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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat, Saat : 1.55 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Talât Bey (Kângırı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Sayfa 
6. — Kırkkilise isminin «Kırklareli» ne tah

vili hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(4/238) 155 

7. — 1340 senesi Diyanet işleri Reisliği büt
çesinin 208 nci faslının birinci maddesinin un
vanı esnayı tabıda sehvi tertip olarak yanlış 
vazedildiğinden tashihine dair Diyanet îşleri 
Reisliğinin tezkeresi ve Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbatası. 155:156 

8. — 1340 senesi Bahriye bütçesinin hini 
tanziminde Bahriye Çırak Mektebinin, talebesi 
mevcut olmadığından tahsisatı vazedilmiyen, 
ikinci sınıfı maaş farklarının tahsisatı mevcu-
de tasarrufatından itasına dair Umuru Bahriye 
Müdüriyeti tezkeresi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 156:157 

CELSE 

it, Saat : 1.55 

zım Paşa 

im), Ragıp Bey (Zonguldak) 

SIK HÜLÂSASI 

vuku bulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç 

sene müddetle tecili hakkında (2/279) numaralı 

teklifi kanunisi ve iktisat, Kavaninû Maliye En

cümenleri mazbatalar iyle mezkûr teklifin terci-

han tetkik ve kabul edilmesine dair İstanbul 

Mebusu Hamdullah Suphi Beyin takriri ve 

Muvazenei Maliye ve Adliye Encümenleri maz

bataları. 148:153 

5. — Divanı Muhasebat Reisi saniliklerine 
vekâleten tayin edilecek zevata verilecek vekâ
let maaşı miktarına mütedair Harcırah Karar
namesinin fıkrai mahsusasının lüzumu tefsiri 
hakkında Divanı Riyasetin (3/300) numaralı tez
keresi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 153: 

155 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: I 

YİRMÎBtRlNCl İÇTİMA 

13 Kânunuevvel 1340 Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikât zap
tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Ev
rakı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 
Meclisin elektrikle tenviri için muktezi motor ve 
teferruatının pazarlık suretiyle mubayaası hakkın
daki teklifi kanuninin mütaceliyetle müzakeresi ka
bul edildi. Müteakiben İspirto resminin tezyidi hak- | 

kındaki kanuna müzeyyel kanun ikinci defa olarak 
tayini esami ile reye vazolunduktan sonra sivil etib-
banın hizmeti mecburesi hakkındaki kanuna tezyili 
teklif edilen mevaddı kanuniyenin müzakeresine ge
çildi. Ve cereyan eden müzakere neticesinde Sıhhiye 
Encümeninin tanzim ve teklif ettiği maddeler aynen 
ve kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olun
du. Badehu Mustafapaşa Kazanımın lağvına, Resü-
layh Kazasının müceddeten teşkiline mütedair kanu
nun ikinci müzakeresine başlanarak mevaddı kanuni
yenin birisi tashihen, diğeri aynen ve kanunun he
yeti umumiyesi dahi ekseriyetle kabul edildi. Ve mü
teakiben berayi teneffüs celse tatil olundu. 

— 135 -~ 



î : 22 15 . 12 . 1340 C : 1 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek petrol ve 

müştakkatı madenleri hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresine iptidar olundu. Ve müzakere netice
sinde mezkûr lâyihanın tamiki tetkikat zımmında, Ti
caret Encümenine iadesi kabul edildi. Yunanistan ve 
Romanya Hükümetleriyle münasebetimiz hakkında 
Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin sualine Hari-

Lâyihalar 
/. — Memurini maliyenin intihap ve terakkisi 

hakkında kanun lâyihası (1/560) 
REİS — Encümeni mahsusuna havale ediyoruz. 
2. — Anonim şirketler hakkında kanun lâyihası 

(H561) 
REİS — Kavanini Maliye ve Ticaret Encümenle

rine havale ediyoruz. 

3. — Nafaka Kanun lâyihası (1/562) 
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Büyük Millet Meclisinin İdare Heyetinden 

mevrut, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin me
murin maaşatı faslına yüzotuz Ura tahsisatı munzam-
ma itasına dair teklifi kanuni (2/390) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Bayazıt Mebusu Şefik Beyin; Muhacirin 
nizamnamesine muvakkat bir zeyil ilâvesi hakkında 
teklifi kanunisi (2/391) 

REİS — Dahiliye ve İskân Encümenlerine hava
le ediyoruz. 

Mazbatalar 
/. — Ziraat t e müstamel olup, hariçten ithal edi

lecek mevadı müştaile gümrük resmine dair 12 Ni
san 1334 tarihli kanuna bir maddei muzeyyele ilâ
vesi hakkında (1/503) numaralı kanun lâyihası. Zi
raat ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

2, — Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vâki 
olan zühulün tashihine dair Başvekâletten mevrut 
(3/298) numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Her iki mazbata ruznameye alınmıştır. 

Tezkereler 
1. — Emvali metrukeye ait 15 Nisan. 1339 tarihli 

kanunun altıncı maddesinin tefsirine ait tezkerenin tek-

ciye Vekili Şükrü Kaya Beyin cevabı istima olundu 
ve badehu ispirto resmine müteallik kanunun 123 rey 
ile kabul edildiği makamı riyasetten tebliğ ve Pazar
tesi toplanmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Zap
tı sabık hulâsası aynen kabul olundu. 

rar tetkik edilmek üzere iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/328) 

REİS — Okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Emvali metrukeye ait 15 Nisan 1339 tarihli ka

nunun altıncı maddesine müteferri olmak üzere ta-
haddüs eden bazı mesail hakkında tekrar tetkikatta 
bulunulmasına Maliye Vekâleti Celilesince lüzum 
gösterilmiş olduğundan maddei mezkûrenin tefsiri
ne mütedair 11 . 10 . 1339 tarihli ve (6/188) numa
ralı tezkerenin iadesine müsaadei riyaset penahile-
rini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim! Hükümetin talebi üzerine iade 
ediyoruz. 

2. — Cemiyeti Akvam Komiseri Mösyö Pikar'ın 
139 senei maliyesine ait matlubatının tesviye edilebil
mesi için 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair olan (1/534) numaralı kanun lâyihası
nın tekrar tetkik edilmek üzere iadesi hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/330) 

REİS — Okunacak: 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1340 senesi Nafıa bütçesinin 258 nci Demiryollar 
ve Limanlar faslının 3 ncü Cemiyet Akvam Komiseri 
maaş ve masarifi maddesine mevzuu on bin liralık 
tahsisata 1339 senesi zarfında ifa edilen hizmetten do
layı binyediyüz onbeş liranın ilâvesine mütedair 
17 . 11 . 1340 tarih ve 6/3958 numaralı tezkere ile 
arz olunan 1100 numaralı lâyihai kanuniyenin bazı 
tetkikat yapılmak üzere istirdadı Nafıa Vekâleti Ce
lilesince talep edilmekte olduğundan muamelei lâ-
zımenin ifasına müsaadei riyaset penahilerini istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

JKI 2. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Efendim! Hükümetin talebi üzerine lâ-
lihayı iade ediyorum. 

3. — Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten gelen tezkere (3/327) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
4. — 1341 bütçelerinin tetkik ve ihzarıyla meşgul 

olan Muvazenei Maliye Encümeni azalarının bu ay 
nihayetine kadar mezun addedilmeleri hakkında Mu
vazenei Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresi (3/331) 

. REÎS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Encümenimiz azasının 1341 senei maliyesi bütçe

lerinin tetkik ve ihzariyle meşgul bulunmalarına bi
naen bu ay nihayetine kadar Heyeti Umumiye mü
zakerelerine iştirak edememek iztirarında kaldıkla
rından kendilerinin mezkûr müddet zarfında mezun 
addedilmeleri keyfiyeti encümen kararıyla arz olu
nur efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reis Vekili 

Mazbata Muharriri 
Çatalca Mebusu 

Sakır 
ŞAKlR BEY (Çatalca) — Müsaade buyurulur mu 

Reis Paşa? 
REİS — Buyurun efendim. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Muvazenei 

Maliye Encümeni bütçe tetkikatına başlamıştır. Per
şembe gününden itibaren devair bütçelerinin tetkika
tına başlıyor. Herhalde encümenin noktai nazarı Mec
lisi Âlinin bütçe üzerinde azamî bir surette tetkikat 
icrasına vakit bulabilmesini temin için kabil olabil
diği kadar bütçeleri erken tetkik ve erken Meclisi 
Âliye takdim etmektir. Bunun için Encümen azası
nın Heyeti Umumiyenin içtimalarından af buyrul-
malarını rica ediyoruz. Zaten evvelce de Meclisi Âli
niz Memurin Muhakemat Encümeni için bunu kabul 
etmişti. Teamül de vardır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — İki 
Encümen azasının mezuniyet alması acaba ekseriyeti 
ihlâl etmez mi? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
Meclisi Âlinin Encümenlerine tayin edilmemiş, de
vam etmeyen bir arkadaş yoktur. Bugün Memurin 
Muhakemat Encümenine, yarın Muvazenei Maliye 
Encümenine, derken Meclis yok. Muvazenei Maliye 
Encümeni için geçen sene bir çarei hal bulmuştuk. 
Geçen sene Encümende meşgul bulunan azalann 
Encümende meşgul oldukları Riyaset tarafından Di

vanı Riyasete bildirilir ve onlar mezun gibi addedi
lirdi. Encümende altı aza meşgul iken mütebakisinin 
de mezun addedilmesi doğru bir şey olmaz. Her gün 
müzakerede ekseriyet bulamıyoruz. Binaenaleyh Mu
vazene Encümeni, her gün orada bulunan arkadaşları bil
dirir. Divanı Riyasetçe bu arkadaşlar mezun addedilebi
lir. Bunu Divanı Riyasetin nazarı dikkatine arz ediyo
rum. Sonra netice suiistimale varabilir. Hem encüme
nin faaliyetine mani olmamak, hem de Meclisin faa
liyetini takim etmemek için Divanı Riyasetin bu hu
susta idarî bir karar vermesi doğru olur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen namına bu 
teklifi kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim! Encümendeki rüfeka bütçeyi 
müzakere ederlerken şayet Mecliste nisap hâsıl ol
mazsa gelirler reye iştirak ederler, yine vazifelerine 
giderler. Encümen bu baptaki müzakereden de ma
lumat hâsıl etmiştir. Bu takriri Encümene iade ediyo
ruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Karara 
hacet yok Paşa Hazretleri. 

REİS — Takriri bu mealde Encümene tevdi edi
yoruz efendim. 

5. — Mücadelei Milliyede hizmetleri sebkedenlerin 
taltiflerine dair olan 24 Kânunusani 1340 tarihli ka
nun muhtacı tefsir olmadığı cihetle bu bapta evvelce 
takdim edilen (3(318) numaralı tezkerenin iadesi 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/329) 

REİS : Okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

26 . 11 . 1340 tarihli ve (6/4070) numaralı tez
kere ile tefsiri arz olunan Mücadelei milliyede hiz
metleri sebkedenlerden fevkalâde terfi etmemiş olan
ların taltiflerine mütedair 400 numaralı kanunun 
ahiren icra kılınan tetkikatta muhtacı tefsir olmadığı 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden iş'ar edilmiş 
olmakla bu baptaki tezkerenin iadesine müsaadei Ri
yaset penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim, hükümetin talebi veçhile tezkere 
iade ediliyor. 

Takrirler 
1. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, mütekaidini 

mülkiye ve askeriye cüzdanlarını biran evvel ihzar 
ve mahallerine irsali temenniyatına dair takriri 
(3/104) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
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2. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; memurlara 
verilmekte olan zamaimin nüfus esası üzerine hesap 
ve tayini için hükümetçe ittihazı tedabir olunması 
hakkında temenni takriri (4/105) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

3. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; sefa
ret erkânı ve devairi merkeziye rüesası müstesna ol
mak üzere alelade samiine duhuliye varakası itası 
usulünün ref'i hakkında bir karar itasına dair takri
ri (4/227) 

REİS — Nizamnamei Dahilî Encümenine veri
yoruz. 

4. — Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Adil Bey
lerin; Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 1341 
bütçesinin Kânunisani iptidasına kadar intaç edilerek 
Heyeti Umumiyeye şimdiden tahtı karara alınmasına 
dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Hükümetimizin icraatını teahhurdan kurtarmak 

ve kırtasi muamelâta meydan kalmamak ve muvak
kat bütçeye ihtiyaç hasıl olmamak üzeıe Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunan umumî bütçenin Kâ
nunisani iptidasına kadar intacedilerek haftasında 
Heyeti Umumiyede müzakere edilmesi hususunun şim
diden tahtı karara alınmasını teklif eyleriz. 

Karesi Karesi 
Haydar Âdil Mehmet Vehbi 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bilmem ka
çıncı defa bir temennii muhal olacak (Değil sesleri) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Temennii imkân 
olacak. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Öyle zannediyorum. İn
şallah muhal olmaz. Malumuâiileri her sene bütçe 
Marttan sonra bizden çıkar. Nitekim geçen sene Bü
yük Millet Meclisinden bir bütçe çıktı. Fakat onun 
da alelacele nasıl çıktığını hepimiz gördük. Ondan 
evvel hep sâl muhasebesi rüyet ettik. Kendimizi ma
zur gösterebilmek için mücâhedei milliye vardır, mü-
dafaai memleket vardır. Bütçenin tespitine imkân 
yoktur; şudur, budur dedik. Fakat geçen sene bu şey
ler olmadığı için - bu mazeretleri olmadığı halde -
hükümete Mart, Nisan avansları verdik. Malumuâli-
nizdir ki avans, hükümete iş gördürmez. Avansı ala
cak, telgrafla verecek Divanı Muhasebattan yeniden 
vize ettirecek ve tekrar avans alacak, tekrar telgrafla 
verecek ve diyecek ki; senini sabıkada olduğu gibi 
şimdilik idarei umur edin. Masarifi mübreme ve mü

himine ile iktifa edin. Yeni havaleyi bütçe Meclis
ten çıktıktan sonra bildiririz. Bütçe Mayıs veya Ha-
ziran'da çıkacak ve o vakit taksimat başlayacak ve 
vilâyata taksimatı gönderilen muvakkat bütçelerden 
mahsubunun icrası ve sairesi ancak iki ayda olacak, 
nihayet Ağustos'ta Bayazıt'de, Erzurum'da hatta Ka-
resi'de ve hatta Eskişehir'de mal memurlarının eline 
havalesi verilecek kanunu mucibince münakaşaya ko
nacak, müzayedeye konacak şu olacak, bu olacak 
derken kış gelecek. Meclisin önündeki yol gibi her
kes bataklıkta kalacak. Binaenaleyh bu böyle olmak
tansa hiç olmazsa bu sene olsun bütçeyi çıkaralım. 
Bütçeyi Hükümet Encümene vermiştir. Şimdi me
suliyeti maneviye Meclisin, Encümenin üzerindedir. 
Eğer Encümen bu bütçeyi 1 Kânunisanide Heyeti 
Umumiyeye takdim edebilirse Nizamnamei Dahili
miz mucibince haftasında - yani bütçenin tab ve tev
ziinden sekiz gün sonra ki, bendeniz böyle sekiz gün
de verebileceklerine ne kanaatim ve ne de imanım 
yok ya, hatta ihtimal bile yok. Şayet verirlerse - tab 
edilecek, filân olacak ondan sonra yani Kânunisani-
nin onunda buraya gelecek, bir hafta sekiz gün son
ra müzakeresine başlanacak. Bir hafta Heyeti Umu
mi yesi hakkında, ondan sonra da fasılları hakkında 
bilmem her vekâlet hakkında müzakere, derken ben 
eminim ki nihayet yine Mart'ta muvakkat bir bütçe 
yapacağız ve yine Hükümetimizin iş görmemesine se
bep olacağız. Onun için hiç olmazsa Kânunisani ip
tidasında gelsin de bir aylık muvakkat bir bütçe ile 
bu seneyi geçirebilelim. Gelecek sene de başkaca dü
şünüyoruz. Heyeti Celilenizden bunu rica ediyorum. 
Kânunisanide Encümen buraya getirilsin. (Kabul ses
leri) Bakınız efendiler! Meclisi Âlinin müzakeresi için 
iki ay kalıyor. Hayır iki ay değil bir ay kalıyor. 

Encümen ise iki aydır tetkikatını bitiremez mi? 
Hükümet, bütçeyi Teşrinisanide verdi. Binaenaleyh 
geceli gündüzlü çalışmalıdır. Ayın birinde Meclisi 
Âliye verilse bile ayın onbeşinde müzakeresine ipti-
dar edileceğine ancak yüzde kırk ihtimal verebiliyo
rum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Arz ettiğim 
gibi Muvazenei Maliye Encümeni, raportör arkadaş
ların bazıları devairdeki işlerinin takibiyle meşguldü. 
Bundan sonra Perşembe gününden itibaren, encümen 
halinde tetkikata başlayacaktır, bu tetkikatın her gün 
devamı suretiyle Kânunusani iptidasına kadar ikmali
ni çok arzu ediyoruz ve inşallah da muvaffak olaca
ğız. En büyük arzumuz demin de arz ettiğim gibi 
Meclisin bütçeyi etrafiyle tetkik edebilmesi için faz-

— 138 — 



İ : 22 15 . 12 . 1340 C : 1 

la zaman temin edebilmektir. Encümeni bu arzuya 
binaen der ki Encümen arkadaşlarımızı 15 Kânuni-
evvel kadar tetkike davet etti ve Perşembe günü iç
timaa başlıyoruz. Vehbi Beyefendinin arzu ettikleri 
veçhile Encümen bunun bir an evvel ikmalini en bü
yük vazife telâkki etmekte ve Kânunuevvel nihayeti
ne, kadar bütçeyi Heyeti Celileye takdim etmeye ça
lışmaktadır ve çalışacaktır. Maruzatım bundan iba
rettir. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) .— Sözünüzü se
net olarak ittihaz eyleriz. (Müzakere kâfi sesleri) 

REŞİT ÂĞA (Malatya) — Efendiler! Vehbi Bey 
Biraderimizin buyurdukları çok doğrudur. Yalnız 
Heyeti Celilenin vereceği karar kanun mahiyetinde
dir ve mutlaka günü gününe kabili tatbik olmalıdır, 
geçen sene Kânunuevvel bidayetine karar verildi, ol
madı, Muvazenei Maliye Encümeninin bütçeyi Kâ
nunuevvelde çıkarıp Heyeti Celileye vermesi ve bir 
tezkere ile Divanı Riyasete yazması vazifesi iktizasın
dandır. Bir gün evvel çıksın arzusunu beslemeliyiz, 
yoksa gününü bir karar ile takyit etmemeliyiz, müd
deti merhumesi zamanında verilmediği takdirde Di
vanı Riyasetten tekrar bir tezkere yazılmalıdır. 

REİS — Efendim! Encümen Mazbata Muharriri 
bütçeyi Kânunuevvel nihayetine kadar Meclisi Âliye 
yetiştireceklerini vaat buyurdular. Bu halde takriri 
Divandan, Encümene tevdi edeceğiz. 

5. — Trabzon Mebusu Şefik ve Ergani Mebusu 
İhsan Hamit beylerin; Cumhuriyetimizin Brüksel'de 
Beynelmilel Müessesei Ticarete iştiraki hakkında tak
riri vardır (4/103) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. —• Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 

hakkında Divanı Riyaset kararları. 
REİS — Okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer Azayı Kiramın hizaların

da muharrer müddetlerle mezun adleri Divanı Ri
yasetin 9 , 12 . 1340 tarihli dördüncü içtimaında 
tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

10 . 12 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Üç hafta «Ta
bip raporuna müsteniden» 

İSMET BEY (Çorum) — Bir buçuk ay «Tabip 
raporuna müsteniden» 

REİS — Efendim! Mezuniyet talep edenleri ayrı 
ayrı reyinize vaz edeceğim. 

Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, üç hafta me
zuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Çorum Mebusu İsmet Beyin bir buçuk ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. i— Darülfünun müderrisliğini tercihle İzmir 
Mebusluğundan istifa eden Seyit Beyin, tayin vazi
yeti hakkında Divanı Riyaset Kararı. 

REİS — Seyit Bey bugün bir tezkere ile istifasını 
bildirdiği için bu kararın okunmasına lüzum ve va
ziyetin tespitinde mahal kalmamıştır. Şimdi istifana
mesi okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
8 Teşrinisani 1340 tarihli tezkerei riyaset penahi-

leri cevabıdır. 
Darülfünun Müderrisliğini tercih ile maatteessüf 

İzmir Mebusluğundan istifa eylediğimi maalihtiram 
arz eylerim efendim hazretleri. 

15 Kânunuevvel 1340 
Darülfünun Müderrislerinden 

İzmir Mebusu 
Seyit 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Seyit Bey, memuriyet kabul ettiğinden dolayı zaten 
Teşkilâtı Esasiye Kanununca mebusluğu sakıttır. Bi
nâenaleyh istifaya mahal kalmadan vazifesine de
vam edebilirdi. Esasen müstafi idi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa! Seyit Bey 
ne vakit müstafi addedilmiştir? 

REİS — Efendim! Artık Divanı Riyasetçe ahvâl 
tetkik edilir, ne vakit Müderrisliğe başlamışsa o vakit
ten müstafi addedilir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Yalnız tahsisat alıp almadığı meselesi vardır, tahsisat 
itibariyle bugün istifa etmiş gibi tahsisat vermek caiz 
değildir. Yani arz etmek istediğim şey bugün istifa 
etmiş telâkki edilirse tahsisat alacaktır, bu vaziyeti 
tavzih etmek lâzımdır. 

REİS — Onu Divan tetkik edecektir. Bir mesele^ 
huhukiye tahaddüs ederse neticeyi Meclisi Âliye arz 
edecektir. (Gürültüler) 
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2. — SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da Haliç Vapurları Şirketinde çalışan Çırak 
unvanlı işçilere dair Ticaret Vekâletinden suali. 

REİS — Efendim! Ticaret Vekili burada olmadığı 
için tehir ediyoruz. 

2. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Reji 
İdaresinin Hesabatı mektumeden on milyon lira bor
cu olduğuna ve saireye dair gazetelerdeki neşriyatın 
hakikati hakkında Maliye Vekâletinden suali. 

(Sual sahibi yok sesleri) 
REİS — Sual sahibi olmadığından bunu da talik 

ediyoruz. 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Türk
lerin Yunanistan'daki emvali gayrimenkulelerini key-
fermayeşa idare edebileceklerine dair olan protokol 
ahkâmına Yunanistan Hükümetinin esbabı müma
naatı hakkında Hariciye Vekâletinden suali : 

REİS — Bunu dahi talik ediyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Be
nim sualim vardı, ruznameye girdiğini görmüyorum. 

REİS — Efendim! Sizin sualiniz vekâlete yazıl
mış, on gün geçmediği için tekit edilmemiştir. On gün 
mürurunda tekit edilecektir. 

4. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD 

REİS — Efendim! Ruznamei müzakerata geçiyo
ruz. 

1. — İdare Heyetinin, Meclisin elektrikle tenviri 
için muktazi iki motor ve teferruatının 1340 senesi 
Muvazenei Umumîye Kanununun 16 ncı maddesinden 
istisnaen pazarlık suretiyle mubayaası hakkında (2/378) 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası : 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin geçen sene verdiği karar mucibince 

sureti mahsusada bir elektrik tesisatı meydana getiri
lerek meclis tenviratının ol suretle icrası Heyeti İdare
ce derpiş edilmiş ise de Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince bin liradan yukarı 
mübayaat için behemahal münakaşa icrası zarurî oldu
ğundan bu inşaatı deruhte eden Maliye Vekâletince 
yapılan münakaşa şimdiye kadar bir hüsnü neticeye 
iktiran etmemiş ve günlerin kısa olması hasebiyle Mec
lisi Âli ictimalarının ekseriyetle geç vakitlere kadar te
madisi de pek tabiî bulunmuş olduğundan, berayı ih
tiyat olmak üzere Meclisi Âlinin tenviri için iki mo
torla teferruatının Maliye Vekâletince pazarlık sure
tiyle alınması zarurî görülmektedir. Ol baptaki kanun 
ahkâmı ise buna mani olduğundan Meclisi Âlinin lâ-
yıkıyle tenviri için işbu motörler pazarlık suretiyle alın
mak üzere atideki lâyihai kanuniyenin kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
İstanbul Hakkâri 
Ali Rıza Asaf 

İdare Heyetinden 
Sivas 
Rasim 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin elektrikle ten
viri için muktezi iki motor ve teferruatının 1340 sene
si Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesin
den istisnaen pazarlık suretiyle mubayaasına Maliye 
Vekâleti mezundur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekâ
leti memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet: 14 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Meclisi Âinin elektrikle tenviri için mubayaa olu

nacak iki motorla teferruatının 1340 senesi, Muvaze
nei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinden istis
naen pazarlık suretiyle mubayaasına dair İdare Heye
tinin teklifi kanunisi Encümenimizce müzakere ve tet
kik olundu. İdare Heyetince dermeyan kılınan esbabı 
mucibede Maliye Vekâletince yapılan münakaşanın ne-
ticelenemediği ve bu itibarla Meclisi Âlinin lâyıkı veç
hile tenviri kabil olamakta bulunduğu bildirilmektedir. 
Meclis Heyeti Umumiyesiyle Encümenlerden bazısının 
geç vakitlere kadar çalışmak mecburiyetinde kalması 
tenvir hususunun bir an evvel ikmalini müstelzim ol
duğundan elektrik tesisatının sürati icrası muktazi ol
duğunda şüphe yoktur. DeVairi devletçe yapılacak mü
bayaat ve ihalâtın bilmünakasa icrasına dair 1340 Mu
vazenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinin, esas 
itibariyle tadili encümenimizce derpiş edilmekte olmak
la beraber Meclisi Âlinin mesaisini sekteden vikaye et
mek üzere İdare Heyetince tanzim kılınmış olan lâyi-
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hai kanuniyenin müstaceliyetle kabulü muvafık görül
müş ve lâyihai kanuniye berayı tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reis Vekili — Maz
bata Muharriri. 

Çatalca Mebusu 

Şakir 

Aza 
Trabzon 
Şefik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza Aza 
Kırşehir Giresun 

Yahya Galip Musa Kâzım 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası hakkında söz isteyen var mı? 

VEHBÎ BEY (Karası) — Müsaade buyurulur mu 
efendim? 

REİS — Buyurun. 
VEHBÎ BEY (Karasi) — Efendim! Geçen sene 

müzayedat ve münakasatta yolsuzluk olmasın diye 
Muvazenei Maliye Encümeni bir madde teklif etti. 
Bin liraya kadar böyle, onbin liraya kadar şöyle mü
nakaşa yapılacak ve şu kadar ay devam edecek mü
zayede dahi bazı kuyu t ve şuruta tabi olacak. Fakat 
geçen gün Erzurum hareketzedeganı için bir zarureti 
katiye ve müstacele vardır diye Heyeti Veküeyi pa
zarlık usuliyle almaya mezun ettik. Şimdi de gayri 
müstacel bir iş için bir lâyiha geliyor. Vakıa gayri 
müstacel değil. Akşam üzeri görüyoruz, birbirimizi 
karanlıkta el yordamıyle arıyoruz. Bu şüphesiz lâzım
dır. Fakat Meclisi Âli altı ay tatil etti. Bu mesele o 
vakit bütçede dahildi. Bizim Heyeti idare arkadaş
larımız o vakit nerdeydi? 

MAHMUT CELAL BEY (îzmir) — Demekki altı 
aydır uğraşıyorlarmış. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Ona Heyeti îdare ce
vap verir, avukatlığı size mi düştü Celâl Beyefendi! 

Evvelâ anlıyalım; altı aydır bütçede dahil midir? 
Dahil olduğu halde şimdiye kadar niçin intaç edile
memiş? Şimdi bu mecburiyeti istisnaî bir surette kal
dırırsak bu ne suretle temin edilecektir. Bu kuyudu, 

yani memleketimiz için koyduğumuz bu kuyudu Mec
liste kendimiz için kaldırmakta fayda görüyorsak bü
tün memlekette kaldıralım. Eğer bütün memleket için 
kalkmıyacak ise bizim için de kalkmıyacaktır. Bu
nun için kendimize bir istisnaiyet vermiyelim. Bu ci
hetleri anlamak istiyorum. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar! Bendeniz de Vehbi Beyefendinin söylemiş olduk
larını teyit etmek istiyorum. Çünkü ihtiyacatı umu-
miyenin doğurmuş olduğu bu kanun memleket heye
ti umumiyesi için ilga edilecek değildir. Yalnız ken
dimize ait olan bir mesele için kanunu, bir maddeı 
kanuniye ile tebdil edelim diyoruz. 

KADRİ BEY (Siverek) — Kendimize aidiyeti ne
rededir? 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Kendimize aidiyeti 
Meclisi Âlinin tenviri suretiyledir. 

KADRÎ BEY (Siverek) — işte o kadardır. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Meclisi Âlinin ten
viri için burada başka türlü lambalar yakmak kabil
dir. Ben çok rica ediyorum ki idare Heyeti arkadaş
larımız çalışsınlar. Bu bir aylık, meseledir ve hatta 
Meclisi Âlinin küşadında başlamış olsaydılar. Şimdiye 
kadar motorler yerlerine konurdu. Heyeti idareden 
geçenlerde bir akşam üstü rica etmiştik ve zannedi
yorum ki zabıtlarda vardır. Bize bir haftaya kadar 
yapacağız demişlerdi. Halbuki el'an ikmal edilmedi. 
Arkadaşlarımdan çok rica ediyorum. Bunu bir an 
evvel münakaşaya koymuş olsaydı şimdiye kadar bi
terdi ve biz de yapmış olduğumuz kavanini hususî 
kanunlarla ilga etmemiş olurduk. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Heyeti idare 
izahat versin. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Encümen mazbatasında arz ettiğim veçhile 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesi hakkında zaten bir karar vermek mecburi
yetini görüyordu ve yine Encümen bu meselenin, 
muhterem hatipler tarafından da söylendiği veçhile 
Meclisin mesaisine icrayı tesir edecek derecede müs
taceliyetine kanidir. Encümenimiz bu noktai nazan 
dikkate alarak bu meselenin müstaceliyetini Heyeti 
Celilerim de nazarı dikkate almasını ve nihayet Mali
ye Vekâletine pazarlık suretiyle on ilâ onikibin lira
lık mubayaa için salâhiyet verilmesini teklif ediyoruz. 
Kabul Heyeti Celilenin reyine tabidir. 
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HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Tabiî son
ra yol olur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Meclisi Âliye iltihak ettiğim günden beri Mecliste 
maddî nevakıstan birisi de tenvirat meselesidir. An
cak, Meclisi Âlinizin pek yüksek olan evsaf ve me-
zayayı âliyesinden birisi de bütün mahrumiyetler ve 
yoksulluklar içerisinde en mukaddes vazaifi vatani-
yeyi ifa etmek hususunda Birinci Büyük Millet Mec
lisinin gösterdiği yüksek bir faaliyet eserine Heyeti 
Âliyenizin de iktifa etmek için tuttuğu yoldur. Zan
nederim ki tenvirat hususundaki noksanı, bu eseri 
âliye iktifa noktaî nazarından bizleri uzak göstere
cek kadar mühim ve müessir elim bir şey değildir. 
Teklifi vaki; Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesinden istisnaen Meclisi Âlinin elektrikle ten
viri meselesidir. Muvazenei Umumiye Kanunu bir 
sene müddetle hükmü her noktada lâyetagayyer bir 
kanun iken ve o kanunun tespiti ettiği ahkâma naza
ran memleket ihtiyaç içerisinde iken Meclisin elekt
rikle tenvirinden daha müstacel ve mühim ve mem
leket için müfit şeyler varken o hususlarda böyle bir 
kanunun tebdil ve tadiline gitmeyip te Meclisi Âlinin 
tenviri meselesinde kanuna muhalif bir iş yapmak 
zannederim ki Meclisin şiarı âlisiyle hiç bir vakit 
kabili telif değildir. Öteden beri her vesile ile arz et
tiğim ve bende akide olan şey, vaz edilen kanunu ta
dil etmek için çok düşünmek etraflı düşünmek, tes
pit ettikten sonra sık sık tebdillere, tadillere, tefsirle
re ve bilhassa bu kabil istisnaiyata tabi ve maruz' kıl
mamaktır. 

Bu bir kaidei umumiye olduktan sonra bunu Mec
lis menfaatına ve Meclisi cebir ve kahır altında bu
lundurmayan adi bir tenvirat meselesinden dolayı 
Meclisi Âlinin vezaifi mukaddesesini ifa için mani ol
muş ise bir buçuk seneden beri aynı hal vaki değil-
miydi diye bir sual sormak lâzım geliyor. Bir buçuk 
senedir, bu hal baki ve mevcuttu. Dernekki vazife
mizi ifaya mani olacak bir noksan değilmiş. Öbür ta
rafta da elektrikler sönüyordu. Gaz lambalarının kör 
ışıkları altında çalışıyorduk. Yine çalışırız o kanaat-
tayım ki Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesini bilhassa Meclisi Âlinizin tenvirat mesele
si gibi bir istisriaiyat ile tadile kalkmak, kanunları 
memleketin lüzumlu ve lüzumsuz fakat seri ve nagi-
hân bir surette tebdil ve tağyir etmek gibi fena bir 
çığır açacaktır. 

KÂZIM VEHBt BEY (Ergani) — Hurdebin ile-
bakacağız. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bundan 
çok ürkmeliyiz. Meclisi Âli benim köylümün öküz 
lambası dediği üç lüks lambasıyla da tenvir edilir. 
Ta ki 1341 Muhasebei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesinin tespit ettiği esas haddi zatında temin edi
linceye kadar olabilir ki bu maddei kanuniye mem
lekette ihale suretiyle yapılacak veyahut müessesatı 
sınaiyeye ve eşhasa gördürülecek işlerin münakaşa ve 
müzayede usullerinde bir tebeddülü haiz mahiyette 
olabilir. Fakat bunu toplu, canlı umumî bir mesele 
halinde düşünmek lâzımdır. Muamelâtı umumiye hak
kında bunu düşünmeyip te sırf Meclisin tenviri me
selesi için kanuna muhalif istisnalar vücude getirmek 
Meclisi Âlinizin pek yüksek olan şiarıyla kabili telif 
değildir. Binaenaleyh teklifi vakiin reddini temenni 
ederim. 

İDARE MEMURU ASAF BEY (Hakkâri) — 
Gerek Meclis binasının ikmali inşaatını ve gerek ten
virat hususunu Maliye Vekâleti deruhte etmişti. He-
yetr fenniyesi vasıtasıyle yaptırıyordu. Heyeti İdare
ye ait vazife yalnız usulü dairesinde olan sarfiyatın 
tediyesinden ibarettir. Vaktiyle mevcut olan dinamo 
ve motorun ihtiyaca gayri kâfi olduğu anlaşıldığı he
yeti fenniye tarafından ifade edildi. İhtiyaca kâfi mo
tor ve dinamonun temini kendilerine söylendi. Teah-
hurat vaki olunca temini hususu da kendilerine söy
lendi. Bu teahhur vukua gelmiş ise o da münakaşa 
usulünden ileri gelmiştir. İdareye ait bir şey yoktur. 
İdare vakit ve zamanında Maliye Vekâletine tebligat
ta bulundu. Vakti muayyeninde teslimini talep etti. 
Binaenaleyh mesele bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bunda ma
liyenin bir işi yok. 

REİS —- Efendim! Müzakerenin kifayetine dair 
tarrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Tenevvür edecek Meclis değil Meclis binasıdır. 

Binaenaleyh maddedeki «Meclisinin» kelimesi yerine 
«Meclis Binasının» terkibinin yazılmasını teklif eyle
rim. 15 Kânunuevvel 1340 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Celile kendi için istisnaî bir "kanun kabul 

etmesi muvafık olmadığından müstacel tenviratı Lüks 
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lambasıyla temin edilerek kanun hükmünün muhafa
zasını ve lâyihanın reddini teklif ederiz. 

15 Kânunuevvel 1340 
Karesi Karesi 

Haydar Âdil Mehmet Vehbi 

REŞİT ÂĞA (Malatya) — Kifayet aleyhinde söz 
isterim. 

REİS — Efendim! Müzakere kâfi değildir, mese
le mühimdir. (Handeler) 

REŞİT ÂĞA (Malatya) — Evet efendim. (Mü
zakere kâfi sesleri). Bir iki nokta arz edeceğim, Mec
lisin şerefiyle kabili telif değil diyorlar. Efendim! Bu 
karanlıkta Meclisin tenviri Meclisin kendi için de
ğil, Heyeti Celilenizin burada oturduğu menafiî umu
miye içindir, milletin, menafiî umumiyenin selâmet 
ve saadeti namına çalışmaktır. Meclisin şahsına ait 
değildir. (Handeler, alkışlar) İstisna değildir beye
fendiler! Karanlıkta oturmakla aydınlıkta oturmak 
bir şeref değildir efendiler! Bunun kabulünü teklif 
ederim. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini reye 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmüş
tür. Maddelere geçilip geçilmemesini reyi âlinize vaz 
edeceğim. (Muvafık sesleri, ret takriri var sesleri). 
Efendim bu da ret mahiyetindedir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Teklif ediyorum. Tak
ririmiz reye konsun. (Vehbi Beyin takriri tekrar okun
du). Efendim! Bu takriri reye koyuyorum. Kabul 
edilirse kanun reddedilecektir. Kabul edenler el kal
dırsın... Takriri kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Efendim, takrir kabul edilmemiştir. Maddelerin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Meclisin elektrikle tenviri için muktezi iki motorun 
pazarlık suretiyle mubayaasına dair Kanun 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin elektrikle 
tenviri için muktezi iki motor ve teferruatının 1340 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncî mad
desinden istisnaen pazarlık suretiyle mubayaasına Ma
liye Vekâleti mezundur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim: 
Birinci maddede Büyük Millet Meclisinin elektrikle 
tenviri deniyor. Tenvir edilecek Meclis değil Meclis 
binası, tenevvür edecek de binadır. Binaenaleyh Bü
yük Millet Meclisi Binasının demek lâzım gelir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Her ikisi de. 
REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yok

tur. Bir tadil teklifi vardır okunacaktır. 

. 1340 C : 1 

Riyaseti Celileye 
Tenevvür edecek Meclis değil Meclis Binası dır. 

Binaenaleyh maddedeki Meclisin kelimesi yerine 
(Meclis binasının) terkibinin yazılmasını teklif eyle
rim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyo
rum. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edildi efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekâ
leti memurdur. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi reyi âlinize 
vaz ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekâlet 
değil, Vekil memurdur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu tadili Encümen 
kabul ediyor efendim. 

REİS — Vekâleti kelimesini vekil suretinde tas
hih ediyoruz. Üçüncü maddeyi bu şekilde reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde kabul 
edilmiştir efndim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. Ruznamenin ikinci maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

2. — Mülkiye Baytar Mektebinden asker olarak 
mezun baytarlara yüzellişer lira itasına dair (1 /141) 
numaralı kanun lâyihasiyle mezkûr lâyihanın müsta-
celen müzakere ve intacına dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinin (3/296) mükerrer numaralı tezkeresi ve 
Mektebi Bahriyeden neş'et edip de Donanmada tat
bikatta bulunan mülâzımlara yüzelliser lira itasına 
dair Başvekâletten mevrut (1/392) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 22 . 3 .1339 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/107 

Mülkiye Baytar Mektebinden asker olarak mezun 
baytarlara yüzellişer lira itası hakkında îcra Vekilleri 

Riyasetinden mevrut kanun lâyihası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mülkiye Baytar Mektebinden asker olarak mezun 
baytarlara yüzellişer lira itası hakkında tanzim ve 
icra Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1339 tarihli içtimaın-
da kabul edilen lâyihai kanuniye ile Müdafaai Milliye 
Vekâletinin 22 . 1 . 1339 tarihli ve Umuru Baytari-
ye Dairesi 340 numaralı tezkeresi sureti musaddakası 
leffen takdim kılınmıştır. 10 . 1 . 1339 tarihli 5/117 
numaralı tezkere ile takdim edilen 9 . 1 . 1339 ta
rih ve 2144 numaralı lâyiha ile bittevhit iktizasının 
ifasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulmasını is
tirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

Zabitan talimgahından neşet eden efendilerin, el
bise, kalpak, fotin ve emsali malzemei zaruriyelerine 
medar olmak üzere bir defaya mahsus yüzelli lira ita 
edilmekte olmasından bahisle askerî tıbbiye mekte
binden neşet eden mülâzımlarına da aynı miktar meb
lâğın itası hususunda bir maddei kanuniye ile Mec
lisi Âlinin tasdikine ihtiram ahiren arz ve teklif edil
mişti. Meriyülicra olan Askerî Teşkilâtı Baytariye 
Nizamnamesine tevfikan Mülkiye Baytar Mektebi 
Âlisinden asker baytar olarak neşet ve staj görmek 
üzere Tatbikatı Baytariye Mektebine dahil olan efen
dilerin de emsali hakkında verilecek karardan müste
fit olmaları muvafıkı nısafet ve madelet olacağı te
emmül kılınmakta olmakla ifayı muktezası menutu 
reyi devletleridir efendim. 23 .1 .1339 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/3299 

İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut tezkere 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mülkiye Baytar Mektebinden asker olarak neşet 
eden baytarlara yüzellişer lira itası hakkında Müda
faai Milliye Vekâletince tanzim kılınıp, tcra Vekilleri 
Heyetinin 18 . 3 . 1339 tarihli içtimamda Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden ve 20 . 3 . 1339 tarih ve 
6/1007 numaralı tezkereye rapten Riyaseti Celilerine 
takdim kılman lâyihai kanuniyenin müstacelen müza
kere ve intacı vekaleti müşarünileyhanın 10 .10 . 1339 
tarih ve Umuru Baytariye Dairesi 3665/6409 numa
ralı tezkeresinde izhar kılınmakta olmakla ifayı muk-
tezasjna müsaadei devletlerini istirham eylerim efen
dim. 

tcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 11.11.1339 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/247 

Mektebi Bahriyeden neşet edip, donanmada tatbikatta 
bulunan mülâzımlara yüzellişer lira itasına dair 

Başvekâletten mevrut kanun lâyihası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mekâtibi Bahriyeden neşet eden ve donanmada 
tatbikatta bulunarak mülâzım nasp olunan efendi
lere ikmali nevakıs ve teçhizatları için Mektebi Har
biye ve Tıbbiyei Askeriyede ikmali tahsil ederek Mü
lâzım nasp edilen ve zabitan talimgahlarından zabit 
vekili olarak çıkan efendiler misillû yüzellişer lira 
itası hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim 
kılınan ve Heyeti Vekilenin 11 . 11 . 1339 tarihli İç
timamda bittasvip Meclisi Âliye şevki takarrür eden 
lâyihai kanuniye ifayı muktazasına müsaade buyu-
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rulması istirhamiyle leffen arz ve takdim kılınmıştır 
efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet : 73 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 
Mekâtibi Bahriyeden neşet eden ve Donanmada 

tatbikat görerek Mülâzım nasbolunan efendileri ik
mali nevakıs ve teçhizatları için Mektebi Harbiye ve 
Tıbbiyei Askeriyede ikmali tahsil ederek Mülâzım 
nasbedilenler misillû yüzellişer lira itası hakkında 
Başvekâletten vürut edip berayı tetkik Encümenimize 
tevdi buyurulan lâyihai kanuniye müzakere edildi. 
Teklifi vaki Encümenimizce esas itibariyle şayanı ka
bul görüldüğünden ikmal muamelesi zımnında Mu
vazenei Maliye Encümenine takdim kılınır efendim. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi 
Karahisarı Sahip 

Ali 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Kastamonu 

Halit 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 6 

Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmet Arif 
Âza 

Ertuğrul 
Rasim 

29.11 .U 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden asker olarak 
neşet edecek efendiler ile Mekâtibi Bahriyeden neşet 
edip Donanmada tatbikat görerek Mülâzım nasbolu
nan efendilere ikmali nevakıs ve teçhizatları için yüz
ellişer lira verilmesi hakkında iki kıt'a kanun lâyihası 
ile merbut esbâb-ı mucibe mazbataları tetkik ve müza
kere olundu. 11 Kânunuevvel 1336 tarihli ve 76 nu
maralı Kanun ile talimgahtan zabit vekili olarak 
neşet eden efendilere ikmali nevakıs ve teçhizatları 
için yüzellişer lira verilmesi ve bunu müteakip 20 Ey
lül 1339 tarihli ve 246 numaralı Kanun ile de Mek
tebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet edecek efendilere 

aynı nispet ve miktarda biref meblâğ itası kabul edil
mişti. Elyevm encümenimizde bulunan iki kanun lâ
yihasından. biri Mülkiye Baytar Mektebinden 
asker olarak mezun baytarlara, diğeri de 
Bahriye Mekteplerinden neşet eden ve Donan
mada tatbikat gördükten sonra Mülâzim rüt
besini ihraz edenlere keza yüzellişer lira verilmesi 
merkezindedir. Salifizzikir iki kanun ile kabul buyu-
rulmuş olan esasatın kanunu mahsusla bu efendilere 
de teşmili ikmali nevakıs ve teçhizat gibi aynı mak
sat ve hedefe matuf olduğundan Encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve tanzim kılınan lâyihai kanuni
ye berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

Diyarıbekir 
Şeref 
Âza 

Hakkâri 
Asaf 
Âza 

Niğde 
Galip 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Âza 

Bursa 
Osman Nuri 

Âza 
Trabzon 

Şefik 
Âza 

Karahisar 
Ali 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 2363 

Mülkiye Baytar Mektebinden asker olarak mezun 
Baytarlara yüzellişer lira itası hakkında kanun 

lâyihası 

Hükümetin teklifi 
1. Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden Askerî 

Baytar olarak neş'et ve staj görmek üzere dâhil ol
dukları Tatbikatı Baytariye Mektebini ikmal edenle
rin ihtiyacatı seferiyelerini temin zımnında bir defa
ya mahsus olmak üzere yüzellişer lira ita olunur. 

2. tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyül-
icradır. 
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3. îşbu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai Mil
liye Vekâleti memurdur. 

20 . 3 . 1339 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 

Muhalifim 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Rıza Nur 

Seriye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat. 

Hariciye Vekili 
tsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmut Esat 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Kâzım 

Encümenin tadili 
Birinci madde : Mülkiye Baytar Mektebi Âlisin

den Askeri Baytar olarak neşet ve staj görmek üzere 
dâhil oldukları Tatbikatı Baytariye Mektebini itmam 
edenlerin ikmali nevakıs ve teçhizatları için bir defa
ya mahsus olmak üzere Müdafaai Milliye Bütçesinin 
teçhizat faslından yüzellişer lira verilir. 

İkinci madde : İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Üçüncü madde : İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 23 
12. 11 . 1339 

Mektebi Bahriyeden neşet eden ve Donanmada tat
bikatta bulunan Mülâzımlara yüzellişer lira itasına 

dair kanun lâyihası 

Madde 1. — Mekâtibi Bahriyeden neşet eden ve 
Donanmada tatbikatta bulunarak Mülâzım nasbolu-
nan efendilere ikmali nevakıs ve teçhizatları için yüz
ellişer lira verilir. 

Madde 2. — Verilen işbu meblâğ Bahriye Teç
hizat faslından ita edilir. 

Madde 3. — İşbu kanun Eylül 1339 tarihinden 
itibaren muteberdir. 

Başvekil Seriye Vekâleti Vekili 
İsmet Seyit 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyit 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Maliye Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Ahmet Muhtar 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 
İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Doktor Refik Fevzi 

Mübadele İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 

Birinci madde — Mekâtibi Bahriyeden neş'et eden 
ve Donanmada tatbikatta bulunarak Mülâzım nasbolu-
nan efendilere ikmali nevakıs ve teçhizatları için bir 
defaya mahsus olmak üzere Bahriye Bütçesinin Teç
hizat Faslından yüzellişer lira verilir. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Söz isteyen var mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Efendim, 
bu mazbatalar geçen devreye aittir. Teklif, Bahriye 
ve Baytar Mektebinden çıkan Asker Baytarlara ve 
Bahriye Zabitanına noksanlarını ikmal için yüzellişer 
lira verilmesine dairdir. Yalnız teklifte esbabı muci
be olarak deniliyorki Tıbbîyei Askeriyeden çıkan as
kerî tabiplere ve Harbiye Mektebinden çıkan Zabit 
efendilere de bu para verilir, binaenaleyh Asker Bay
tarlara ve Bahriye Zabitanına da verilmesi lâzımdır. 
Halbuki bugün Harbiye Mektebinden çıkan zabitle
re bu kanun mucibince yüzelli lira verilemez, sebebi 
şudur: Bu teklifler geçen sene yapıldığı zaman şu 
fikre gidilmiştir ki 1336 senesinde yapılmış bir kanun 
vardı. Bu kanun talimgahtan çıkan zabitvekillerine 
yüzelli lira verilmesine dairdir. Halbuki zannedilmiştir 
ki bu kanun aynı zamanda Harbiye Mektebinden çı
kan efendilere de aittir. 

Halbuki bu kanunla, yani zabitvekillerine yüzel
lişer lira verilmesi hakkındaki bu kanunla bütün Har-
biyeden çıkan efendilere yüzelli lira verilemez. Bina
enaleyh encümen namına bir teklif yapılıyor, bu tek
lifte Harbiyeden çıkan zabitan efendilere de yüzellişer 
lira verilmesi temin edilmiştir. Binaenaleyh Harbiye
den çıkanlara, Bahriyeden çıkanlara, Askerî Baytar 
Mektebinden çıkanlara yüzellişer lira verilmesine dair 
ayrı ayrı kanun yapmaktansa tevhiden bir kanun yap-
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mak daha muvafıktır. İşte bunu teminen bir lâyiha 
takdim edilmiştir. 

RElS — Encümen namına mı? 

EKREM BEY (Rize) — Evet efendim. 
REÎS — O halde lâyihayı Encümene mi istiyor

sunuz? 
EKREM BEY (Rize) — Eğer Heyeti Celile muva

fık görürse burada halledilebilir, mühim bir mesele 
değildir. Hayır Encümene gitmesi lâzımdır derse bir 
diyeceğimiz yoktur. 

REÎS — Efendim! Müdafaai Milliye Encümeni 
namına Mazbata Muharriri Ekrem Bey bir teklif tak
dim ediyor. Bu usulen Lâyiha Encümenine havale 
edilmek lâzımdır. Doğrudan doğruya müzakere edile
mez veyahut tensip buyurursanız müzakeresine baş
ladığımız lâyiha ile birlikte her ikisini de Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine tevdi 
edelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Ben
deniz bu münasebetle diğer bir noksanın da ikmalini 
rica edeceğim. Müdafaai Milliye Encümeninde bir 
tefsir mazbatası vardır, hazırlanmıştır. Henüz Heyeti 
Celileye takdim edilmemiştir. Bu madde ile alâkadar
dır. Yani bu maddeye bir fıkra ilâvesiyle o kısmın 
ikmali mümkündür. Bunun için bendeniz de bir ta
dil teklifi veriyorum. Hepisinin birlikte encümene tev
diini rica ediyorum. 

RElS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 

O halde her iki lâyihanın ve bu tadil teklifinin 
Müdafai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine 
tevdiini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Mü
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
gönderiyoruz. 

Ruznamenin üçüncü maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

3. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Bakaya 
Kanununun birinci maddesinin «ve ceraimi mezkûre
ye merbut ve müteferri olarak faili aslî addedilen» 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
(3/224) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni mazba
tası (1) 

(1) Evveliyatı, onuncu cildin altıncı içtima zap-
tındadır. 

. 1340 C : 1 

Adliye Encümeni 
5/95 18.11.1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Bakaya Ka
nununun birinci maddesindeki (ve ceraimi mezkûreye 
merbut ve müteferri olarak faili aslî addedilen) fıkra
sının tefsirine dair Başvekâletten 12 . 2 . 1340 tarih ve 
6/716 numaralı tezkeresiyle Heyeti Umumiyeden ia
de buyrulan sabık Adliye Encümeninin 27.2.1340 
tarih ve 122 numaralı mazbatası mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Evvelce Bözok Mebusu Hamdi Bey tarafından 
verilen takrir üzerine tanzim kılınıp, Heyeti Umumî-
yece kabul edilen 29 . 1 . 1340 tarihli Adliye Encü
meni mazbatası (Bu baptaki af 97-315 tevellütlü mü
kellefinden ve silâh endazandan ademi icabet, baka
ya, firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mektume er-
babıyle bunların mezkûr fiillerini gerek rüşvet arıziy
le ve gerek suveri saire ile tehiye ve teshil ve ikmal 
eden yazıcı, çavuş ve zabit ve kumandan ve saireye 
şamil olduğu ve binaenaleyh Bozok Mebusu Hamdi 
Beyin, teklifinde musarrah olan telâkkisi ve Müdafaai 
Milliye Encümeninin bunu müeyyit tefsiri musiptir.) 
suretinde muharrer bulunduğu anlaşılmakla mesele 
kısmen halledilmiş ve tenevvür etmiştir. Mezkûr ka
nunun bahsolunan birinci maddesi (97-315 (dahil) 
tevellütlü mükellefinden ve silâhendazandan ademi 
icabet, bakaya, firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mek
tume erbabıyle işbu ef'âlden fer'an zimethal bulunan 
ve ceraimi mezkûreye merbut ve müteferri olarak 
faili aslî addedilen bilûmum eşhasın işbu hareketle
rinden mütevellit her nevi mücazat ile kanunen ifasına 
mecbur bulundukları hizmeti askeriyelerinden ve her 
ne sebebe mebni olursa olsun hizmeti fiiliyeleri te
hir edilmiş bulunanların mevaddı âtiyede muharrer 
şeraite muallâk olmak üzere hizmeti askeriyelerinin 
icrasından ve müecceliyeti askeriye ve vergilerinin 
istifasından bir defaya mahsus bulunmak üzere sarfı
nazar olunarak efradı mezkûrenin müstahak olduk
ları sınıflara kayıt ve nakillerinin ifasıyle iktifa ve ha
len mütahdem bulunanları terhis olunur.) diye mu
harrer bulunmasına nazaran bu madde ile üç nevi eş
has kastolunmaktadır: 

1. Mükellefin ve silâh endazlardan ademi icabet, 
bakaya, firar, tecavüzü müddet, nüfusu mektume er
babı; 
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2. İşbu efalden dolayı fer'an zimethal olanlar 
yani firar, ademi icabet, bakaya ve ilh... efalin irtikâ
bında dahilleri aslen değil fer'an bulunanlar; 

3. Doğrudan doğruya firar ve emsali fiilleri irti
kâp edenlerin efali mezkûreye az çok merbut olarak 
ika ettikleri ceraim ile firar ve emsali efalin irtikâ
bında ve tekemmüllerinde şu veya bu suretle methal-
dar olmakla beraber' işbu müdahalelerin fer'an zimet
hal derecesinde kalmayarak hemfiil olunacak derece
ye vâsıl olan bilumum eşhasın fiilleri; 

Meselâ esnayı firarda tdamei firar maksadıyle 
keindisini derdest arzusunda bulunanlara karşı ika 
edilen ceraim firar cürmüne merbut ve müteferri 
olup, maddei mezkûrenin dairei şümulüne dahildir. 
Fakat firarın temadi ettiği zaman ika olunan şekavet, 
sirkat, fiilî şeni gibi asıl firar fiiline merbutiyet ve 
alâkası olmayan ef'âl. mezkûr maddenin şümulün
den hariçtir. 

Evvelce kabul edilen ve balâda arz olunan tefsir 
veçhile rüşvet almak ve kuyudu resmiyeyi tahrif et
mek suretiyle firara ve emsali ef'âle müsaade ve bun
ları temin edenlerle nüfusu mektumeyi ihbar etme
yen muhtarların fiilleri dahi doğrudan doğruya ef'âl i 
mezkûrei hamseye merbut ve müteferri ve fakat 
maliyetleri itibariyle fer'an zimethal derecesinde 
kalmayarak faili aslî yani hem fiil derecesine vasıl 
olan efalden olup, kezalik maddei mezkûrenin dairei 

RElS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

4. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve Rüfe-
kasının; Beyibilvefa veyahut rehin ve teminat iraesi 
suretiyle emvali gayrimenkule üzerine vuku bulan 
ikraz ve istikraz muamelelerinin üç sene müddetle te
cili hakkında (2/279) numaralı teklifi kanunisi ve 
İktisat, Kavanini Maliye Encümenleri mazbatalarıyle 

I şümulüne dahildir. Binaenaleyh keyfiyetin ol veçhile 
nazarı itibare alınması encümenimizce muvafık gö
rülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

j Saruhan 
Mustafa Fevzi 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdi Eyüp Sabri 
Aza Aza 

Dersim Konya 
Feridun Fikri Refik 

Aza Aza 
Konya Konya 

Tevfik Fikret Mustafa Feyzi 
Aza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 

Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Adliye Encümeni maz-

. batası kabul edilmiştir. 
On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

I Hitamı Celse saat dakika : 2,45 

mezkûr teklifin tercihan tetkik ve kabul edilmesine 
dair İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin tak
riri ve Muvazenei Maliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları : 

Esbâb-ı mucibe 
Riyeseti Celileye 

Arz ve izahtan müstağni olduğu üzere mütareke 
devresinden beri memleketimize ariz ve son zaman 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i MUzakerat saat dakika : 3,15 

REİS : Kâzım Pasa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 
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larda had bir dereceye vasıl olan buhranı malî ahi
ren şayanı nazar bir dereceyi bulmuş ve iktisadiya
tımızın rahnedar olmasını mucip olacak bir takım 
netayici muzırra tevlit eylemiştir. İşte emvali 
gayrîmenkuleleri vefaen ferağ edilmiş veya temi
nat gösterilmiş olan eshabı emlâk bu cümledendir. 
Gerçi buhranı mezkûre mehma emken çeresaz ol
mak üzere emvali gayrîmenkule üzerine vaki olan 
ikraz ve istikraz muamelâtından mütevellit ve bu
nun inkızayı vadeden itibaren bir sene müddetle te
cili Meclisi Âli tarafından 1330 tarihinde kabul 
buyurulan bir kanun ile tescil edilmiş idiysede tecili 
mezkûrun İstanbul gibi bilâdı cesimede buhranı mez
kûru tehvin edemediği indettahkik anlaşılmıştır. Çün
kü hululü vadeleri hasebiyle mevkii müzayedeye çı
karılıp kıymeti muhammenesine yakın bir bedeli mü
zayede ile müşterileri umdelerine derdesti ihale ve 
ferağ bulunan bir takım gayri menkulat kanunu 
mezkûr mucibince bir sene müddetle tescil edilmiş ve 
halbuki mürur eden bu bir sene müddet zarfında 
icabatı hal ve zaman olarak inkişaf edemiyen ahvali 
Maliye ve ticariye dolayısıyle bu kabil medyunlar te-
diyei deyn imkânını bulamamışlardır ve bu kerre 
müddeti tecilin inkizasına binaen bihakkın mevkii 
müzayede ve*füruhta çıkarılan emvali merhunei 
mezkûre ancak senei sabıkadaki ihale bedelinin nısıf 
ve hatta sülüs derecesinde dûn bir bedel ile ihale 
edilegelmekte bulunmuştur. Bu misillû vefa
en ferağ veya teminatlı ikrazatın alelekser frank, 
liret ve İngiliz lirası gibi meskukâtı ecnebiye üzerine 
akdedildiği ve yüzde yirmi otuz raddesinde fahiş faiz 
ahz olunduğu ve memleketimizde emvali mezkûre es-
habının yüzde doksan derecede ekseriyeti teşkil eden 
Türkler olduğu gibi, dain ve o mikrizlerin ve hatta 
bir takım murabahacı ve muhtekir müessesatı gayrı 
milliye veya gizliden gizliye onlar namına hareket 
eyleyen eşhası madude ve mahdude idüğü taayyün 
ve tahakkuk eylemiştir. 

Ahiren İstanbul'da bankalar ve sair müessesatı 
Maliye piyasa tüccarına lisebebin - minel - esbap yeni 
kredi açmadıkları gibi mevcut itibarı malileri de 
kesmeye sâî ola geldiklerinden buhranı mali bir 
kat daha istidat etmiş ve bu halin neticei tabiiyesi 
olarak da mevkii müzayede ve furuhta bulunan em
vali gayrımenkulei mezkûreye hariçten talip ve ra-
gıp zuhur etmiyerek Harbi Umumiden evvelki al
tın bedelden bile dûn bir fiyatla bizzarur müessesat 
ve eşhası mezkûre uhdelerine geçmekte olduğu ge
rek icra edilen tetkikat ve tahkikat ve gerek İstanbul 

Ticaret Odasının işaratı ile teeyyüt eylemiştir. Bu ha
lin devamı ise deyinleri akalli üç milyon lirayı teca
vüz ettiği İstanbul Kuyuda Tasarrufiye Müdüriye
tinin kaydıyla tahakkuk eden Türk medyunlara ait 
emlâkin gayet dûn bedellerle izaasını intaç edeceği 
gibi balâda arz olunduğu veçhile bedeli vefa ve te
minatın alelekser meskukâtı ecnabiye olması dolayı-
siyle de arz ve talep kaidesine tevfikan kambiyonun 
tereffünü ve binnetice paramızın tenezzülü kıymetini 
bâdî olmak gibi netayici muzırra tevlit eyliyecektir. 

Bundan maada muamelâtı mebhuse yalnız emvali 
gayrı menkulei mezkûrenin izaasıyla kalmayıp, esba
bı mesrude dolasıyle dûn bir fiyatla satılmasından 
dolayı bedeli vefa ve teminatı bile ödeyemiyerek 
deyn mütebakileri için aynı zamanda medyunların 
emval ve emlâki sairelerine de el uzatmalarını intaç 
etmekte ve bu yüzden mahvolagelen Türk ailelerin 
adedi günden güne çoğalmaktadır. 

Binaenaleyh şu hali pürmelale mehmaemkan ça-
resaz olabilmek üzere takdim eylediğimiz teklifi ka-
ninin müstacelen müzakeresi zımnında Meclisi Âliye 
tevdiini teklif eyleriz. 31 Kânunusani 1338 

Antalya 
Ahmet Saki 

Menteşe 
Esat 

İstanbul 
Hüseyin Rauf 

Bolu 
Doktor 

Emin Cemal 

İzmit 
Mustafa Şükrü 

Rize 
Ali 

Konya 
Naim Hazım 

Zonguldak 
Şükrü 

Gelibolu 
Celal Nuri 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Konya 
Musa Kâzım 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Dersim 
Feridun Fikri 

Konya 
Mustafa 

İzmit 
İbrahim 

Zonguldak 
Halil 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Bursa 
Osman Nuri 

Trabzon 
Rahmi 
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Saruhan 
Kemal 

Çorum 
tsmail Kemal 

Ertuğrul 
Doktor Fifket 

tzmir 
Ahmet Hamdı 

Kozan 
Ali Sadi 

Denizli 
Necip Ali 

Teklifi Kanunî 
Madde: 1. — Beyibilvefa veyahut rehin ve te

minat iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üzerine 
vukubulan ikraz ve istikraz muameleleri üç sene müd
detle ve atide gösterilen şerait veçhile tecil olunmuş
tur. 

Madde: 2. — Vadesi hulul eden düyun için 
medyun meblâğı müstakrazı bihin bir sülüsünü mec
mu faiz nizamisiyle beraber işbu kanunun tarihi neş
rinden itibaren ilk sene hitamında tediyeye mecbur
dur. Ademi tediye halinde mecmuu deyn ile muta-
lep olacağı gibi kanunun dayine bahşettiği hususa-
tın istimalinden dolayı itiraz edemiyecektir. 

Madde: 3. Medyunun mecmua deyni ikinci 
maddede gösterilen tertip veçhile maafaiz ikinci, ve
ya üçüncü sene hitamında tamamen tediye eylediğini 
müteakip dayin ol baptaki kavanin ahkâmına tev
fikan vefaen ferağ veyahut rehin ve teminat sure
tiyle uhdesinde bulunan emvali gayrimenkuleyi med-
yune iade edecektir. 

Madde: 4. — İşbu kanun tarihî neşrinden müş
terisi namına tapu senedine raptedilmemiş olan mu
amelâta da şamildir. 

Madde : 5. — İşbu kanun hükmünden matlubatı 
emiriye ile Ziraat Bankası ve Evkaf ve Eytam İda
releri matlubatı müstesnadır. 

Madde : 6. — İşbu kanunun ehkâmı tarihi neş
rinden itibaren muteberdir. 

Madde : 7. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası Riyaseti Celileye 

Beyibilvefa veyahut rehin ve teminat iraesi sure
tiyle emvali gayrimenkule üzerine vuku bulacak ik
raz ve istikraz muamelelerinin üç sene müddetle te
cili hakkında Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
otuz refiki tarafından muta teklifi kanunî Encüme-
nimizce ledettetkik teklifi mezkûr buhranı malî ve 
iktisadimiz üzerine yapacağı hüsnü tesir noktai na

zarından müstacelen şayanı müzakere görülmekle-
Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

namına Antalya 
Ahmet Saki Ahmet Saki 

Kâtip Aza 
Necip Ali Kemal 

Aza Aza 
Bayezit 

Şefik 

İktisat Encümeni Mazbatası 
Teci'i düyun hakkında Lâyiha Encümeninden 

mevrut teklifi kanunî tetkik olundu. 

Emvali gayrimenkule fiyatlarının düşkünlüğü ve 
bu husustaki buhran en ziyade İstanbul'da mevcut 
olduğundan teklifi kanuninin yalnız İstanbul'a hasrı 
Encümenimizce tensip ve birinci madde ol veçhile 
tadil olunmuş ve diğer maddeler aynen kabul edil
miş olduğundan Adliye Encümenine takdim olunur. 

Lâyılıai Kanuniye 
Madde: 1. — İstanbul Vilâyeti hududu dahilinde 

beyibilvefa veyahut rehin ve teminat iraesi suretiyle 
emvali gayrimenkule üzerine vukubulan ikraz ve is
tikraz muameleleri üç sene müddetle ve atide göste
rilen şerait veçhile teicil olunmuştur. 

Madde: 2. — Medyun, müstakrizibihin bir sülü
sünü mecmu faizi nizamisiyle beraber işbu kanunun 
tarihi neşrinden itibaren ilk sene hitamında tediyeye 
mecburdur. Ademi tediye halinde mecmu deyn ile 
mutalep olacağı gibi kanunun dayine bahşettiği hu
kukun istimalinden dolayı itiraz edemiyecektir. 

Madde: 3. — Medyunun mecmuu deyni ikinci 
maddede gösterilen tertip veçhile mafaiz ikinci veya 
üçüncü sene hitamında tamamen tediye eylediğini 
müteakip, dayin ol baptaki kavanin ahkâmına tevfi
kan vefaen ferağ veyahut rehin ve teminat suretiyle 
uhdesinde bulunan emvali gayrimenkuleyi medyuna 
iade edecektir. 

Madde : 4. — İşbu kanun tarihi neşrinde müşterisi 
namına tapu senedine raptedilmemiş olan muamelâta 
da şamildir. 

Madde: 5. — İşbu kanunun ahkâmı tarihi neş
rinden muteberdir. 

Madde: 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Adliye Vekilleri memurdur, 23.2,1340 
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îktisat Encümeni Reisi Namına Mazbata Maharriri 
îzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 
Ertuğrul 

Ahmet tffet Bey 
Mezun 

Aza 
Bolu 
Şükrü 

Aza 
Karahisarı Şarki 

İsmail 

Aza 
Kayseri 

Nuh Naci 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Aza 
Edirne 

Faik 

Aza 
Kozan 

Aza 
Kastamonu 

Aza 
Adana 

Mehmet Kemal 

Aza 
Heyeti Umumiyesine muhali
fim Esbabı Mucibesini heyeti 

celileye arz edeceğim 
Gümüşhane 

Zeki 

Kavanini Maliye 
Encümeni Mazbatası 

Emvali gayrımenkule terhinatından naşi tecili dü
yun hakkında Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin 
teklifi kanunisi ve İktisat Encümeninin mazbatası 
Kavanini Maliye Encümeninde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Birinci maddesi İstanbul hududu dahiline şamil 
olmak üzere tadil edilmiş, ikinci maddesi de vadesi 
hulul eden düyun için fıkrası ilâve olunarak aynen 
kabul olunmuş ve beşinci madde olarak bir maddenin 
daha ilâvesine lüzum görülmüştür. Bu bapta tetkik 
olunan mevadı kanuniye bir kerede Muvazenei Ma
liye Encümeninde müzakere edilmek üzere Encüme
ni müşarünileyhaya takdim kılınmıştır. 

Kavanini Maliye Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 
Elâziz Kayseri 

Mustafa Ahmet 

Câtip 
Halil 

Aza 
Mardin 
Necip 

Karesi 
Osman Niyazi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde: 1. — İstanbul vilâyeti hududu dahilinde 

beyibilvefa veyahut rehin ve teminat iraesi suretiyle 
emvali gayrimenkule üzerine vukubulan ikraz ve is
tikraz muameleleri üç sene müddetle ve atide gös
terilen şerait veçhile tecil olunmuştur. 

Madde 2. — Vadesi hulul eden düyun için med
yun müstakrizibihin bir sülüsünü mecmu faizi ni-
zamisiyle beraber işbu kanunun tarihi neşrinden iti
baren ilk sene hitamında tediyeye mecburdur. Ade
mi tediye halinde mecmu deyn ile matalip olacağı 
gibi kanunun dayine bahşettiği hukukun istimalinden 
dolayı itiraz edemeyecektir. 

Madde 3. — Medyunun mecmu deyini ikinci mad
dede gösterilen tertip veçhile mafaiz üçüncü sene 
hitamında veyahut bu müddet zarfında medyunun 
istediği bir zamanda tamamen tediye eylediğini mü
teakip dayin ol baptaki kavanin ahkâmına tevfikan 
vefaen ferağ veyahut rehin ve teminat suretiyle uh
desinde bulunan emvali gayrimenkuleyi medyune iade 
edecektir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden müşte
risi namına tapu senedine raptedilmemiş olan muame
lâtı da şamildir. 

Madde 5. — İşbu kanunun hükmünden matlubatı 
emiriye ile Ziraat Bankası, Evkaf ve Eytam İdareleri 
matlubatı, 20 Nisan 1339 tarihli Tecili Düyun Ka
nunundan sonra münakit mukavelâta müstenit dü
yun müstesnadır. 

Madde 6. — İşbu kanunun ahkâmı tarihi neşrin
den muteberdir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye 
ve Adliye vekilleri memurdur. 

İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin Tak
riri. 

Riyaseti Celileye 
Emvali gayrimenkule üzerine vukubulmuş olan is

tikraz muamelâtına mütedair bazı ahkâmı havi An
talya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekası tarafından 
arz edilen teklifi kanunî ile kezalik bu meseleye mü
teallik Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey ve rüfe
kası tarafından muta teklifi kanunî elyevm Muvaze-
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neı Maliye Encümenine muhavvel olup, müddeti me-
dideden beri intacı hususu takarrür etmemiş ve hal
buki bu keyfiyete mütedair ve Meclisi Âlice kesbi 
kanuniyet etmiş olan, kanun hükmü 14 Nisan 1340 
tarihinde hitama ermek üzere bulunmuş olduğundan 
ehemmiyet ve müstaceliyeti gayri kabili inkâr olan 
mezkûr teklifi kanuninin müstacelen ve her şeye ter-
cihan Meclisi Âlice tetkik ve kabul buyurulmasını 
rica ederiz. 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

12 Nisan 1340 
Antalya 

Ahmet Saki 
İstanbul 
Ali Rıza 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Emvali gayrimenkule terhinatından naşi tecili dü
yun hakkında Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin 
teklifi kanunisi, İktisat ve Kavanini Maliye Encü
menlerinin mazbataları tetkik ve müzakere olunarak 
cüzî tadilâtla kabul edilmiş olduğundan Adliye En
cümenine takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Niyazi 

Mazbata Muharriri 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 
Aza 

Saruhan 
Reşat 

1. — Bu işin Muvazenei Maliye Encümenine taal
lukunu görmüyorum. 

2. — Melfuf 2 Nisan 1340 takrire nazaran mev
cut kanun ahkâmı 14 Nisan'da bitiyor. Bu halde 
ikinci maddede muayyen bir senenin ne zaman inkiza 
bulacağını tasrih etmek lâzımdır. 

3. — Bu mesele esaslı bir hukuk işidir. Bu itibar
la keyfiyet Adliye Encümenine ve hükümetin de hu-
zurıyle etraflı surette tetkik edilmek icabeder. 

4. — İkinci maddeye nazaran üçüncü maddedeki 
hüküm haşivdir. 

5. — Müşteri namına tapuya rapt muamelesi iha
lei katiye icrasına mütevakkıftır. Halbuki ahkâmı 

mevcudei kanuniye dairesinde ihalei katiyesi yapılmış 
bir muameleyi durdurmak şayanı nazardır. 

6. — Bu kanunun icrayı ahkâmında Ticaret Ve
kili de alâkadardır. ı 

14 Nisan 1340 
Adliye Encümeni Mazbatası 

İstanbul vilâyeti hududu dahilinde beyibilvefa ve
yahut rehin ve teminat iraesi suretiyle emvali gayri
menkule üzerine vukubulan ikraz ve istikraz muame
lâtının teciline dair Antalya Mebusu Ahmet Saki 
Bey ve rüfekası tarafından verilen teklifi kanunî mü
talâa ve tetkik olundu. 

Tecili Düyun Kanununa ihtiyaç olduğu hakkında 
şimdiye kadar Heyeti Vekileden bir müracaat vuku-
bulmamış olduğu gibi memleketin bir tarafında böy
le istisnaî bir kanun vazı için de sebep görülmemesine 
binaen mezkûr teklifi kanuninin reddi takarrür et
mekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Bozok 

Hamdi 
Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

Aza 
Bayezit 

Şefik 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Aza 
Kırşehir 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir 
Aza 

Konya 
Refik 
Aza 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Aza 

Amasya 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

(Kabul sesleri) 
AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Reis Paşa 

Hazretleri, söz istiyorum. Bendeniz teklif sahibiyim. 
REİS — Buyurun, efendim. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim! Ge
çen sene zaruret üzerine bazı rüfeka ile bu teklifi 
kanuniyi arz ettik. Bu zaruret o zamandan beri zail 
olmuştur, binaenaleyh teklifimizi geri alıyoruz. 

REİS — Efendim! Teklif sahibi geri almak isti
yor, veriyoruz. (Olamaz sesleri) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Mesele mazbataya raptedilmiş, teklif sahibinin olmak
tan çıkarak Meclise mal olmuştur. 
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AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Her vakit ge
ri almak hakkını haizim, nizamname sarihtir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Binaen
aleyh, Adliye Encümeni mazbatası ya kabul olunur 
veya reddedilir. Bundan başka türlü olamaz. (Reye 
sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
teklif sahibi her vakit, müzakerenin her safhasında 
teklifini geri alabilir. Fakat azadan biri tekabbül eder
se mazbata üzerine müzakere ceryan ve devam eder. 

SADIK BEY (Karahisarısahip) — Mazbata Mec
lisin malıdır, takrir sahibinin değildir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Nizamname sa
rihtir, geri almak hakkını haizim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu artık Mec
lise mal olmuştur. 

REİS — Efendim! Nizamnamei dahilî mucibince 
teklif sahibi müzakerenin her safhasında teklifini ge
ri alabilir. (Hayır sesleri) 

Mebuslardan bir zat o teklifi kendine mal ederse 
o zaman-müzakere edilebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Pa
şa Hazretleri! Teklifi bendeniz takabbül ediyorum, 
mazbata okunsun. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Bir teklifi kanunî sahibi tarafından her an da geri 
alınabilir. Meclisi Âli Azası meyanından buna tesa
hup eden ve müdafaasını deruhteye cüret edenler var
sa çıksınlar. Yoksa sahibi teklifin bunu geri almasıy-
le mevzuu münakaşa kalmamıştır. Nizamname sa
rihtir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sahibi tek
lif birden fazladır. Yalnız Saki Beyin geri alması, 
teklifin geri alınmasını tazammun etmez. Binaenaleyh 
Adliye Encümeninin mazbatasının reye konulması lâ
zımdır. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Bey, teklifi te
kabbül ediyor. (Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Pa
şam! Mademki bir arkadaş bunu takabbül etmiştir. 
Mazbata okunur, reye vazolunur. Esasen bu çoktan 
beri matbudur. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Bey teklifi 
takabbül ettiğinden dolayı mazbatayı Reyi Âlinize arz 
ediyorum. Mazbata reddi mutazammındır. Mazbata
yı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiş ve 
binaenaleyh teklif reddolunmuştur efendim. 

REİS — Efendim! Ruznamenin beşinci madde
sine geçiyoruz. 

5. — Divanı Muhasebat Reisi saniliklerine vekâ
leten tayin edilecek zevata verilecek vekâlet maaşı 
miktarına mütedair Harcırah kararnamesinin fıkrai 
mahsusasının lüzumu tefsiri hakkında Divan Riyase
tinin (2/300) numaralı tezkeresi ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşkilâtı cedidenin mevkii tatbike vazı üzerine va

zifesi kesbi vüsat eyleyen Divanı Muhasebatta elyevm 
münhal bulunan iki Reisi saniliğin, Meclisi Âlinin 
içtimaiyle asillerinin bilintihap tayinine değin vekâ
leten tedviri mertebei zarurette görülerek azadan Ha
cı Ziya ve Abdülcelil beylerin hums vekâlet maaşı 
itası suretiyle şu vazifei vekâleti ifa etmeleri tensip 
ve ifa kılınmıştır. Ancak, vazaifi mezkûrenin ehemmi
yet ve derecesi noktasından vekâlet maaşının dahi 
müsaadei kanuniye derecesinde tezyidi lâzımeden bu
lunmakta ve vekil memurlara sülüs vekâlet maaşı ve
rebilmek için atik harcırah kararnamesinin hükmü el
yevm cari olan maaşat faslında münderiç (Babıâli-
den istizanı madde) keyfiyetinin doğrudan doğruya 
Meclisi Âliye merbut bulunan Divanı Muhasebat 
Memurin ve müstahdemini hakkında makamı fahima-
nelerine intikal eylediği mütalâa kılınmakta olduğun
dan maruzatı acizanem muvafıkı reyi samileri buyu-
rulduğu takdirde mumaileyhimaya Reisi saniliğe mu-
hassas maaşın sülüsü itibariyle vekâlet maaşı itasına 
müsaadei samii riyaset penahilerinin şayan buyurul-
ması istirham olunur efendir. 10 Ağustos 1340. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Fuat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Divan Riyaseti 

Adet : 25/8 
8 . 11 . 1340 

Heyeti Umumiyeye 
Divanı Muhasebatta münhal bulunan iki Reisi sa-

niliği Meclisi Âlice asillerinin intihabına değin vekâ
leten ifa etmekte olan azadan Hacı Ziya ve Abdül
celil beylerin, vekâlet maaşlarının müsaadei kanuniye 
derecesinde tezyidine ve vekil memurlara sülüs ve
kâleti maaşı verebilmek için atik harcırah kararname
sinin hükmü elyevm cari olan maaşat faslında mün
deriç Babiâliden istizanı madde keyfiyetinin Divanı 
Muhasebatın doğrudan doğruya Meclisi Âliye mer
but bulunması hasebiyle Büyük Millet Meclisi Riyase-
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tine intikal eylediği mütalâa kılınmakta olduğuna 
dair Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut sureti 
musaddakası merbut tezkere Divan Riyasetinin 3 Teş
rinisani 1340 tarihli birinci içtimamda ledettezekkür 
evveli emirde Babıâliden istizanı madde keyfiyetinin 
doğrudan doğruya Meclis Divan Riyasetine intikal 
edip edemeyeceğinin Heyeti Umumiyece tefsirine lü
zum görülmüş olmakla berayı tefsir Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reis Vekili 

İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Asilleri Meclisi Âliden intihap edilinceye kadar 
Divanı Muhasebat Reisi saniliklerini vekâleten ifa 
eden azadan Hacı Ziya ve Abdülcelil Beylere atik 
harcırah kararnamesi ahkâmı veçhile hums maaş ita 
edilmekte ise de bu miktarın sülüse iblâğı için karar
namesi mezkûrun elyevm hükmü cari olan maaşat 
faslında münderiç (Babıâliden istizanı madde) keyfi
yetinin doğrudan doğruya Meclisi Âliye merbut bu
lunan Divanı Muhasebat memurin ve müstahdemini 
hakkında Makamı Riyasete mi intikal etmesi lâzım 
geleceğine dair olan mütalâalarının muvafık olup 
olmadığının istihsarını havi ve Meclis Divan Riyase
tinden muhavvel Divanı Muhasebat Riyasetinin 
10 . 8 . 1340 tarihli tezkeresi mütalâa ve icabı mü
zakere olundu. Gerçi atik harcırah kararnamesi veç
hile herhangi bir vazifeye tayin edilen muvazzaf bir 
vekile hums nispetinde maaş ita edilmekte ve bu 
miktarın tezyidi için Babıâliden istizanı madde olun
ması mezkûr nizamname ahkâmından ise de şu kay
dı nizamî meşrutî bir Hükümette ve Babıâli tarafın
dan mansup ve ona merbut olan Divanı Muhasebat 
hakkında cari olması lâzım gelip Hükümeti Cumhu-

riye devrinde ve bilhassa Büyük Millet Meclisince 
müntahap doğrudan doğruya kendisine mer
but ve müstakil Divanı Muhasebat hakkında gayri 
varit olacağından, azadan Celil ve Ziya Beylere ve
rilmekte olan hums vekâlet maaşının tezyidi mikta
rı için ancak Meclisi Âlinin muvafakat ve kararını 
istihsal zarurî olduğu ve Divanı Muhasebat memu
rin ve müstahdemininden gayrı diğer devair ve ve
kâletler memurini hakkında bu kabil tezyidi maa
şat için de (Babıâliden istizanı madde) Heyeti Veki-
leden istizan edilmesi kaydıyle tabiri mezkûr tefsir 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezit 
Şefik 
Kâtip 

Karahisarı Sahip 
îzzet Ulvi 

Aza 
Saruhan 
Kemal 
Aza 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Bayezit 
Süleyman Sudi 

Aza 
Van 

Mehmet Münip 
Aza 

Giresun 
Tahir 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bo
zok) — Reis Paşa Hazretieri! Encümen namına söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Divanı Muhasebat Riyaseti Meclisi Âli Riyasetine 
müracaat ediyor, diyor ki, Divanı Huhasebatın iki 
Reisi saniliği münhaldir. Meclisi Âliden intihap edi
linceye kadar azadan iki zat Riyaseti saniliğe vekâ
let ediyor. Vekâlet eden bu zevata Riyaset maaşının 
humsunu veriyoruz; fakat nimet külfet mukabili ol
madığı için biz bunun tezyidine karar veremiyoruz. 
Harcırah Kararnamesinde sülüs veyahut daha ziya
de tezyidi için Babıâli'ye istizan kaydı vardır. Tabiî 
bu şimdi mevzuubahis olamaz. Bu takrir Divanı Ri
yasette mevkii müzakereye konuluyor. Divanı Riya
set; (Babıâliden istizan kaydını Divanı Riyaset ka-
rarıyle mi tefsir etmek lâzımgelir?) Diyerek Meclisi 
Âliden istizamı keyfiyet ediyor. Meclisi Âli de bu me
seleyi Kavanini Maliye Encümenine göndermişti. 
Encümenimiz müzakere ederek «mademki o vakit 
ki Divanı Muhasebat Babıâliye merbut ve reis ve 
azaları oradan mansuptu, binaenaleyh o kayıt o vak-
ta aittir. Şimdi, Divanı Muhasebat müstakil ve doğ
rudan doğruya Meclisi Âliye merbuttur. 

Binaenaleyh istizanı madde ne Meclis Riyasetine 
ve ne de Divanı Riyasete aittir. Buna ancak Meclisi 
Âli karar verebilir.» Yolunda tefsir etti.. Bu suretle 
mazbatayı tanzim ederek huzuru âlinize arz etti. 
(Reye sesleri). 

REİS — Efendim! Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul edil
miştir. efendim. 
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Ruznamenin altıncı maddesini müzakereye başlı
yoruz. 

6. — Kırkkilise isminin (Kırklareli)'ne tahvili 
hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
(4/238) numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki «Kırkkilise» isminin «Kırklar

eli» ne tahvilini teklif eylerim. 
4 . 12 . 1340 

Kırkkilise Mebusu 
Doktor Fuat 

Riyaseti Celileye 
Kırkkilise Vilâyetinin merkezi olan Kırkkilise 

Kasabasının «Kırklareli» nâmına tahvili hakkında 
Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey tarafından ita 
olunup, Heyeti Umumiyece nazarı mütalâaya alınan 
takrir müzakere olunarak tarihi millîmizle alâkadar 
olmayan mezkûr ismin tebdili muvafık görülmüş ve 
berveçhi ati maddei kanuniye kabul edilmiştir. 

Madde : 1. — Kırkkilise ismi «Kırklareli»'ne 
tahvil edilmiştir. 

Madde : 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde : 3 — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 
Dahiline Encümeni Reisi 

namına Mazbata Maharriri 
Çorum Kayseri 

İsmail Kemal Ahmet Hilmi 
Kâtip Aza 

Gaziayıntap Ardahan 
Mesele ilmî olduğundan Talât 
esaslı tetkik edilmesine ve 
Dahiliye Vekâletince diğer
leriyle birlikte nazarı itiba-
re alınmasına taraftarım 

Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Çorum İzmit 
İbrahim Süreyya 

Aza Aza 
İzmit Tekfurdağı 

İbrahim Faik 
Mevakii saire isimleri me-
yanında tedbili taraftarı

yım 
Aza 

Karasi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Akisini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

«Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne tahvili 
hakkında Kanun 

Madde : 1. — «Kırkkilise» ismi «Kırklareli» ne 
tahvil edilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen al kaldırsın... Birinci madde kabul kabul edilmiş
tir. 

Madde : 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... İkinci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde : 3 — İşbu kânunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde kabul edilmiş
tir. 

Efendim! Kanunun birinci müzakeresi hitam bul
muştur. İkinci müzakeresine geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesi ka
bul edilmitşir. 

Ruznamenin yedinci maddesine geçiyoruz efen
dim. 

7. — 1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği bütçesi
nin 208 nci faslının birinci maddesinin unvanı es
nayı tabıda sehvi tertip olarak yanlış vaz edildiğinden 
tashihine dair Diyanet İşleri Reisliğinin tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

Diyanet İşleri 
Muhasebe Müdüriyeti 

1899 Hususi 
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Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 
Dairei senaveri senei haliye bütçesinin ikiyüzse-

kizinci faslının birinci maddesi Encümeni Âlilerine 
mütekaddim bütçede muharrer olduğu üzere idarei 
merkeziye masairi müteferrikası olmak lâzım gelirken 
matbaa sehvi olarak mesarifi nakliye suretinde tabe-
dildiği anlaşılmış ve bu itibarla mesarifi müteferri
kaya ait sarfiyat senedatı Divanı Muhasebatça vize 
edilmemekte olduğundan icabını icra ve Divanı müşa-
rünileyha riyasetine tebliği keyfiyet buyurulmasını 
rica eylerim efendim. 

19 Kânunuevvel 1340 
Diyanet îşleri Reisi 

Rifat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 4 Kanunuevvel 1340 

Muvazene Maliye Encümeni 
Adet : 12 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği bütçesinin 

208 ne i faslının birinci maddesine mevzu «İdarei 
Merkeziye masarifi müteferrikası» ibaresi esnayı ta
bıda «İdarei Merkeziye Masarifi nakliyesi» şeklinde 
tertip edilmiş olduğundan müteferrika tahsisatının 
sarfı kabil olamadığından bahisle varit olan tezkere 
üzerine tetkikat icra ve bütçe matbu aslı ile muka
bele edildi, tetkikat neticesinde: Salifizzikir (İdarei 
merkeziye masarifi müteferrikası» maddesinin mat
baada esarı sehiv olarak (masarifi nakliye) suretin
de tertip edildiği anlaşılmış ve maddenin tashihi mu
vafık görülmüş ise de bütçe şekli maruzda Heyeti 
Celileninin tasdikine iktiran eylemiş olmasına naza
ran tashihi husususunda Heyeti Celileye arzı karar-
gir olmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarıbekir 
Şeref 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamenin sekizinci maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

8. — 1340 senesi Bahriye bütçesinin hini tanzi
minde Bahriye Çırak Mektebinin talebesi mevcut ol
madığından tahsisatı vazedilemeyen ikinci sınıf maaş 
farklarının tahsisatı mevcude tasarruf atından itasına 
dair Umuru Bahriye Müdüriyetinin tezkeresi ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Müdafaii Milliye Vekâleti 22 Teşrinisani 1340 

Bahriye Dairesi 
Muhasebe Müdürüyeti 

1165 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muvazenei Maliye 
Encümeni Riyaseti Celilesine 

1340 senesi Bahriye Bütçesi kadrolarının hini teb
yizinde sene iptidasında Çırak Mektebi ikinci sınıfta 
talebe mevcut olmamasından mezkûr sınıf kadroda 
gösterilmediği halbuki senei merkume evasıtında im
tihanı umumiler icra kılınmış ve ikinci sınıfa birinci 
sınıftan kadroda muharrer olan ellidokuz efendi ter
fi etmiş ve ikinci sınıf talebenin maaşları ise birinci 
sınıf talebeden beş kuruş fazlasıyla yirmibeş kuruştan 
ibaret bulunmuş ise de kadroda sehven ikinci sınıf 
gösterilmemiş olmasından bunların 357 numara 18 
teşrinievvel 1339 tarihli kanun ile tayin edilmiş olan 
maaşları bizzarur tediye edilememiştir. Talebei mez-
kûrenin birinci sınıf itibariyle bir senelik maaşları on-
beş kuruş üzerinden Bahriye bütçesinin maaşat fas
lına mevzu bulunduğundan eylül 1340 da ikinci sı
nıfa terfi etmiş olan talebeden beherine beş kuruş 
hesabiyle sene gayesine kadar minhayselmecmu on-
yedi lira yetmiş kuruşa daha ihtiyaç hasıl olacağı mü
lahaza olunabilirse de meblâğı mezburun cüziyetine 
binaen bütçenin maaşat faslında mevkuf tahsisattan 
temin edileceğinden bu bapta ayrıca tahsisat talep 
edilmesine mahal olmadığı ve bu halin devamı tale
benin kanun ile tanınmış olan istihkaklarının tediye 
edilememesini intaç, şevk ve gayretlerini kesir ve ma
dun sınıfa karşı maddeten tefevvuklarına hail teşkil 
ettiğinden bunların üzerinde suitesir hasıl edeceği 
mütalâa kılınmasına binaen salifülarz Çırak Mekte-
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binin ikinci sınıfında mevcut bulunan ellidokuz efen
diye ait mütekaddim kadronun tasdik ve iade buyu-
rulması rica olunur efendim. 

Umuru Bahriye Müdürü 
Okunamadı 

Beherinin farkı maaşı şehri 

Unvanı Adedi 

1340 senesi eylülünde birinci sınıftan 
ikinci sınıfa terfi eden talebe 59 

Altı aylığı 
Kuruş Kuruş Lira Kuruş Lira 

0,05 95 2 70 17 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 13 4 . 12 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi bütçesinin hini tanziminde Bahriye 

Çırak Mektebinin ikinci sınıf talebesi mevcut olma
masından naşi dairei aidesince teklif vaki" olmaması
na mebni kadroları tertip edilmemişti. Ahiren Umu
ru Bahriye Müdüriyetinden Encümeninize bâ tezke
re müracaat edilerek mezkûr mektebin birinci sını
fından umumi imtihanlar neticesi ikinci sınıfa ellido
kuz efendinin terfi ettiği ve beher efendinin birinci 
sınıf talebesine nazaran farkı maaş olan beş kuruşun 
1340 Bahriye bütçesinin maaşat faslında mevkuf tah
sisattan tesviyesinin kabil bulunduğu bildirilmiştir. 
Altı aylık farkı tahsisat olarak talep edilen 17,70 lira
nın mevkuf tahsisatı mevcude meyanında temini En-
cümeninizce kabul edilmişse de bütçe şekli maruz 
da Heyeti Celilenin tasdikine iktiran eylemiş olma
sına nazaran tadil ve tashih hususununda Heyeti Ce-
lileye arzı karargir olmuştur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reis Vekili Mazbata 

Muharriri Kâtip 
Çatalca Konya 
Şakir Fuat 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Sivas 
Halis Turgut 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Trabzon 
Şefik 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim! Mazbata hakkında söz iste
yen var mı? 

FERİDUN FlKRt BEY (Dersim) — Encümen 
izahat versin efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Onyedi lira küsur 
bir paradır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — İsterse kırk 
para olsun, yine izahat lâzımdır. 

REİS — Efendim! Encümen Mazbata Maharriri 
Bey izahat verecektir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MAHARRlRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efen 
dim, mazbatamız sarihtir. Mesele de gayet basittir. 
Onyedi lira yetmiş kuruş bir tahrirat bütçe dahilin
de sarf edilecektir. Zam mahiyetinde bir teklif de
ğildir. Mevkuf kısımdan idare edilecektir. İkinci sı
nıf talebesi kadroda gösterilmemiş, kadrolar geçen 
sene kabul edilen esasa göre kanun mahiyetindedir. 
Heyeti Umumiyenin tasvibi alınmadıkça Encümen bu 
hususta kendisini salâhiyattar bulmadı. Bu noktai na
zardan encümenimiz bu ciheti Heyeti Umumiyeye 
arz etti. 

REİS — Efendim. Encümenin mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Perşembe günü saat bir buçukta içtima edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

Hitamı Müzakerat Saat : 3,40 

< ^ — • • « . • 
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2. — SU ALLI 

4. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Çer-
mik'de müstakil bir Adliye Binasının inşası için tah
sisatı kâfiye verilip verilmediğine ve saireye dair sual 
takriri ve Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin, tahriri 
cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Çermik Kazasında dairei Adliye için isticar olu
nan han bu sene gayri kabil ikâmet bir hâl ve şekil
de müsrifi harap olmuş ve önümüzdeki kış içinde 
tamamen yıkılacağı muhakkak bulunmuştur. Müsta
kil bir Adliye binasının vücuda getirilmesi hakkında 
mahallinde vaki olan iş'arat vekâleti aidesince naza
rı dikkate alınmadığı gibi sahibi tarafından tamir 
edilmek üzere teraküm etmiş olan icar bedelâtı dahi 
tediye olunmamıştır. Dairei intihabiyemi devir ve 
teftiş ederken bu binayı bizzat müşahede ve muayene 
ettim. Her tarafı nazar hıraş bir manzaraı levs ve se
falet içinde bulunan der ve divarının açılan rahnele
rinden bir inhidamı karibin tarakaleri duyulan böy
le bir yerde Türkiye Adliyesinin nezahet ve azameti 
ne suretle temsil ve izhar edildiğine mütehayyir kal
dım. Adliyemizin genç ve gayyur vekili o anda ben
denizle beraber olsalardı eminim ki bu hissime terdi-
fi kanaat ederlerdi. Vekil Beyefendiden tahriren ce
vap vermesini istediğim noktalar şunlardır : Çermik' 
te müstakil bir Adliye binasının inşası için mahal
linden gönderilmesi tabiî olan evrakı keşfiyeye na
zaran tahsisatı kâfiye verilmemiş midir? Veya hiç ol-

CEVAPLAR 

mazsa bu sene için sahibi tarafından tamirat yapıl
mak üzere müterakim icar bedelâtının havalesi gön
derilmiş midir? tşbu takririmin vekâleti aidesine ha
vale buyurulmasını istirham eylerim efendim. 19 teş
rinisani 1340. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

10 . 12 . 1340 tarih ve 424 numaralı tezkerei ce
lileri cevabıdır. 

Çermik'te müstakil bir Adliye binasının inşası 
için tahsisatı kâfiye verilip verilmediği veyahut ta
mirat yapılmak üzere müterakim icar bedelâtı hava
lesinin gönderilip gönderilmediği hakkında Ergani 
Mebusu Muhteremi Kâzım Vehbi Bey tarafından ve
rilip 22 . 11 . 1340 tarihli tezkerei celileriyle irsal buy-
rulan sual takriri sureti tetkik edildi. 

Müstakil bir Adliye binası inşası veya tamirat ic
rası için vekâleti acizi bütçesinde tahsisat olmayıp, 
hususatı mezkûre Maliye Vekâleti Celilesine ait bu
lunduğu ve Çermik Adliye binasının bedeli icarına 
tesviye edilmek üzere 26 Teşrinisani 1340 tarih ve 
1423/12 numara ile yüzelli liralık tahsisat havalena
mesi gönderilmiş olduğu arz olunur efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
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