ve senevi 
yüzde iki nisbetinde faize tabi tutulması ve 
faiz kuponlarının tediyesi, ne kadar müddet 
zarfında müruruzamana uğrayacağı ve faiz ve 
resülmalin tediyesi için bütçelere tahsisatı kâ
fiye vaz'ı hakkında 'da ahkâmı mahsusa derco-
lunmuştur. 

işbu kanundan mukavelâta müstenidolan 
düyunu hariciye ve dahiliye bittabi hariç bıra
kılmıştır. Filhakika düyunu hariciyenin halli 
esasen bermucibi muahede hâmillerle anlaşma
ya talik edilmiş olduğu gibi istikrazı dahilî Zi
raat Bankasiyle eytam sandıklarından Devletin 
mübrem ihtiyaçlarım tatmin için tevarihi muh-
telifede yapılmış olan istikrazat dahi matluba-
tm müteferrikai ferdiyeye kabili kıyas olamı-
yacağından ve esasen bunların tediyesi bâzı 
karşılıklar iraesi suretiyle temin edilmiş bulun

duğundan bunların işbu kanunda yeri olma
mak tabiîdir. 

Bir de istikrazı dahilîmizin faiz ve amortis
man tediyatı hakkında ahaliyi tatmin edecek 
zamanın hululüne ve işbu tahvilâta piyasada 
gösterilen itimadın bir 'kat daha takviyesine 
medar olmak 'üzere taallûku hasebiyle işbu ka
nuna bu hususta dahi icabeden ahkâm dereedil-
miştir. 

Kanunun buna müteferri maddesi iki hük
mü mutazammm olup bundan bir faiz ve itfa 
için tediye olunacak meblâğın tâyini nev'ine, 
diğeri şimdiye kadar taksitleri hulul edip de 
henüz tesviye edilmiyenlerin sureti tediyesine 
mütaallik bulunmaktadır. 

Gerçi istikrazı dahilî faizlerinin altın olarak 
tesviyesi şartnamesi icabından ise de Harbi 
Umuminin dünyanın her tarafında husule ge
tirdiği vaziyeti elîme elyevm hiçbir devlette al
tın esası üzerinden tediyat icrasına kudret ve 
imkân bırakmadığı 'gibi devletimizin dahi bu 
hususta düveli saireye faik bir mevkide bulun
madığı inkâr kabul etmez hakayikten bulun
duğu cihetle işbu istikraz hâmillerine karşı olan 
taahhüdün memleketimizde mütedavil para ile 
tesviyesi esası kabul olunarak bu hususta hü
kümran olan tereddüde nihayet verilmesi arzu 
edilmiştir. Esasen bir taraftan evrakı nafcdiye-
mizin tedricen piyasadan kaldırılması hakkında 
mütekaddim lâyihai kanuniye işbu evraka pey
derpey lâyık oldukları kıymeti ita edebileceği 
gibi memleketimizde faaliyeti iktisadiyenin te
vessü ve inkişafı nisbetinde lehimize husule ge
lecek tahavvülâtm dahi bu kıymeti yükseltme
si tabiî bulunmakla hâmillerin vatani olan bu 
muvakkat fedakârlığı pek yakın bir âtide telâfi 
edebilecekleri kaviyyen ümidolunabilir. Müte-
dahil tekasite gelince: Bunların dahi senevi 
yüzde bir nisbetinde âzami yirmi sene zarfında 
ikmali tesviyesi teemmül edilmiş ve bu hususta 
düyunu hariciyemiz tekasiti müterakimesi hak
kında muaahedei sulhiyede mevcut ahkâmdan 
mülhem bulunmuştur. 

Bu suretle ahkâmı umumiyesinin istinadey-
lediği esbap bertafsil arzolunan merbut lâyihai 
kanuniyenin senei cedidei maliyenin hululünden 
evvel Meclisi Âli Millice bittetkik iktisabı meri
yet eylemesine müterettip muamelenin ikmali te
menni olunur, 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait 

düyunu dahiliyenin sureti mahsubuna dair He
yeti Vekileden mürsel lâyihai kanuniye ve esba
bı mucibe mazbatası mütalâa ve tetkik olundu. 

imparatorluktan müdevver bir hayli düyun 
mevcudolduğu gibi buna mukabil hazinenin bir
çok matlûbatı da bulunmakta bu matlubat el-
yevm Hükümetçe talep ve takibedilmekte oldu
ğu halde müdevvef düyun hakkında bir sureti 
hal ve tesviye tesbit edilmemiştir. 
Maamafih Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 

1336 tarih ve 7 numaralı Kanuniyle 16 Mart 1336 
tarihinden mukaddem neşredilmiş olan bilcümle 
kavanin ve nizamat men bulunduğundan tekâlif 
fi harbiyenin sureti ahzına ve vesaiti nakliyenin 
sureti tedarikine dair mevcut kanunların ahkâmı 
henüz baki ve bu kanunlar mucibince sulhun 
akdinden sonra alman emval bedellerinin te
diyesi muktazi buluşmakla bu kanun mucibin
ce ilzam ve iskat edilerek halkın elinden alın
mış olan emvalin bedelini vermemekte ısrar, di
ğer taraftan aynı şahsın Hükümetten alacağına 
talep ve tahsilde devam büyük bir şikâyeti ve 
tahsilata karşı halkın temerrüdünü davet et
mektedir. Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
mufassalan beyan olunduğu veçhile gerek mül
hakatta memurini maliye ve gerek merkezde 
Maliye Vekâleti tevali eden bu şikâyet ve 
muhaberattan vazifei asliyesini işkâl edecek de
recede meşgul olmakta ve bundan muamelâtı ca
riye de müteessir bulunmaktadır. Bununla bera
ber halk bir taraftan matlubatını kurtarabil
mek için sarfı mesai etmekle beraber hazine
ye aidolan deynini tahsil için de duçar olduğu 
takibattan, kurtulmaya çalışmaktadır. 

Halkın servetinden bir kısmını hazine zim
metinde mevkuf ve mahpus bulundurmak ikti-
saden büyük bir zarar olduğu gibi -efradı mil
leti matlubatını istihsal için çabalamaya ve bor
cunu vermekten kurtulmak esbabını taharri ile 
uğraşmaya mecbur etmek milletin mesai kuvve
tinden bir kısmını böyle beyhude yerlere sarf 
ettirmektir ki bu da mühim bir ziyandır. 
borçların imparatorluğa aidolduğundan bah-
sile mahiyetini tebdil etmek hususundaki mü-
talâatın da bir kıymeti maddiyesi yoktur. Ef
radı milletten imparatorluk zamanına ait borç
larını istediğimiz zaman onların aynı zamana 

ait alacaklarını tanımamak büyük bir haksız
lık olur. 

Şu esbaba mebnidir ki Hükümet erbabı 
matlûbun her gün tevali eden şikâyet ve me-
talibatiyle meşgul olmaktan kurtulmak, di
ğer taraftan tahsilinde esbabı adîde dolayısiy-
le müşkülât görülen kendi matlubatını kurta
rarak artık intizam tahtında yürümek maksa-
diyle umumi bir tasfiye icrasını münasip ^gö
rerek bu lâyihayı ihzar etmiştir. Filhakika ga
yet mantıki olarak dermiyan edilebilir ki Hü
kümet erbabı matlûbu yedlerinde bulunan se-
nedatı noksan fiyajla satmaya mecbur edecek 
ve borçluları, borçlarını noksan bedelle satı-
nalacakları senedatla kapatmaya teşvik edecek 
böyle bir usul ihtiyarından ise alacağını nak
den tahsil ve zimematını aynen tediye etmeli
dir. Evet, musip ve mantıki bir fikir olarak 
d«^miyen edilebilen su mütalâanın katiyen ka-
biliye+i tatbikıvesi yoktur. Hükümeıtin miktarı 
virmi milyondan her halde pek fazla olan bu 
bohcu d«tf*.ten tesviye etmesine imk^n muta
savver definl^ir TT7«n tekasite ran+etmesi ioa-
bedev. Bu halde Hükümet, matlûbu olan bir 
kimsenin matlûbunu yirmi, otuz sene sonra 
verecek, aynı kimsenin borcunu defaten istiye-
cektir. 

Pek basit bir fikri hukuki ile ve en zayıf 
bir hissi mürüvvet ve insafla düşünülürse böy
le bir esasın kabulüne taraftar olmak kabil ola
maz. O halde matlûbu olanın zimmetini mah-
subetmek tariki ihtiyar edilecektir ki işte şu 
tasfiye kanunu bundan doğmuştur. Aynı şah
sın matlûbu ile zimmetini mahsubetmek esası 
kabul edilince bunun usul ve füruuna kadar 
teşmil zarureti kendisini gösterir ve matlupta 
müşterek olanların şahsi zimmetlerinin mahsu
bu da bittabi kabul olunur ve senetleri köy 
namına verilmiş olan matlubatın aynı köyde 
sakin olanların cümlesinin borçlariyle mahsubu 
bir mecburiyet halini alır. işbu dereceyi bu
lunca sahte vesaik tedariki, yalandan feragat 
ispatı, şürekâ taharrisi gibi suiistimalât mey
dan alarak mahsup muamelesi umumiyet kes-
beder. Nitekim pek yakın bir zamanda yani ge
çen 1339 senesi bidayetinde Harekâtı Milliye 
esnasında alman tekâlifi harbiye ve milliye 
ve vesaiti nakliye mazbatalarının mahsubu için 
bidayeten bahşedilen mezuniyetin darlığı halkı 
suiistimalâta ve ahlâksızlığa sevk ve mecbur 
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etmekten başka bir faide vermediği görüldü
ğünden muahharen kuyudu mevcude kaldırı
larak tamamiyle serbest bırakılmış ve filha
kika gerek memurini maliyenin muamelâtı 
mahsubeyi kolayca yapmasında ve gerek hal
kın yekdiğeri ile anlaşmasında büyük bir su
hulet ve fayda görülmüştür. 

Matlubatı Hazinenin nakden tahsil edilmiye-
rek mahsup usulünün kabulünde temerrüdede-
rek borcunu vermemekte ısrar edenlerin vakit 
ve zamamnda mükellefiyetini ifa edenlere naza
ran daima müstefidolduklan cihetle bu teamüle 
göre daima borcunu vermemeyi adet edindikle
rini dermeyan edenleri varsa da borçların tera
kümüne sebebolan ahval ve vokayii tetkik et
meksizin böyle bir neticei mantıkiye dermeyanı 
doğru olamaz. Hazinenin müterakim matlubatı-
nın esbabı; erbabı zimemin temerrüdünden zi
yade kuyudatın ademi intizamından, birçok ma
hallerin duçarı istilâ olmasından, ahalisinin hic
ret ederek vatanın aksamı sairesinde bir müd
det dolaşarak sonra yeniden avdet eylemesinden 
ve birçolkarınm uzun harb senelerinde duçar ol
dukları zarar ve ziyanlar yüzünden borçlarını 
veremiyecek derecede fakir düşmelerinden vel
hasıl zaruretten, fakrüsefaleten ileri gelmiştir. 

Köhne bir İmparatorluğun asırlardan kalmış 
bakiyei seyyiatm Türk vatanından silip süpü-
rerek pak ve temiz bir Türk Cumhuriyetiyle is
tikbalde mev'udolan irfan ve terakkiye koştuğu
muz bir zamanda uzun harb senelerinin yarat
mış olduğu mülevves hesabatı tasfiye ederek 
Cumhuriyetin ilk senei maliyesine pürüzsüz bir 
hesapla başlamak elbette hayırlı olur. Bir ta
raftan halkın ve Hazinenin menafiini ayrı ayrı 
temin eden diğer taraftan adalet ve hakkaniyet 
hislerini tatmin eyliyen bu lâyihanın heyeti 
umumiyesini encümenimiz sayam kabul gör
müştür. 

Birinci madde — Lâyihanın 1339 senei ma
liyesi evasıtında tanzim edilmiş olmasına mebni 
tasfiyenin 1338 senesinin nihayetine kadar icra
sı teklif edilmişse de şimdiye kadar tetkikatı it
mam ve Meclisi Âli tarafından müzakeresi icra 
edilememiş olmasına mebni 1338 senesi güzeran 
olmuş ve esasen Cumhuriyetin ilk senei maliyesi 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanuniyle baş
lamış olduğundan Cumhuriyetin umuru maliye
sinin her türlü teşevvüşat ve ilişiklerden azade 
olarak devamını muvafık gördüğümüzden me-

vad üzerinde yaptığımız tadilâtın esbabını ber-
veçhizir arz eyliyoruz ve esasen ikinci maddeyle 
hareketi millîye esnasında alınmış olan tekâ
lifi harbiye, millîye vesaiti nakliyei berriye maz
bataları 1339 senesi gayesine mahsubedilmekte 
olduuğndan her iki maddenin birleştirilerek mah
sup muamelesinin umumi olarak 1339 gayesine 
kadar temsili; Maliye Vekilinin muvafakati ile 
temin edilerek birinci madde olveçhile tadil 
edilmekle beraber ikinci maddeye lüzum kalma
dığından tayyolunmuştur. 

Üçüncü madde — ikinci madde olmak üze
re aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — Mezkûr maddenin birin
ci fırkası 1330 tarihine kadar mukavelâta müs
tenit düyunu hariciyenin işbu kanun ahkâmına 
tabi olacağı şekilde tertibedilmiş ise de bu fık
radan ayrı ahkâma tabi olan düyunu umumiye 
maksudolup halbuki aynı ahkâma tabi ve dâhil
de akdedilmiş bâzı düyun vardır M, onların da 
bu maddenin metnine-girmesi iktiza eder. Mese
lâ Fenerler idaresi avansları gibi avanslar dü
yunu hariciye değilse taksimi düyuna tabi ve 
binaenaleyh düyunu umumiye hakkındaki ahkâ
ma tabidir. Düyunu hariciye tabiri şu hususta 
efradım cami ve ağyarını mâni bir tâbiri âm ve 
şâmil olmadığından - taksime dâhil düyunu Os
maniye - suretinde tâdil ve maddenin ibaratı sai-
resi kabul edilmiştir. 

Beşinci madde — istikrazı dahilî hakkında 
olup mezkûr istikrazın ve müterakim faiz ve re-
sülmal tediye akçelerinin sureti tesviyesine dair 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa ah
kâm konulmuş olduğundan bu madde tayye-
dilmiştir. 

Altıncı madde — Esas itibariyle tasvip ve 
ancak tâyin ve medyunun her ikisinin hududu 
millî dâhilinde mütemekkir olması ibaresinin 
şekli tahririnden anlaşılamadığından (dâyin ve
ya medyun) cümlesinden (ya) kelimesi tay ve 
dördüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Beşinci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — Tasfiye muamelesinin 
1339 senesi gayesine kadar icrası kabul edilme
sine mebni bu maddenin hikmeti vücudu kal
madığından tayyedilmiştir. 

Onbir, OniMnci madde — İşbu maddelerde 
muharrer esaslar aynen tasvibedilmiş ise de lâ
yihanın hini tanziminden 1339 senesi zarfında 
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kesbi kammiyet edeceği nazarı dikkate alına
rak mahsup muamelesinin 1340 senesi zarfın
da icra ve ikmali kabil olabileceği zanniyle se-
nei mezkûreye hasrı yolunda hüküm konulmuş 
ise de 1340 senesi hulul etmiş ve halbuki lâyiha 
henüz kesbi kanuniyet etmemiş olmakla beraber 
mahsup muamelesinin icrasına bir senenin kifa
yetine de encümenimiz kaani bulunduğundan 
muamelei mahsubiyenin 1341 senesi gayesine ka
dar devamı muvafık görülerek mezkûr üç mad
dedeki 1340 seneleri tâbirleri 1341 ve 1342 se
nesi tâbiri de 1341 olmak üzere tadil edilmiş've 
madde numaraları da yedi, sekiz, dokuz olarak 
tashih kılınmıştır. Binüçyüzkırkbir senesi ga
yesine kadar kayıt muamelesini icra ettirmiyen-
lerin matlûbatlarınm müruruzamana tâbi olma
sı tasfiye muamelesinin neticelenmeni için zaru
ri bir keyfiyet ise de mahcur, gaibi, sigar ile 
memaliki ecnebiyede esarette bulunanların mü
ruru zamana tabi tutulması gayrirnuhik görül
düğünden bunlara ait matlubatm müruru zaman
dan istisnası tensip ve dokuzuncu maddeye bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

Onüçüncü madde — ihracedilecek tasfiyei 
düyun tahvilâtının otuz senede itfası teklif edil
mekte ise de % 2 faiz ve 30 senede itfa edilecek 
tahvilâtın kıymeti pek dûn olacağından ashabı 
matlubun tehvini zararına biraz medar olmak 
üzere müddeti itfanın yirmi seneye tensili encü-
menimizce tensip ve madde olveçhiie tadil olun
muştur. 

Ondört, onbeş, onaltı, onyedinci maddeler — 
aynen kabul ve madde numaraları onbir, oniki, 
onüç, ondört olarak tashih edilmiştir. 

Onsekizinci maddenin hükmü tasfiyei düyun 
tahvilâtı faiz resülmal tediyatına ait takasiti se-
neviyenin bütçeye ilâvesi için Maliye Vekâletine 
mezuniyet itasına aidolup işbu kanunun onuncu 
maddesi mucibince ihracedilecek tahvilâtın ta
kasiti seneviyesinin tediyesi zarureti kanuniye 
iktizasından olacağından Maliye Vekâleti her 
sene Muvazenei Umumiye Kanunuyla işbu tah
vilâtın on seneye ait taksiti miktarını bilhesap 
bütçeye ilâveye mecbur ve memur bulunmakla 
bu hususta bir mezuniyeti resmîyeye lüzum yok
tur. Binaenaleyh mezkûr madde tayyedilmigtir. 

Ondokuzuncu madde — Halen meriyette 
bulunan kavanin ve nizamat, talimat ve mukar-
rerat ahkâmından işbu kanuna muhalif olanla

rının fesih ve ilgasını tazammun etmek üzere 
tertibedilmiş olup halbuki bu hükmü ufak bir 
cümle ile daha mücmel ve şâmil olarak ifade et
mek mümkün olacağından (işbu kanuna muhalif 
bilcümle ahkâm) şeklinde tadil ve madde nu
marası onbeş olarak tesbit edilmiştir. 

Son iki madde aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesiııin tadilâtı ma

ruza dairesinde kabulünü ve ehemmiyet ve müs
taceliyetine binaen diğer mevadda tercihan ve 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
birlikte müstacelen müzakeresini Heyeti Celile-
ye arz eyleriz. 12 Mart 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşane Gaziantep 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Kâtip Âza 
Trabzon Maraş 
Şefik Tahsin 

Âza Âza 
Sivas Çorum 

Rasim Ferid Eecai 
Âza Âza 

Trabzon istanbul 
Ahmed Muhtar Ahmed Hamdi 

Âza Âza 
Erzurum Giresun 

Münir Hüsrev Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Mülga Osmanlı imparatorluğu zamanına ait 
düyunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesi

ne dair lâyihai kanuniye 
Birinci madde — 1338 senei maliyesi hita

mına kadar güzeran olan müddetler zarfında 
Muvazenei Umumiyeye dâhil rüsum ve tekâlif 
ile mektep ücuratmdan ve alelûmum ukutdan eş
has?. ferdiye ve hükmiye zimmetinden tahak
kuk etmiş olan matlubatı Hazinenin kâffesi 
hududu millî dâhilinde kalan mahallerde Hazi
nenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 1338 
senesi hitamına kadar sabit ve mütehakkik her 
nevi düyunu ile takas ve mahsubolımur. 

İkinci madde — 23 Nisan 1336 tarihinden 
sonraki tekâlifi millîye ve harbiye ve vesaiti 
nakliyei berriye ve bahriye mazbatalarının 12 
Nisan 1339 tarih ve 1328 numaralı kanun mu
cibince tedive ve mahsubolunan kısmından mü-
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tebaki kalan miktarın tamamen bu kanuna tev
fikan mahsubuna veya istisnaen nakden tesvi
yesine Maliye Vekili mezundur. Nakden tesvi
ye halinde muktazi tahsisat bankaca bütçeye il?„-
ve olunur. 

Üçüncü madde — Türkiye'den ayrılan ma
haller ahalisinden Türk tebaası olmıyanlarla ec
zayı vatanın bir kısmîni tefrika sâî olmuş olan 
siyasi zümre ve teşkilâtlara mensup eşhasın 
Hazinedeki matlupları işbu kanundan müste-
fidolamaz. 

Dördüncü madde — 1230 - 1914 tarihine ka
dar mukavelâta müstenit düyunu hariciye ve 
istikrazı dahilî ile 1336 senesinden sonra muhte
lif tarihlerde Ziraat Bankasının ve Eytam san
dıklarının Hazinei maliyede sabit olan matluba-
tı işbu kanun ahkâmına tabi(değildir. 

Besinci madde — İstikrazı dahilî faiz ve 
amortismanı Kanunu mahsusundaki nisbete gö
re tedahül eden para ile tesviye olunur. 1339 
senesi nihayetine kadar tedahül eden faizler da
hi senede yüzde bir derecesinde kuponlara ilâ
veten tesviye edilecektir. 

Altıncı madde — Bu kanun mucibince ya
pılacak mahsup muamelesinde deyn ile matlu
bun aynı şahsa aidiyeti aranmaz. Yalnız Hazi
neye karşı dayin veya medyun vaziyetinde bu
lunanların hududu millî dâhilinde mütenekkin 
olmaları şarttır. 

Yedinci madde — imtiyazlı veya ruhsatı res
miydi şirketlerin takas ve mahsup muamelesi 
yalnız kendi alacak ve vereceklerine münhasır
dır. 

Sekinçi madde — Düyunu Hazinenin istis
naen 1339 senesi maliyesi zarfında tahakkuk 
edip henüz tahsil olunmayan mükellefiyeti nak-
liyei askerîye, müecceliyeti askerîye ve Halk 
Kazançları Vergisinden mütevellit nıatlubatı 
Hazine ile de mahsubu caizdir. 

Dokuncu madde — Muamelei mahsubiyenin 
icrası alâkadaranın 1340 senei maliyesi hitamı
na değin zimmetinde sabit ve mütehakkik mat-
lubatını müşir mazabit veya vesaiki bulunduk
ları mahallin en büyük mal memuruna bâistida 
ibraz etmeleri ile meşruttur. 

Onuncu madde — Mansubedilecek mebaliğ 
seneleri bütçesine kaydedilmeksmn ve fakat 
mezkûr senelere ait kayıtlan kapatmak şar-
tiyle 1340 senesi varidatı umumiye bütçesinde 

açılacak faslı mahsusa irat ve mezkûr sene büt
çesinin Düyunu Umumiye kısmında çüacak 
faslı mahsusa masraf kaydedilir. 

Onbirinci madde — Mahsup muamelesine 
1341 senei maliyesi iptidasına kadar devam 
olunup tarihi mezburda bakaya kalacak düyu
nu hazine âtideki onüçüncü maddede muhar
rer tasfiyei düyun tahvilâtdyle tesviye olunur. 

Onikinci madde — 1340 senesi hitamında 
mahsubedilmeyip kalmış olan bakıyei matlup
ları için ashabı matlup 1341 senesinden itibaren 
bir sene zarfında tasfiyei düyun tahvili aha 
için bulundukları mahallin en büyük mal me
muruna müracaatı resmiyede bulunmakla mü-
keBeftirler. Bu müddetin inkıaasından sonraki 
müracaatlar nazarı itibara alınmayıp ashabı
nın mütehakkik makbuzları Hazine lehine mü
ruru zamana tabi olur ve artık bu gübi matlu-
bat iddiaları mahakimoe mesmu' olamaz. An
cak müddeti muayyene zarfında müracaatla 
ibraz edilen mezabıt veya vesaik İsebebdn mi-
nelesbab memurini mütaallikasınca nazarı iti
bara alınmadığı ve keyfiyet mafevk makamın 
veya mahakim veya mecalisi aidesinin tetkiki
ne arz edildiği takdirde bir netioei katiyeye' ik
tiranına değin geçen müddet, müruruzaman 
için işbu kanun ile muayyen müddete zammolu-
nur. 

Onüçüncü madde — İşbu kanunla yapılacak 
mahsup muamelesinden sonra bakiye kalacak 
düyunu hazinenin temini tesviyesi zımnında 
miktarı işbu düyunu mütebakiyeye muadil ol
mak ve % 2 faiz ita edilmek ve beher sene 
için bir kuponu muhtevi bulunmak ve 1341 se
nesinde bed' ile âzami otuz sene hitamında 
kamilen itfa edilmiş olmak §artlariyle tasfiyei 
düyun tahvili namı altında senedat ihracına 
Maliye Vekili mezundur. 

Ondördüncü madde — Maddei sabıkada be
yan olunan tasfiyei düyun tahvilâtının sureti 
itfası, şekli, kuponlarının suret ve zamanı te
diyesi, tediye edilmiş kuponların sureti iptali 
Maliye Vekâletince tanzıim edilecek bir tali
matname ile tâyin ve tesbit olunur. 

t Onbeşinci madde — Tasfiyei düyun tahvilâ
tının faiz kuponlariyle resülmalinden vâdeleri 
hululünden itibaren beş sene zarfında talep ve 
tahsil olunmıyanlar Hazine lehine müruruza
mana tabi olur. 
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Onaltıncı madde — Tasfiyei düyun tahvilâ
tı Türkiye esham ve tahvilât borsalarına ka
yıt ve kabul ettirileceği gibi devairi resmiyei 
Devletin müzayede ve münakaşa muamelâtın
da sair tahvilâtı Devlet misillû teminat olarak 
ahz ve kabul edilir. 

Onyedinci madde — Tasfiyei düyun tahvi
ld i halen tmevcudolan her türlü rüsum ve te
kâliften muaftır. 

Onsekizinci madde — 1341 senesinden itiba
ren tasfiyei düyun tahvilâtı kuponlariyle re'sül-
malin itfası için beher isene iktiza eden mebali-
ğin emvali umumiye meyanından tasviyesi zım
nında Maliye Vekili muvazenei umumiyenin 
Düyunu Umumiye Bütçesine tahsisat ilâvesine 
mezundur. 

Ondokuzuncu madde — Halen mevkii meri
yette bulunan kavanin ve nizamat ve talimat ve 
mukarrerat ahkâmından işbu kanun ile tadil 
edilmiş olan ahkâm mefsuhtur. 

Yirminci madde — İşbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır. 

Yirmibirinci madde — işbu kanunun icrayı 
ahkâmına Adliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 

1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi ga
yesine kadar bilcümle matlûbat ve düyunu Ha

zinenin sureti mahsubuna dair Kanun 
Birinci madde — Hududu millî dâhilinde 

kalan Hazinenin 1324 ısenesi Temmuzu iptida
sından 1339 senesi hitamına kadar sabit ve mü-
tahakkik her nevi düyunu 1339 senei maliyesi 
hitamına kadar igüzeran olan müddetler zarfın
da muvazenei umumiyeye ıdâhil rüsum ve te
kâlif ile ücurattan ve alelûmum ukuttan eşhası 
ferdiye ve hükmiye zimmetinde tahakkuk etmiş 
olan matlûbatı Hazinenin kaffesi ile takas ve 
anahsubolunur. 

İkinci madde — Tayyedilmiştir. 
ikinci madde (Üçüncü madde) — aynen ka

bul) 
Üçüncü madde (Dördüncü madde) — Taksi

me dâhil düyunu Osmaniye ile istikrazı dahilî 
ve 1336 senesinden .sonra muhtelif tarihlerde 
Ziraat Bankasının ve eytam sandıklarının Hazi-
nei Maliyede sabit olan matlûbatı işbu kanun 
ahkâmına tabi değildir. 

Beşinci madde — Tayyedilmiştir. 
Dördüncü madde (Altıncı madde) — Bu ka

nun mucibince yapılacak mahsup muamelesin
den deyin ile matlubatm aynı şahsa aidiyeti 
aranmaz. Yalnız Hazineye karşı dâyin ve med
yun vaziyetinde bulunanların hududu millî dâ
hilinde mütemekkin olmaları şarttır. 

Beşinci madde (Yedinci madde) — (Aynen 
kabul) 

Sekizinci madde — Tayyedilmiştir. 
Altıncı madde ı(Dokuzuncu madde) — Mua-

melei mahsubiyenin icrası alâkadaranm 1341 
senei maliyesi hitamına değin zimmetinde sabit 
ve mütahakkik matlubatmı müşir mezabıt veya 
vesaiki bulundukları mahallin en büyük mal me
muruna bâistida ibraz etmeleriyle meşruttur. 

Yedinci madde ^Onuncu madde) — Mahsu-
bedilecek mebaliğ seneleri bütçesine kaydedil-
meksizin Ve fakat mezkûr senelere ait kayıtları 
kapatılmak şar tiyle 1340 ve 1341 seneleri vari
datı umumiye bütçelerinde açılacak faslı mah
susa irat ve mezkûr seneler bütçelerinin düyu
nu umumiye kısmında açılacak faslı mahsusa 
masraf kaydedilir., 

Sekizinci makide (Onbirinci madde) — Mah
sup muamelesinin 1342 seneyi maliyesi iptida
sına kadar devam olunup tarihi mazburede ba
kaya kalacak düyunu Hazine atide onuncu mad
dede muharrer ttasviyei düyun tahvilâtı ile tes
viye edilir. 

Dokuzuncu madde (Onikinci madde) — 1341 
senesi hitanımda mahsubedilmeyip kalmış 'olan 
bakiye matlupları için ashabı matlup 1342 se
nesinden itibaren bir sene zarfında tasviyei dü
yun tahvili ahzı 'için bulundukları mahallin en 
büyük mal memuruna müracaatı resmîyede bu
lunmakla mükelleftirler. Bu müddetin inkizasm-
dan sonraki müracaatlar nazarı itibara alınma
yıp ashabının mütehakkik matlupları Hazine le
hine müruruzamana tabi 'olup ve artık bu gibi 
matlûbat iddiaları mahakimce mesmu' olamaz. 
Ancak müddeti muayyene zarfında müracaatla 
ibraz edilen mezabit veya vesaik lisebebin tmi-
nelesbab memurini müteallikasınca nazarı iti
bara alınmadığı ve keyfiyet mafevk makamatm 
veya mahpkiım veya mecalisi aidesinin tetkiıkı-
na arz edildiği takdirde bir neticei katiyeye ik
tiranına değin geçen müddet müruruzaman için 

| işbu kanun ile muayyen müddete zammolunur. 
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(Mahcur, gaip, sigar ve esirler matlubu müru
ruzamana tâbi değildir.) 

Onuncu madde (Onüçüncü madde) — İşbu 
kanun mucibince yapılacak mahsup muamele
sinden sonra bakiye kalacak düyunu Hazinenin 
temini tesviyesi zımnında miktarı işbu düyunu 
mütebaldyeye muadil olmak ve % 2 faiz ita edil
mek ve beher sene için bir (kuponu muhtevi bu
lunmak ve 1342 senesinde bed'ile âzami yirmi 
sene hitamında kamilen itfa edilmiş olmak şart-
lariyle tasviyei düyun tahvili namı altında se-
nedat ihracına Maliye Vekili mezundur. 

Onbirinci madde (Ondördüncü madde) — 
(Aynen kabul) 

Onikinci madde (Onbeşinci madde) — (Ay
nen ka^ul) 

Onüçüncü madde (OnaJltmcı madde) — (Ay
nen kaNıl) 

Ondördüncü madde (Onyedınei madde) — 
(Aynen kabul) 

OnseMzinci madde — Tayyedilmiştir. 
Onbeşinci madde (Ondokuzuncu madde) — 

işbu kanuna muhalif bilcümle ahkâm mülgadır. 
Onaltıncı madde (Yirminci madde) — (Ay

nen kabul) 
Onyedinci madde (Yirmibirinci madde) — 

(Aynen kabul) 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

tiyen var mı 
MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, der-

hatır buyurursunuz ki gerek Meclisi Âliniz, ge
rek selefiniz olan Meclisi Âli tarafından kabul 
edilen ün parça kanunla 6 milyon lira tahsisat 
kabul edilmiş., Bu. Cidali Millîye iştirak eden. 
üidali Millî ihzaratına muavenet eden zevata 
ait tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazbata
larının tesviyesi için idi. Bu kabîl düyunu ha
zine tesbit edilmeden tahsisatı verildiği iein 
bâzı yolsuzluklar vücuda getirilmiştir. Bu lâyi-
hai kanuniye 1324 - 1339 senesi nihayetine ka
dar olan matluhat! düyunu sureti mahsubuna 
dairdir. Bendenize öyle geliyor ki bu millete 
ait düyun ve matlubat evvelce Hükümet tara
fından tesbit edilmeH, ondan sonra sureti tesvi
ye ve mahsubu düşünülmelidir. Eğer bu kanunu 
ceffel kalem kabul edecek olursak zannediyo
rum ki tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye maz
batalarında kabul ettiğimiz tahsisat misillû 
bunda da yolsuzluklar olacak. Yani Hazine va-

kaa, düyunu tediye edecek, fakat ashabı matlup 
matlubatını tamamen istifa edemiyecektir. Bir 
kincilik bağlıyacaktır. Zannedersem Meclisi 
Âliniz; buna müsaade etmez, sonra kanuna 1339 
senesi duyun ve matlubati da ilâve edilmiş. 
Halbuki 1339 senesi tahsilatı 1340 senesi büt
çesi üzerine mühim bir tesir yapacaktır. Hiç 
doğru değildir. O itibarla bendeniz kanunun he
yeti umumiyesinin Hükümeti bu düyunu tesbit 
etmesine talik ve intizaren reddini teklif ediyo
rum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Arkadaşlar, 
bu kanun, heyeti umumiyesi itibariyle şayanı 
istifade bir kanun değildir. Esas itibariyle bun
da bir faide vardır. Bunu tatbik etmek, herke
sin matlubatını vermek şeklen ve zahiren iyi 
bir şeydir. Fakat Mücadelei Milliye zamanında
ki tekâlifi milliye mazbatalarının mahsup ka
nunu kabul ettik ve bu kanunda şerik olsun, 
olmasın her hangi bir adamın mazbatasını sene-
datı ticariye gibi ciro usulü ile mahsubunu dahi 
kabul ettik. Bunda az suiistimali edilmiş değil
dir. Bundan istifade eden her halde Hazinei 
devlete borçlu olmıyanlar ve köylüden mazba
taları suhuletle alabilmeyi temin eden fal ve 
gözü. açık adamlar olmuştur. Bu kanunun mü
zakeresinde köylülerin elinde bulunan az mik
tarlı mazbataların; beşer liralık, onar liralık, el
lişer liralık mazbataların nakden verileceğini 
müşkülâtla kabul ettiğimiz halde zannederim 
muhasebe dairelerinde nakden tediye vukuu 
pek nadirdir. Borcu bulunmıyanlann borçları 
var mıdır diye arandı. Halk; emlâkinin, akarı
nın borcuna mahsubedilmek için günlerce uğ
raştı. Alacağından fazla sarf ettikten son
ra melûl, mahzun ve mütehassir memleketine, 
köyüne döndü. Bu kanun da ondan daha fecî 
sahnelere vesile olabilecek bir kanundur. Bor
cun miktarı nedir, 1324 senesinden bugüne 
kadar mezabıtı lâzime halkın eline verilmiş 
midir? Vaziyed suretiyle alınan zehairin mik
tarı Hükümetçe malûmdur. Fakat mazbataları 
verilmiş midir? öyle zannediyorum ki tekâlifi 
millîye vesaiti nakliye mazbataları hâlâ veri
lememiştir. (Komisyon mülgadır. Mazbataları
nızı alınız, mazbatalar noksandır) diyerek ia
de edilir. Diğer birisine usul ve kanuna ria
yet edilerek mazbatası verilip teslihatı lâzime 
ile geçiyor. Evvelâ borç tahakkuk etsin, mah
sup günü ilân edilsin, halk müracaat ettiğinde 
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derhal yapılsın mazbatalar zaten mevcut değil, 
köylü iane verir gibi vermiş. Mazbatasını al
mak için arkasına düşmemiş, bir gün mazbata 
almaya gelmiş, karşısında kimseyi bulamamış. 
Komisyon yok, muhasebe de bununla meşgul 
olmaz. E, sonra ne olacak; mevcut mezabıtı 
sahibi alacak. Diğerleri Hazine tahvilâtına ka
lacak ve çok fena bir şey olacaktır. Sonra ar
kadaşlar; bu kanunun 1338 senesi nihayetine 
kadar teşmil ediliyor. Şu halde yapılacak mua
mele malûmdur. Şurada bulunan alınan ve Ha-
zinei Devletten satılan emlâki emiriye ve saire-
nin bedelâtiyle bir mahsup muamelesindir, gi-
dicek... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Muva-
zenei Umumiyeye dâhil değildir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Emlâki emi
riye hariç. Bunun hakkında söylemiyorum. 
Malûm olan emlâki metruke ve saire ve saire, 
bittarikevla dâhildir. Emlâki metruke hesaba-
tını niçin 1339 senesi nihayetine kadar getiri
yorlar? Zaten mahsup muamelesine mecburi-
yeıt nâkabili tahsil ve tahsili müteassir dûyu-
nat için bu - bilmecburiye - kabul edilecek bir 
usuldür. Hazmıei maliye mahsup muamelesinde 
o kadar muannit iken bu mesele hakkında pek 
semihane hareket etmektedir. Bunun bir defa 
1338 senesinden daha sonraya ircaı katiyen 
doğru değildir. Sonra kanunun heyeti umumi-
yesi katiyen şayanı kabul değildir. Düyun ta
hakkuk edip herkesin alacağının mazbatası 
ellerine verilmedikçe bunu kabul etmek de
mek, yine gözü açıkların kesesini doldurmak, 
halkı tahvilâtla 25 - 30 sene kadar Hükümet 
kapısında dolaştırmak demektir. Bunun misali 
o kadar barizdir ki biz iane verdik. Mahsubet-
mek için bizi beyhude yere niçin muhasebe 
dairelerinde dolaştırdınız... Diyen köylüler 
vardır. Buna bir çok arkadaşlarımız şahittir
ler. 

ENCÜMEN NAMINA HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Arkadaşlar, Türkiye'de her bü
yük muharebeyi bir Tasfiye Kanunu veya Ni
zamnamesi takibetmiştir. 93 Harbini mütaakıp 
düyunu dahiliyesi hakkında o vakit Hüküme
tin ne karar ittihaz ettiği malûmunuzdur. Tes-
bit edilmiyen ismini; bir kalem vermiyeoeğim 
diye ilân etmiş, sabit olan kısmı üzerinde de 
tasfiyei düyun tahvili çıkararak yüzde yetmiş-

beşini tenzil etmek suretiyle yalnız yüzde yir-
mibeşini vergilere mahsubetmekle iktifa etmiş
tir. Kırım Muharebesinin hitamını yine tasfi
yei düyun meselesi takibetmiştir. Birçok ar
kadaşların malûmudur ki Darülfünun kaidesi 
diye o vakit Darülfünun binası olan ve sonra
ları Adiye Nezareti ittihaz edilen binada He
yeti Vükelâmın ittihaz ettiği bir karar olmak 
dolayısiyle - ismine Darülfünun kaidesi denilen 
bir kaideyle - bir kalem % 45 tahakkuk eden 
halkın matlubatından tenzilât icra etmekle mü
tebakisini mütaakıp senelerdeki vergilerine mu
ayyen bir nisbetle mahsubedilmek suretiyle 
tasfiyei hesabat yapıldı. 

MUSTAFA FEYİZi Ef. (Konya) — Bâtıl 
şeyleri malrîs ettiniz. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Harbi 
Umumide idarei sakıta tekâlifi harbiye sebe
biyle birçok emval almıştır. O vakit tesbit edi
len düyun 23 - 25 milyon liraya baliğ oluyor
du ve bu emval Harbi Umuminin ilk senele-
rinde alındığı için paranın kıymet ve kabiliye
ti iştiraiyesinin yüksekliğini nazarı itibara alır
sak, paranın bugünkü kıymeti iştiraiyesiyle kı
yas edersek ne büyük rakama baliğ olacağı 
takdir buyurulur. Fakat bunun belki ufak bir 
kısmı da arazii münf ekkeye aidoiabil&r ki on
lar zaten bu kanunun dairei şümulünden ha
riçtir. Aynı zamanda Tedariki vesaiti nakliyei 
askeriye Kanununa tevfikan - ki io kanun bugün 
mer'idir ve her ne zaman bir seferberlik olur
sa yine tatbik edilir - birçok vesaiti nakliye 
alınmış ve ashabı yedlerine mazbatalar veril
miş. Bedeli yine o kanunun sarahatine tevfikan 
sulhun akdini takibeden senelerin bütçelerine 
tahsisat ilâvesi suretiyle tevdi edilir, şeklinde 
ahkâmı sarilha mevcuttur. Fakat idarei sabıka 
bunun için hiçbir tedbir almamış ve milyonlara 
baliğ olan vesaiti nakliye bedellerini açıkta 
bırakmıştır ve yine malûmunuzdur M iaşe 'be
dellerinin aşarın iki mislini, bâzı senelerde 
üç mislini almak suretiyle bir kısmının parası
nı vereceğim, demiş. Kısmen de hiçbir karşılık 
bırakmamak suretiyle halka mühim bir mik
tarda Hazine borcu bırakmıştır. Üçüncü kısım 
Ankara'da idarei Milliye teşekkül ettikten son
ra istanbul'da devam eden idare gerek maaş
tan, gerek masraftan, gerek icardan ve muh
telif kısımlardan, rakamları katiyetle arz ede-

— 812 — 



I : 17 20 . 3 . 1340 C : 1 

iniyorum, fakat her halde on milyondan nok
san olmıyaoak miktarda bir borç bırakmıştır. 
Muharebeden sonra düyunu dahiliye üzerinde 
doğrudan doğruya bütçesine tahsisat vaz'etmek 
suretiyle mahsup veya tediye cihetini iltizam 
eden ve onun . tatbikine teşebbüs eden yalnız 
idarei millîye olmuştur. Arkadaşlar, o da tekâ
lifi millîye mazbatalarının bedellerini vermek 
veya borçlarına, senesi aşarına ve ısaireye mah-
subetmek suretiyle halka teshilât gösteren ve 
bu parayı vereceğim diyen yalnız idarei mil
lîye olmuştur. Şimdi efendiler, 1334 Temmu
zu mebde olmak üzere Hazinenin tedavül eden, 
idarei MiUîyenin teşekkülü zamanına kadar 
sabık Hükümetin tedavül eden bu düyunu ile 
matlubatımn tasfiyesi meselesi mevzuubahis-
tir. Bu lâyihada 1336, 1337, 1338, 1339 senele
rine aidolan ahkâm o senelerden devren gel
miş düyuna taallûk edecektir ki maddeye bir 
fıkra ilâvesini) teklif edeceğim. Burada mev-
zuubahsolan idarei Millîye zamanında bütçeler
de tahsisatı olan zevatın dairei şümulüne dâ
hil olan düyunatın takas ve mahsubu değildir. 
Hükümeti sakıtaya ait muamelenin tasfiyesi
dir. idarei sakıta belM 20 milyon, 30 milyon, 
belki 40 milyon borç bıraktı, bu arz ettiğim 
cihetlerden... Efendiler, bunun çaresi nedir? 
Düyunu hariciyeyi Lozan Muahedesi mucibin
ce imparatorluk enkazı üzerinde teessüs eden 
hükümetler arasında varidatları nisbetinde tak
sim edilecek. Düyunu dahiliye düyunu mü-
temevvioe addolunarak her memleketin deyni 
kendisine terk olunmuş, mahiyeti budur. Şim
di bu azîm rakamı, parayı nakden tediye et
mek için 20 - 30 milyon liralık bir tahsisat ver
menin imkânı varsa bunu düşünelim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Borç ne 
kadar acaba? 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Arz edi
yorum ki tekâlifi harbiye; Harbi Umuminin 
tekâlifi harbiyesi imparatorluğun hududuna 
şâmil olmak üzere 23 milyon lira olarak ta
hakkuk etmişti. Mülga Maliye Nezaretinin 
yaptığı tahkikat. Vesaiti nakliye bundan hariç
tir. iaşe bedellerinden kalan miktar, bundan 
hariç. Sonra, müllga İaşe Nezareti ile Levazı-
matı Umumiye Riyasetinin ve orduların, bah
riyenin eşhas ile akdetmiş oldukları mukave-
lâttan mütevellit düyun ve matlup cihetleri 
bundan hariç. Maaşattan, o senelere, o devrele

re ait maaşıattan tediye edilmemiş var ise, bun
dan hariç. Muvakkaten işgal edilmiş emlâk 
varsa onların bedeli icarları, tahribediimişse 
yine mebaninin sureti işgaline ait kanun muci
bince yapılacak muamele ve verilecek tazmi
nat; arz ettiğim 23 milyondan haricolursa bu 
yekûnu ile ifade etmek lâzımgelir. 30 - 40 
milyon arasındadır. Bu yekûnun nakden tedi
yesine Hükümet imkân görmedi. Bu kanunu 
teklif etti. Muvazenei Maliye Encümeniniz de 
uzun uzadıya bu meseleyi tetkik etti. Bunun 
nakden tediyesine imkân görmedi. Bu tasfiye 
ciheti bizzarure, bilıztırar tervioetti. ikinci 
bir şekil : imparatorluk zamanına aidolan bu 
düyunu idarei Millîye kabul etmez. (Niçin 
sesleri) Bir şeyin tediyesi mümkün olmazsa... 

MEHMED B. (Karesi) — Alacağını alıyor
sunuz ya... 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Arz ede
ceğim, telâş buyurmayınız. Şimdi böyle 30 - 40 
milyon lirayı nakden tediyeye imkân var mıdır, 
yok mudur? Yoksa o halde vermiyeceğiz demek
tir. Fakat bir taraftan matlubatı tahsil ediyoruz. 
idarei sakıta zamanına ait matlubatı terk ede
lim. Bu doğru olur mu? Birinin borcu, birinin 
alacağı vardır. Birini memnun etmek, birini 
mağdur etmek olur mu? Her halde bu daha gay-
riâdilâne bir muamele olur. Bunlar hiç muame
le?. mahsubiye yapmaksızın doğrudan doğruya 
Hazine tahvilâtiyle tasfiye etmek. Evet bu da 
bir fikirdir bunu da düşündük. Bunu da tetkik 
ettik, imparatorluğun bırakmış olduğu bu borcu 
Hazine tahvili ile tasfiye ederek 20 senede, 30 
senede bu Hazine tahvillerinin bedellerini tesvi
ye etmek. Fakat aynı zamanda Hazinenin binler
ce liralık matlubatı vardır. Maliye Vekâleti 
tasf iyei hesap yapmak mecburiyetindedir, impa
ratorluğun bütün enkazı üzerinde bu tasfiyeyi 
yapmak zarureti vardır. Meselâ bundan bir müd
det evvel. Müdafai Millîye Vekâleti; yine Mec
lisi Âlinizin izhar buyurduğunuz arzu üzerine 
bir kanun getirdi. Orduya ait imparatorluk za
manından kalma enkaz için bâzı tedabir ittihaz 
edildi ve kanunu kabul buyurdunuz. Diğer bir 
kanun vardır, o da encümenlerdedir. Kavanini 
Maliye, Muvazenei Maliye de İmparatorluğa ait 
sivil memurlar üzerinde aynı tasfiyeyi yapmak 
ve orduda yapıldığı gibi onlar üzerinde de bâzı 
ahkâmı vaz'etmek zarureti karşısındayız. Aynı 
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suretle Hazinenin matlûp ve zimmeti için de 
idarei sakıta zamanına aidolan bu tasfiye mua
melesini yapmak zaruridir. Bu tasfiye muamelesi 
yapılmadığı takdirde borcu, alacağı tanımak 
gibi bir şey olur ki gayriâdilânedir veyahut 
borç da tanıhr; alacak da tanılır. Fakat bu borç 
ve alacağın karşılığım elde etmek suretiyle bir 
muamelei mabsubiye yapılır ve bu muameleı 
mahsubiye neticesinde Hazinenin borcu kalırsa -
ki borcu kalacağına kaaniiz - bu borç Hazine 
tahviliyle kapatılır. Maddelerde bu ciheti ilti
zam ettik. Bu tasfiyeyi yapmak zarureti vardır. 
Binaenaleyh Meclisi Âli; bu kanunu reddettiği 
takdirde bu İmparatorluğun bıraktığı milyonlar
ca düyun hakkında da bir karar vermesi lâzım-
gelir. Bu kararla arz ettiğim gibi vereceğimiz 
parayı nakden vermeye imkrn yoktur. Binaen
aleyh bunu da encümenimiz muvafık görmedi. 
İşte kanunun heyeti umumiyesini kabule sebep 
arz ettiğimiz esbabı mucibedir ve zaten her bü
yük muharebeyi mütaakıp böyle bir tasfiye 
yapılır. 

Şimdi ise yeni Cumhuriyet doğmuştur. İm
paratorluğun ona bıraktığı seyyiatın derecesi
ni tâyin ederek ve onu temizliyerek sağlam, sa
hih bir hesapla Cumhuriyetin namını yükselt
mek lâzımdır ve zaruridir. Bu noktai nasar^an 
dahi bu kanunun heyeti umumiyesini kabul et
mekte encümen faide görmüştür. Maddelerde 
noksan varsa bunları görüşeceğiz. Hattâ birinci 
ve üçüncü maddeye tabı'dan çıktıktan sonra bir 
iki fıkra ilâve ettik. Bunları da Heyeti Celi-
lenize arz edeceğiz. Hükümetin teklifinde bi
rinci maddede 1338 senesi nihayetine kadar 
olan matlubatı Hazine ile bu mahsubedilirken 
encümende 1339 senes'ne kadar yapıldı. Es
babı mucibesini arz edeyim. Hükümetin tekli
finde vakaa 1338 senesi nihayetine kadar odan 
matlubatı Hazine idi. Fakat diğer maddelerde 
görülüyor ki, Hükümet; bu kanunu 1339 se
nesi içinde teklif etmiş ve 1339 senesinde 
kanun olarak mevkii meriyete vaz'edip 1339 
senesinden itibaren tatbikata geçmek için dev
relere ayırmıştı. 

Halbuki 1339 senesinde bu kanun hitama 
ermedi, encümenlerde tehire uğradı. 1339 se-
nei maliyesi hitama erdi. Zaten Hükümetin 
teklifinde de bir madde vardı. Nakliyatı As-

1 keriye vergileriyle, Harbi Umuminin Kazanç 
I vergileri malûmuâlileri 1339 senesinde tahak

kuk ettirildi. Harbi Umumiden müdevver mat
lubatı Hazineden olduğu için bunların mua
melei mahasubiyeye tabi tutulmasını ayrıca 
bir maddeyle teklif etmiştim. Senei maliye hi
tama erdi. 1340 senesi varidatı üzerine haizi 
tesir olup olmıyacağı hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni Maliye Vekili ile uzun 
uzadıya görüştü. Tetkik etti, müzakere etti. 
1340 senesi varidatı üzerine haizi tesir olmı
yacağı kanaatine vâsıl oldu. Çünkü 1339 se
nesinden 1340 senesine bakaya olarak devre
dilecek kısmın en mühimm'ni Aşar bakayası 
teşkil ediyor. Halbuki 1339 senesinde Tekâ
lifi Milliye mazbataları Aşara mahsufoedildiği 
için büyük miktarda bakaya kalmadı. Bu 
noktai nazardan Maliye Vekilinin de muva
fakatiyle 1339 senesi nihayetine kadar olan 
matlubatı Hazine ile takas ve mahsup cihetini 
mutlak olarak zikretti ve Harbi Umuminin 
Harb Kazançları Vergisiyle Mükellef yati Nak-
liyei Askeriye Vergisinden 1340 senesinde ta
hakkuk edenler dahi mahsubedilir şeklindeki 
maddeyi tayyetti. Birinci maddenin dairei 
şümulüne ithal etmiş oldu. Binaenaleyh bu 
kanun çolk lâzımdır, elzemdir. Böyle bir tas
fiye de hiç mahsubetmezseniz, tahvil dahi 
verseniz elbette bu tahvillerin yüzü, yüze gitmi-
yecektir. Bu, pek tabiî bir şeydir. Yani ka
palı olarak arz etmiyoruz. Hakikati bilerek 
ve olduğu gibi ifade etmek istiyoruz ki, Ha
zine tahvillerini dahi verseniz bunların yüzü 
yüz kuruşa piyasada tedavül etmez. Çün
kü maziye ait bir borcu tasfiye ediyorsun ve 
yirmi senede bedelini vereceğim diyorsun. 
Böyle olunca; Harbi Umumiden kalan ve vâ
desi milyonlara baliğ olan matlubatı Hazi
nenin bilhassa arz ettiğim gibi iaşenin,, leva-
zimatın ve muhtelif vekâletlerin Harbi Umumi 
hesabatının, eşhas ve kısımlariyle takas ve 
mahsubedilmek için bu kanuna şiddetle ihti
yaç vardır. Encümeniniz başlka tyrlü tathi-
rata imkân görmemiştir. Bu kanunun ismi 
hakikisi Duvar Kanunu veyahut Süpürge Ka
nunu. Her ikisi de caizdir. Hükümeti sakıta 
ile Cumhuriyet arasına Hazine muamelâtı nok
tai nazarından böyle bir duvar vaz'etmek za
rureti vardır. Binaenaleyh maddelerin nok
sanını görürseniz tadilâtı nazarı dikkate alı-

— 814 



î : 17 20 . 3 . 1340 O : 1 

rız ve icabeden izahatı dahi veririz, heyeti 
umumiyesinin kabul edilmesinde fayda var
dır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu kanu
nun Meclisi Âlice kabul edildiği farzına göre 
hüsnütatblk edilecek mi? Yani her fırsattan 
istifade eden bâzı menafii hasise erbabının 
bundan istifade etmiyeceğine ve kırpıcılık yap
mayacağına kaani misiniz? 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — Efen
dim, bendeniz arz ettim ki, bu tasfiyeyi yap
mak; İdarei Cumhuriyenin muamelât ve hesa-
batını yekdiğerinden tefrik etmek için en âlâ 
bir şeydir. Efendiler : Yol ikidir. Bia muta-
savvıtını aldık. Ya borcumuz yoktur, alaca
ğımızı da tanımıyoruz demeli veyahut borç 
vardır, vereceğiz demeli. Borç yoktur demeyi 
encümen muvafık bulmadı. Efendiler : İmpa
ratorluğun israf ettiği kırk milyon lirayı 
bugünkü mükellefiyet üzerine vergi olarak 
tarh ve tahsil etmeye imkân var mıdır? Buna 
hangi mükellef razı olur ve imkânı tatbiki 
var mıdır? Binaenaleyh biz bunu, ehven", şer-
rolanarak bulduk. Piyasaya gelince : Piyasa
da zaten karşılıklı, teminatlı olan tahvilât 
daima iner, çıkar, sağlam işlemez. Mükerrem 
Beyefendinin suallerine tam bir cevabolmak 
için şunu arz edeyim ki, Tedariki Vesaiti 
Nakliye! Askeriye Kanunundaki ahkâm ile bir 
köyde Mehmed'den, Ahmed'den alman hay-
vannı bedeli, o köyün bilûmum vergisine mah-
subedilir. Bir mahalden Vesaiti nakliyei aske
riye Kanununa tevfikan alman vesatin bedeli 
o köyün umum vergisine mahsubediliyor diye 
bir ahkâm vardır. Bunu biz icadedetmed'k, 
tevsi etmiş olduk. Yoksa 1292 tarihinde ya-
yapılmış olan o kanun bugün de mer'idir, ya
rın da mer'i olacaktır. Binaenaleyh burada 
mahsübedilecek vesaiti nakliye ve tekâlif 
harbiye kısmı zaten o kanunun dairei sümü-
lündedir. Yalnız sakıt İmparatorluğun matln.-
batını ve zimematmı da bu kanıma tevfifran 
tasfiye şeklinde tesbit ettik. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Düyunu 
Hazinenin sureti tesviye ve mahsubu için tes
bit edilen şekilden başka bir şekil varidi hatır 
olamıyor mu? Meselâ düyunun miktarı tes
bit edildikten sonra tahvilâttan her sene muay
yen bir nisbette itfası daha muvafık olmaz 
mı ve suiistimale mâni olmaz mı? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim : Mükerrem Beyefendi, pekâlâ derhatır 
buyururlar ki, bu lâyia, sekiz ay evvel Mec
lisi Âliye takdim edilmiştir. O zaman kendi
leri de Muvazenei. Maliye âzasından idi, bun
dan daha mükemmel bir şekil bulunur mu 
diye soruyor, kendisi o vakit encümende, uzun-
uzadıya yedi ay tatbikatta bulundu. Bir şey 
bulamadı, buldu ise kendileri söylesinler. 

REİS — Efendim : Kifayeti müzakere hak
kında iki teklif vardır. 

REFİK B. (Konya) — Kâfi değildir. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen

dim : Kifayeti müzakere aleyhinde söyliyece-
ğim. Zannetmeyiniz ki söz ialdım da sıra bana 
gelsin diye değildir. Efendim malûmuâliniz bu 
kanunun heyeti umumiyesinde faydalı cihet
ler olduğu gibi bâzı arkadaşlar da tenMd edi
yorlar. Hakikaten türlü türlü telâkki edilebil
mesi ihtimali olan cihetleri de vardır. Onun 
için encümenin sözünü kesmek kabiliyetinde 
olan bu meseleye bihakkm vâkıf olan ve bizi 
her cihet hakkında tenvir edecek olan arkadaş
larımızı dinledikten sonra meselâ : İsparta Me
busu Muhteremi Mükerrem Bey gibi encüme
nin noktai nazarına muarız olan arkadaşları
mızı da dinledikten sonra tenevvür ederek itti
hazı karar etmeyi bendeniz daha faydalı görü
yorum. Sırf bu noktai nazardan arzı malûmat 
ediyorum, tenevvür edelim. Bu kanunun çetre
fil aksamı olabilir, işi ona göre anlıyalım. 

REİS — Efendim : Heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmemiştir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim : Hasan 
beyefendinin izah buyurdukları gibi bu kanu
nun hakikaten fevkalâde ehemmiyeti vardır. 
Nasıl ehemmiyeti olmasın ki senelerden beri, 
hattâ asırlardan beri halk üzerimde yerleşmiş 
bir zihniyet vardır. O da hükümet alacağına 
şahin, vereceğine karga... Bu kanun bu zihni
yeti tamamiyle izaleye hizmet etmesi itibariyle 
şüphesiz çok mühimdir. Ancak bu ehemmiyetle 
beraber kanunun heyeti umumiyesini tetkik 
ettiğim zaman işin içinde bir istical, bir telâş 
olduğunu kanunun heyeti umumiyesinden çı
karabildiğim ruh ve mânadan ve istidlal ve 
istimzacediyorum. Bu kanunun hemen hemen -
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tâbir muvafıksa - bir mirastı zihniyetiyle ya
pılmış bir kanundur. Hükümet, alacağı nedir, 
vereceği ne kadardır? Bir defa bunu anlama
mış, uluorta - Hasan Beyefendinin işaret ettik
leri veçhile - ıtesbitine imkân olamıyacağını an
ladığından böyle açık ve namütenahi bir saha 
üzerinde kendi alacağını ve vereceğini tasfiye 
etmek lüzumuna kaani olmuştur. Bendeniz ka
nunun heyeti umumiyesini okuduktan ve sonra 
da Hasan Fehmi Beyin ifadesini dinledikten 
sonra hakikaten alacak ve vereceğin tesbiti 
için pek çok zaman lâzım olduğu gibi bihak-
kin tesbitine de imkân, olmadığına kanaat g"e-
tirdim. Bununla beraber arz ettiğim gibi bu 
kanunda birçok yerler noksan kaldığına kaa-
niim. Evvelemirde her kanunun inceliklerin
den istifade eden ve bilhassa malî kanunların 
inceliklerinden istifade eden madrabazların 
yapmak istiyecekLeri suiistimale bu kanunla 
mâni olunamıyacağı gibi yine memurin için 
de önüne geçileımiyecek, içinden çıkılamıya-
cak derecede bir suiistimal kapısı açılmış ola
caktır. Saniyen müruru zaman müddeti diye 
bir madde vardır ki onbeşinci maddedir. Ma-
lûmuâlileri Usulü Muhasebei Umumiye Kanu
nundaki müruruzaman müddeti bilfarz 1339 se
nesi Mayısına kadar tahakkuk edecek matlû-
batm müruruzaman müddeti 1339 senesi Ma
yısından itibaren bağlıyacaktır. Farz ediniz M: 
Bu Tasfiye Kanununa tevfikan 1331 1332 se
nesinden alacağı olanlar Hükümete müracaat 
etmiş. Fakat müracaatlarını is'af ettirmeye im
kân bulamamışlar. Bu kanunda tasrih edilen 
kayıt muamelesi geçmiş olduğu için matlûbat-
larını kaydettirmek imkânı da kalmamıştır. Şu 
halde ashabı kayıdettirmek imkânı da kalma
mıştır. Şu halde ashabı matlûp yarın bu ka
nuna tevfikan matlûbatını tesviye ettirmek 
için müracaat ettikleri zaman bu kanunu tat
bik edecek olan memurini maliye - 1331 sene
sinden olmasına nazaran - müruruzaman müd
deti Usulü Muhasebei Umumiye Kanununa g-ö-
re beş sene olduğundan bu matlûbatınız tedi
ye edilemez cevabını vereceklerdir. Binaena
leyh bunu ikmal etmek ve bu suüsttimalâtın 
önüne geçmek, halkın ısrarına meydan verme
mek için maddeler geldiği zaman bunun tasri
hi lâzımgıelir. Sonra müruruzaman müddeti ah
vâli fevkalâde, harb seneleri nazarı dikkate 
alınmak üzere bu kanunla tâyin olunan müru

ruzaman müddetine ilâve edilmelidir. Bu nok
sanları bilhassa mütahassıs arkadaşlarımız ik
mal etmek şartiyle hiç şüphesiz bu kanunun 
ehemmiyeti vardır. Heyeti umumiyesi itibariy
le kabule şayandır ve heyeti umumiyesi hak
kında mütahassıs arkadaşlarımızın izahatı din
lendikten sonra maddelerin ıslahı ve mükem
mel bir hale getirilmesi için ya Hükümete ve
ya Muvazenei Maliye Encümenine iadesini tek
lif ediyorum. 

MUSTAFA FEYZt Ef. (Konya) — Muh
terem arkadaşlar : Malûmuâliniz Hazine ile eş
has arasında hukukan hiçbir fark yoktur, hu-
kukan fark olmadığı gibi aklen ve mantıkan 
da böyle olmak lâzımgelir. Binaenaleyh Hazi
ne, millete karşı sizden almış olduğu emvalin 
tekâlifi milliye, tekâlifi harbiye, vesaiti nakli
ye, iaşe, aşardan bir iki misil mukavele yapı
lıp eline kuruşlu mazbata verilmiştir. Aradan 
çok zaman geçmeden bir kanunu mahsusla 
sizden almış olduğumuz parayı size vermiye-
ceğiz demek acaba doğru olur mu ve bu mua
mele siyaseti maliye ile kabili telif olur mu? 
Bir de Hasan Fehmi Bey her muharebeyi bir 
tasfiye kanunu takibeder buyurdular. Bu tas
fiye Kanununu takibetmek idarei müstebideye 
aittir. Cumhuriyet idaresinde bu fikir cereyan 
etmek icabeder. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendi 
Hazretleri : Tasfiye de oraya şâmil, İstiklâl 
Harbine ait değildir, idarei sakıta hesabatını 
tasfiye içindir. 

MUSTAFA FEYZt Ef. (Devamla) — Beye
fendi! 1339 senesine kadar geliyor. Maddeleri 
okumadınız mı? Şümulü vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — İstanbul 
İdaresinin.. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Devamla) — Mad
dede İstanbul kaydı yoktur. (1339 senesine ka
dar matlubat ve duyun mahsubedilecektir) di
yor. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Doğru
dur hocam! 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Madde
lere geçince anlarsınız. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Devamla) — Malû
muâliniz Cumhuriyet 1339 - 1340 senesinde tees-
sül etmemiştir. 1336 senesinde teessüs etmiştir. 
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îradei milliye mefkuresine riayet edecek olur
sak istiklâl Harbine aidolan mezabıtm müedda-
sını mahik değil, tesviye etmek icabeder. Maz
bata muharriri bey söyliyorlar ki : Nakden tes
viyesine imkan görülmedi. Nakden tesviyesine 
neden imkân olmasın? Bütçesine alelusul vaz'-
edilir. Bu milletin Hükümete karşı merbutiyeti-
ni yevmen feyevma tezyit etmemiz icabeder. 
siyaseti maliye bunu muciptir. Yarın bir ka
nun daha vaz'edip de kendilerinden para is
tediğimiz vakit bilâtereddüt verirler. Binaen
aleyh şu mahsup kanunu herveçhile muvafık 
değildir, reddini talebederim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim : Madde de bir noksan var da onun için 
münakaşa oluyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Efendim, birinci madde 
de son fıkra noksan kalmıştır. Onu arz ettik
ten sonra Mustafa Feyzi Efendi Hazretlerinin 
söyledikleri şeylerin varidolmadığı anlaşılacak
tır. O fıkra da şöyledir : (1336 ilâ 1339 senesi 
nihayetine kadar Îradei Milliye bütçeleri dâ
hilinde tahakkuk eden düyun ile işbu müddete 
ait eşhas zimemi avanslar hakkında işbu kanun 
ahkâmı cari olmaz) Binaenaleyh 1336 dan iti
baren yani Îradei Milliye teşekkül ettikten son
ra tahakkuk eden borçlarımızı tamamen vere
ceğiz. Bu kanun bunlar hakkında cari değildi^. 
Birinci maddenin son fıkrasına bunu ilâve ede
ceğiz. 

ALİ SURURİ B. (Karesi) — Nerede efen
dim : Muvazenei Umumiye Encümeni Reisi de 
söylemiştir. Okuyunuz da yazalım. 

REİS — Efendim : Vekil Bey dahi teklif et
tiler. Noksanlarım arz ediyorlar. Heyeti Umu
miye müzakeresinin kifayetinden sonra arz 
edeceklerdir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim : Müsaade buyurunuz da noksanları arz 
edeyim, ondan sonra müzakere edilsin. İki mad
dede noksan vardır, arz edeyim. Tesbit buyu
rursanız onun üzerine müzakere cereyan eder. 

Birinci maddenin nihayetine (1336 ilâ 1339 
senesi nihayetine kadar İdarei Milliye bütçeleri 
dâhilinde tahakkuk eden düyun ile işbu müd
dete ait eşhas zimemi ve avanslar hakkmda 
işbu kanun ahkâmı cari olmaz) fıkrası ilâve 
olunacak yani bütçedeki tahsisata göre tediye 

edilir, cümlenin mânası budur. Encümenin 
üçüncü maddesinin son satırım matlûbat keli
mesinden sonra (ve idarei sakıta zamanında 
Hazine zimmetinde kalmış olan depozito ve 
emanatı âdiye akçeleri işbu kanun ahkâmına 
tabi değildir) fıkrası ilâve olunacak. Bu istis
na edilen kısım ahkâmı umumiyeye tabidir, te
diye edilir. Yani bu istisna ödilenler Muhase-
j&i Umumiye Kanunııaran ahkâmı umumiyssi 
mucibince tediye edilir demektir. 

ŞEFİK B. (Bayaziıt) — Reis Bey bir sual 
soracağım. 

REİS — Kimden? Maliye Vekilinden mi, 
Encümenden mi? 

ŞEFİK B. (Bayezit) — Müştereken her iki
sinden... 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler : Bu 
kanunu kabul etmek zaruridir. Çünkü : Tekâ
lifi Milliye suretiyle, vesaiti nakliye suretiyle 
ahaliden alınana İM yüz liralık emvali muka
bil yirmi liralık mazbata vermişlerdir. Bu böy
le olduğu halde bunun tediyesi, nakden tedi
yesi imkân haricindedir. Encümenin bu mad
deyi tediyeye imkân olmadığından dolayı ka
bul etmemesi çok muvafıktır. (Ezzarurat tebi-
hül mahzurat) Beyefendiler : işte bundan do
layı bu kanunun kabul edilmesi doğrudur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Zaru
retler miktarınca takdir olunur. 

REŞİT AĞA (Devamla) — Kerem edin 
efendiler : Bendeniz memleketimde bilirim ki 
bir adamın otuz tane esterini almışlardır. Eli
ne kırkbin kuruşluk mazbata vermişlerdir. 
Kendi vefat etmiştir. Yetimleri bugün dilenci
lik yapıyorlar. 

Beyefendiler : Suiistimal yapılıyor. Fakat 
suiistimal oluyor diye bu parayı »vermemek 
mi lâzımıgelir? Hiç değilse 50 banknot yerine 
50 banknot geçer de miktarı maişet temin olu
nur. 

Musa Kâzım Efendi buyurdular ki (bir kı
sım halk mazbata almamıştır) beyefendiler : 
Mazbata alanların ne suçu vardır ki bir kısım 
halk mazbata almamıştır diye bu kanun kabul 
edilmesin, onlar da gelsinler, mazbata almaya 
teşebbüs etsinler... Mazbatalarını alsınlar... Bu 
kanunu kabul etmek lâzımdır. Ahalinin raıena-
fii noktai nazarından da elzemdir. Çünkü 1338 
- 1339 borcunu Hükümet tahsil edip de bunu 
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nakden tesviye etmesi imkân haricindedir. Bu 
hiç mümkün değildir. Bu kanunu kabul etti
ğimiz takdirde ancak ahali matlûbatını alabi
lir. Binaenaleyh bu kanunun aynen kabulünü 
istirham ederim. 

ŞEFÎK B. (Bayezid) — Bir sual soracağım. 
Efendim, kanunun lüzumu hakkında bir şey 
söylemiyeceğim. Kanun elzemdir. Fakat harb 

dolayısiyle mazbatalarını almış da zayi etmiş, 
mazbataları bütün emvali ile beraber gitmiş 
olanlar veyahut da mazbatasını alamamış. Bun
lar için ne düşünülmüştür. 

(Maddelerde söylersiniz sesleri) 
Hayır bu maddeye taallûk etmiyor. Bir bu. 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen

dim, mazbatası alınmış da zayi olmuş ise zayiin 
den ne gibi kayıt ve şart altında nushai saniye 
verilmesine dair Heyeti Umumiyeden encüme
ne havale buyurulmuş bir teklif vardır. Encü
menin de ruznamei müzakeratındadır. Yakın
da Meclisi Âlinize arz edeceğiz «şu suretle ve şu 
şerait altında nushai saniye verilir» diye karar 
verirsiniz Maliye Vekâleti icra eder. Bu konuda 
onun için de ahkâm vardır. 

ŞEFÎK B. (Bayezid) — Hiç mazbata veril
memiş olanlar da var. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Onlar 
hakkında da bu kanunda ahkâm vardır. Şu ka
dar müddet zarfında vesaikini ibraz edenler 
mıahsubedilecek tasfiye tahvilâtı alacaklardır 
veyahut o müddet zarfında mazbatasını alıp da 
vermiyenler için ahkâmı istisnaiye mevcuttur. 
Maddede göreceksiniz. O vakit madde ahkâmı 
noksan ise tadilname verirsiniz. 

ŞEFÎK B. (Bayezid) — Yani demek ki dü
şünülmüştür. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Evet 
düşünülmüştür. 

REÎS — Efendim, Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkındaki müzakereyi kâfi görerek mad
delere geçilmesini muvafık gönenler el kaldır
sın. Aksimi reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, dersim Mebusu Feridun Fikri Bey; 
bu lâyihai kanuniye henüz tevzi edilmediğinden 
gdecek Perşembeye tehirini teklif diyorlar. (Ha
yır sesleri) 

1340 senesi ISeyri Sefahin Bütçe Kanununun 
ikinci defa reye vaz'ı neticesini arz ediyorum. 
Rey veren azanın adedi 128 dir 127 kabul, bir 
ret vardır. Binaenaleyh kanunun heyeti umu-
miyesi 127 rey ile, ekseriyetle kabul edilmiştir. 
On dakika teneffüs etmek üzere toelseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse saat: 3,45 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendi
ler : Malûmuâliniz Hazinenin millet üzerinde 
1324 ten şu güne kadar matlubu olduğu gibi 
milletin de Hazineden alacağı vardır. Hükü
met alacağını vakit vakit tahsilde devam edi
yor, fakat borcuna gelince harbin hitamını ta-
kibeden senenin bütçesine ithal ederek milletin 
parasını vereceğim diye vaitte bulunuyor. Şu 
halde madem ki Hükümet; alacağını alıyor. 
Borcunu da vermesi tabiîdir. Yalnız harekât es
nasında verilen eşyay bu kabîl yedinde bulun
an mezabıt muhteviyatı hemen tesviye edilmiş
tir. Bu alacağını kurtaran halk, Harbi Umumi
den. yani Meşrutiyetten beri olan matlubunun 
da Hazineden istifasına intizar ediyor. Bu ka
nun elzem ve tasfiyei hesabat için mübrem bir 
kanundur. Şimdi bâzı arkadaşlar, «Borcun mik
tarı tahakkuk etmemiştir, Hükümet ilân etsin. 
Bir müddeti muyyenede borç tahakkuk etsin. 
Ondan sonra kanun gelsin» diyorlar. Bendeniz-
ce bu kanun gittikten sonra gelmesi pek müş
küldür. Ne yapacaksak şu kürsüde yapalım. 
Mütehassıs arkadaşlarımız tadil tekliflerini yap
sınlar.. Teklifler nazarı dikkate alınsın ve bu 
kanun çıksın. Kanunu tehir edecek kadar nok
san olan bir şey de bendeniz görmüyorum. Ka
nunun aşağıdaki maddelerinde 1341 senesi ni
hayetine kadar kayıt zamanı olarak kabul edi
liyor. 1341 senesinden sonra 1342 senesi nihaye
tine kadar tasfiye müddeti konuyor. Tamam 24 
ay yani iki sene bu borcun mahsubu ile uğra
şılmış oluyor : Ondan sonra hazine tahvilâtına 
tahvil edip veriyor. Milletin her veçhile hukuku 
gözetilmiş oluyor. Binaenaleyh kanunun uzun 
müddet sürüncemede kalmasına mahal yoktur. 
Müzakerenin maddelerde cereyan etmesi için 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin ki
fayetini ve maddelere geçilmesini teklif ediyo
rum. 
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İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat saat: 4,10 

REİS — Birinci Reisvekili İsmet Bey 
KÂTİPLER : Talât Bey (Kângırı), Kâzım Bey (Ergani) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Mahsu
bu Umumi Kanununun (birinci maddesinin mü
zakeresine başlıyoruz. Maliye Vekili Beyin tek
lif ettiği fıkranın ilâvesiyle bastan okunacak
tır. 

1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi gayesi
ne kadar (bilcümle matlubat ve düyunu Hazi

nenin sureti mahsubuna dair Kanun 

Madde 1. — Hududu millî dâhilinde kalan 
mahallerde Hazinenin 1324 senesi Temmuzu ip
tidasından 1339 senesi hitamına kadar sabit ve 
mütehakkik her nevi duyunu 1339 senei mali
yesi hitamına kadar güzeran olan müddetler 
zarfında muvazenei umumiyeye dâhil rüsum ve 
tekâlif ile ücürattan ve alelûmum ukuttan eş
hası ferdiye ve hükmiye zimmetinde tahakkuk 
etmiş olan matlubatı Hazinenin kâffesi ile ta
kas ve mahsubolunur. 1336 senesi iptidasından 
1339 senesi nihayetine kadar Hükümeti milliye 
bütçelerinden tahakkuk eden düyun ile işbu 
müddete ait eşhas zimemi ve avanslar hakkın
da bu madde cari olmaz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
bu maddeyi maksadı kanunla ve Mahsup mua
melesi Kanunu ile bendeniz biraz gayri kâfi gö
rüyorum. Birinci maddede hududu millî dâhilin
de kalan mahallerde Hazinenin 1324 senesi hi
tamına kadar sabit ve mütehakkik her nevi dü
yunu 1339 senei maliyesi hitamına kadar güze
ran olan müddetler zarfında muvazenei umumi
yeye dâhil, rüsum ve tekâlif ile ücürattan alel
ûmum ukuttan eşhaseı ferdiye ve hükmiye zim
metinde tahakkuk etmiş olan matlubatı hazine
nin kâffesiyle takas ve tmahsubolunur. Bu ka-ş 
nunda düyunu umumiyeye dâhil rüsum ve ücü
rattan ve alelûmum ukuttan mütevellit düyun 
mahsubedileceğine dair bir kayıt ve sarahat var
dır. Bunda emlâki emriye satış bedelâtı ve em
vali metruke satış bedelâtı dahi dâhildir. Hal

buki zannederim encümenin maksadına go're bu 
gibi düyun muvazenei umumiyeye dâhil değil
dir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazian
tep) — Hayır efendim, Muvazenei Umumiye 
dâhil, kaydı ile. Encümen zaten bunlar haricol-
duğu kanaatindedir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Bendeniz 
bu kanaatte değilim. Bu kanaat doğru olabilir. 
Fakat daü iştibah olabilir. Bunu tatbik edecek 
olan muhasebe memurları için her zaman badii 
tereddüttür. Çünkü emvali metruke hemen he
men Hazineye dâhil gibi gelir ve böyle telâkki 
edilir. Suitefsir ve t'vile müsaidolabilir. Bina
enaleyh bendeniz bir fıkrai istisnaiye &rz edi
yorum. Efendim birinci maddedeki - ve alelû
mum ukutdan - fıkrasından sonra - ve emvali 
metruke ve emiriye satış muamelâtından başka 
bilumum ukutdan - mütevellit kaydının ilâvesi
ni teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Birinci madde hakkında söz 
istiyen kalmamıştır. Binaenaleyh Musa Kâzım 
Efendi ve rüfekâsınm bir takriri vardır oku
yacağız : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki - ve alelûmum ukutdan -

fıkrasının - ve emvali metruke ve emiriye satış 
muamelâtından başka bilûmum ukutdan - kaydı 
istisnaiyesi ile tadilini teklif ederiz. 

Konya Konya 
Naim Hazım Musa Kâzım 

Konya Konya 
Refik Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrası ki avanslar ke

limesinden sonra gelen (hakkında işbu kanun 
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cari olmaz) fıkrası yerine (ahkâmı umumiye 
mucibince tesviye olunur.) fıkrasının kabulünü 
arz ve teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

REİS — Efendim, Konya Mebusu Naita Ha
zım Efendinin takriri alelûmum ukutdan fıkra
sının emvali metruke ve emiriyeye satış muame
lâtından başka bilumum ukutdan mütevellit 
kaydı istisnaiyesiyle tadilini teklif ediyor. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
Encümen ide muvafakat ediyor. 

REİS — Efendim, bu teklifi nazarı mütalâa
ya alanlar el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alındı. 

BESİM B. (Mersin) — Reis Bey, lütfen ya
zalım. 

REİS — Efendim, alelûmum Ukutdan fık
rasının emvali metruke ve emiriye satış mua
melâtından başka bilûmum Ukutdan kaydı istis-
naisiyîe tâdilini teklif ediyor. Binaenaleyh na
zarı mütalâaya alman takrir veçhile madde şu 
şekli alıyor. Encümen de kabul ediyor. 

Hududu millî dâhilinde kalan mahallerde 
Hazinenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 
1339 senesi hitamına kadar sabit ve mütehakkık 
her nevi düyunu 1339 senei maliyesi hitamına 
kadar güzeran lolan müddetler zarfında Muva-
zenei Umumiyeye dâhil rüsum ve tekâlif ile 
ücürattan ve emvali nıetruke ve emiriye isatış 
muamelâtından başka bilûmum ukutdan eşhası 
ferdiye ve hükmiye zimmetinde tahakkuk et
miş lolan matlûbatı Hazinenin kâffesi ile takas 
ve mahsubolunur. 

1336 senesi iptidasından 1339 senesi nihaye
tine kadar Hükümeti milliye bütçeleri dâhilin
de tahakkuk eden düyun ile işbu müddete ait 
eşhas zimemi ve avanslar hakkında bu madde 
ahkâmı cari olmaz. 

MUSTAFA FEYZİ E l (Konya) — Madde 
mânâsız oldu. 

REİS — Efendim, nazarı mütalâaya alınan 
takriri Encümene verelim. Encümen bu takrir 
mucibince maddeyi tesbit etsin. Efendim, mad
denin mefhumu; 'sarahatini, vuzuhunu kabul 
edilen fıkranın karıştırdığını söylüyorlar. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Karış
tırmıyor efendim. 

REİS — Efendim, nazarı mütalâaya alman 
bu takrir veçhile birinci maddeyi tashih ettik. 
ikinci madde okunacaktır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Reis Bey, 
bendenizin teklifim var. 

REİS — Okudum efendim. 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Fakat re

ye vaz, olunmadı. 
(Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim ,Ahmed Hamdi Beyin şim

di okunan takririnde (hakkında işbu kanun ca
ri olmaz) fıkrası yerine (ahkâmı umumiye mu
cibince tesfiye olunur.) fıkrasının kabulünü arz 
ve teklif ediyorlar. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey, gerçi maksat hep birdir. Fakat bu fark 
ile eğer bu şekli kabul edersek bu istisna edi
len kısımda Hazinenin alacağı da vardır, bor
cu da vardır. Alacağını alacak, vereceğini vere
cek demektir. Ahkâmı umumiye işbu kanun ah
kâmı cari olmaz demekle: Eğer zatıâlinizin tâ-
dilnamenizi kabul edersek Hazine matlubu yani 
eşhas zimmetinde Hazinenin matlubunu tahsil 
etmeyip kendi borcunu tesviye eder mânası an
laşılır. Onun için teklif edilen şekilde kalması 
daha muvafıktır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — ifa ve isti
fa olunur. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendim, 
bendeniz pek açık görüyorum. 1336 senesi ipti
dasından 1339 senesi nihayetine kadar Hükü
meti milliye bütçeleri dâhilinde tahakkuk eden 
düyun ile işbu müddete ait eşhas zimemi ve 
avanslar hakkında bu madde ahkâmı cari ol
maz. Yani ahkâmı umumiye cari olur. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Bundan 
sonra başka bir kanun yapılmak ihtimali de 
vardır. Bundan sonra senelere ait başka bir 
şey de vermek ihtimali var. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — O vakit 
yapılan o kanunla bu maddeyi takyidetmek lâ
zım ise o zaman bu yapılır, bu bahsidiğer. 

REİS — Efendim, Ahmed Hamdi Beyefendi
nin teklif atında Muvasenei Maliye Encümeni; 
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noktai nazarını izah ettiler. Bu takriri nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya almyıanlar lütfen el kaldırsın. Ha
zarı mütalâaya alınmadı. 

Madde 2. — Türkiye'den ayrılan mahaller 
ahalisinden Türk tebaası olmıyanlarla eczayı va
tanın bir kısmını tefrika sâyi olmuş olan siyasi 
zümre ve teşkilâtlara mensup eşhasın Hazinede
ki matlupları işbu kanundan müstefidolamaz. 

REİS — ikinci ınadde hakkında söz istiyen 
var mı? 

REFİK B. (Konya) — Efendim, yalnız en
cümenden bir noktayı soruyorum, ikinci mad
de tayyedilmiştir. üçüncü madde ikinci madde 
oluyor, üçüncü madde, dördüncü madde ve Hü
kümetin altıncı maddesi arasında izaha muhtaç 
bir nokta vardır. O da buraya gelmeden evvel 
tasrihi icabeder. Siyasi zümreye ve memleke
tin inkısamına sâi bulunan insanlardır. Meselâ: 
İstanbul'da anasırı muzırra vardır. Bu gayrika-
bili inkâr bir hakikattir. Bunlar doğrudan doğ
ruya Türk'ün mukaddesatına düşmandırlar. Ve 
düşmanlıklarını fiilen ispat etmişlerdir. Şimdi 
bunların matlûbatı, tediye edilecek midir? Sim
di bunu bu suretle kabul ederek 6 ncı maddede 
deyin ile matlubatm aynı şahsa aidiyeti şart .de
ğildir deniliyor. Şu halde Yanko'nun matlııbaisı 
Ahmed Efendi tarafından satmalmdığı için ve
rilecek midir? Eğer böyle bir müpheraiyet ka
lırsa namütenahi suiistimale meydan açılacak
tır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim; 
Birinci maddeye merbut ve alâkadar olarak ikin
ci madde olmak üzere şöyle bir maddei kanuni
ye teklif ediyoruz. «1339 senesi nihayetine ka
dar her hangi bir sebeple sabit ve mütehakkik 
olmıyan veya esbabı sübutiye ve mütehaklakası 
zayi edilmiş bulunan düyun eshabı işbu kanu
nun tarihi neşrinden itibaren mahallinin en bü
yük malmemuruna bâistida müracaat eylemele
ri muktazidir. Müracaat edenlere müracaat 
ettiklerine dar bir vesika verilir. Müddet mez-
kûrenin mürurundan sonra müracaatlar kabul 
olunmaz.» Bununla maksadımız şu ki: Birinci 
madde, Hazinece mütehakkik ve sabit ve ashabı 
yedinde mazbatası mevcudolanlar için düyuna 
münhasırdır. Halbuki malı vermiş fakat taki-
bedip mazbatasını almamış veya her hangi bir 
sebeple mazbatasını zayi etmiş veyahut diğer bir 

nama mal göndermiş, orada tekâlifi harbiye 
suretiyle komüsyoncu yedinden alınmış, komüs-
yoncu yedinde kalmış veya o da alamamış, bu 
suretle vaziyet ve eşkâl mevcuttur. Bunlar için 
bir sene müddetle hakkı müracaat bahşediyo
ruz ve müracaat ettiği tarihten itibaren de ye
dine bir vesikai müracaat verilecek, bu verildi
ği ve matlûbunun varlığını ispat ettiği takdir
de yedine mazbata verilen adamın müracaatı 
mahfuz kılınmış oluyor. Bunun için bunu üçün
cü madde olarak kabul buyurmanızı rica ede
rim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Aynı 
hükmü ifade eden dokuzuncu madde vardır. 
Eğer müsaade buyurursanız bu tadilnamenizi 
dokuzuncu maddenin müzakeresine talik buyu
runuz. Aynı hükmü ifade eden dokuzuncu mad
dedir. Eğer zatıâlilerince nâkâfi ise bunu do
kuzuncu maddede teklif edersiniz. Çünkü bu 
madde mahsubedilecek kısmı gösteriyor. Bina
enaleyh dokuzuncu maddeye talik buyurunuz. 

MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Oraya bıra
kabiliriz. Maahaza burada da sarahata lüzum 
var zannederim. 

HAYDAR RüŞDü B. (Denizli) — Efendim: 
Bu ikinci maddede «Siyasi zümre ve teşkilâta» 
deniyor ki, bir sarahat yoktur ve bütün tâbirat 
mutlaktır. Binaenaleyh vazifesini gayrimüdrik 
bir memurun elinde bu «Siyasi zümre ve teşki
lâta» diye mütaallik olarak zikredilen hüküm
ler suiistimallere pek ziyade müsaidolabilir. Ec
zayı vatanın bir kısmını tefrikaya sâi olanlar ki 
bunların bir listesi yapılmıştır. Bunlar, hudut 
haricine çıkarılmıştır. Bu fena adamların bu lis
te içerisinde dâhil olduğu muhakkaktır. Çünkü 
haklarında birçok tahkikat, tetkikat yapılmıştır. 
Eğer memleketin dâhilinde hakikaten eczayı va
tanın bir kısmını tefrika sâi olmuş adamlar var
sa bunları kolundan tutup memleket haricine 
atmak Hükümetin her gün yapacağı bir şey
dir. istirhamım şundan ibaretir ki, böyle mü
him bir kanunun içerisine zümre diye, teşkilât 
diye umumi ve mutlak kayıtlar koyarak hüsnü-
istimal edilmiyecek yollarını göstermiyelim. Bi
naenaleyh bu fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Müsaade buyurursanız bu
nu uzun uzadıya müzakere için celsei hafiye ak
dedelim. (Muvafık sesleri) Reye koyunuz Reis 
Bey, yahut en sonraya kalsın. 
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HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Birçok 
arkadaşların söyliyeceği söz vardır. 

REİS — Maddeyi Hükümetin teklifi veçhile 
tehir ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — Reis Bey yalnız istir
ham ediyorum. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendim sua
lim vardır. 

REİS — Efendim, bu madde tehir ediliyor. 
Müzakeresi esnasında sorarsınız. Encümen, bi
rinci maddeyi nazarı mütalâaya alman takrir 
veçhile tadil etmiş getirmiştir. 

Madde 1. — Hududu millî dâhilinde kalan 
mahallerde Hazinenin 1324 senesi Temmuzu ip
tidasından 1339 senesi hitamına kadar sabit 
Ve mütehakkik her nevi düyunu 1339 senesi 
maliyesi hitamına kadar güzeran olan müddet
ler zarfında emvali metruke ve emiriye satış 
muamelâtından maada Muvazenei Umumiye dâ
hil rüsum ve tekalif ile ücurattan ve alelûmum 
ukuttan eşhası ferdiye ve hükmiye zimmetinde 
tahakkuk etmiş olan matlübata Hazinenin kâf-
fesi ile takas ve mahsubolunur. 

1336 senesi iptidasından 1339 senesi nahiye-
tine kadar hükümeti millîye bütçeleri dâhilinde 
tahakkuk ©den düyun ile işbu müddete ait eşhas 
zimerni ve avanslar hakkında bu kanun ahkâmı 
cari olamaz. 

NAlM HAZIM Ef. (Konya) — Rica ederim 
Reis Bey, kayıt ile takibettikten sonra maksat 
hâsıl olamaz. 

ALÎ CENANİ B. (Gazinatep) — Reis Bey
efendi, bundan sarih bi şey olamaz. Emlâki 
emiriye ve metruke istisna edilmiştir. Bundan 
sarih daha ne olabilirse teklif etsinler de kabul 
edelim. 

REİS — Rica ederim Naim Hazım Efendi, 
teklifnamenizi veriniz, şeklini izah buyurunuz. 
Hangi fıkrasını ne surette tadil etmek istiyor
sunuz? 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Teklifim 
ukuda aittir. Usule ait değildir. Oraya kona
caktır. 

REİS — Bu fıkrayı teklif ettiğiniz şekilde 
okuyunuz, ifade ettiği mânayı Encümen sahih 
ve salim addederse Heyeti delile kabul eder. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Bendeniz 
okuyorum. 

REİS — Buyurunuz kürsüye. 
NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Hududu 

millî dâhilinde kalan Hazinenin 1324 senesi 
Temmuzu iptidasından 1339 senesi hitamına ka
dar sabık ve mütehakkik her nevi düyunu 1339 
senei maliyesi hitamına kadar giizeran olan 
müddetler zarfında Muvazenei Umumiyeye dâ
hil rüsum ve tekâlif ve ücurat ile emvali met
ruke ve emiriye satış muamelâtından başka alel
ûmum ukuttan eşhası ferdiye ve hükmiye zim
metinde tahakkuk etmiş olan matlübatı Hazi
nenin kâffesi takas ve masubolunur... İlâh... 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye En
cümeninim tashihine arz ediyorum. (Muvazenei 
Maliye Encümeninin tashihi tekrar okundu) 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Reis Beye
fendi, müsaade buyurun izah edeyim. Satış mua
melesi, ukuttan mahdut rüsum ve tekâliften de
ğildir. Bu kaydın oraya konması doğru değil
dir. Çünkü burada - dan - kaydı ayrı bir hük
me tâbi olduğunu gsöteriyor. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim, 
oraya Besim Bey itiraz etti, Heyeti Celile de bi
ze havale buyurdu. Biz de öyle yaptık. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Maksadı 
izaha kâfi değildir. Her halde oraya koymak 
lâzımdır. Yahut ücurattan (dan) kaldırarak 
(ile) yi koymak lâzımdır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Muvazenei 
Umumiyeye dâhil rüsum ve ücûrat ile emvali 
metruke ve satış muamelâtından ba«*ka alelû
mum ukuttan dersek zannederim daha doğru 
olur. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — (ile) keli
mesini koyarsak o mahzur bertaraf olnr. 

REİS — Efendim. Naim Hasım J"f«nrfinin 
bu kavdı ukuttan taallûk edivor. Ma^ ukuttan 
mütevellit sa,tıs muamelâtını sövTemek is+ivor-
lar. Yani ukuttan bun'arı istisna ediyorlar. 
Maksadınız bu değil midir efendim? 

BESİM B. (Mersin) — O hailde rüsum ve te
kâlife de şâmil olur. 

REİS — Efendim, bir (ile) kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorlar. Bununla ayrılıyorlar. 
Nazarı mütalâaya alınan takrirlerini Naim 
Hazım Bev izah ettiler. Maksatları emvali met
ruke ve satış muamelâtını bu ukut+an çıkar
maktır. Binaenaleyh kanunun şekli (ile) kay
dı ile şu oluyor. 
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(Nairn Hazım Efendinin teklifi tekrar okun
du) 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — Muvafakat 
ediyoruz Reis Bey. 

REİS — Efendim, Encümen Naim Hazım 
Efendinin teklifini kabul ediyor. Maksat ukut-
tan bunları istisnadır. Binaenaleyh maddeyi tek
rar teikrar okuduğum ve tashih ettiğim veçhile 
Teyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde tas
hihi veçhile ve son fıkra ile kabul edildi. 

Madde 3. — Taksime dâhil düyunu Osmani
ye ile istikrazı dâhili ve 1336 senesinden sonra 
muhtelif tarihlerde Ziraat Bankasının ve eytam 
«andıklarının Hazinei maliyede sabit olan 
mathıbatı işbu kanun ahkâmına tabi değildir. 

ALÎ CENANÎ B. (Gaziantep) — Bu madde
nin bir ilâvesi vardır, okunmadı. 

REİS — Münir Bevefendi encümenden bir 
sual soracaklar. Efendim. Maliye Vekfli Beve-
fendinin izahatı sırasında bu fıkranın bir ilâ
vesi vardır. Sualiniz ilâveye mütallik midir? 

MüNlR B. (Corum) — Evet ilâveve dairdir. 
Üçüncü madde : Taksime dâhil Düyunu 

Osmanive ile istikrazı dâhili ve 13F6 senesinden 
sonra muhtelif tarihlerde Ziraat Bankasının 
ve eytam sandıklarının Hazinei Maliyede sabit 
olan matlubatı ve idarei sakıta zamanında Ha
zine zimmetinde kalmış olan depozito ve ema-
natı âdiye işbu kanun ahkâmına tâbi değildir. 

MÜNİR B. (Çorum) — Efendim, bu mad
dede Ziraat Bankasından ve eytam sandıkla
rından bahsolunmakla beraber bu iki idarenin 
1336 dan sonraki Hazinede olan matlnbundan 
bahsoîunuyor. Eytam sandığı ile Zirat Banka
sının 1336 senesinden evvel Hazineden mat
lubatı varsa ne olacak: Onlar da böyle mah
sup muamelesine mi tâbi olacaklar? lk;ncisi 
Ziraat Bankası ile bu eytam eramilden başka 
Seyri Sefain gibi, Emniyet Sandığı gibi keza-
lik vaktiyle mülga Hariciye Nezaretinde bu
lunan askerî bir sandık vardır ki, ismi zan, 
nederim Teshilât Sandığı idi, bunlar ne olu
yor? Madde bunlardan sakit kalırsa bunlar da 
mahsup muamelesine tabi olacak gibi oluyor 
onun için bendeniz izahat istiyorum. 

ALÎ CENANÎ B. (Gaziantep) — Efendim, 
Ziraat Bankası için ayrı bir kanun yapılıyor, 

eytam sandığının matlubatını da bütçeye koy
duk. 

MÜNİR B. (Devamla) — Fakat bu kanun 
muahhar oluyor bu kanun bir mahsubu umu
mi kanunu oluyor. Madem ki, Ziraat Banka
sından Eytam Sandığından bahsoîunuyor. Arz 
ettiğim gibi başka müessesatı resmîyenin de 
Hazineden alacağı varsa ve mülhak bütçelerle! 
idare olunan müesseselerin de sureti umumi-
yede istisna edilmesi lâzımgelir. 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Hangi mües

seseler var? 
MÜNİR B. (Devamla) — Seyri Sefain 

var, Emniyet Sandğı var. 
ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Seyri Sa-

f airiin Hazineden alacağı yoktur. 

MÜNİR B. (Devamla). — Bunların ala
cakları Hazinei maliyece mütehalkkık mı
dır ve alacak verecek neden ibaret olduğu 
mütehaikkik olsaydı ummi bir mahsup kanunu 
yapılmazdı. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, 1336 senesinden evvel eytam sandıkla
rının dörtyüz bin lira matlupları vardı. 1340 
senesine ithal ettiğimiz için burada tasrih 
etmiyoruz. 1340 senesi bütçesine tahsisatını 
ilâve ettik. Bu maddeye son ilâve edilen fık
rayla muhallef at esmamın da istisna etmiş olu
yoruz ki, emanatı âdiyeden maksat odur. Zi
raat Bankasının 1336 senesinden evvel matlu
batını zaten düyunu gayrimuntazamaya dâhil 
olmıyanlar için Meclisi Âli kabul ettiği muh
telif kanunlarla tediye etti. Düyunu gayri
muntazamaya dâhil olanlar için de ayrı bir 
kanun yapıldı ve Meclisi Âlinize sevk edildi.' 
Burada ondan bahsetmiyoruz. O ayrı ahkâma 
tabidir. İstisna ettiklerimizi elde mevcudolan 
kanunlara göre burada ifade etmiş olmadık. 
Çünkü onlar artık şekli mahsus almıştır. Ema
natı âdiye ki, muhallefat esmanıdır. Bunları da 
istisna etmiş oluyoruz. Eytam sandıkları için 
1336 dan evvelkilerini de ilâve etmiş oluyo
ruz. İdarei hususiyelerin de matlûbu var
dır. Onu da bütçeye ilâve etmiş oluyoruz. 
Bu madde ile bu maksat hâsıl olmuş oluyor. 
istisnalar hakkındaki istisnai muameleler tâ
yin edilmiş oluyor. Artık bu umumi istisna 
cihetine giderâek bittablî kanunun hükmü kal
maz,, tasfiye ve mahsup kanununun mânası, ma
hiyeti kalmaz. 
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MÜNİR B. (Çorum) — Madem ki, bu ka
nunla muamelâtı resmîye için de tasfiye kabul 
olunuyor. Birtakım hususi idare uğruna mües
sesatı resmîyenin ve eşhası âdiye ve hükmiyö-
n'n zimmetlerine şamil olmadığı tasrih edili
yor. Şu halde maksat daha ziyade ifade edile
bilmek için maddeyi âzami bir surette umumi 
bir şekilde yazmak daha doğrudur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Mad
de vazıhtır. 

RAlF Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
rur musunuz, emanat kaydının altında vak
tiyle devaire bir suretle tsvdi edilmiş bâzı 
şeyler var. Meselâ e'ski defteirhanefeaM şimdi 
umuru tasarrufiye müdüriyeti deniliyor. Dü
yun meyanında tevdi edilmiş, emlâkin para
sını medyun getirmiş, sahibini bulamamış, 
umuru talsarrufiyeye getirmiş bırakmış o müd
det zarfında sahibinin de haberi olamamış onu 
görüp alamamış... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — An
laşıldı efendi hazretleri, emanatı âdiyede da
hildir. Onun için burada muhallefat esmanı 
demedik de emanatı âdiye dedik. Nakden ve
rilen ve sandıklarda kalan bu kaObîl matlübata 
şâmil olması için emanatı âdiye dedik. Bun
lar emanatı âdiye tâbirinde dâhildir. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. Bu 
hususta tadil takriri var, okuyacağız : 

Riyaseti (Mileye 
Üçüncü maddenin şekli âtide yazılmasını 

teklif ederiz : 
Çorum İçel 
Münir Mehmed Emin 

Madde 3. — Taksime dâhil düyunu umumi-
yei Osmaniye ile istikrazı dahilî vs> muhtelif 
tarihlerde Ziraat Bankası ve eytam sandıkları 
gibi resmî müesseselerin Hazine! maliyede sa
bit olan matlübatı ve idıarei sakıta zamanufda 
Hazine zimmetinde kalmış olan depozito ve 
emanatı âdiye işbu kanun ahkâmına tabi de
ğildir. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (Kân-
gın) — Lütfen izah ederler mi efendim, Mües
sesatı Tesmiyeden maksat nedir? Birtakım 
müesseseler vardır ki, doğrudan doğruya Hü
kümete ait ve Hükümetin malıdır. Onun için 
bu müessesatı resmiye hangileriyle lütfen izah 
buyursunlar. 

MÜNİR B. (Çorum) — Efendim, resmî mü
esseselerden maksat, mülhak ve müstakil büt
çelerle idare olunan bütçelerdir. Varidatı, ma-
sarifatı kendisine mahsus mülhak ve müstakil 
bütçelerle idare olunan birtakım müessesatı 
resmiye vardır. Bunların 1336 senesinden Zi
raat Bankasından alacağı varsa - M dün ban
kanın bir şahsiyeti hükmiyeye haiz bir anonim 
şirketi olduğu esasını kabul ettik - bunlar ne 
olacak? Maksadı acizanem budur. 

MALİYE VEKİLİ APDÜLHALİK B. (Kân-
gırı) — Ziraat Bankası için 1324 ten sonra 
olan borçları tamamiyle tediye ettik. 1324 
den evvel olanlar için de bir kanun vardır. 
Heyeti Celile onu kabul ederse onu da tediye 
ederiz. Eytam sandığı için de dört yüz bin li
ra Maliye bütçesinde, ve eytamdan alman pa
ra da ilâve edilmiştir. Yeni yapılan tadilâttan 
eytamdan alınan dört yüz bin Mra da ilâve 
edilmiştir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
Müvazenei Maliye Encümeninin Reisi ile za-
tıâlinizin beyanatı bunların tesviye edildiği ve 
hiç bir mahzur olmadığı... 

MALİYE VEKİLİ APDÜLHALİK B. (Kân-
gırı) — Hangisi efendim? isimlerini lütfen 
söyleyiniz omu da okuyalım. Müessesatı res-
mîyeden maksat nedir? Açık yazalım. 

MUSA KÂZIM Ef, (Konya) — Emniyet 
Sandığı. 

MALİYE VEKİLİ APDÜLHALİK B. (De
vamla) — Emniyet Sandığına borcumuz yok
tur. Varsa koyunuz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Olması muh
temeldir. Eğer yoksa bittarikülevlâ mahzur 
yok demektir. 

MALİYE VEKİLİ APDÜLHALİK B. (De
vamla) — Sayınız, onları kabul ediyoruz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Vardır. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (De
vamla) — Hangi müesseseyi resmiyedir? Ev
velden teşekkül etmiş askerî demiryolları var
dı. Onları bir müessese diye mi sayıyorsunuz? 
Onlardan para istiyoruz, onlar bizden değil. 
Müessesei resmiye diyorsunuz, sayınız hangisi 
ise buraya koyalım. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
bir hükmü umumi vaz'ediyoruz, tadada lüzum 
yoktur. Madem ki borç olmadığı beyan buyu-
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ruluyor. Şu halde umumi bir hüküm konması I 
ve istisna edilmesi lâzımgelen şeylerin tasrih 
edilmesi için ahkâm koymak lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Devamla) — Bir de tarihten bahsedi
yorsunuz ki bu da doksan tarihine kadar gi
der. Bu da doğru değildir, onu kabul edeme
yiz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — O tarihi 
1324 senesine getiririz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim eytam sandıklarından nakden alınan pa
raların bütçeye konulacağından bahsettiler. 
Bir de eytam müdüriyetleri tarafından idare 
olunan eytam namına öteye beriye icara verilen 
bâzı akaarat vardır ki bunlardan da Hazine 
zimmetinde kalan bâzı düyunat vardır. Mese
lâ, eytam namına çayır, tarla ve sair akaarat 
vardır. Bu suretle eytam müdüriyetinin Ha
zine zimmetinde alacağı kalmıştır. Eytam san
dık] anndar. alman, para başkadır. Bu suret
te alman ve Hazinede idare olunan parala
rın Hazine zimmetinde olması yine başkadır. 
Bu cihet birinci madde midir yoksa bu mad
dede mi dâhildir, eşhası hükmiye de mi dâhil
dir. Yoksa bu maddede mi dâhildir? Eytam 
sandıklarından nakden alınan para başka. Bir 
de eytam sandıkları namına idare olunan bâ
zı akaarat vardır. Eytam müdürleri tarafından 
ihale olunurlar. Bundan dolayı Hazinenin dü
yunat! vardır. Hazine bu kabil düyunatı nak
den almamış meselâ : Çayır veyahut başka tür
lü akaarat isticar edilmek suretiyle zimmetin
de kalmıştır. Bu paralar birinci maddedeki eş
hası hükmiyede mi dâhildir. Yoksa bütçeye 
koyduğunuz paralarda mı dâhildir Bunu izah 
buyurunun. ^ I 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. — 
Efendim. Bütçeye koyduğumuz paralar is
tanbul'da idarei sakıta zamanında alınmış pa
ralardır. Mütarekeden sonra İdarei Milliye tes-
süs etmezden evvel alınmış olan topyekûn bir 
para. Onu bu bütçeye koyduk ve iade ettik. 
Bütçeye konulan bu paradır. Başka bir para 
değildir. Dörtyüz bin liradır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — De-
mok ki emvali eytam namına konulan para
lar birinci maddede eşhası hükmiyede dâhil 
olmak lâzımgeliyor. Öyle midir? I 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA- ABDÜLHA
LİK B. — Eytam sandıkları matlübatlan var
sa onu bu maddede kabul ediyoruz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. — Malûmuâliniz 
eytam, sandıklarında olan paralar Hükümet 
tarafından alınmıştır. Bir de eytam müdür
leri tarafından idare olunan bâzı emval var
dır. Onları meselâ ciheti askeriyece vaziıyed 
edilmiş, vaziyed suretiyle askeriyenin elinde kal
mış Hükümetin zimmetine geçmiştir. Bu gibi 
düyunat birinci maddedeki eşhası hükmiye 
de mi dâhildir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. — Efendim, eytam sandığı dediğimiz 
oytam idaresidir. Taşrada eytam idaresi ey
tam sandığıdır. Başka bir eytam idaresi var 
mıdır? Onu ister kasasından çıksın ve ister 
diğer bir surette çıksın, Hazinede matlûbu
dur ve üçüncü maddede dâhildir ve başka bir 
idare namı altında bir şey yoktur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. — Bendeniz bunu 
sormak istiyorum; yani. bu gibi paralar nak
den alınmamış da bu evvelce arz ettiğim şekil
de alonmıs. 

REİS — Efendim, buradaki 1336 tarihinden 
sonra muhtelif tarihlerde.. Bu tarih Ziraat 
Bankasına mı. şâmildir, yoksa eytam sandıkla
rına mı şâmildir? Münir Bey takrirlerini izah 
buyurdular, Maliye Vekili Beyefendi de noktai 
nazarlarını söylediler. Münir Beyefendinin tak
rirlerini tekrar okuyorum. 

(Münir Beyin takriri, tekrar okundu) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey, muhtelif tarihlerde düyunu gayrimun-
tazama ta doksan tarihine kadar gider. Bu, 
hiçbir surette kabili kabul değildir. Zaten dü
yunu gayrimuntazama tedahül etmek yalnız 
Ziraat Bankasına mahsus olmak üzere bir ka
nun teklif edilmiştir. O da ayrıca müzakere 
edilecektir. Düyunu gayrimuntazamaya ait 
esası buraya vaz'decek olursak doksan üç ta
rihindeki tasfiyeye kadar muamele tedahül 
etmiş olur. Sakat bir yola gideriz. Binaenaleyh 
takriri kabul edemeyiz. 

MÜNİR B. (Çorum) — (Muhtelif tarih)i 
Maliye Vekili Beyefendi de kabul ettiler dü
yunu gayrimuntazama denilen şeyler zaten 
birtakım kavanine tabidir. 1324 senesi dense 
de denmese de - ki kendisince takririmi o su-
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retle takyide muvafakat ediyorum - maksat 
düyunu gayrimuntazama haricinde olan ve bi
naenaleyh müessesatı resmiye ve hususiyeye 
taallûk edon paraların bu kanunun hükmüne ta
bi olmadığını göstermektir. Kendileri de za
ten o esası kabul ettiklerini söylediler. 

REİS— Bu kanun hükmünün birinci mad
de de mebdei ve müntehası taayyün etmiştir. 
Takriri birinci maddedeki mebdei ve münte-
ha arasındaki muhtelif tarihleri kaydetmekte
dir. 

Binaenaleyh bu takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bulu
nanlar lütfen el kaldırsın. Terodüt hâsıl oldu 
efendim. Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen ayağa kalksın. Nazarı mütalâaya 
almıyanlar lütfen ayağa kalksın. Efendim tak
rir nazarı mütalâaya alınmıştır. 

İHSAN HAMİT B. (F,rmm) — Yalnız 1324 
senesinden itibaren olduğu tasrih edilsin. 

REİS — Efendim, takriri encümene veri
yoruz. Beçinci madde encümen tarafından tayye- ; 
dilmiştir. Altıncı madde, besinci madde olmuş
tur. 

REFİK B. (Konya) — Reis Beyefendi, Mu- j 
vazenei Maliye Encümeni tensip buyururlarsa ! 
madem ki ikinci madde tehir edildi. Bu mad- : 
denin de ikinci maddeyle alâkası vardar. ikin- \ 
ci maddenin müzakeresinden sonra bunun mü- I 
zakeresine devam edilirse daha muvafık olur. i 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ- ; 
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi- i 
antep) — Bu maddenin ikinci maddeye tesiri i 
yoktur. 

REFİK B. (Konya) —• Tesiri vardır. Arz j 
edeyim: Olabilir ki madde verecekleri izahat | 
ile başka bir şekil alır. O halde burada mahsup > 
muamelesinde (deyin ile matlûbatm bir şahıs- i 
ta içtimai aranmaz) diyor. Bu şart aranmıya-
caktır dedikten sonra ikinci maddenin alaca
ğı şekil ne olacak belli değildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Deyin, esami' namına mukayyittir. 

REFİK B. (Konya) -— Efendim, biraz ev
vel işaret ettim. Bir Yango veya Kiryakonun 
doğrudan doğruya hiyaneti ve cinayeti her su
retle sabit olmuş olan bir adamın matlûbatı, 
ibareyi aynen okuyacağım. (Bu kanun muci
bince yapılacak mahsup muamelesinde deyin ] 

ile matlûbun aynı şahsa aidiyeti aranmaz. Yal
nız Hazineye karşı deyin ve medyun vaziye
tinde bulunanların hududu millî dâhilinde mü-
temekkin olmaları şarttır) işte tasrih edilmi-
yen cihet budur ve bu maddenin müzakere
sinde Maliye Vekili Beyin, vereceği, izahata 
göre madde başka bir şekil alabilir. 

REİS — Efendim, bu maddenin müzakere
sini de ikinci maddenin müzakeresine tehir 
edelim diye Refik Beyefendi teklif ediyorlar. 
Kabul edermisiniz efendim? (Kabul sesleri) 
Efendim, encümen üçüncü maddeyi şu suretle 
tanzim etmiştir. 

Madde 3. — Taksime dâhil Düyunu Osma
niye ile istikrazı dâhili ve 1324 senesinden iti
baren muhtelif tarihlerde Ziraat Bankası ve ey
tam sandıkları gibi resini müesseselerin Hazi
nem Maliyede sabit olan matlûbatı ve idarei 
sakıta zamanındaki Hazine zimmetinde kal
mış olan depozito ve emanatı âdiye işbu ka
nun ahkâmına tâbi değildir. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi bu su
retle kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reye vaz 'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, yedinci madde, beşinci madde ol
muştur. 

Madde 5. — imtiyazlı veya ruhsatı resmiyeli 
«irketlerin takas ve mahsup muamelesi yal
nız kendi alacak ve vereceklerine münhasırdır. 

REİS — Besinci madde hakkında söz isti-
yen var mı efendim? (Hayr sesleri) Besinci 
maddeyi, aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum, Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Madde 6. — Muamelei mahsubiyenin icrası 
alâkadaramn 1341 senei maliyesi hitamına de
ğin Hazine zimmetinde sabit ve mütehakkık 
matlûbatm?, müşir mezabıt veya vesaiki bulun
dukları mahallin en büyük mal memuruna bais-
tida ibaretmeleriyle meşruttur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Müsaade buyuru-
lursa bir yanlışlık var. Hükümetin nazarı dik
katini celbedeceğim. 

REİS — Neye dair? 
EMİN B. — Eskişehir) — Sureti tediyeye 

dair maddede sarahat yoktur. 
REİS — Rica ederim söz istiyorsanız kay

dedeyim sıranız geldiği vakit söylersiniz. 
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MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim, bu madde de (Muamelei mahsubiyenin ic
rası alâkadaranın 1341 senei maliye hitamına 
değin zimmetinde sabit ve mütehakkık mat-
lûbatını müşir mezabıt ve vesaiki bulunduk
ları mahallin en büyük mal memuruna baisti-
da ibraz etmeleriyle meşruttur) deniliyor doğ
rudur. Fakat beyefendiler pek çoklarımızın 
malûmudur ki, gerek tekâlifi millîye, tekâ
lifi harbiye suretiyle gerek ciheti askeriye
ce işgal ve vaziyed suretiyle ahaliden alınan 
malların kısmı âzaminin mazbatalara verilme
miştir. İşgal zamanına ait muvakkat komis
yonlar teşkil edilmiş, o komisyonlar şimdi va
ziyed zamanı geçmiş ve ordunun oradan kal
kıp başka tarafa gitmesi ve ihtiyaç kalmama
sı dolayısiyle komisyonlar ilga edilmiş ve aha
linin yedinde bulunan kâğıt mazbatalara kuruş-
lu mazbatalara tahvil edilecekti. Bu mazbata
lar kuruşlu mazbataya tahvil edilmeksizin 
elyevm yedlerinde bulunuyor. Bunun alelusul 
kuruşlu mazbataya tahvili için Hükümete mü-
taaddit defalar müracaat ettikteai halde Hükü
met memurları bir türlü bunun çaresine baka
mıyorlar. Sebebi bir komisyon teşkil edile
cek, fakat bilâbedel kimse gelemiyor. Oraya 
alelusul bir kâtip tâyin edilecek o mazbata
ları aleddevam yazacak en aşağı altı ay, bir 
sene devam edecek, parasız kimse gelmiyor. 
Devairi sairede; alelhusus kadrolarının hari
cinde fazla memurlar yokki oraya bir iki 
kâtip getirsin. Bu mazbataları yapsın. Bu da 
olmuyor. Binaenaleyh ahalinin yedindeki maz
bata kalıyor. Şimdi bu kuruşsuz vesikaları ma
liye memurlarına götürse kuruşlu mazbataya 
tahvil edemez. Çünkü kayda, yok, kaydını ne
reden alayım diyor, ya ne olacak ben bilmem, 
valiye git söyle diyor. Valiye gider, vali de ba
na ciheti taallûku yoktur. Hangi zabit hanını iş
gal ettiyse git derdini ona anlat diyor. Bina
enaleyh ahali yedinde . bulunan vesikaların 
mazbataya tahvili hususu lâzımdır. Mademki 
baistida ibraz etmeleri ile meşruttur diyor. 
Binaenaleyh buraya şu kelimenin ilâvesi lâ-
zımgeliyor. Hükümetçe alınan emvali menku
le bedelâtı ile vaziyed ve işgal edilen mahal
lerin ashabına vesaik ve mezabıt verilmemiş 
ise alelusul mazbataları vermeye Hükümet 
mecburdur. Bu fıkranın ilâvesini teklif ediyo
rum. 

I BESİM B. (Mersin) — Efendim, bendeniz 
maddenin sureti tahririnde ufak bir hata gö
rüyorum, o da şudur; 

(Muamelei mahsubiyenin icrası alâkadara
nın 1341 senei maliyesi hitamına değin zim
metinde sabit ^e mütehakkik matlûbata) diye 
madde başlıyor. Malumuâlileri zimmet, müte
hakkik ve sabit değildir. Zimmette sabit olan 
devindir. Eğer bundan maksat asabı matlubun 
alacağı ise (Zimmetinde matlup) cümlesi zaittir. 
Yok, borçlu olan Hazine ise, o vakit şuraya 
şöyle bir kayıt koymak ve (Senei maliyesi hi-

I tamına değin zimmeti sabit ve mütehakkik) 
I denilmek lâzımdır. (Doğru sesleri) Çünkü (Sa-
t bit zimmet) denince borç olmak lâzımgelecek-
I tir. Aynı mânada kullanılamaz. Bendeniz 1341 
t senei maliyesi hitamına değin Hazine zimme-
l tinde denilmesini yani (Hazine) kaydınon ilâ-
I vesini teklif ediyorum. 

I 'EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, (Eytam 
| sandıklarının alacağı bu kanunda hariçtir) 
I Fakat bunun karşılığı yok. Rica ederim ahkâmı 
I umumiyeye tâbidir dersek kıyamete kadar gi-
I der. Bunun içinde birtakım şüheda evlâdı mev-
I cut ve bununla alâkadardır. Herhalde buna da 
i bir karşılok lâzımdır, bir maddeyle tasrih edil-
I melidhv 
I REİS — Rica ederim Emin Beyefendi, mad-
[ denin müzakeresinde burada bulunarak, o va-
I kit bu mütalâayı, söylemiş olsaydınız olmaz mıy-
[ di?.. 
I EMİN B. (Eskişehir) — Efendim zatiâliniz 
t davet ettiniz bendeniz söyledim. 

I HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen-
j dim, 1340 senei bütçesine eytam sandıkları için 
I tahsisat konmuştur. O, dörtyüz bin liradan baş-
I kaça tahakkuk ederse bittabi Meclisi Âlice ay-
I nca bir tahsisat verilmesi lâzımgelir, 

I REİS — Efendim, o maddenin müzakeresi 
I hitam bulmuştur. Tekrar müzakere açamam. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, 
muamelei mahsubiyenin icrası için Maliye Ve
kâleti burada mezabıtla vesaiki arıyor. Şimdi 
bir kısam mezabıt veseik vardır ki kaybolmuş
tur, bunun Hazinede kuyudatı dahi yoktur. 
Haydi bunun için ayrı bir madde teklif edile
bilir veya ayrı bir muamele icra olunur. Fakat 

I daha bir kısım vardır ki mazbatasını kaybet-



İ : 17 20 . 3 

mistir. Fakat kuyudatı resmiyesi devairi dev
lette mevcuttur. (Doğru sesleri) Bunları dahi 
Maliye Vekâleti vermektedir. 0,daima alacağı
nı alır vereceği olursa hiç aramaz. Onun için 
çok rica ederim bunu hiç olmazsa temin etmek 
için (Mal memurlarının baistida ibraz etmele
ri meşruttur, tâbiri var ya; ibraz etmelerinden 
sonra (Veya kaydı resmî ile ispat etmeleri 
meşruttur. Dersek mazbataları kaybolmuş, fa
kat kuyudu resmiyeleri mevcudolanların doğ
rudan doğruya mahsup muamelesi yapılmış 
olur. Ve bunlar da kurtulmuş bulunur. Ben
deniz maddeyi bu suretle teklif ediyorum. Ve 
bir de takrir takdim ediyorum. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Kuyudu 
resmiye muteber olsun. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Evrakı müs-
bite olarak mazbata, vesika isteniyor. Evvelce 
1331, 1332 de Topal İsmail Hakkı Paşa, Leva
zım Reisi olduğu zaman Alman bankalarından 
Türkiye'den gitme on, onikibin balya tiftik aldı. 
Doçe Banktan. Vesair bankalardan hattâ o tif
tikler mütareke sırasında Eskişehir'e naklolu
narak orada depo edildi. Tekrar oradan gitti, 
ne oldu, oldu. Kimse bilmez. 

Bu tiftikler yüzde seksen islâm ve Türk ma
lıdır. Bunlar istanbul'da Hıristiyan komüsyon-
cularına veya islâm komüsyoncularma gitti on
lar namına bankalarda merhundu. Onları şim
di Hükümet aldı. Bankalara ya mazbata ver
di veyahut vermedi. Bununla beraber istanbul 
ve izmir'den nice yapağılar aldı. Türkiye'den 
gitme binlerle vagon arpalar aldı. Bunlar silo
larda bilmem nerelerde müdahhar idi. Şimdi 
bunların sahipleri olan Türklerin elinde ne maz
bata ve ne de vesika vardır. Eğer komisyoncu
lar yedinde vesika varsa bilmem - belki vardır -
fakat diğerlerinin yedinde katiyen yoktur. Ban
kadan almanlar için bitemamiha banka namı
na mazbatalar verildi. Verilmediyse o da veril
memiştir. Şimdi tekmil alınan şeyleri Hükümet 
bankalarda anlaşıp parasını vererek mi kurta
racaktır? Yoksa sahiplerinden mi istiyecektir. 
Bunlar ne yolda olacaktır? Ve mazbata sahiple
ri ne yolda vesika göstererek bunları alabilecek
tir? Bunu lütfen izah etsinler. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — ikinci mad
de olmak üzere tekrar arz ediyorum. Bu husus
ta Maliye Vekili Beyefendiyle görüştük. Bura-
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da (Muamelei mahsubiyenin icrası 1340 sensi 
maliyesi hitamına kadar Hazine yedinde müte-
hakkik mezabıt ve vesaikle bulundukları mahal
lin en büyük mal memurlarına baistida müraca
at etmelidir.) diyor. Bu kayıt mazbatası alın
mış muameleyi mahsubiye için bir maddedir. 
Hiçbir mazbata almamış, iane olarak bırakmış 
veyahut mazbatasını almış da zayi eylemiş kim
seler vardır ki, bendenizin mâruzâtım bunlar 
için buraya bir fıkra ilâvesi idi. Ya hiç mazba
ta almamış veyahut takibetmemiş veya zayi et
miş, veyahut namı ahara muharrer olduğundan 
dolayı alamamiş komüsyoncuda bulunmuş, işte 
bu gibiler için tarihi müracaattan itibaren bir 
sene müddet teklif ediyorum/Bir fıkra olarak; 
1339 nihayetine kadar her hangi bir sebeple sa
bit ve mütehakkik olmıyan ve esbabı sübutiyesi 
bulunan düyun ashabı işbu kanunun tarihi neş
rinden itibaren mahtallinin en büyük memuru
na müracaat eder tarzında bir hak verelim. Bu 
müracaat üzerine sahibi istidaya bir müddet mü
racaat verilir. Müddeti mezkûrenin mürurun
dan sonra müracaatları kabul olunmaz, işte bir 
sene hakkı müracaat veriyoruz. Ondan sonra 
mazbatayı almak için takibeder. Bu hususu arz 
ettiğim gibi Maliye Vekili Beyefendi ile görüş
tüm. (iyi, kabul ederiz sesleri.) 

EYÜP SABRI B. (Konya) — Efendim; mad
dede (mezabıt ve vesaik eshabı; bulundukları 
mahallin en büyük mal memurlarına baistida 
müracaat etmeleri meşruttur.) deniyor. Burada
ki (baistida) kaydının hikmeti vücudunu anlı-
yamadım. Bu tâbir bendenize güya halkın Hü
kümet kapılarında meşgul olduğu kâfi değil
miş de bir de arzuhalcilerin kapılarının önün
de dolaşması icabediyor gibi geliyor. Esasen 
bir mazbatayı ibraz eden adamın müracaatını 
mal memuru bittabaii anlıyacaktır. .Çünkü maz
batadır ve bu parayı ver demektir.' Onun için 
maddede (baistida) kelimesinin yerine (mak
buz) mukabilinde kaydının ilâvesini teklif ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. 
(Kângırı) — Efendim, istidadan maksat, res
mî bir muamele yapmaktır ve yedine resmî bir 
vesika vermektir. Eğer bu, maksadı temin et
miyorsa tekliflerini kabul ediyorum. Fakat bi
zim yaptığımız ahalinin lehinedir ve onun için 
(baistida) kelimesini koyduk. 
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ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim, dokuzun- | 
cu maddede, halkın hukukunu siyanet etmek I 
için en mühim iki mesele vardır; (mezabıt ve 
vesaik) deniyor. Malûmuâlinizdir ki, mazbata
lar bizde iki türlüdür. Birisi Hükümet tarafın
dan; gerek bir tüccardan ve gerek su veri saire 
ile alman mala karsı doğrudan doğruya verilen 
bir mazbatadır. Ve diğer bir kısım mazbata 
vardır ki, halkın en ziyade mutazarrır olduğu 
aksam da bu mazbatalardır. Meselâ bir alay 
geçiyor. Filânca köye uğramış. O köyün (150 -
200) koyununu almış, götürmüş ve köylünün eli
ne kaymakam veya binbaşı filân diye bir maz
bata vermiş. Bu, yalnız alay kumandanına in
hisar etmiyor. Tabur kumandanlarına da sirayet 
ediyor. Bir yerden on araba, otuz çift öküz 
almış, mazbata da uydurmuş. Beri tarafta müf
reze bir kıtanın seyyar bir halde bulunan bir as
ker kolu köyün yerine gelmiş hattâ bir köyün 
değil beş, on köyün esterini, atmı toplamış gö
türmüş Alelusul bizde binek tâbir edilir. Eline 
küçük bir vesika vermiş. Çavuş demiş, zabit de
miş altına bir imza atmış. Bunları götürüyor
lar Hükümete. Hükümet diyor ki ben böyle 
seyyar bir alay kumandanının veyahut tabur 
kumandanının mazbatasını kabul edemem. Bu, 
bence meçhuldür. O halde halkın ekserisinin hu
kuku bu suretle zayi edilmiş oluyor. Onun için 
buradald mezabıt veyahut vesaikten maksat ne
dir, Hükümet bunları da kabul ediyor mu, et
miyor mu? Bunu anlamak istiyorum. 

KALvYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (Kân-
gırı) — Efendim, Heyeti Celile; kabul etti, Mü-
dafaai Milliye Vekâleti ile Maliye Vekâleti müş
terek bir talimatname yaptı. Bunu yeni tamim et
ti, gazetelerde de sureti vardır. Heyeti celilenin 
kabul buyurmuş olduğu kanuna tabidir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bunlar, bu mezabıt 
ona ait değildir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey, bir sual soracağım. 

MUSTAFA FEVZİ E. (Konya) — Malûmu-
âliniz, kanunlarda fazla kelime istimali caiz 
değildir. Burada iki kelime var. Birisi mezabıt, 
diğeri de vesaiktir. Bunların mânasını tefsir 
buyursunlar, mazbata neye derler, vesika neye 
derler? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, elinde muameleli kâğıdı olur. Daha evvel | 
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söz söyliyen rüfekanm söyledikleri şekilde her • 
hangi bir kıta giderken bir şey alır elime bir 
kâğıt verilir. O kâğıt komisyona gider. O kâğıt 
mahallî hükümette mevkii muameleye konulur. 
Fakat henüz komisyona gidip te mazbatayla 
mübadele edilmemiş, elinde bir vesika kalır. 

FEYZİ Ef. (Konya) — Mazbata hangisi
dir?. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Mazba
ta, Tekâlifi Harbiye komisyonlarının vesaiki 
nakliye komisyonlarının Kanunu Mahsusunun 
tarifatı veçhile vermiş olduğu mazbatalardır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, zıyaa uğrayan vesaikin nüshai saniyeleri 
verilmiyor deniliyor. Bu cihet temin edilmiş 
midir? Yani nüshai saniyeleri veriliyor mu? 
Bunu soruyorum efendim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim 
zayi olan mezabıtm nüshai saniyelerini vermek 
için Maliye Vekâleti bir teklif vermiştir. Encü
mende tetkik edilmektedir. Getireceğiz diye 
demin beş dakika evvel Hasan Fehmi Bey söy
ledi. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Altı 
ay evvel bu mevzuubahsolmuştu Daha henüz 
gelmemiştir. Bu çok şayanı teessüf bir mesele
dir. Binaenaleyh, teşriini teklif ediyorum. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
324 numarada 1337 senesi Temmuz ayında 
81 400 kuruşluk koyun verilmiş. Zeynel aşire
tinden Haydaroğlu Hasan namında birisi tara
fından. Müoadelei Milliye zamanında olan 
borçların verilmesi hakkındaki emrin tebli
ğinden Mr gün evvel mazbatayı çaldırmış, şim
di tarihi malûm ve muyyen, şahsı da malûm ve 
muayyen olduğu halde mazbata çalındığından 
dolayı Hükümet mazbatayı getir, ondan sonra 
parayı vereyim diyor. Halbuki mazbata ma
lûm, para alınmadığı da muhakkak Hükümet 
te bunu biliyor. Binaenaleyh bu gibiler hakkın
da teshilât gösterilmelidir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendi
ler bu zayi olan mazbatalara nüshai saniye ve
rilmesi ve Maliye Vekâletinin de şimdiye ka
dar bu işi tehir etmesi ve Encümenin1 de uzun 
müddetten beri bu işin içinden çıkıp da Meclisi 
Âlinize sevk edememesinin sebeplerini arz ede
ceğim. 

Bu encümenin ruznamesindedir, yakin bir 
zamanda Heyeti Celilenize arz edeceğiz. Ne şe-
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kilde kabul buyurursanız o şekilde kararınızı 
verirsiniz. Bu meselenin içinden ne için çıkı
lamıyor? Esbabı nedir? Malûmuâlileri Harbi 
Umumide birçok yerler ve havalii Şarkiye düş
man istilâsına mâruz kaldı. Ahali dahile hicret 
etti. O vakit Hükümet bedelleri müeccel olan 
bu tekâlifi harbiye, vesaiki nakliye mazbatala
rından 100 liraya kadar olan miktarı hangi 
mal sandığma müracaat olunursa derhal tes
viye edin diye emir verdi, istiklâl Muharebe
sinde de Garbi Anadolu'dan iltica eden ahali
nin yine aynı surette tekâlifi harbiye, tekâlifi 
milliye mazbatalarından 150 liraya kadar maz
bataların ashabı nereye hicret etmiş iseler ora
ya müracaat etsinler ve oradan mazbata ibraz 
ederek paralarını alsınlar diye tamim yapıldı. 
Muhacirlere bir yardım olmak üzere İM idare 
de bu teshilatı gösterdi. Tekâlifi Milliye emri 
neşredüdiği vakitten tekâlifi milliye emrinin 
bir maddesi de tekâlifi milliye mazbataları as
habı harçiten mal celbettikleri takdirde güm
rük rüsumuna karşı muamelei mahsubiye icra 
edilmesini âmir idi. Meselâ misal olarak arz 
ediyorum. Çorum'da alınan bir tekâlifi milliye 
mazbatası acaba Samsun'da veyahut İnebolu'
da gümrük resmine mahsubedildi mi, yoksa za
yi mi oldu? Şimdi İM muamelei resmiye var; 
bir vesaik var, bir de muamelei mahsubiye var. 
Bunların iltibasını ref etmek ve nüshai saniye 
vermek için ne gibi esas tesbit edeceğiz? Maliye 
bununla meşgul. Encümen tediye edilmiş bir 
parayı bir daha nüshai saniye şeklinde ikinci 
tediyeye mahal bırakmıyacak ve fakat hakika
ten zayi olmuş ve bedeli alınmamış olan kısmı
nın da nüshai saniyesini temin ederek eşkâli 
taharrisi ile meşguldür. Esbabı teahhur budur. 
Burada alelıtlak bir hüküm verilir ise arz et
tiğim gibi mükerrer tediye ihtimali kuvvetli
dir. İhtimal değil varittir. Ve emsali de mev
cuttur. Hattâ İstiklâl Muharebesi esnasında 
ücretle nakliyat ve sevkıyat yapan müteahhit
ler (aldığımız mazbataları zayi ettik) diye nüs
hai saniye aldılar ve mükerreren tediyat vuku-
bulduğu veznenin teftişinde tahakkuk etti. Ve 
bu bir - iki değil, bu muamele tekerrür ve te

vali etti. Binaenaleyh nüshai saniye verebilmek 
için esaslı tedbir almak, esaslı tetMkata müs-
tenidohnak lâzımgelir. Şimdi Heyeti Celilenize 
bir şekil arz edeceğiz ve encümenin ruzname-
sinde dâhildir. Belki bir hafta veya on güne 
kadar gelir Meclisi Â l o şekle göre mazbatala
rını kaybedenlere ne gibi kayıt ve şart altında 
nüshai saniye verileceğini tâyin buyurursa Ma
liye Vekâleti de tatbikatına geçecektir Teah-
hurun esbab ve illeti budur. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, Hasan 
Bey buyuruyorlar ki bir kere bu tediye mesele
si var, bir de muamelei mahsubiye var. Bende
niz anlamak istiyorum. Acaba bu muamelei 
mahsubiye 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — O kanunu 
da müzakere etsek olmaz mı? 

MUSTAFA B. (Devamla) — Rica ederim 
altı aydan beri encümendedir. Ashabı mesa-
lih size müracaat ediyor. Niçin çıkarmıyorsu
nuz? Muamelei mahsubiyeyi acaba Maliye Ve
kâletinin bütün memurini kuyudata tâbi tut
muyor mu? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bey
efendi. Ankara'da alınan bir tekâlifi millîye 
mazbatası Sinop'ta mı mahsubedildi, Samsun'
da mı, İnebolu'da mı İzmit'te mi? Çünkü emri 
mutlaktır efendim. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Hepsini top
layınız, nedir bu... 

REİS — Efendim, müzakereyi daha ziyade 
idameye imjkân yoktur. Bu gece Leylei Be
rattır. Şimdi altıncı maddeye ilâva olunmak 
üzere takrirler var. Binaenaleyh bu takrir
leri mütalâa etmek üzere müsaade ederseniz 
encümene verelim. (Muvafık sesleri) Orada 
tetkik olunsun. Kabili kabul olan kısımları 
hakkında encümen noktai nazarını izah eder. 
Tetkikat yapar, lâzımgelen izahatı verir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Celseyi 
de Leylei Berat hürmetine tatil buyurursanız 
daha iyi olur. 

REİS — Efendim, Cumartesi günü bermutat 
içtima etmek zere celseyi tatil ediyorum. 

- Hitamı müzakerat : Saat : 5,26 
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4. — SUALLE 

9. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
Mektebi Harbiye ve tıbbiyei askeriyeden 16 
Kânunuevvel 1339 tarihinde ikmali tahsil edenlere 
yüz ellişer lira itasında neden tereddüt edildi
ğine dair sual takririne Müdafaai Milliye Ve
kili Kâzım Paşanın tahriri cevabı. (6/147) 

~ Riyaseti Celileye 
Mektebi Harbiye ve Tıbbiyei Askeriyeden 

neşededecek efendiler verilmekte olan yüzel-
Hşer liranın 16 Kânunuevvel 1339 tarihinde 
ikmali tahsil edenlere verilmesinde tereddüt 
edildiği anlaşılmıştır. Bu tereddüdün sebe
bini ve ne yapılmak mutasavver olduğunu şi
fahen Müdafaai Millîye Vekâletinden sual 
ederim. 

17 Şubat 1340 

Muş Mebusu 
Osman Kadri 

l, CEVAPLAR 

i T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
18 . 2 . 1340 tarih ve 6/147 numaralı tezke-

; rei celileri cevabıdır. 
j Mektebi Harbiye ve Tıbbiyei Askeriyeden 

neşet edecek efendilere verilmekte olan yüzel-
lişer lira teçhizat bedeli; zâbitanın Zammı Maaş 
Kanununun dördüncü maddesi (Makam maaş 

1 ve müteferrikası hakkındaftd 11 Mart 1338 
tarihli Kanunun birinci maddesi müstesna ol
mak üzere makamı müteferrikası ve seferberlik 
ve cephe zammı maaşı ve melbusat ve teçhizat 

j bedeli hakkındaki kanunlar ile işbu kanuna 
I mugayir bulunan ahkâm mülgadır diye mu-

sarrah olmasına binaen mumaileyhime ait teç-
ı hizat bedelâtmm itasına imkân kalmadığı 
I arz olunur. 
I 8 . 3 . 1339 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

ı | * » « 
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1334 senes Seyri Sefain Bütçesi baklandaki Kanunun netieei arası (Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler 127 
Kabul edenler 126 
Reddedenler 1 
Müstenkifler 0 

(Kabul edenler) 

Hilmi B. (Artvin), Talât B. (Ardahan), Sa
fa B. (Adana), Besim Atalay B. (Aksaray), 
Esat B., Nafiz B. (Amasya), Ahmed Saki B., 
BuratB. (Antalya), ihsan B. (Ankara), Faik B., 
Hüseyin Rıfkı B. (Edirne), Faik B., Recai B., 
Hamdi B. (Ordu), Raif E l , Oazim Ef., Ziya 
Ef. (Erzurum), Fikret B., Halil B., ibrahim B.̂  
Ahmed iffet B. (Ertuğrul), İhsan Mamit B., 
Kâzım Vehbi B., ihsan B. (Ergani), Şükrü B,, 
Osmanzade Hamdi B. (izmir), Mükerrem B. 
(İsparta), Ali Rıza B., Abdürrahman Şeref B,, 
Süleyman Sırrı B. (istanbul), Arif B. (Eskişe
hir), Naci B., Hüseyin Bey, Mustafa R., Muhit
tin B. (Elâzığ), Yahya Kemal B., Ali Ef. (Ur-
fa), Emin B. (içel), Mustafa Fehmi Ef., Re-
fet B. (Bursa), Hamdi B., Süleyman Sırrı B. 
(Bozok), Emin Cemal B., Şükrü B. (Bolu), 
Sami Rifat B., Mehmed B. (Biga), Cemil B. 
(Tekirdağ), Cavid Pş., Talât B. (Canik), Şa-
kir B. (Çatalca), Dr. Mustafa B., İsmail Ke
mal B., Münir B., ismet B. (Çorum), Nazmi B. 
(Hakkâri), Ahmed Şükrü B. (Rersim), Hay
dar Rüştü B., Dr. Kâzım B., Yusuf B., Mashar 
Müfid B., Necip Ali B. (Denizli) Sabit B. (Kay
seri), Zülfü B., Feyzi B. (Diyarbakır), Fuad B., 
Ali B. (Rize), Yusuf Ziya B. (Zongııldak), 

Halil Rıfkı Ef., Mahmut B. (Siirt), Kadri Ah
med B. (Siverek), Muammer B., Halis Turgut 
B., Ziya B., Eaıim B. (Sivas), Mehmed Sabri 
B., Kemal B. (Saruhan) Abdullah B., Rahmi B. 
(Trabzon), Hafız Şahin Ef., Ali Cenani B. (Ga
ziantep), Ömer Ef. (Kars), Dr. Fuat B. (Kırk
lareli), Osman Niyazi B., Hulusi B,, Ali Şuuri 
B., Mehmed Cavit B., Ahmed Süreyya B. (Kare
si), İsmail B. (Karahisarı Şarki), İzzet Ulvi 
B., Musa Kâzım B. (Karahisarı Sahip), Halit B., 
Hasan Fehmi Ef., Ahmed Mahir Ef. (Kastamo
nu), Tevfik Fikret B., Refik B., Naim Hazım 
Ef., Mustafa Feyzi Ef., Eyüp Sabri B. (Konya), 
Ali Rıza B., Yahya Galip B. (Kırşehir), Nuh 
Naci B., Dr. Halit B., Ahmet Hilmi B. (Kayseri), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Zeki B., Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), Talât B., Rifat B., Mustafa 
Abdülhalik B., Ziya B. (Kângırı), Ragıp B., 
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Kâzım B., Hacim 
B., Şevket Ef. (Giresun), Derviş B., Abdürrez-
zak B. (Mardin), Niyazi B. (Mersin), Hacı 
Mehmed Ef., Abdülkadir B. (Maraş), Hacı Be
dir Ağa, Reşit Ağa (Malatya), Esad Ef. (Men
teşe), Ata B., Galip B., Ebubekir Hazım B. 
(Niğde), Münib B., Hakkı B. (Van). 
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