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Sayfa 

1. — ZABIT HULÂSALARI 391,519 

A) Sabık Zabıt hülâsası 391:392 

B) Son zabıt hülâsası 

2. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 392 

1. — Vesaiti nakliye komisyonunun sureti te
şekkül ve yazaifi hakkında kanun lâyihası. 
(1/711) 392 

Mazbatalar 392,393,481 
1. — Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfeka-

sının; Mardin Mebusu merhum Derviş Beyin 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair (2/473) numaralı teklifi kanunisi ve-
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni Mazbatası. 392 

2. — Bolu sabık Mebusu Abdullah Efendi
nin; Zonguldak'ta bir zatın arsasına ciheti as
keriyece inşa edilmiş olan duvarın ciheti askeri
yeye lüzumu yoksa üzerine medrese inşa edilmek 
üzere evkafa devri lüzumuna dair (2/66) numara
lı teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası. 392 

Sayfa 
3. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı 

Avans kanununun sekizinci maddesinin tefsiri
ne dair tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) 
numaralı tezkeresi ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası. 392 

4. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa- liman ve rıhtım idaresinin 1341 senesi 
bütçesi ile Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1341 senesine mah
sus fevkalâde bütçesi hakkında (1/692), (1/693) 
numaralı kanun lâyihaları ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası. 392 

5. — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyiha
sı (1/660) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 392 

6. — Muş Mebusu Ilyas Sami ve; rüfekası-
nm; istiklâl mahkemelerinde çalışan Mebuslara 
dahi cephede çalışan arkadaşları gibi kırmızı -
yeşil kordelâlı istiklâl Madalyası itası hakkın
da takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni Maz
batası. (4/286) 393:394 

7. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Takvi
mi vakayi matbaasının Maarif Vekâletine devri 

519 

392,393,431,468,4*1 
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Sayfa 
ve ilk ve orta mekteplere mahsus kitapların 
mezkûr matbaada tabbettirilecek talebelere mec-
carien tevzii hakkında (2/412) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Maarif Encümeni Maz
batası. = ' 394:395 

8. — Memaliki müstahlasadan firar ve gay-
bubat edenlerin emval ve emlâkinin sureti ida
resi hakkında 20 Nisan 1388 tarihli kanununun 
.beşinci maddesinin tefsirine dair Müdafaai Mil
liye Vekâletinin (3/72) numaralı tezkeresi ve tef
sire mahal olmadığı hakkında Kavanini Mali
ye Encümeni Mazbatası. ' 395 

9. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 
Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali gayrı men
kule ve menkulesinin müsaderesi hakkında olup 
elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 
tarihli kararnamenin Meclis ruznamesine ithali 
ile bir karar ittihaz olunmasına dair (4/253) nu
maralı takriri ve Dahiliye Encümeni Mazbatası 481 

Tezkereler 392,395 
1. — İstikraz olunan mebaliğ mukabilinde 

emvali gayrı menkulenin teminat iraesine müte
dair 25 Şubat 1328 tarihli kanunun onuncu 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/433) 392 

2. — Mükellefiyeti askeriye kanununun 96 
ve 101 nci maddelerinin tefsirine dair olan tez-' 
kerenin, meselenin tefsirine lüzum kalmadığın
dan, iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/434) 392 

3. — Talebe ve mualliminin askerlikten te
cilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 
numaralı kanunun birinci maddesini muaddil 
26 Kânunusani 1340 tarihli kanununun ikinci 
maddesi ahkâmının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/435) 392 

4. — Etibbanın hizmeti mecburesi hakındaki 
8 Teşrinisani 1340 tarihli kanunun birinci mad
desi ile etibbanın stajlarına mütedair 13 Mart 

'1340 tarihli kanunun beşinci maddesinin tef
sirine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/436) 393 

5. — Âşâr nizamnamesinin 55 nci maddesin
de, bir mültezimin iltizamında bulunan mahal
de, muharebe veya isyan gibi esbabı mecbire-
den naşi hasılatı öşriyenin miktarı küllisi istih
sal ölunamayarak mültezim fevkalâde zarara 
uğradığı takdirde işbu zararın tahakkuk edecek 
miktarının bidayet mahkemesinden sadır olan 

I ilâm üzerine bairadei seniye bedeli iltizamdan 
tenzil olunacağı muharrer ise de işbu kaydın 

I Teşkilâtı Esasiye Kanununun münderecatına 
nazaran kabiliyeti tatbikiyesi olup olmadığının 

I tefsiri .hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/437) 393 

I d. — Mücadelei Milliyedeki fevkalâde hizmet 
I ve fedakârlığından dolayı Urfa Mebusu Re-

fet Beyin kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile 
taltifine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi (3/447) 395 

7. — Bursa Mebusu Sabıkı Operatör Emin 
I Beyin garp cephesi emrinde bilfiil ateş altında 
I ifayi hizmet etmiş olduğundan istiklâl Madal

yası şeridinin kırmızı yeşile tebdili hakkında 
I Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi (3/448) 395: 

396 
Takrirler 393,429,431, 

448,468 
I 1. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Cidali Mil

liye bütün varlığı ile iştirak eden Urfa Vilâyeti-
I nin şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurdelâlı Is-' 

tiklâl Madalyası itasına dair takriri (4/290) 393 
2, — Ankara Mebusu ihsan Beyin; Turuku 

I umumiyeden olan Keskin - Yahşıhan Şosesinin 
I bu sene inşaası temenniyatına dair takriri (4/213) 393 
I 3. — izmir Mebusu Mustafa Necati Bey ve 

rüfekasının; izmir'den Almanya ve Çekoslo-
I vakya hükümetlerine ihraç olunan üzümlerden 
I fazla gümrük resmi alınmakta olduğundan Hü-
I kümetçe buna bir çare düşünülmesi hakkında 

temenni takriri (4/212) 393 
4. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be-

I yin; cürmü meşrutlarda taharriyat icrası salâ
hiyetinin heyeti ihtiyariyelere verilmesi için köy 

I kanununa bir madde konulması hakkında tak
riri (4/211) 393 

5. — Kocaeli Mebusu Saffet Beyin, Ruzna-
I menin altmış birinci maddesini teşkil eden ve ">• 

müteaddit zevata hidematı vataniye tertibin-
,den maaş tahsisine mütedair olan mazbatanın 
tercihan ve müstacelen müzakeresine dair tak
riri. 419 

6. — Mardin Mebusu Necip Beyin; Mardin 
Mebusu merhum Devriş Beyin ailesine maaş 
tahsisi hakkındaki teklifi Kanuninin intacına 
dair takriri,. 429 

7. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin; Ruz-
J 'namenin 43 ncü maddesini teşkil eden ve da-" 

388 — 
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Sayfa 
mızlık ve çifte elverişli hayvanat vesaire hak
kındaki 11 Nisan 1324 tarihli Kanunun ilgasına 
mütedair olan teklifi Kanuninin müstaceliyetle 
müzakeresine dair takriri, 431 

8. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Öksüz yur
du ismini tebdiline dair takriri (4/214) 448 

9. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Boyabat kazasının Karcaviran köyünden, 
keza nukuta mevkuf e idaresinin aldığı paranın 
Köy Kanunu mucibince iadesi hakkında tak
riri (4/215) 468 

Rey istihsali 396 
1. — İstiklâl Harbi malûllerine ait Kanunun 

ikinci defa tayini esami ile reye vazı, 396,520:521 
2. — Darülfünun emanetinin 1341 senesi 

Bütçe Kanununun ikinci defa tayini esami ile 
reye vazı, 396,522:523 

3. — Osmanlı Bankası müddeti imtiyaziyesi-
nin temdidine dair Kanunun ikinci defa reye 
vazı, 396,524:525 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 396, 
419,429,431,448,469,481 

1. — Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi 
halikında (1/557) numaralı Kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası, 396:397 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi 
harbiyeden yetiştirilecek zabıtan hakkındaki 
25 Şubat 1339 tarihli Nizamnamenin tadiline 
dair (2/380) numaralı teklifi Kanunisi ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası, 397:399 

3. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun el
linci maddesini muadil Kanunun son fıkrasınnı 
lâğvi hakkında (1/577) numaralı Kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası, 399:402 

4. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
138 nci maddesine bir zeyl ilâvesine dair (1/582) 
numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası, ' • 402:404 

5. — Orduda ve Donanmada kumanda heye
ti âliyesini teşkil eden zevata makam tahsisatı 
itası hakkında (1/701) numaralı Kanun lâyi
hası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları, 404:410,526:527,555:557 

6. — 15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye harci-
rah Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında 
(1/8) numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları, • 410:414,528:529 

Sayfa 
7. — Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 

18 nci maddesinin tadiline dair (1/581) numa
ralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Da
hiliye encümenleri mazbatası, 414:415 

8. — Askerî Ceza Kanununun 200 ncü mad
desinin tadili hakkında (1/81) numaralı Kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye encü
menleri mazbataları, 415:416 

9. — Orduda müstahdem küçük zabıtan 
maaşatı hakkında (1/691) numaralı Kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları, 416:419,530:531,552 

10. — Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
1336 - 1339 senelerine ve Riyaseti Cumhur Büt
çesinin 1339 senesine ait hesabı kati cetvelleri 
hakkında Tetkiki Hesabat Encümeninin iki kıta 
tezkeresi, 419! 

11. — Maraş Mebusu Abdülkadir, Kozan 
Mebusu Ali Sadi, İstanbul Mebusu Ali Rıza, 
Karesi Mebusu Mehmet Vehbi, Gaziantep, Me
busu Ahmet Remzi, Kocaeli Mebusu İbrahim, 
Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Ardahan Mebusu 
Talât beylerin; Maraş'ın İstihlâsında şehit olan 
Doktor Mustafa Bey ve Evliya Efendi aileleri 
ile Kozanlı şehit Saim Beyin hemşiresi Naciye 
Hanıma, Ermeniler tarafından Tifüste şehit 
edilen Jandarma Mülâzımıevvel Süreyya Bey 
ailesine, Şeyhülislâmı Esbak Musa Kâzım Efen
di merhumun ailesine Kilis ve havalisi harbinde 
şehit olan Ruhî Zade Sakıp Beyin validesi Bel-
kis Hanıma, Topçu Binbaşılığından müstafi 
merhum Rıza Beyin ailesine, Gaziantep istihlâsı 
mücadelesinde şehit olan Şahin Beyin oğluna, 
Balkan Harbinde şehit olan Doktor Nafiz Tahir 
Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair (2'/404N419, 424, 426, 445, 
454, 459, 469, numaralı teklifi kanunileri ve Düz
ce hâdisei isyan iyesinde usat tarafından sureti 
feciada şehit edilen 24 ncü Fırka Kumandanı 
Kaymakam Mahmut Beyle mezkûr fırka erkânı 
harbi Yüzbaşı Yakup Sami Efendi ile ailelerine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair (1/703) numaralı Kanun lâyihası ve Muva- -
zenei Maliye Encümeni mazbatası, 419:426,534: 

535,568:569 
12. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 

arkadaşlarının Bursalı Tahir Beye hidematıva-
taniye tertibinden maaş tahsisine dair (2/386) 
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Sayfa 
ve Elâziz Mebusu Hüseyin Beyle arkadaşlarının 
Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin ailesine hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında (2/467) numaralı teklifi kanunileri ve 
Müvazenei Maliye Encümeni mazbatası, . 426:429 

536:537,564:565 
13. — Ticaret ve Sanayi Odaları Kanun lâ

yihası ve Ticaret Encümeni mazbatası (1/431) 429: 
431,532:533,551 

14. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efen
di ve oniki refikinin; yanık yerlerinin imarı için 
bir banka teşkiline dair (2/451) numaralı teklifi 
Kanunisi ve Encümeni mahsus mazbatası, 431:437 

15. — 1341 senesi Anadolu - Bağdat Demir
yolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım idare
sinin bütçesi ile Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 sene
sinde mahsus fevkalâde bütçesi hakkında Ka
nun lâyihaları ve Müvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/692). (1/693) 437:446,542:543, 

544,545,553:554,572:573 
16. — Öksüz Yurtları Müdürüyeti Umumi-

yesinin 1341 senesi Bütçesi hakkında Kanun lâ
yihası ve Müvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1/660), 446:448,546:547,558 

17. — Ahiren ilga edilmiş olan âşâr Kanunu
na müteferri sulama ücreti hakkında (1/661) 
numaralı Kanun lâyihası ve Ziraat ve Müvaze
nei Maliye encümenleri mazbataları, 448:455,548: 

549,562:563 
18. — Evkaf Müdürüyeti Umumiyesinin 

1341 senesi Bütçesine faslı mahsus olarak beş-
yüz ellibin lira ilâvesi hakkında (1/709) numa
ralı Kanun lâyihası ve Müvazenei Maliye Encü
meni mazbatası, 455:456,541,570:571 

19. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Bey ve 
rüfekasınm; ebniye kanunun 20, 21, 22, 23, 24, 
25 nci maddelerinin tadili hakkında (2/458) 
numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası. 456:459 

20. — Kadastro kanunu lâyihası ve Encü
meni mahsus mazbatası (1/628) 459:460,538:539,561 

21. — Harita Müdiriyeti Umumiyesi ka
nunu (1/628). 460:461,540,559:560 

22. — Seferde buludukları müddet esna
sında Bahriye zabitanına taamiye itası hak
kında kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 

Sayfa 
Müvazenei Maliye Encümenleri mazbataları 
(1/596) 461:465,550,566:567 

23. — Mensubini askeriyenin tezyidi mu-
hassesatına dair 24 Mart 1341 tarih ve 587 
numaralı kanuna bir zeyl ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası ve Müvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/712) 465:468 

24. — Valilere verilecek maaşat miktarında 
Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılması hak
kında Başvekâletten mevrut (3/449) numaralı 
tezkere ve Müvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 468:469 

25. — Mücadelei Milliye esnasında maksadı 
ulvînin istihsali için hidematı fedakâraneleri 
mesbuk olan (186) zatın İstiklâl madalyaları ile 
taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut beş 
kıta tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. . 469':474 

26. — 400 numaralı kanuna tevfikan alâka
dar makamat tarafından vuku bulan inha üze
rine (164) zatın takdirname ile taltifleri hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası (3/445) 474:477 

27. — Vatanın Karimi ismetinde vuku bu
lan tecavüze karşı ilk defa müdafaatta bulunan 
Gaziantep ve Maraş vilâyetleri şahsiyeti mane-
viyelerinin birer kıta kurdeleli İstiklâl Madal
yasıyla teltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/428) ile Adana Mebusu Zamir Beyin, Ada-
na'nın şahsiyeti maneviyesinin İstiklâl Madal
yası ile taltifine dair takriri (4/287) Aydın Me
busu Mithat Beyle refikinin; Cidali Milliye bü
tün mevcudiyetiyle iştirak eden Aydın Vilâye
tinin şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurdelâlı 
İstiklâl Madalyası verilmesi hakkında takriri 
(4/289) ve Ürfa Mebusu Refet Beyin; Urfa Vi
lâyetinin şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurde
lâlı İstiklâl Madalyası itası hakkında takriri 
(4/290) ve Müdafaai Milliye 'Encümeni maz
batası. 477:481 

28. — Teşkili mahakim, usulü muhakematı 
cezaiye ve sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin 
bazı maddelerinin tadiline dair (1/708) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz-
b?/?ı-\ " 481:499 

— 390 — 



î : 100 22 . 4 . 1341 C : İ 

Sayfa 
29. — Hükümet namına vuku bulacak mü

zayede, münakaşa ve ihalelerin suveri içraiyesi 
hakkında (1/556) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları 499:516 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır. 

A) Sabık Zabıt Hülâsası 

108 NCt İÇTİMA 

21 Nisan 1341 Sah 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 

sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi büt
çesi ile kabul olunan kadrolarının muvakkaten tez
yidine, İstruncalı müteveffa Halil Efe ve parti peh
livan zevceleri hanelerinde icra edilen taharriyat ne
ticesinde müsadere olunan eşyanın iadesine ve muh
telif cephelerde bilfiil hizmet eden 167 zatın İstiklâl 

«.madalyası ile taltiflerine mütedair Muvazenei Mali
ye, Adliye ve Müdafaai Milliye Encümenleri mazba
taları kıraat ve kabul, Rize Mebusu Esat, Adana 
Mebusu İsmail Sefa ve Mersin Mebusu sabıkı Muh
tar Fikri Beylerin İstiklâl madalyaları şeritlerinin 
kırmızı - yeşile tedbiline ve Kütahya Mebusu Nuri 
Beye kırmızı; şehit Kaymakam Mahmut Bey vere
sesine kırmızı - yeşil şeritli İstiklâl madalyası istasına 
dair Meclis Riyaseti tezkereleri kıraat ve kabul olun
du. 

Sayfa 
4. — NUTUKLAR 518 
1. — Meclisi Âlinin bu seneki mesaisi hak

kında Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretleri ta
rafından irad olunan nutuk. 518 

5. — CELSEİ HAFİYE 461 

Azayı Kiramdan mezuniyetlerini tecavüz ettiren 
bazı zevat hakkında kezalik Meclis Riyaseti tezke
resi kıraat edilerek zevatı müşarünileyhimin tecavüz 
ettirdikleri müddetin mezuniyeti kanuniyelerinden ic
rayı mahsubu karargir oldu. 

Mezuniyetini 17 gün tecavüz ettiren Canik Mebu
su Talât Avni Beyin mazur addi takarrür etti. 

İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeriyenin muvaf
fakiyet ile neticelenmesini tebriken varit olan telgraf
lara Divanı Riyasetçe cevap itası tensip edildi. 

Müdafaai Milliye ve Nafia Vekillerinin ve Si
vas Mebusu Rasim Beyle Antalya Mebusu Rasih 
Efendinin teklifleri üzerine bazı levayih ve mevadın 
müstacelen ve tercihan müzakereleri kabul olundu. 

Badehu Darülfünun bütçesinin müzakeresine ge
çildi ve cereyan eden müzakere neticesinde (A) cet
veli aynen, (B) cetveli tadilen ve bu baptaki mevadı 
kanuniyenin ikinci, dördüncü maddeleri tadilen ve 
diğer maddeleri aynen kabul ve bir madde de yeni
den ilâve olundu. Bu meyanda Tıp Fakültesinin 
Haydarpaşa'da ipkası hakkında Çorum Mebusu 
Mustafa Beyin takriri kabul, ve Darülfünunda bazı 
ıslâhat icrasına müteallik Karahisarı Sahip Mebusu 
Ruşen Eşref Bey ve rüfekasmın takriri dahi tasviben 
Maarif Vakâletine havale olundu ve bahedu sekiz 
buçukta içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

» > • < » •<•»• 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 11,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİP : Kâzım Bey (Giresun) 

fiyorum efendim. 

1. — ZABIT HULÂSALARI 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
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İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek bazı evrak, 

icap eden mahallere havale olunduktan sonra 400 
numaralı kanuna tevfikan takdirname ile taltifleri 
icap muhtelif zevat hakkında Başvekâlet tezkeresi 
müzakere ve kabul olundu. 

Badehu Osmanlı Bankasının, müddeti imtiyazı
nın temdidi hakkındaki kanun lâyihası bilmüzakere 
maddeleri aynen kabul edildi. 

Bilâhare kanunu cezanın tadili hakkındaki lâyi-
hai kanuniyenin müzakeresine geçildi. 26, 39, 51 nci 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Paşa 
müsaade buyunuz bu kadar arkadaşla müzakereye 
devam etmenin imkânı var mı? 

REİS — Efendim; Ruznameyi okuyoruz o za
mana kadar -arkadaşlar birer birer gelirler. Esasen 
encümenlerde çalışıyorlar. 

Lâyihalar 
1. — Vesaiti nakliye komisyonunun sureti teşek

kül ve vazaifi hakkında kanun lâyihası (1/711) 
REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfekasının;. 

Mardin Mebusu merhum Derviş Beyin ailesine hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisirte dair (2/473) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Sabık Bolu Mebusu Abdullah Efendinin Zon
guldak'ta bir zatın arsasına ciheti askeriyece inşa edil
miş olan duvarın ciheti askeriyeye lüzumu yoksa üze
rine medrese inşa edilmek üzere evkafa devri lüzu
muna dair (2/66) numaralı teklifi kanunisi ve Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, tefsire müteal

lik üç, beş mazbata daha var ki Kavanini Maliye En
cümeninden Heyeti Umumiye ye takdim edilmiştir. 
Bunlar, gerek devairi devlette, gerek ashabı mesalihte 
bir çok tereddüdü ve mesalihin teehhürünü icap ettiri
yor. Rica ederim bunlara tercihan, bu devrei içtimaiye-
de, Meclis bir karar versin, çıkarılsın. Hangileri ol
duğunu arz edeyim efendim. 

I maddeler aynen, 50 ve 52 ve 81 nci maddeleri tadi-
len ve son iki maddesi aynen kabul olundu ve ka
nunun heyeti ümumiyesindeki bazı hatalar dahi 
tashih edildi. 

J Badehu; Darülfünun bütçesi ile Osmanlı Bankası 
] ve İstiklâl Harbi malûlleri hakkındaki kanunlar ta

yini esami ile reye vaz olundu. Fakat neticede nisap 
olmadığı bittebliğ Çaşamba günü kablezzeval onda 
içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zabıt hulâsası hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edilmiştir. 

3. — 11 teşrinievvel tarihli Atlıncı Avans kanu
nunun sekizinci maddesinin tefsirine dair İcra VekiU 
leri Heyeti Riyasetinin (3/69) numaralı tezkeresi ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Anodolu - Bağdat Demiryolları ve Haydar

paşa liman ve rıhtım idaresi 1341 senesi bütçesi ile Ana
dolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım ida
resinin 1341 senesine mahsus fevkalâde bütçesi hak
kında (1/692), (1/693) numaralı kanun lâyihaları ve 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (1/660) 
ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — İstikraz olunan mebaliğ mukabilinde emva

li ',1'iyrı menkulenin teminat iraesine mütedair 25 Şu
bat 1328 tarihli kanunun onuncu maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/433) 

REİS — Tapu Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Mükellefiyeti askeriye kanununun 96 ve 101 
nci maddelerinin tefsirine dair olan tezkerenin, mesele
nin tefsirine lüzum kalmadığından, iadesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/434) 

REİS — Alelusul iade ederiz efendim. 

3. — Talebe ve mualliminin askerlikten tecilleri 
hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı ka
nunun birinci maddesini, muaddil 26 kânunusani 1340 
tarihli kanunun ikinci maddesi ahkâmının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/435) 

REİS — Maarif Encümenine havele ediyoruz. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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4. — Etıbbanın hizmeti mecbur esi- hakkındaki 8 
teşrinisani 1340 tarihli kanunun birinci maddesi ile etıb
banın stajlarına mütedair 13 Mart 1340 tarihli kanu
nun beşinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/436) 

REİS — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encü
menine havale ediyoruz. 

5. — Aşar nizamnamesinin elli beşinci maddesinde, 
bir mültezimin iltizamında bulunan mahalde muhare
be, isyan .gibi esbabı mücbireden naşi hasılatı öşüriye-
nin miktarı küllisi istihsal olunamiyarak mültezim fev
kalâde zarara uğradığı takdirde işbu zararın tahakkuk 
edecek miktarının bidayet mahkemesinden sadır olan 
ilâm üzerine bairadei seniye bedeli iltizamdan tenzil 
olunacağı muharrer ise de işbu kaydın, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun münderecatına nazaran kabiliyeti tat-
bikiyesi olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâ-
lâetten mevrut tezkere (3/437) 

REÎS — Kanunu Esasi ve Adliye Encümenlerine 
havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Ciddi Milliye 

bütün varlığı ile iştirak eden Urfa Vilâyetinin şahsiye
ti maneviyesine kırmızı kurdeleli İstiklâl Madalyası 
itasına dair takriri (4/290) 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
6.. —- Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve rüfekası-

nın, İstiklâl Mahkemelerinde çalışan mebuslara dahi 
cephede çalışan arkadaşları gibi kırmızı - yeşil kur-
dafeli İstiklâl Madalyası itası hakkında takriri (4/286) 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

2. — Ankara Mebusu İhsan Beyin; Turuku umu-
miyeden olan Keskin - Yahşıhan şosesinin bu sene 
inşası temenniy'atına dair takriri (4/213) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — İzmir Mebusu Mustafa Necati Bey ve rüfeka-
sının; izmir'den Almanya ve Çekoslovakya hükümet
lerine ihraç olunan üzümlerden fazla gümrük resmi 
alınmakta olduğundan Hükümetçe buna bir çare dü
şünülmesi hakkında temenni takriri (4/212) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz 

4. —• Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
cürmü meşhutlarda taharriyat icrası salâhiyetinin he
yeti ihtiyariyelere verilmesi için köy kanununa bir 
madde konulması hakkında takriri (4/211) 

REİS — Başvekâlete havele edilmiştir. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Paşa Haz
retleri ekseriyet olmuştur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) I— Aman efen
dim! Merede olmuştur? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşa hazretleri 
ruznamede iki tane bütçe vardır. Sonra nasıl olsa tayini 
esami ile reye konacaktır. Fasılların müzakeresine ge
çebiliriz. 

REİS — Efendim; on beş dakika için celseyi tatil 
ediyornm. 

Hitamı Celse: Saat : 11,15 

Heyeti Umumiyeye : 
21 .4 .1341 

Millî Mücadele esnasında birçok tehlikelere ma
ruz kalan, dahilî isyan ve ihtilâlleri bastırmakta ve şe-
kaveti men ve izalede tarihî ve fevkalâde hizmetleri 
mesbuk olan ve bu suretle cepheleri manen, madde-

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 11,30 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

» 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Mazbatalar vardır. Okunacaktır. Sonra reyinize arz i edeceğim. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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ten takviye eden İstiklâl Mahkemelerinde çalışan aza
yı kiramın dahi kırmızı - yeşil kurdaleli İstiklâl Ma
dalyası ile taltifi hakkında Muş Mebusu llyas Sami 
Bey ve yirmi refikinin takririni tetkik ettik : 

İstiklâl Madalyası Kanunu mucibince Birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Azalarının hepsine bilais
tisna yeşil ve bilfiil cephede hizmet edenlere kırmızı -
yeşil kurdaleli madalya veriliyor. Encümen, Mücade-
lei Milliye esnasında isyan sahalarında hayatlarını 
tehlikeye koyan ve en ağır mesuliyetleri üzerlerine 
alarak mühim kararlar veren İstiklâl Mahkemeleri 
azalarına da kanununun birinci maddesine atfen kır
mızı - yeşil kurdaleli İstiklâl Madalyası verilmesini ek
seriyetle kabul etmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Rize Rize 

Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Malatya 
İbrahim Mahmut Nedim 

Aza Aza 
Ordu Siverek 
Recai Kadri 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 

'Birinci intihap devresi zarfında müteşekkil İstik
lâl Mahkemeleri azalı'klarmda bulundukları için ken
dilerine kırmızı - yeşil kurdaleli İstiklâl Madalyası ita
sı teklif edilen Azayi Kiramın esamisi : 

Antalya Mebusu Halil İbrahim Bey 
Antalya Mebusu Rasih Efendi 
Ergani Mebusu Sırrı Bey 
İsparta Mebusu Hacı Tahir Bey 
Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami Bey 
İçel Mebusu Şevki Bey 
İçel Mebusu Ali Rıza Efendi 
Beyazıt Mebusu Atıf Bey 
Bursa Mebusu Osman Nuri Bey 
Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey 
Bursa Mebusu Necati Bey 
Burdur Mebusu Veli Bey 
Denizli Mebusu Yusuf Bey 
Denizli Mebusu Mustafa Zeki Bey 
Diyarbekir Mebusu Hamdi Efendi 
Sinop Mebusu Şevket Bey 
Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey 

Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi Bey 
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey 
Kozan Mebusu Doktor Fikret Bey 
Konya Mebusu Refik Bey 
Çankırı Mebusu Tevfik Efendi 
Çankırı Mebusu Neşet Bey 
Kütahya Mebusu Cevdet Bey 
Biga Mebusu Hafız Mehmet Hamdi Bey 
Biga Mebusu Hamit Bey 
Canik Mebusu Emin Bey 
Canik Mebusu Hamit Bey 
Cebelibereket Mebusu İhsan Bey 
Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit Bey 
Kütahya Mebusu Haydar Bey 
Mardin Mebusu Necip Bey 
Maraş Mebusu Tahsin Bey 
Menteşe Mebusu Etem Fehmi Bey 
Niğde Mebusu Hakkı Paşa 
Yozgat Mebusu Bahri Bey 
REİS — Efendim; Encümen mazbatasını reyini

ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

7. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, Takvimi Va
kayı Matbaasının Maarif Vekâletine devri ve ilk ve 
orta mekteplere mahsus kitapların mezkûr matbaada 
tab ettirilerek talebelere meccanen tevzii hakkında 
(2/412) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Ma
arif Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Tali ve iptidai bilumum mektep talebesine mecca

nen kitap tevzii ve Takvimi Vakayi Matbaasının Ma
arif Vekâletine devri hakkında olup Canik Mebusu 
Cavit Paşa tarafından Heyeti Celileye takdim ve En
cümenimize havale edilen teklifi kanuni Maarif Ve
kili ve Müsteşarı Beylerin huzuru ile müzakere ve 
tetkik olundu. 

1. — Mektep kitaplarının muntazam bir surette 
tab ve vakit ve zamanı ile mahallerine eriştirilmesi 
esbabının istikmali Maarif Vekâletinin esas vazifele-
rindendir. Meccanen umum talebeye tevzii ise şüphe
siz gayet güzel bir düşüncedir. Fakat bütçeye verece
ği siklet itibari ile kabiliyeti tatbikiyesi görülememek
tedir. Maarif Vekâleti tali ve iptidai bilumum leyli ve 
meccani talebeye parasız kitap vermektedir. Bütçe
sinde bu hususa ait tahsisat da vardır. 

Adedi yüz binlere baliğ olan ve kitap parası te
darik etmek kuvvet ve kudretinde bulunan talebe
lere de meccanen kitap tevzii vekâlet bütçesini faz-
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laca kabartmaktan başka bir faidesi görülmemekte
dir. Teklifi kanuninin kabulü halinde mektep kitap
ları, Maarif Vekâleti tarafından nevama inhisar altına 
alınacaktır. Bu ise muharrir ve müelliflerin kitapçı
ların hukuku ve muharrir ve müellif ligin ve matbaa
cılığın memleketimizde inkişafı itibari ile çok mah
zurludur. 

2. — Takvimi vakayi matbaası namiyle bugün 
bir matbaa mevcut değildir. Bundan maksat, mat-
baai amire ise, esasen mezkûr matbaa Maarif Ve
kâleti emrindedir. Ayrıca bir maddei kanuniyeye lü
zum görülmemektedir. Salifülarz esbabı mucibeye na
zaran teklifi kanuninin reddi Encümenimizce muva
fık görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur 
efendim. 

Maarif Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Karahisarısahip Karahisarısahip 
Ruşen Eşref Ruşen Eşref 

Kâtip Aza 
Urfa Giresun 
Refet Hakkı Tank 
Aza " Aza 
Sivas Şarkikarahisar 
Rahmi Mehmet Emin 

REİS — Efendim; bu mazbatayı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

8. — Memaliki müstahl asadan firar ve gaybubet 
edenlerin emval ve emlâkinin sureti idaresi hakkında 
20 Nisan 1338 tarihli kanunun beşinci maddesinin 
tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâletinin (3/72) 
numaralı tezkeresi ve tefsire mahal olmadığı hakkın
da Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Memaliki müstahlasadan firar ve gaybubet eden

lerin emval ve emlâkinin sureti idaresi hakkında 20 
Nisan sene 1338 tarihli kanunun beşinci maddesinin 
lüzumu tefsiri hakkında geçen devrede Müdafaai Mil
liye Vekâletinden Meclis Riyasetine takdim edilip 
Vekâleti Müşarünileyhanın devrei mezkûre Kavanini 
Maliye Encümeninden müdever 24 . 1 . 1339 tarihli 
takriri mütalâa olundu. Beşinci maddesinin tefsiri 
talep edilmiş olan mezkûr 20 Nisan 1340 tarihlî ka
nun 15 Nisan 1339 tarih ve 333 numaralı kanunla 
külliyen ilga edilmiş olduğundan, mevkii meriyetten 
kaldırılan bir kanunun tefsirine bittabi imkân olma

dığı cihetle hıfzına karar verilerek Biyaseti Celileye 
takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Van 
Münip 

Aza 
Elâziz 
Mustafa 

REİS — Efendim; bu mazbatayı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
6. — Mücadelei Milliyedeki fevkedâde hizmet ve 

fedakârlığından dolayı Urfa Mebusu Refet Beyin kır
mızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltifine dair Büyük 
Milet Meclisi Riyaset tezkeresi (2/447) 

REİS — Okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Mücadelei Milliyenin bidayetinde Balıkesirde teş

kilât esasını ihzar ve Akhisar Cephesine kuvvet gön
dermek ve Karacabey, Kirmasti de teşkilât icrası için 
ibrazı faaliyet etmek hususunda, fevkalâde hüsnü hi-
dematı sebkettiği anlaşılan Urfa Mebusu Refet Beyin, 
İstiklâl Madalyası Kanununun maddei mahsusası mu
cibince kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltifini 
arz ve teklif eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim; bu tezkereyi) kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Bursa Mebusu Sabıkı Operatör Emin Beyin 
Garp cephesi emrinde bilfiil ateş altında ifayi hizmet 
etmiş olduğundan İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızı 
- yeşile tebdili hakkında Büyük Mîllet Meclisi Riyase
ti tezkeresi (3/448) 

REİS — Okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Mücadelei Milliye esnasında ifa eylediği hidemata 

binaen İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızı - yeşile teb
dili talebinde bulunan Bursa Mebusu sabıkı Emin Be
yin tnönü Harbinde ve Garp cephesi kumandanlığı 
emrindeki müessesatı sıhhiyei askeriyede, bilfiil ateş 
altında ifayi hizmet ve ibrazı fedakâr^ eylediği bittah-
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kik tebeyyün ettiğinden, İstiklâl Madalyası Kanunu
nun madei mahsusası mucibince madalyası şeridinin 
kırmızı - yeşile tebdilini arz ve teklif eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Bu tezkereyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Rey İstihsali 
REÎS — Efendim; istiklâl Harbi Malûllerine ait 

kanunla Darülfünun 1340 senesi bütçesine dair olan 

/ . — Şurayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hakkın
da (1/557) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası : (1) 

REİS — Reyler bir taraftan istihsal olunurken 
Şürayi Askerî Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 
Malûmuâliniz, ceza kanunundan sonra dün Müda
faai Milliye Vekinin sıra ile teklif ettiği kanunların 
müzakeresine karar verilmiştir. Binaenaleyh şimdi 
onları müzakere edeceğiz. Ondan sonra da iki büt
çe vardır. Onları müzakere ederiz. Şürayi Askerî Ka
nununun üçüncü maddesini okuyoruz: 

Madde 3. — Âli şürayi askerinin azası Müdafaai 
Milliye Vekili, Bahriye Vekili, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi, bilfiil ordu müfettişleri ile bilfiil 
donanma kumandanı, hazar ve seferde bilfiil ordu 
ve donanma kumandanlığını muvaffakiyetle ifa et
miş muvazzaf erkânı askeriye meyanından veyahut 
tevsafı mezkûreyi iktisap eylemiş muvazzaf ve bir 
derece madun kumandada bilfiil bulunan zevat me
yanından daha dört aza intihap olunmak üzere 
ceman onbir zattan ibarettir. 

Bilfiil ordu müfettişleri ile donanma kumandanı
nın ve kezalik âli şürayi askeriye berveçhibalâ olu
nabilecek daha dört azanın tayin, tebdil, tekaütleri 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin teklif ve ve
kâleti aidelerinin inhaları ile takarrür eder. 

REİS —-Efendim; bu madde hakkında söz iste
yen yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmi
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Âli şürayi askerî her sene Kânunu
evvel ortasında ve Reisicumhur Hazretlerinin veya 

(1) Evveliyatı 12 nci cildin 41 nci içtimaiyle 15 
nci cildin 72 nci içtimaındadır. 

kanun ve Osmanlı Bankasının temdidi imtiyazına 
dair kanun ki, ceman üç kanun tayini esami ile ikin
ci defa reye vazolunacaktır. Hep birlikte reylerinizi 
veriniz efendim. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Efendim geçen celsede 
Divanı Muhasebat Azalığına da rey verilmesi ta
karrür etti ve tarafı âlinizden tebliğ edildi. O gün 
yapılamadı. Bugün onu da intihap edelim. 

REİS — Efendim; bugün öğleden sonra vaziye
timiz müsait olduğu takdirde yaparız. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin lüzum göreceği 
her zaman içtima eder. 

REİS — Efendim madde , hakkında... 
ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurur mu

sunuz efendim? Bendeniz, Erkânı harbiyei umumiye 
reisinin kaydından sonra (veya Müdafaai Milliye 
Vekilinin) kaydının konmasını teklif ediyorum. Yal
nız Erkânı Flarbiyei Umumiye Riyasetine bırakılmış
tır. Halbuki söz en ziyade müdafaai milliyeye taal
lûk eder. Onun için «veya Müdafaai Milliye Vekili
nin» denilsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Var efendim; «Reisicumhur Hazretle
rinin veya Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin veya 
Müdafaai Milliye Vekilinin daveti üzerine» dir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Encümenin teklifinde 
yoktur efendim. (Dördüncü madde tekrar okundu.) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurur musunuz? Hüküme
tin teklifinde (Müdafaai Milliye Vekilinin) kaydı 
vardır. Encümenin teklifinde yoktur. Binaenaleyh 
kabulünde bir mahzur yoktur. 

REİS — Şu halde dördüncü maddenin bu şekil
de tashihini kabul ediyor musunuz? Maddeyi bu tas
hih ile kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Üçüncü maddede mezkûr zevattan 
Reis dahil olduğu halde beşten az azanın iştirak ve 
içtimaiyle icrayi müzakere edilemez. En mühim me-
sailde hariçte bulunupta müzakereye iştirak edeme
yecek zevatın tahriren reyi alınır. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır-. 
sın... Kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Madde 6, — Âli Şürayi askerinin umuru, tahririye-
sini Erkânı Harbiyei Umumiye Reisisanisi tanzim 
ve idare eder. Bu maksatla maiyetine Erkânı Har
biyei Umumiyeden ve Müdafaai Milliye ve Bahriye 
Vekâletlerinden ihtiyaca göre zabitan ve memurin 
tefrik olunur. 

RElS — Altıncı maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REÎS — Efendim; yedinci maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde' 8. — Bu kanuna mugayir ahkâm mülga
dır. 

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

Madde 9. — Bu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 

(îcra Vekilleri Heyeti olacaktır sesleri.) 
ARİF BEY (Eskişehir) — Malumuâliniz Şürayi 

askeriden geçecek bilûmum mukarrerat ya Müdafaai 
Milliye veya Erkânı, Harbiyei Umumiyeye taallûk 
eder buna icra Vekillerini memur ederek bu suretle 
Ticaret Vekilini, Ziraat Vekilini, bilmem Nafia Ve
kilini vesair birtakım vekilleri bu hususta mesul 
tutmayı bendeniz muvafık görmüyorum. Binaenaleyh 
(İşjbu kanunun icrasına Erkânı Harbiyei Umumiye 
ve Müdafaai Milliye Vekili memurdur) şeklini teklif 
ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi olamaz. Kanun mucibince Mec
lise karşı Müdafaai Milliye Vekili mesuldür. 

„ REİS — Efendim; bir teklif vardır. Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi bittabi mesul olamaz. Çünkü 
doğrudan doğruya mesul değildir ve Meclise karşı 
mesul olamaz. Arif Beyin teklifini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Yalnız 
İcra Vekilleri Heyeti tarzında kabul edenler lütfen 
.ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

EKREM BEY (Rize) — Dördüncü maddeden 
(Hazretleri) kelimesi tay edilecektir. 

REİS — Efendim; sebku rapt'a ait olduğu için 
kanun reye konmazdan evvel sebku rapt tashih edi
lebilir. Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; mekâtibi har
biyeden yetiştirilecek zabitan hakkındaki 25 Şubat 
1339 tarihli nizamnamenin tadiline dair (3/380) nu
maralı teklifi kanunisi ve Müdafaai \ Milliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Müzakere edeceğiz. 
Riyaseti Celileye 

Şifahen encümene arz edeceğim esbaptan dolayı 
atideki mevadın kanun olarak kabulünü arz ve teklif 
eylerim. 

Mekâtibi Harbiyeden yetiştirilecek zabitan hakkın
da 25 Şubat 1339 tarihli nizamnameyi muaddil 

Kanun 

Madde 1. — Metkebi Harbiyenin tahsil müddeti 
leyli olarak onüç senedir. Tahsili iptidaisi birinci se
neden başlar, onikinci ve onüçüncü senesi, mektebin 
âli kısmını teşkil eder. 

Madde 2. — Mektebi Harbiyenin onikinci ve on
üçüncü. senelerinin tahsili bir müessesıe dahilinde ve 
sinini saire tahsilleri muhtelif mahallerdeki mektebi 
harbiye şubelerinde icra edilir. 

Madde 3. — Lise mezunlarından Harbiye Mekte
bine kaydolunmak arzusunda bulunanların adedine 
nazaran ya bilimtihan veya bilâimtihan mektebin on
ikinci sınıfına kabul olunurlar. 

Madde 4. — Her sene işbu mekteplere alınacak 
talebenin adedi ordunun zabit ihtiyacına nazaran Mü
dafaa! Milliye Vekâletince tayin olunur. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına |Müdafaai Mil
liye Vekili memurdur. 

Rize 
Ekrem 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
26 Karar 

Lâyiha Encümeni Mazbat4sı 
Heyeti Umumiyeye 

Mekâtibi Harbiyeden yetiştirilecek j zabitan hak
kındaki 25 Şubat 1339 tarihli nizamnamenin tadili
ne dair Rize Mebusu Ekrem Beyin teklifi kanunisi 
şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye afz 
olunur. 

Reis Mazbata! Muharriri 
Emin 
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Kâtip Aza 
Yusuf Ziya Cevat 

Aza Aza 
Ali Şevket Haydar Adil 

Aza 
Raif 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaa Milliye 
Encümeni 
15 Karar ' * 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Mekâtibi Harbiyeden yetiştirilecek zabıtan hak
kındaki 25 Şubat 1339 tarihli Nizamnamenin tadiline 
dair Rize Mebusu Ekrem Beyin teklifi kanunisini, 
Müdafaai Milliye ve Maarif Vekilleri Beyefendile
rin ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisisanisi Kâzım 
Paşanın huzurları ile tetkik ettik. 

Mezkûr teklif ordu için yetişecek zabkana ruhu 
askeriyi vermek gayesine matuf olduğu cihetle En-
cümenimizce muvafık görülmüştür. 

'Binaenaleyh bu teklifin kısmen temini maksadı ile 
ihzar edilen berveçlîi ati lâyihai kanuniye arz olunur : 

Tevhidi Tedrisat Kanununun beşinci maddesine 
müzeyyel Mevadı Kanuniye 

Madde 1. — Tevhidi Tedrisat Kanununun (5) nci 
maddesine fıkaratı atiye tezyil edilmiştir : 

(A) Maarif Vekâletine marbut askeri liseler Har
biye Mektebine mahreç teşkil eder. 

(B) Mektebi harbiyedeki usulleri tatbik etmek 
üzere bu mekteplerin Heyeti İdareleri ile askeri 
ihtisas dersleri muallimleri Maarif Vekâletinin in
hası üzerine Müdafaai Milliye Vekâletince intihap 
ve tayin olunur. 

(C) Bu mekteplere leyli ve meccani olarak ka
bul edilecek talebenin miktarı her sene Müdafaai 
Milliye Vekâletince tayin ve Maarif Vekâletine 
tebliğ edilir. 

(D) Bu mekteplere tercihan şüheda ve asker 
evlâdı kabul olunur. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden, mute
berdir, 

Madde 3. — tşbu kanunun icrayi ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 
Karahisarısahip 

Ali 
Kâtip 
İzmit 

İbrahim 
Aza 

Siverek 
Kadri 
Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 
Aza 
Bozok 
Salih 

Mazbata Muha 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Erzurum 
Rüştü 
Aza 

Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Ordu 
Recai 
Aza 

Kastamonu 
Halit 

REİS — Efendim; Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3 Mart 1340 tarih ve 430 numaralı (Tevhidi Ted
risat kanunu) nun beşinci maddesine müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Tevhidi Tedrisat Kanununun (5) nci 
maddesine fıkaratı atiye tezyil edilmiştir : 

(A) Maarif Vekâletine merbut askeri liseler Har
biye Mektebine mahreç teşkil eder. 

(B) Mektebi Harbiyedeki usulleri tatbik etmek 
üzere bu mekteplerin heyeti idareleriyle askeri ihtisas 
dersleri muallimleri Maarif Vekâletinin inhası üzerine 
Müdafaai Milliye Vekâletince intihap ve tayin olu
nur. 

(C) Bu mekteplere leyli ve meccani olarak kabul 
edilecek talebenin miktarı her sene Müdafaai Milliye 
Vökâletince tayin ve Maarif Vekâletine tebliğ edilir. 

(D) Bu mekteplere tercihan şüheda ve asker evlâ
dı kabul olunur. 

REİS — Efendim; bu madde hakkında Konya 
Mebusu Refik Beyin bir tadil teklifi vardır. Okuna
caktır, 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin atideki şekilde kabulünü tek

lif eylerim : 
Madde — Mektebi harbiyeye menşe teşkil eden 

askerî liseler bütçe ve kadrolariyle Müdafaai Milliye 
Vekâletine devrolunmuştur. 

Konya 
Refik 
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MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; ordunun anasırı müdiresini 
teşkil eden heyeti zabitanı ve o heyeti zabitanın da 
tabakai mümtazesinden tefrik edilip bir gün vata
nın mukadderatını idare edecek ve kumanda maka
mı ailesini işgal eyliyeçek olan zevatın yetiştiril
mesi esasına mebde olan askeri liseleri hayatı aske
riyemizde hakikaten ehemmiyetle derpiş edilecek bir 
nokta teşkil eder. Malumuâliniz Tevhidi Tedrisat 
Kanununun esası ile bazı mektepler o zamanın 
umumî zihniyeti icabı olarak Vekâleti aidelerinden 
fek edilmiştir. Bu meyanda elyevm mevcut olan 
beş askeri lisemiz, Müdafaai Milliye Vekâletinin 
hiç bir hakkı murakabesi kalmıyacak hale getiril
miştir. Bendeniz o kanunun müzakeresinde dahi -
bazı arkadaşlar derhatır ederler - bilhassa Vasıf 
Beyle uzun münakaşa yaparak askeri liselerin, as
keri anasırı mühimme ve zabitan yetiştirecek olan 
mekteplerin, Müdafaai Milliye ile nisbetinin muha
fazası hususunun Müdafaai vatan noktai nazarından 
çok esaslı olduğunu o zaman da arz etmiştim. Ve
kâlete geldiğim zaman sırf buna ait bir teklif hazır-
liyacaktım. Fakat Muhterem Ekrem Beyin bu bap
ta bir teklifi olduğunu anladım ve Müdafaai Mil
liye Encümeninde tetkik ve intaç edilmiş şeklini gör
düm. Fakat intaç edilmiş şekil dahi her ikisinin or
tasında bir şeydir. Bendeniz teklif edecektim. Fakat 
Konya Mebusu Muhteremi Refik Bey teklif bu
yurmuşlar. O teklif asıldır. Müsaade buyurursanız 
bu beş liseyi Vekâletin emrine alalım, oradaki ço
cukları tam manası ile asker ruhu ile yetiştirelim. 
Binaenaleyh Refik Beyin tadil teklifini kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

REÎS — Refik Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar ellerini kaldırsın. Nazan dikkate almıyanlar 
ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır efendim. 

Encümen bu, nazarı dikkate alman takriri mad
de olarak aynen kabul ediyor mu? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Evet 
efendim; Encümen kabul ediyor. 

REÎS — O halde maddeyi okuyoruz. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen* 

dim; Maarif Encümeninin reyi var mıdır? 
REÎS — Efendim; mazbata Müdafaai Milliye En

cümeninden geliyor Maarif Encümeninden gelmiyor. 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim; me

sele MC:^fnr* vatan nerelerdir. Ma-nrif Encümeni de 
bunu kabul eder. 

Madde 1. — Mektebi Harbiyeye menşe teşkil eden 
askerî liseler bütçe ve kadroları ile Müdafaai Milli
ye Vekâletine devrolunmuştur. 

REÎS — Efendim; birinci maddeiy bu şekilde 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum (Tayini esami sesleri). 

REÎS — Efendim; yeni bir tahsisat meselesi de
ğildir. Binaenaleyh tayini esamiye lüzum yoktur. Ka
nunu reyi işari 'ile reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Tahsisa
tı kim verecek? 

REİS — Efendim; bunun tahsisatı Maarif büt
çesinden Müdafaai Milliye bütçesine nakledilmek 
icap ederse bir kanunla teklif edilir. Kanun buraya 
gelir, O zaman kabul olunur. 

3, — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci 
maddesini muaddil Kanunun son fıkrasının lâğvi hak
kında (1/577) numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası, 

REÎS — Okunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 1 . 1 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdürüyeti 
Adet 

6 

39 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceî'ilesine 

Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci maddei muad-
dilesini muaddil olmak üzere Müdafaai Milliye Veka
leti Cehlesince tanzim olunup İcra Vekilleri Heyeti
nin 23 . 12 . 1340 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyiha! kanuniye ile 



t : 109 22 . 4 . 1341 C : 2 

esbabı mucibeyi havi tezkere sureti musaddakası lef-
fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaa-
dei riyaset penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdürüyeti 

Başvekâleti Celileye 
Ordunun küçük rütbeli muvazzaf zabitana "olan 

ihtiyacı şu sırada her zamandan fazladır. Yegâne 
muvazzaf zabit menbaı olan Mektebi Harbiyenin ise 
bu ihtiyacı halen olduğu gibi 1341 ve 1342 senelerin
de de temin edemeyeceği erkân ile sabittir. Kıtanın 
sevk ve idare talim ve terbiyesi için küçük rütbeli 
zabitana derecei ihtiyacı ise derkâr olup hizmeti 
fiiliyei askeriyenin tenkis ve teksiri, terakkiyat ve 
teceddüdatı askeriyenin inkişafı küçük rütbeli zabi
tana olan ihtiyacı teşdit ve bunlara verilecek kıy
met ve ehemmiyeti tezyit etmektir. Bugün ordunun 
mülâzım noksanı nazarı dikkati celbedecek bir rad
deye gelmiş olduğu halde bunlardan bazıları 20 Ha
ziran 1326 tarihli Tekaüt ve İstifa Kanununun ellin
ci maddei muaddilesinden bilistifade mektep masra
fını tediye ederek meslekten istifa etmekte ve şu za
man için telâfi mümkün olamayacak surette ordu
daki yerlerini boş bırakmakta oldukları görülmek
tedir. 

Gerçi orduda bilfiil onbeş sene hizmet edenlerin 
hakkı istifaları mevcut ve bu haktan bu gibilerin isti
fadeleri ahkâmı kanuniyeden olduğuna nazaran ta
leplerinin tervici cihetine gidilmekte ise de bu müdde
ti doldurmayan küçük rütbeli zabitanın vücutların
dan en ziyade istifade edilecek bir zamanda mek
tep masrafını vermek suretiyle hizmetten kurtulma
larına müsaade edilmesi ve orduda mühim boşluk bı
rakmalarına iğmâzıayn edilmesi, vatanın nıenafii 
âliyesi ile kabili tecviz görülemediğinden bu gibile
rin bu bapta vukubulacak müracaatlarının ledelicap 
kabul veya reddi hakkının - ordunun vaziyet ve ihti
yacını heyeti umumiyesi ile nazarı dikkatte tutmak
la muvazzaf ve mükellef bulunan, - makamı vekâlete 
bahsedilmesi suretiyle ordu ve memleket menafimin 
halelden vikayesine bir çare bulunabileceği derpiş 
edilmiş ve buna binaen mezkûr ellinci maddei muad-

dileyi tadil etmek üzere kaleme alınan maddei kanu
niye sureti leffen takdim huzuru samileri kılınmış 
olmakla iktisabı kanuniyeti ve sailinin suratı istik-
maline müsaade! âliyeleri mâruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 7 . 2 . 1341 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

25 karar 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Müddeti hizmetleri fiilen onbeş seneye baliğ ol
madığı halde devletçe kendileri için ihtiyar olunan ma
sarifi tesfiye ederek istifa etmek isteyen zabitan ve 
etibba ve memurin ve mensubini askeriyenin kabul 
veya reddi istifaları hususunda Müdafaai Milliye 
Vekâletinin muhtar bırakılmasına dair Başvekâletten 
gelen îâyihai kanuniye müzakere edildi. 

Bir zabit veyahut bir tabib senelerce kendilerine 
yapılan masraf ve emeğe mukabil mektepten çıkar 
çıkmaz daha kârlı bir iş buluyor. Altın zamanında tes
pit edilen 250: 300 liraya mukabil kâğıt para olarak 
aynı miktarı verip kolayca istifa edebiliyor. Ordu
nun küçük rütbeli zabitan ve tabibe olan ihtiyacı 
ziyade olduğu zamanlarda gayet kolay bir tarzdu. 
çekilmek imkânı ellerinde olan bu zabit ve tabipler 
kadroyu boş bırakıyorlar. 

Hükümet bu mahzurdan dolayı mezkûr zabitan 
ve tabiplerin 'istifalarında mahzur olmadığı Vekâle
ti aidelerince tasdik edildiği takdirde istifa edebil
melerine dair bir teklif yapıyor. 

Hükümetin görmüş olduğu bu mahzur doğrudur. 
Yalnız bir zabit veya bir tabibin istifasında mahzur 
olup olmayacağının tasdiki salâhiyetinin Vekâleti 
a idesine verilmesi bazı haksızlıklara meydan vere
bileceği gibi bu şeklin kanunî bir mahiyette de ola
mayacağına Encümenimiz müttefikân karar ver
miştir. Fakat ordunun ihtiyacı için kabulü zarurî olan 
ruhu teklifi temin maksadı ile zabitan, etibba, me
murin ve mensubini askeriyenin onbeş seneden evvel 
hiçbir suretle istifa edemeyeceklerine karar verdik. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdürüyeti 
Adet 
1325 

Hükümetin teklifi 

Lâyihai Kanuniye 
1. Gerek mekâtibi askeriyede tahsil ile ve gerek 

gönüllü olarak veya kura ile dâhili meslekî askerî 
olup da zabit nasbedilen bern, bahrî, havaî jandar
ma zabitan ile etibba rütbei askeriyeyi haiz bulunan 
mensubin ve müstahdimini askeriye ilk rütbeye nas-
bından itibaren onbeş sene fiilen edayı hizmetten son
ra istifa edebilirler. Memaliki ecnebiyede tahsil eden
lerin müddeti tahsiliyeleri istifa için' muayyen olan 
onbeş seneye zam olunur. Bu müddetten evvel isti
fa etmek isteyen zabitanın mektepte bulundukları 
müddetçe devletçe ihtiyar olunan mebaliği ve me
maliki ecnebiyede ikmali tahsil etmiş olanlara Hü
kümetçe vukubulan masarifi tamamen tesviye ey
lemek ve ihtiyat zabitliğine naklolunmak ve istifa
larını kabulde ordu ihtiyacı için mahzur olmadığı Mü-
dafaai Milliye Vekâletince tasdik edilmek şartiyle 
istifanameleri kabul olnuur. 

2. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

3. İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye Ve
kili memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Miliye Vekili 

Ali Fethi 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

25 . 12 . 1340 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Askerî tekaüt ve istifa kanununun ellinci maddesi

nin muaddil 20 Haziran 1326 tarihli kanunun (*) son 
fıkrasının lağvı hakkında kanun. 

Madde 1. — Askerî tekaüt ve istifa kanununun el
linci maddesini muaddil 20 Haziran 1326 tarihli ka
nunun birinci madesinin son fıkrası (istifa müddeti 
muayyenesi olan on beş seneden evvel istifa etmek 
isteyen zabitanın mektepte bulundukları müddetçe ih
tiyar olunan mebaliği ve memaliki ecnebiyede ikmali 
tahsil olanlara hükümetçe vuku bulan masarifi ta
mamen bittesviye ihtiyat zabitliğine nakil suretiyle 
sitifanameleri kabul olunur,) Lağv edilmiştir. 

Madde 2. —- İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. 
liye, Dahiliye 

İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil-
ve Bahriye Vekilleri memurdur. 

Müdafaai Miliye 
Encümeni Reisi 
Karahisarısahip 

Ali. 

Kâtip 
İzmit 

İbrahim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Siverek 

Kadri 

(*) Askerî tekaüt ve istifa kanununun ellinci mad
desini muaddil kanun : (Gerek mekâtibi askeriyede 
tahsille ve gerek gönüllü olarak veya kura ile dahili 
meslekî askerî olup da zabit nasp edilen berri ve bah
ri zabitania etibba ve rütbei askeriyeyi haiz bulunan 
mensubin ve müstahdimini askeriye duhullerinden iti
baren on beş sene hizmeti askeriyelerini ifadan sonra 
istifa edebilirler. Memaliki ecnebiyede tahsil edenle
rin müddeti tahsiliyeleri istifa için muayyen olan se
neye zammohmur. İstifa müddeti muayyenesi olan 
on beş seneden evvel istifa etmek isteyen zabitanın 
mektepte bulundukları müddetçe devletçe ihtiyar olu
nan mebaliği ve memaliki ecnebiyede ikmali tahsil 
etmiş olanlara hükümetçe vuku bulan masarifi tama
men'bittesviye ihtiyat zabitliğine nakil suretiyle istifa
nameleri kabul olunur.) 
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1 : 109 22 . 4 . 1341 C : 2 

REİS — Efendim: Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Meseleb ir kanu
nun bir maddesinin lağvı hakkındadır, 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — îzahat ver
sinler. 

REİS — Efendim; matbudur. Elinizdedir. Madde
lere geçilmesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Askerî tekaüt ve istifa kanununun ellinci maddesinin 
muaddil kanunun son fıkrasının lağvı hakkında kanun. 

Madde 1. — Askerî tekaüt ve istifa kanununun 
ellinci maddesini muaddil 20 Haziran 1326 tarihli 
kanunun birinci maddesinin son fıkrası lağv edilmiş
tir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye, Dahiliye ve Bahriye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü madeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reyi âlini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın
lar... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir efendim. 

4. — Mükellefiyeti askeriye kanununun 138 ne' 
maddesine bir zeyl ilâvesined air (1/582) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

REÎS — Okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Ankara 

Adet 
6 1 . 1 . 1341 

49 
Mükellefiyeti askeriye kanununun 138 nci madde

sine bir zeyl ilâvesine dair Başvekâletten mevrut 
0 /5S2) numaralı kanun lâyihası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mükellefiyeti askeriye kanununun 138 nci mad

decine zeylen Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince 
bittanzim İcra Vekilleri Heyetinin 28 . 12 . 1340 tarih
li içtimaında Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
kanuniye ile olbaptaki esbabı mucibe lâyihası sureti 
leffen takdim edilmiştir. İktizasının ifasııîa müsaade 
buyurulmasım istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 

Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin 138 
nci maddesinde «3 ve daha ziyade oğlu olup da bun
lardan ikisi hizmeti fiiliyei askeriyede vefat etmiş olan 
bir pederin veya dul validenin dahili esnan olan üçün
cü ve mütebaki oğullarının hizmeti maksureye tabi tu
tulacağı ve tebdilhavada vefat etmiş olanların da hiz
meti fiiliyei askeriyede vefat etmiş addolunmaları» 
muharrerdir. 

Herhangi bir mükellefin hizmeti fiiliyei askeriye
de vefat etmiş olduğunun kabul edilebilmesi, bu bap
ta bir ihbar veya kaydı resminin vücuduna mütevek-
kif olacağı bir emri tabii ve halbuki Balkan Harbi ile 
Harbr Umumî ve İstiklâli Millî Harbinde silâh altına 
celp ve sevk edildikleri kaydı resmi veya musaddak 
mektuplarla ve kuyudatı ziyaa uğramış mahallerde 
ise tahkikatı resmiye ile sabit efrattan bir çoklarının 
herhangi bir kıta veya müesseseye iltihaklarını ve bir 
kısmının da celp ve şevkini müteakip hayat ve memat
ları meçhul kaldığı ve ahvali harbiye icabından ola
rak mensup oldukları şuabat ve kıtaat kuyudatının zi-
yaı ve mühürü zaman dolayısiyle bu gibilerin hayat ve 
mematlarının tahkikine imkân bulunamamakta oldu
ğu cari muamelattan anlaşılmakta olup kuyudatın zi-
yaı dolayısiyle hayat ve mematı meçhul kalmış bu gi
bi efradın hizmeti fiiliyede vefat etmiş addiyle bira
derleri hakkında maksure muamelesinin tatbikine ah
kâmı kanuniyenin müsait olmaması yüzünden birçok 
erbabı istihkak mağdur kalacağından bunlardan, ta
rihi şevklerinde veya en son alınan malumattan itiba
ren beşinci sene nihayetinde dahi hayat ve mematı meç
hul kalmış olanların hizmeti fiiliyei askeriyede vefat et
miş addolunarak biraderleri hakkında mezkûr 133 nci 
maddei kanuniye veçhile maksure muamelesinin tat-
•biki muvafıkı nasafet ve icabı muadeletten görülmüş 
ve maddei mezkûreye müzeyyel olmak üzere tanzim 
olunan üç maddelik kanun lâyihası leffen arz ve tak
dim kılınmıştır. 
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Tasdiki âliye iktirana müterettip muamelenin ifa 
buyurulması arz ve rica olunur efendim. 1 . 1 . 1341 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Karar 10 . 1 . 1341 

26 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Mükellefiyeti askeriye kanununun 138 nci madde

sine (x) 

(x) Madde : 133 «Üç veya daha ziyade oğlu olup 
da bunlardan ikisi hizmeti fiiliyei askeriyede vefat 
etmiş olan bir pederin veya dul validenin dahili esnan-
olan üçüncü ve mütebaki oğulları hizmeti maksureye 
tabidir. 

Bu hususta tebdilihavada vefat etmiş olanlar hiz
meti fiiliyei askeriyede vefat etmiş addolunurlar.'» 
bir madde tezyili hakkında Başvekâletten mevrut ka
nun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Müdafaai milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisan Sahip Rize 
Ali Ekrem 

Kâtip 
tzmit 

İbrahim 

Aza 
Kastamonu 

Halit 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Salih 

Aza 
Siverek 
Kadri 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
Ertuğrul 
ibrahim 

Aza 
Recai 

Türkiye 
Cumhuriyeti Müdafaai Milliye Vekâleti 

Ordu Dairesi 
' Adet 

1322 
Mükellefiyeti Askeriye kanununun yüz otuz se

kizinci maddesine zeyldir. 
Madde 1. — Celp ve şevkleri veya herhangi bir 

kıta Veya müesseseye kesbinisbetleri kaydı resmi veya 
ailelerine mevrut musaddak mektuplarla sabit ve firar, 

mezuniyet, tebdilhava suretiyle infikâkleri tıakkında 
malumat gayrı mevcut efrattan olup da mürettebatına 
tarihi şevkleri veya en son mektupları tarihinden iti
baren beşinci sene nihayetinde dahi hayat ve memat
ları hakkında haber alınamadığı kariye ve mahallele
rinin şahadetnamelerine müstenit Meclisi İdare ve ahzı 
asker şubelerinin müşterek tahkikati ile tebeyyün eden
ler hizmeti fiiliyei askeriyede vefat etmiş addolunarak, 
biradeleri hakkında 138 nci madde ahkâmı veçhile 
maksure muamelesi tatbik ve hususatı sairede mehaki-
mi aidesince verilecek kararlara tevfiki muamele olu
nur. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı Balkan, Harbi 
Umumi ve İstiklâli Millî Harbinde silâh altına alın
mış efrad haklarında seyyanen tatbik edilecektir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber 
ve icrayi ahkâmına Müdafaai Milliye ve Dahiliye Ve
killeri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsınlar.. Kabul etmiyenîer el 
kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir. 

Mükellefiyeti askeriye kanununun yüz otuz seki
zinci maddesine müzeyyel kanun. 

Madde 1. — Celp ve şevkleri veya herhangi bir 
kıta veya müesseseye kesbi nisbetleri kaydı resmi veya 
ailelerine mevrut musaddak mektuplar ile sabit ve fi
rar, mezuniyet, tebdilhava suretiyle infikâkları hakkın
da malûmat gayrımevcut efrattan olup ta mürettebatı
na tarihi şevkleri veya en son mektupları tarihinden iti
baren beşinci sene nihayetinde dahi hayat ve memat
ları hakkında haber alınamadığı karye ve mahallele
rinin şahadetnamelerine müstenit meclisi idare ve ahzı 
asker şubelerinin müşterek tahkikatıyle tebeyyün eden
ler, hizmeti fiiliyei askeriyede vefat etmiş addoluna-
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rak, biraderleri hakkında yüz otuz sekizinci madde 
ahkâmı veçhile maksure muamelesi tatbik ve hususa-
tı sairede mahakimi aidesince verilecek kararlara tev-
f iki muamele olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsınlar.. Kabul etmiyenler el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — îşbu kanun ahkâmı Balkan, Harbi 
Umumî ye İstiklâli Millî harbinde silâh altına alınmış 
efrad haklarında seyyanen tatbik edilecektir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sınlar.. Kabul etmiyenler el kaldırsınlar.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute-^-
ber ve icrayi ahkâmına Müdafaai Milliye ve Dahili
ye Vekilleri memurdur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; maddeye Bahriye Vekilini 
de lütfen ilâve edelim. 

REİS — Efendim; üçüncü maddeye (Bahriye Ve
kili) nin de ilâvesini teklif ediyorlar. Bu suretle (Bah
riye Vekili) kelimesinin ilâvesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar. Kabul etmiyenler el kaldırsın
lar.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reyi işari 
ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — Ordu ve Donanmada kumanda heyeti âli-
yesini teşkil eden zevata makam tahsisatı itası hak
kında (1/701) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. 

REİS — Okutuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15 . 4 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

1926 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ordu ve Donanmada kumanda heyeti âliyesini 
teşkil eden zevata makam tahsisatı itası hakkında Mü
dafaai Milliye Vekâleti Celilesince teklif olunan ve 
îçra Vekilleri Heyetinin 15 . 4 , 1341 tarihli içtimaın-

da ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
kanun lâyihası ve Esbabı Mucibe mazbatası lef fen 
takdim kılınmıştır. Muktezasının müstacelen ifa ve 
neticesinin imhasına müsaade buyurulmasıtıı rica ede
rim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Ordunun kumanda heyeti âliyesini teşkil eden 

erkân ve ümeranın kablel intihap kudreti ilmiye ve 
kabiliyeti idareleri ariz ve amik tetkik edildikten 
sonra intihap ve tayin edilmekte oldukları cihetle 
elyevm ordu ve kolordu, fırka ve muadili makamat-
ta müstahdem olanların emsaline nazaran ilmen ve 
idareten yüksek zevattan ibaret olmasından ve fırka 
dûnundaki kıtaatta müstahdem ümera ve zabitan ise 
istikbalin kumanda heyeti âliyesine namzet bulun
malarından dolayı müşar ve mumaileyhim cihanın 
terakkiyatı askeriye ve fenniyelerini takip ve malû
matı askeriyelerinin tezyidi ve aynı zamanda ikti
sap eyledikleri makamatın - muhafazai şerefi için 
fazla masraf ihtiyarına mecbur olduklarından ihti-
yacatı hayatiyenin iltilzam ettirdiği masarife inzi
mam eden işbu masarifi zaidenin rütbei askeriyele
rine mahsus muhassesat ile temini telâfisi kabil ola
madığı için aynı rütbede olanlardan emir ve kuman
da makamının mesuliyetini deruhte edenler diğer 
vazaifte çalışanların vaziyetlerinde şayanı dikkat 
farklar mevcut bulunması hasebiyle makamatı ma-
ruzada müstahdem erkân, ümera ve zabitanın mu-
hassesatı şehriyelerine birer miktar ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. Bu emniye husulü için müşar ve mu
maileyhimin haiz oldukları rütbelerin muhassesatın-
dan mada işgal ettikleri makamlara göre ayrıca bir 
tahsisat itası lâzım gelmiştir. Ancak makam tahsi
satının makamata tevzi ve itasında mevcut erkân, 
ümera ve zabitan meyanından en ziyade haizi ikti
dar olanlar tefrik ve temyiz edilerek ordunun çok 
mesuliyetli olan kumanda makamatına ısat edilmek
te olduğu ciheti derpiş edilerek bu gibi makamatı 
işgal edenler zam yapılırken o makamatı evvelce iş
gal etmekteler iken ihtiyaç hasebiyle diğer vazaife 
alınıp her vakit emir ve kumandayı almaya amade 
bulunanlara da fırka makam farkını geçmemek üze
re bir şey ilâvesi mühim bir esas olarak kabul olun
muştur. Bundan başka takım kumandanlığından liva 
kumandanlığına kadar bulunduğu rütbenin mafevki 
makamında müstahdem olan ve binabirin hem rüt
belerine nazaran bir mevkii mümtaz ihraz eden ve 



İ : 109 22 . 4 . 1341 C : 2 

bilfiil kıtaatta bulunan ümera ve zabitana emsalleri
ne nispeten daha fazla tahsisat verilmesi icap etmek
tedir. 

Bu maksadı teminen tanzim kılınan lâyihai ka
nuniye leffen takdim kılınmış ve bu lâyihanın istil
zam edeceği masraf takriben elli bin liradan fazla 
olmayacağı hesap edilmiş olmakla mevkii meriyete 
vazının temin buyurulması maruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Ordu ve donanmada kumanda heyeti âliyesini 

teşkil eden zevata makam tahsisatı itası hakkında 
Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye Maliye ve 
Müdafaai Milliye Vekilleri huzuru ile Encümenimiz
de dahi tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında derme-
yan olunan mülâhaza Encümenimizce dahi varit gö- J 
rülmüş olmakla lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye 
Encümeninin tadilâtı dairesinde ve üçüncü maddesi 
dahi (işbu kanun 1 Mayıs 1341 tarihinden muteber
dir) Suretinde tadil edilerek kabul edilmiş olmakla 
Heyeti Celileye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Kâtip 

Mazbata Muharriri Konya 
Şakir Fuat 

Aza 
Muhalifim 

Sivas 
Halis Turgut 

Aza 
Saruhan 
Reşat 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Ordu ve Donanmada kumanda heyeti âliyesini 

teşkil eden zevata makat tahsisatı itası hakkında 
Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniyeyi Müdafaai 
MilliyeVekili Recep Beyefendinin huzuru ile tetkik 
ettik : 

Mezkûr lâyiha aynen muvafık görülmüştür. Yal
nız birinci maddesinde (ordu müfettiş) tabirinden 

sonra (veya) kelimesinin ilâvesine lüzum görülmüş
tür. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Namına 
Rize 
Ekrem 
Kâtip 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aza 

Siverek 

Mazbata Muharriri 

Kadri Ahmet 

Rize 
Ekrem 

Aza 
Kastamonu 

Halit 
Aza 

Erzurum 
Rüştü 

Hükümetin Teklifi 
Birinci Madde — Asaleten veya vekâleten her hal

de fiilen ordu müfettiş ve kumandanlığını ifa eden 
zevata her ay rütbeleri muhassesatına zamimaten 
yüz elli, kolordu kumandanlıkları ile Erkânı Harbi-
yei Umumiye Reisisanisine yüzer, fırka ve mevkii 
müstahkem kumandanları ve erkânı harbiyei bahri
ye reisi ile donanma ve İzmit üssü Bahri kumandan
larına ellişer lira maktuan makam tahsisatı ita olu
nur. 

ikinci Madde — Makam tahsisatları Müdafaai 
Milliye ve Bahriye bütçelerinin tahsisatı fevkalâde 
fasıllarından tesviye ve mahsup olunur. Makam tah
sisatları bir gûna tevkifata tabi değildir. 

Üçüncü Madde — tşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına Maliye ve Müdafaai Milliye ve Bahriye Ve
killeri memurdur. 

Başvekil Müdafaai \ Milliye Vekili 
İsmet Recep 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Fikret 
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Muvazene! Maliye Encümeninin tadilâtı Makam 
maaşatı hakkında kanun lâyihası 

Birinci Madde — Asaleten veya vekâleten her 
halde fiilen ordu müfettiş veya kumandanlığını ifa 
eden zevata her ay rütbeleri muhassesatına zamime-
ten yüz elli, Kolordu Kumandanlıkları ile Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisisanisine yüzer, fırka ve mev
kii müstahdem kumandanları ve Erkânı Harbiyei 
Bahriye Reisi ile Donanma ve İzmit Üssü Bahri ku
mandanlarına ellişer lira maktuan makam tahsisatı 
ita olunur. 

İkinci Madde — Makam tahsisatları. Müdafaai 
Milliye ve Bahriye Bütçelerinin tahsisatı fevkalâde 
fasıllarından tesviye ve mahsup olunur. Makam tah
sisatları bir gûna tevkifata tabi değildir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun 1 Mayıs 1341 ta
rihinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — işbu kanunun- icrayi ahkâ
mına Maliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Makam maaşatı hakkında kanun 

Madde 1. — Asaleten veya vekâleten her halde 
fiilen ordu müfettiş veya kumandanlığını ifa eden 
zevata her ay rütbeleri muhassesatına zamimaten 
yüz elli, Kolordu kumandanlıkları ile Erkânı har
biyei umumiye reisisanisine yüzer, fırka ve mevkii 
müstahkem kumandanları ve Erkânı harbiyei bah
riye reisi ile donanma ve İzmit üssü bahrî kuman
danlarına ellişer lira maktuan makam tahsisatı ita 
olunur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; makam 
maaşatı; 11 Mart 1338 tarihli kanun mucibince (rüt
besi fevkindeki makamatı işgal edenlere fiilen va
zife ifa ettikleri müddetçe kendi rütbelerine mahsus 
matahsisatt fevkalâde maaşı aslî ile bir derece ma
fevk rütbenin matahsisatı fevkalâde maaşı aslîsi ara
sındaki farkın nısfı, rütbeleri muhassesatına zammen 
makam maaşı olaraş ita kılınır) şeklinde idi. Yani 
farz edelim; miralay rütbesindeki bir zatın ifa ede
ceği bir mevkie bir kaymakam tayin edildi. Bu, ora
ya tayin edildiği ve o vazifeyi ifa ettiği zaman kay
makam ile miralay maaşı arasındaki farkın nısfı 

maaşına zam suretiyle verilirdi. Encümen bunu mak
tu olarak teklif ediyor. Bunun için bir şey diyemem. 
Çünkü bendeniz de taraftarım. Yalnız 4 kanunun mad
deleri arasında tamamıyle bir mutabakat olmadığı 
için söz aldım. Esbabı mucibe lâyihası okunacak 
olursa «ordu, kolordu, fırka ve muadili makamatta 
müstahdem olanlar emsaline nazaran ilmen, idare-
ten yüksek zevattan ibaret olmasından ilhaahiri»/ 
sonra «müşar ve mumaileyhim cihanın terakkiyatı 
askeriye ve fenniyelerini takip ve malumatı askeri
yelerinin tezyidi ve aynı zamanda iktisap ettikleri 
makamatın muhafazai şerefi için fazla masraf ih
tiyarına mecbur olduklarından ilaahere»ı diye gidi
yor. Bu esası tutmuştur. Yani müktesebatı ilmiyele
rinin tezyidi ve mevkilerinin muhafazai şerefi için 
fazla masraf ihtiyarına mecbur kaldıkları için bun
ların maaşlarına zamimeten verilmesi esas itibari ile 
kabul edildi. 

İkinci mühim olan nokta ki asıl calibi dikkat 
olan kısım burasıdır. Bu mevkileri işgal edenlere zam 
yapılırken o makamatı işgal ederken diğer vazaife 
alınıp her vakit emir ve kumandayı almaya amade 
bulunanlara da verilmesi mühim bir esas olarak ka
bul edilmiştir. Esbabı mucibede bu mühim esas ka
bul edildiği halde kanunda bu esas kabul edilmemiş-
tir. Onun için bendeniz bu iki esasa tamamen ta
raftarım. Yani gerek müktesabatı ilmiyelerinin tezyi
di ve gerekse mevkilerinin muhafazai şerefi için ken
dilerine bir miktar tahsisat verilmesine tamamen ta
raftarım. Fakat bu birinci olduğu gibi fırka kuman
danlarına tahsis etmek bendenizce doğru değildir. 
Bir çok arkadaşlar tanırım ki kendileri fırka kuman
danı idiler. Malumatlarından istifade edilmek için 
bugün erkânı harbiyei umumiyece Müdafaai Milliye 
Vekâletine alınmışlardır. Orada daire müdürleri bu
lunuyorlar. Şimdi bu arkadaşları da bu tahsisattan 
mahrum bırakmak doğru bir şey değildir. Bunlar 
da tetkikat ve tensikata devam etmek mecburiyetin
dedirler. Bu noktai nazardan bendeniz ufak bir tek
lif yapıyorum. Bu zaten maddede vardır. «Fırka ve 

mevkii müstahkem kumandanları ile muadilleri bu
lunan müsteşarlar» Müdafaai Milliye müsteşarı Ve
kil Beyefendi de takdir buyururlar ki müsteşar haki
katen Müdafaai Milliyenin bilcümle hususatı ile ge
ce ve gündüz meşgul olan bir arkadaştır ve icabın
da o da bir fırka kumandanı olacaktır. Binaenaleyh 
tetebbuatına devam etmek mecburiyetindedir. O da 
tetkik ve tetebbua muhtaç olduğu gibi ihraz etmiş 
olduğu makamın muhafazai şerefine de mecburdur. 
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Bunu istisna etmek doğru değildir. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Sanisine veriliyor. Şu halde Müda
faa! Milliye Müsteşarına verilmemesi doğru değildir. 
Sonra meselâ İzmit Üssü Bahrî Kumandanı vesaire 
bunlar kabul edildiği halde meselâ ordu ve kolordu 
Erkânı Harbiye Reislerine verilmiyor. En ziyade te
tebbu edecek ve diğer orduların asarını tercüme ede
cek ve onlarla meşgul olacak bunlardır. Ordu ve 
kolordu Erkânı Harbiye Reisleridir. Bunları da unut
mamak iktiza eder. Onun için «Müsteşar ve ordu 
ve kolordu Erkânı Harbiye Reisleri ile Müdafaai 
Milliye ve Erkânı Harbiyei Umumiye daireleri rüesa 
ve müdiranına da maktuan ellişer lira zammını» is
tirham eylerim. 

SAFFET BEY (tzmit) — Efendim; müsaadeniz
le bir şey arz etmek isterim : Muadilleri tabiri olur
sa bu müzakere belki uzayabilir. Binaenaleyh ihti
yaç üzerine devaim reisliklerine veya ordu ve erkâ
nıharp reisliğine getirilmiş arkadaşlar vardır. Şunu 
taksirleri olmaksızın bunlar ihtiyaç üzerine geldikle
ri için eğer fırka kumandanlığına böyle bir tahsisat 
kabul olunur da diğerlerine kabul edilmezse bir ada
letsizlik olur. Bir takrir takdim ettik. Fırka kuman
danlığı yapmış olup da görülen ihtiyaç üzerine bura
ya getirilmiş azamî sekiz arkadaş vardır. İcabında 
isimleri ile tasrih edebilirim. Bunlara da bu suretle 
muamele edilmesini rica ederim. Bunların adedi zaten 
mahduttur. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! He
yeti Celilenin malumudur ki bu makam maaşatı pek 
eski bir tarihçeyi haizdir. Geçen sene zabitana vaki 
olan zamaim esnasında bunlar bir kanunla kaldırıl
mıştı. Kaldırılmasındaki esbap da orada ayrıca ta
dat ediliyordu. Harbi Umumide, Harbi Umumiden 
sonra muhtelif zamanlarda «fırka, kolordu, alay ku
mandanıdır ve bu makam vazifesini görüyor» diye 
makam maaşları muhtelif surette tevzi ediliyordu. 
Şimdi de şube müdürlüğüne gelmiştir. Binaenaleyh 
sunu taksiri yoktur, gibi umumî bir şekle sokarsak 
eski sebep ve maksadı yeniden ihya etmiş olacağız. 
Bendeniz de bu meseleye Muvazenei Maliye Encü
meninde de muhalif kalmış ve noktai nazarımı serdet-
miştim. Ordu kumandanları, kolordu kumandanları, 
fırka kumandanları bugünkü muhassesatları ile ida
re ettiremiyorlarsa ait olduğu vekâlet bunların maaş
larına bir miktar zam suretiyle bir kanun getirsin. 
Yoksa bu makam maaşı çok suiistimale vesile teşkil 
eden ve etmiş olan bir tahsisattır. Onun için bu tek
lifin reddi ile icap edenlere ayrıca maaşlarına za

maim suretiyle bir teklif yapılmasını bendeniz teklif 
ederim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE V E K I L J RECEP BEY 
j (Kütahya) — Efendim; üç arkadaşın dermeyan bu-
| yurdukları nokatı nazarı başlıca şöyle üç şekilde tas

nif etmek kabildir. Birincisi Halis Turgut Beyin tek
lifidir. Esasına muhaliftirler. Encümen de esbabı 
mucibesini söylediler. «Makam maaşları yakında 

i kaldırılmıştır. Bunun iadesine ihtiyaç yoktur», buyur-
I dular. 
j İkinci şekli tasnif, Arif Beyin buyurdukları ma

kam maaşlarını şimdi bizim tespit etmiş olduğumuz 
esasların fevkinde muadelet esası üzerine; şu makam 
alayın muadili şu makam fırkanın muadili gibi na-
mahdut surette bir makam maaşı verilmesi şeklidir. 

Üçüncüsü Saffet Beyin teklifidir ki, o da böyle 
namahdut bir şekilde maaş verilmesini kabul etmi
yor. Esas itibariyle Muvazenei Maliye Encümenince 
teklifini kabul ediyor. Yalnız ondan fazla olmak üze
re bu lâyihada derpiş edilen ordu ve kolordu ve 
fırka kumandanlarından, kumanda mevkiinden alı
narak diğer bir vazifeye kendi rızası hilâfına getiril
miş olanlar varsa onlar da işgal etmiş oldukları mev-

I kileri kendi ihtiyarları ile bırakmadıkları için bu 
mahrumiyete duçar edilmesinler ve bunların da mik
tarı sekizi geçmiyor buyurdular. 

Bu üç noktai nazar üzerinde bejdeniz fikirlerimi 
telhiz edeceğim : Bir defa esas itibariyle makam 
maaşlarının kalkmış olması ve yeniden zamma lü
zum bulunmaması hakkında Halis Turgut Beyin bu
yurdukları bendenizce muvafık değildir. Bu çok 
esaslı bir şeydir. Arkadaşlar; malumu âliniz burada 
makam maaşı diye kendilerine zam teklif edilen 
zevat ve makamat, fırkadan yukarı; olan makamat-
tır. Fırka makamında ve kolordu majkamında bulunan 
zevat ordunun ve milletin en güzide mevkiine yak
laşmış zevat demektir. Ordunun mümtaz aksamı ek
lenir, elenir birçok kısımları tekaüt olur. Birçok kı
sımları muhtelif vaziyetlerden dolayı ordudan çıkar, 
bunların içinden en mümtaz olanlar başa çıkar. Bü
tün Türkiye ordularını idare edecek mevkie gelir. 
Bu makamda bulunan zevatın aynı rübede bulunan 
diğer muadilleri gibi yalnız rütbe maaşı alması bir 
defa muadelet noktai nazarından do^ru değildir. 

I Ondan sonra en mühim nokta I olarak, malumu 
âlinizdir, bizim memlekette mevki ye itibarı yüksek 
olan zevatın ona göre fuzulî ve kendi ihtiyarları ha
ricinde fazla masrafları olur. En basit bir misal arz 

I edeyim. İçimizdeki arkadaşlar bunu hisetmişlerdir. 
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Mebus olmadan evvel filân vilâyetin filân noktasın- I 
da ikâmet buyuran bir arkadaşın vaziyeti hayatiyesi- I 
nin istilzam ettiği iş dolayısıyle ancak üç beş arka- I 
daşla alâkası olur. Sonra Mebus olur, buraya gelir, I 
bir çocuğu doğar, bunun için (nevzada tulu ömür 1 
temenni ederim) diye yüz tane telgraf alır - basit bir I 
misal olarak arz ediyorum - onlara cevap vermek I 
mecburiyetindedir. Böyle fuzulî, zait bir takım gayri I 
ihtiyarî masraflar yapmaya mecburdur. I 

Sonra emir ve kumanda mevkiinde bulunan bir I 
zat mütemadiyen Avrupa'daki terakkiyatı askeriyeyi I 
takip etmeye mecburdur. Biz bu parayı vermediği- I 
miz halde bugün kumandanlar bunu ihmal mi edi- I 
yor? Asla arkadaşlar, büyük kumanda mevkiinde bu- I 
lunan zevat mevkiin istilzam ettiğim müktesebatını I 
tezyit için mutlak kendi parasından sarfederek asarı fc 
cedideyi takip etmeye devam ediyor. Bu esbaptan do- [ 
layı büyük kumanda mevkiinde bulunan zevatın ih- j 
tiyaçlarının tatmini lâzımdır. I 

Halis Turgut Beyin işaret ettiği bir nokta haki
katen cayi teemmüldür. Makam maaşı namı altında- I 
ki tahsisatı biz geçen devrede ne için kaldırdık? Ma- I 
kam maaşı namı altındaki tahsisat; hakikaten şu, I 
şunun muadili, şu da şunun muadili, meselâ nakliye 
taburu kumandanlığı şunun muadili diyerek namah-
dut bir şümul kesbetti ve yekûnu umumisi hakika- I 
ten ehemmiyetle derpiş edilecek bir ifrata vardı, her 
ifratta olduğu gibi işte bu ifratın tabiî bir aksüla-
meti oldu. Vay makam maaşı bu mudur? Herkese 
dağıtır mısınız diye bunu kökünden kaldırdık. 

MEHMET EMÎN BEY (Karahisarı Şarki) — 
Halbuki yine başlıyor. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Devamla) — Binaenaleyh bu meselede halledildi. 
Halbuki her şeyin haleti ruhiyesi vardır. Biz bunu I 
derpiş ettiğimizde mahdut olan zevata mahdut pa
rayı veriyoruz. Şuna, bu, buna bu diye tespit et
medik. 

Arif Beyin işaret ettiği bir nokta vardır. Esbabı 
mucibe mazbatas( ile teklif arasında bir fark var
dır, buyurdular. Bu doğrudur. Arif Bey buna dikkat 
etmişlerdir. Fakat şunu arz edeyim ki vekâlet esba
bı mucibesinde hakikaten fırka, kolordu ve ordu ku
mandanlıklarından fiilen alınıp da bir daireye ge
tirilenlere dahi para verilmesini teklif etmişti. Bu
nu tabiî Heyeti Vekile de konuştuk. Bendenizin 
muvafakatimin inzimamı ile bu son şekil tebellür 
etti ve bu teklifi kanunî Heyeti Vekilenin tadil et- I 
tiği esbabı mucibe ile birleştirilerek buraya getiril- J 

I mistir. O başka bir lâyiha idi, lâyiha tebdil edildi, 
I esbabı mucibe ile zuhulen Heyeti Vekileden gelir-
I ken tebdil edilememiştir, farkın sebebi budur. 

Sonra bu, şunun muadili, şu, bunun muadili de-
I mek doğru değildir. Bendeniz bunu mahzurlu göra-

düm. Yani Arif Beyin dedikleri gibi şubeler, daire-
I 1er vesaireleri muadelet yaparak, birbirine zincirle

me suretiyle makam maaşı vermeyi doğru bulmam. 
I Çünkü bu gibi devair şuabatının birçoğunda masa-
I rifi zatiye yoktur. Erkânı harbiye reislerine olsun 
I verilsin buyuruyorlar. Bunu kabul ederim. Fakat 
I bunun neticesinde yine ifrata varılır. Makam maaşa-
I ti tekrar ortadan kalkmış olur. Bu mahzurun izalesi 
I için fiilen emir ve kumandada bulunan, en yüksek 
I makamı işgal eden zevata, vaziyetlerinin iltizam et-
J tiği masrafı vermekle bu meseleyi kapatalım. Saffet 
| Beyin muaddel bir teklifi vardın Bu teklifte diyor 
I ki, «fiilen kumandada bulunurken alınıp dairelere 

verilmek şartıyle, miktarı sekiz, onu geçmeyen ze-
I vata beş on bin lirayı geçmemek üzere makam tah-
I sisatı verilsin. Bunu Heyeti Celile bilir. Yani bunun 
I muadilleri vesair noktai nazarlardan bir mahzuru 
I olmayabilir. Çünkü mahduttur. Fakat bendeniz bunu 
I bir teklif diye kendim serd edemem. Meclisi Âli 
I kabul ederse bir mahzuru yoktur ve isabet olabilir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
I makam maaşatı verilecek olan makamlar kanunda 

tahdit edilmiştir. Zaten makam maaşı umumî ve şü
mullü bir surette değildir. Saffet Beyin teklifi kabul 
edildiği takdirde bugün 7 - 8 olarak tadat edilen ya
rın 40 - 50 miktarına çıkmayabilir mi? Binaenaleyh 
Saffet Beyin teklifinde dahi bu mahzur vardır. İhti-

I yarları halinde vazifelerinden alınıp şuraya buraya 
getirilen kumandanların adedi yarın 16 olur, 26 
olur, 42, 52 olur. Muadili olursa dahi yine muvafık 
değildir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin esas itibari ile mütalâaları vardır. Fakat 
buyurdukları gibi fırka, elliye, altmışa baliğ olma
nın ihtimali yoktur. Çünkü mevzuubahs olan fırka 
kumandanlıkları ve buna muadil makamattır. Bu 
makamattan dûn makamların aslında makam maaşa
tı yoktur ki, bunlara makam maaşı verilsin. Bu, fır
ka ve daha yüksek makamlara aittir. Bunlar da sekiz, 
onu geçmez. Nihayet azamî dahi olsa onbeş, yirmi
yi geçmez. Heyeti Celile muvafakat buyurursa Saf-

I fet Beyin teklifine bir rakam koyarız. Adedi onu 
î geçmemek üzere,. (Muvafık değil sesleri) Efendim; 
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Saffet Beyin teklifi üzerine sorulan fikrimi arz edi
yorum. Yoksa Heyeti Vekileden huzurunuza getirdi
ğim teklif meydandadır. 

ARÎF BEY (Eskişehir) — Efendim; farzediniz ki, 
Sakarya Harbinde fırka kumandanı imiş. Bunu alıp 
bir daire reisliğine getirmişiz. Meselâ bu kumandan 
orada beş sene veya on sene oturacaktır. Şimdi beş 
sene veya on sene mütemadiyen orada fırka kuman
danı makam tahsisatını alacak mıdır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla)— Lütfediniz efendim! Bizim teklifimizde 
esas itibariyle bu yoktur. Bir muhterem arkadaş bir 
kısmı tali olmak üzere ifade buyurdular. Bendeniz 
de bu teklif üzerine noktai nazarımı söyledim. Eğer 
bu teklif kabul buyrulursa, Arif Bey diyorlar ki; bu 
zat oh sene orada bulunacak olursa on sene mi ma
kam maaşı alacaktır? Tuhaftır, Arif Beyin suâllerin
de bazan garabet oluyor. Arif Bey, meselâ yalnız fır
ka kumandanlığından alınmış olanlar değil, diğer 
makamattan da alınmış olanlara verilsin diyorlar. 
Bendeniz de kendilerine aynı suali soruyorum : Bu, 
şu makamatın muadilidir, şu, bu makamatın muadi
lidir, binaenaleyh onlar da alsın diyorlar. Onlar kaç 
sene alacaktır? Bunun cevabını lütfetsinler. Ondan ' 
sonra bendeniz de aynı cevabı kendilerine arz ede
ceğim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Onlar vazifelerine de
vam ettirildikleri müddetçe alacaklardır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — O halde bunlar da vazifelerine devam 
ettikleri müddetçe alacaklardır. 

SAFFET BEY (Kocaeli) — Efendim; müsaade 
nizle arz edeyim ki, Müdafaai Milliye Vekâletinde 
bu vaziyette dört arkadaşımız vardır ve bunlar bilfiil 
fırka kumandanlığı yapmışlardır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Şahsi 
iş olmaz efendim. 

SAFFET BEY (Kocaeli) — Efendim; müsaade 
buyurun bugün fırka kumandanlığından gelerek de-
vairde çalışan rüesanın miktarı sekizi geçmez. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarı Şarki) — 
Efendim; kemiyet değil, iş keyfiyettedir. Şahıs için 
kanun yapılamaz. 

REİS — Efendim; Encümenin bir mütalâası var 
mı? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY( Çatalca) — Efen
dim Encümende bu meseleyi tetkik ettik. Encüme
nimiz bu makam maaşatının ancak kırk zata hasrı

nı muvafık görmüştü. Bunun haricinde Heyeti Ce
hle bir teklif nazarı dikkate alırsa (maddenin teklifle 
beraber Encümene havale buyurulmasını rica ede
riz. 

REİS — Yani Encümen teklif ettiği maddede ıs
rar ediyor. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendim. 

Riyasete 
Fırka kumandanlığı yapmış olup da görülen ih

tiyaç üzerine Müdafaai Milliye ve Erkânı harbiye 
daire reisliklerine ve ordu erkânı harbiye riyasetle
rine getirilmiş olanlara dahi aynen fırka kumandan
lığı tahsisatı verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Kocaeli Malatya 
Saffet Nedim 

Riyaseti Celileye 
izmir'de bir üssü bahrî kumandanı bulunduğu 

halde birinci maddedeki makamat meyanına zühu-
len ithal olunmadığı anlaşıldığından işbu makamın 
dahi birinci maddeye ilâve ve ithalini teklif ederim. 

İzmir 
Osman Zade Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Umum Jandarma Kumandanlığı^ Kolordu Ku

mandanlığı makamı addedildiğinden: ona dahi ma
kam maaşı verilmesini ve maddenin o veçihle tadi
lini teklif eylerim. 

Malatya 
Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Makam maaşatı hakkındaki kanun lâyihasının 

birinci maddesinde mezkûr olan matkamat meyanına 
umum jandarma kumandanlığının itjhal ve ilâvesini 
teklif ederim. 

İzmir 
Osman Zade Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye berveçhiati fıkranın ilâvesiyle 

tadilen kabulünü teklif eylerim : 

(Fırka ve mevkii müstahdem kumandanları ile 
muadilleri bulunan müsteşarlar, ordu ve kolordu er
kânı harbiye reisleri ve Müdafaai Milliye ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye rüesa ve müdiranı) na ellişer li
ra maktuan makam tahsisatı ita olunur. 

Eskişehir 
Arif 
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REİS — Efendim; takrirler içerisinde en ziyade I 
şümullü tabiri mutazammın Arif Beyin takriridir. | 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ NAMI- j 
NA ŞAK ÎR BEY (Çatalca) — Söz istiyorum efen
dim. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; müsaade 
buyurursanız hulasaten arz edeyim, bu mesele En
cümende müzakere edildi. Bu müzakere edildiği za
man buna esas itibariyle taraftar olmamayı iltizam | 
etmiştik. Nihayet bunun 40 zata inhisar etmesi ve 
yekûnunun da senevi 33 600 liradan ibaret olması, 
Encümenimizin bu yolda bir teklifle Heyeti Âliyeni- j 
zin muvacehesine gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu
nun haricinde her ne şekilde olursa olsun makam 
maaşı vermeye Encümenimiz taraftar değildir. 

REİS — Efendim; Arif Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır efendim. 

(Kocaeli Mebusu Saffet ve Malatya Mebusu Ne
dim Beylerin takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(İzmir Mebusu Hamdi Beyin İzmir Üssü Bahri
ye Kumandanlığına dair takriri tekrar okundu) 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Doğrudur 
efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; muvafık değildir efendim. 
Malumu âliniz bu kanunda derpiş edilen ordu, kolor
du ve fırka kumandanlıklarıdır. Bunlardan aşağı hiç 
bir makam nazarı dikkate alınmamıştır. Bu mesele 
Bahriye Vekili muhtereminin de dahil bulunduğu 
Heyeti Vekilede konuşuldu. Arz ettiğim makamatia 
muadilini teşkil edecek makamların bahriyede ne
lerden ibaret olduğu kendilerinden soruldu. Zikretti
ler. Fırka muadili olarak ve en mühim makam Üssü 
Bahrîsi kumandanlığıdır. Sonra Donanma Kuman
danıdır. Bir de Erkânı harbiyei bahriye reisliğidir. 
Bahriyede bunlardan başka fırka kumandanlığına 
teadül edecek makam yoktur. Binaenaleyh diğer rüt
bede olanlara makam maaşı vermeye ihtiyaç yok
tur. Çünkü muadelet yoktur. 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim; Umum Jandarma Kumandanlığına 
da makam tahsisatı verilmesine ait iki takrir 
vardır. Demin okuduk. Bir kere daha okunsun. 

(İzmir Mebusu Hamdi Beyin Umum Jandarma 
Kumandanlığına dair takriri tekrar okundu). 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim; o halde maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Makam tahsisatları Müdafaai Mil
liye ve Bahriye Bütçelerinin tahsisatı fevkalâde fasıl
larından tesviye ve mahsup olunur. Makam tahsisat
ları bir gûna tevkifata tabi değildir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1 Mayıs 1341 tarihin
den muteberdin 

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

Madde 4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye, Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Kanunun Heyeti urriumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

6. — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye harcırah ka
rarnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında (1/8) numa-
malı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 20 . 3 . 1339 
Kalemi Mahsus Müdürüyet'i 

Aadet 
2361 

6 
972 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 . 2 . 1339 tarih ve 6/360 numaralı tezkereye 

zeyldir. 
14 . 1 . 1339 tarih ve 6/237 numaralı tezkere ile 

mütekaddim ve 2196 numaralı lâyihai Kanuniye ile 
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13.. 11 . 1336 tarih ve 5/2746 numaralı tezkere ile 
takdim kılınmış olan 345 numaralı lâyihai Kanuni
ye makamına kâim olmak üzere Müdafaa! Milliye 
Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
18 . 3 . 1339 tarihli Içtimaında kabul edilen Nizam
name lâyihası leffen takdim kılınmıştır. Ifayi iktiza-
siyle neticesinin "işarına müsaade Duyurulmasını ve 
mezkûr iki lâyihanın iadesini istirham eylerim efen
dim. 

îcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 

Karar numarası 
15 18 . 9 . 1341 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeden 3 . 4 . 1339 tarih ve 1/611 nu
mara ile mevrut icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
20 . 3 . 1339 tarih ve 6/927 numaralı tezkeresi ve mel-
fufu harcırah Nizamnamesine • zeylen kabulü teklif 
olunan iki maddelik maddei muaddilei nizamiye ve 
Müdafaai Milliye Encümeninin 16 Eylül sene 1339 
tarihli Içtimaında tetkik ve müzakere olundu. 

Birinci maddede muharrer malülinin berayi te
davi Avrupaya izamları halinde azimet ve avdet har-
cirahındna maada tahtı tedavide kaldıkları müddet
çe terfihi hallerine medar olmak üzere ikâmet yev
miyesi itası da lâzım görülmüş ve maddenin niha
yetine buna dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Efradı askeriyeden dahi malulen ve berayi teb-
di hava memleketlerine sevkedilmekte bulunanla
rın esnayi rahta hiçbir müşkülâta mâruz kalmama
ları ve her türlü vesaitten istifadelerinin 'bilâkayt 
ve şart temini zımnında idarei askeriye Ninamna-
mesine niünder'iç ahkâma etvfikân Müdafaai Mil
liye Vekâletince tanzim ve bir nüshası merbut bu
lunan talimat ahkâmının mamulûnbih olması esas iti
bariyle kabul ve ikinci maddede olarak lâyihai mü
zeyyelei nizamiyeye derç ve ilâvesine müttefikân ka
rar verilmiş olmakla Icrayi icabı ricasıyle Müvaze-
nei Maliye Encümeni Riyaseti âliyesine takdim olu
nur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahip Urfa 

Ali Hüsrev 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziyaettin 

Müvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Harpte yaralanmış veya vazife esnasında malûl 

kalıp da Heyeti Sıhhiyenin kararıyle berayi tedavi 
ve tebdilhava müddeti muvakkata ile memleketleri
ne ve mehali saireye terhislerine lüzum gösterilen 
Erkân, Ümera, zabitan, memurin ve mensubini aske
riyeye gidecekleri mahallere ve bedjelifaka vazife
leri başına kadar azimet ve avdetleri j esnasında har-
cirah itası için memurini mülkiye hafcirah kararna
mesine zeyl edilmek üzere îcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin 20 . 3 . 1339 tarihli ve 2361 numaralı tezke
resiyle mevrut maddei müzeyyelei kanuniye lâyihası 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
Encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Muharebe veya harekâtı askeriye esnasında mec
ruh ve malûl kalan ordu menşubinin bu vaziyetlerin
den mütevellit tedavi ihtiyaçlarının tatmini için şah
si surette malî külfete tahammül etmeleri mümkün 
olmayacağı tabiî olup bu hususun Hazinece temi
nindeki maddî ve manevî zaruret nazarı dikkate alı
narak Müdafaai Milliye Encümenince kabul edilen 
şekilde tadilâtı cüziye icrasından sonra -lâyihanın şek
li muaddeli berayi tasrik Heyeti Celileye arz olun-
muştur. 

Müvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

namına 
Mazbata Muharriri 

Âza 
Sivas 

Halis Turgut 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüs 

Âza 
Slaruhan 

Reşat 

Âza Âza 

1. Harpte yaralanmış veya vazifesi esnasında 
malul kalıpta Heyeti Sıhhiyenin kararı ile berayi te
davi ve tebdil hava muvakkat müddetle memleketle
rine ve mahallî saireye terhislerine lüzum gösteril
miş olan Erkân, ümera, zabitan, memurin ve mensu
bini askeriyeye gidecekleri mahallere ve badelifaka 
vazifeleri başına kadar azimet ve avdet harcirahla-
rı ita olunur. 
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2. İşbu maddei müzeyyelei nizamiyenin icrası 
ahkâmına Müdafaai Milliye ve Maliye vekâletleri me
murdur. 1 8 . 3 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Seriye Vekili 
Reisi Fehmi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Seyit 
Dâhiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi* İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Aaskerî Harcirah Kanu- İsmail Sefa 
nuna ilâvesi lâzım gelir. 

Hasan Fehmi 
Nafia Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmut Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti V. 
Doktor Rıza Nur Kâzım 

Müdafaai Milliye Encümeninin tadili 
1. Harpte yaralanmış veya vazife esnasında ma

lûl kalıpta heyeti sıhhiye kararı ile berayi tedavi ve 
tebdil hava muvakkat müddetle memleketlerine ve 
mahallî sariye terhislerine lüzum gösterilen erkân, 
ümera, zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye 
gidecekleri mahallere ve badelifaka vazifeleri başı
na kadar azimet ve avdet harcirahları ita olunur, (bu 
kabil malûlinin memalik'i ecnebiyeye gönderilmesi 
lâzım geldiği takdirde memurini muvakkate ile gön
derilenler misüllü tedavileri müddetince ikâmet yev
miyesi dahi verilir). 

2. Malûlin ve mecruhin ve zuafayı askeriyenin 
sureti şevkleri dahi İdarei Askeriye Nizamnamesine 
müzeyyel 27 Ağustos 1308 tarihli Nizamnamenin 
üçüncü maddesinden istimbatı ahkâm ile Müdafaai 
Milliye Vekâletince tanzim edilen Kânunuevveli 1338 
tarihli «Zuafanın sureti sevk'i hakkında talimat» ah
kâmına tevfikan icra edilir. 

3. İşbu maddei müzeyyelei nizamiyenin icrayı 
ahkâmına Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye harcirah kararnamesine 

müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Muhabere veya harekâtı askeriyede, 
vazife esnasında yaralanmış veya malûl kalmış olup-
ta heyeti sıhhiye kararı ile berayi tedavi ve tebdilha-
va muvakkat müddetle memleketlerine ve mahallî 

saireye terhislerine lüzum gösterilen Erkân, ümera, 
zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye gide
cekleri mahallere ve badelifaka vazifeleri başına ka
dar azimet ve avdet harcirahları ita olunur. 

Madde 2. — Malûlin ve mecruhin ve zuafayi as
keriyenin sureti şevkleri hakkında İcra Vekilleri He
yetince bir talimatname tanzim olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mi? Yoktur. Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler el kaldrısın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye harcirah kararnamesine 
müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Muhabere veya harekâtı askeriye
de, vazife esnasında yaralanmış, veya malûl kalmış 
olupta heyeti sıhhiye karariyle berayi tedavi ve teb-
dilhava muvakkat müddetle memleketlerine ve ma
hallî saireye terhislerine lüzum gösterilen erkâm, 
ürhera, zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye 
gidecekleri mahallere ve badelifaka vazifeleri ba
şına kadar azimet ve avdet harcirahları ita olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Malûlin ve mecruhin ve zuafayi as
keriyenin sureti şevkleri hakkında İcra Vekilleri He
yetince bir talimatname tanzim olunur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; bu 
yine yanlış oluyor. Talimatname yoktur. İcra Vekil
leri Heyeti, Şurayi Devletten geçirmek şartiyle ni
zamname yapar. Onun için bu madde, Teşkilâtı Esa
siye muhaliftir. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Her şey 
mi Teşkilâtı Esasiyeye dokunuyor? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Ne yapa
lım beyim yanlıştır. Teşkilâtı Esasiyeye muhalif mi 
olsun? 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Vesilei 
itirazdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, vesilei itiraz değildir ve söz söylemek istemi
yorum. Teşkilâtı Esasiyeye muhalif olarak Meclisi 
Âliden geçsin mi, zühul mu edelim? Bir arkadaş, ha
tırına gelen bir mütalâayı söylemesin mi? Müsaade 
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buyurunuz arz edeyim. Bunu tespit ettik ki îcra Ve
killeri Heyetinden talimatname geçmez, nizamname 
geçer. O da Şurayı Devletten geçmek şartiyle, Tali
matnameyi vekâletler yapar. Bir vekil, kendi Vekâle
ti çevresi dâhilinde talimatname yapar. Bakınız Teş
kilâtı Esasiye Kanununun buna dair olan maddesini 
okuyorum: 

«Madde 52. — îcra Vekilleri Heyeti, kanunların 
suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emretttiği 
hususatı tespit için ahkâmı cedideyi muhtevi olmak 
ve Şürayi Devletin nazarı tetkikinden geçirilmek şar
tiyle nizamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicumhurun imza ve ilânı ile 
mamûlünbih olur.»1 

Şu halde geçen Teşkilâtı Esasiye Mazbata Muha
biri bunu izah ve tespit etti. icra Vekilleri Heyetince 
talimatname yapılmaz. Teşkilâtı Esasiyeye muhalif
tir, dedi. Meclisi Âli kabul etti. Hatta geçenlerde mü
teaddit kanunlarda müteaddit encümenler tarafından 
teklif edildi ve tayyedildi. Binaenaleyh, buna çare? 
Bu çare; buraya bir kayıt koymaktadır. Vekâlet tali
matını yapsın. Teşkilâtı Esasiyenin 52 nci maddesi 
meri kalsın. Recep Beyin itiraz etmesine bile hayret 
etmek isterim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim: Feridun Fikri Bey diyorlar 
ki, yapılacak talimatnameyi Heyeti Vekile yapsın, 
Vekil yapsın. Müsaadeleriyle şunu esasından tashih 
etmek üzere arz edeceğim ki vekâletlerin yapacağı, 
mevcut kavanini sairesinde emir vermekten ibaret
tir. Kavaninin hududu dâhilinde evamir verirler. Bir 
de vardır ki, bir vekâletin makamata tebliğ edeceği 
bir emrin içerisinde diğer vekâletleri alâkadar eden 
şeyler olur. Böyle işler için vekili aidinin işin derecei 
ehemmiyetine göre mutlaka Heyeti Vekile ile görüş
mesi lâzım gelir ve Heyeti Vekilenin efkârını taallûk 
etmesi lâzım gelir. Bunlar da yine Vekâletin münfe
riden yaptığı emir mahiyetinde Heyeti Vekilenin iş
tiraki ile verilmiş emirlerden ibarettir. 

Bahsettikleri nizamnamedir. Biz nizamname ya
palım demiyoruz. Bendenizce meselenin halli katisi 
şudur: Heyeti Vekile talimat yapar. Ve kararname 
tanzim eder ki onlara da talimattır. Çünkü: Kararna
me altına imza vazettiğimiz şeyler - tabiî kanunla 
tearuz etmemek şartiyle - talimatnamedir. Eğer Şûra
yı Devletten çıkarsa o vakit nizamnamedir. Teşkilâ
tı Esasiyenin dediği gibi eğer Meclisten çıkarsa o va
kit kanundur. Bunların hepsinin babası, bu Meclisin 
kabul ettiği esaslar dahilindeki kavanin çerçevesi-

d'ir. O kanun çerçevesi içinde Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu mucibince nizamname yapılırsa Şûrayı Devletten 
geçer. Eğer muhtelif vekâletlere taallûk eden bir 
emir mecmuası yapılmak icabederse talimatnamedir. 
Heyeti Vekileden geçer. Eğer yalnız bir vekâlete 
taallûk ederse emirnamedir ve yalnız vekâletten ge
çer. Bunlar, üzerinde tevakkuf etmeye değer mesele
ler değildir. Burada kabul ettiğimiz her günkü ka
nunlar hakkında bu suretle muamele cari olmakta
dır. Yani işte, ne asla ve ne de şekle müteferri hiç
bir noksan ve hata yoktur. Maddenin aynen kabulü
nü teklif ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kavaninin 
suveri tatbikiyesi için yapılacak ahkâm bir nizamna
medir, Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince ve bu se-
neki devrei içtimaiye esnasında bu nokta tespit edil
di. Şimdiye kadar hiçbir kanuna, İcra Vekilleri Heye
tinin talimatname yapabilmesi konmamıştır. Şimdi, 
yalnız bu madde ile çıkıyor. Binaenaleyh bu noktanın 
nazarı itibara alınması icap eder. Recep Beyefendi 
kararnameden bahis buyurdular. Kararname, İcra 
Vekilleri Heyetinin üç vekil ile veyahut Heyeti Umu-
miyesi ile tespit ettiği hususattır. Fakat talimatna
me, nizamnameden başka bir şey değildir. Çünkü 
Teşkilâtı Esasiyenin maksadı, kanunların sureti tat-
bikiyesidir ki, bu da ancak nizamname ile olur. Onun 
için bu madde üzerinde çok rica ederim ısrar buyur-
masınlar. Mugayir bir şekil hâsıl olmasın. Bunu mes-
kut geçelim. Keyfiyet zaten nasıl olsa tatbik oluna
caktır. Teşkilâtı Esasiye ile müteariz bir vaziyet hâ
sıl olmaz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; müsaade buyurun, Vekâlet 
yapsın, diyorlar. Bu, bizim daha çok işimize gelen bir 
şeydir. Bunu esasen biz yapacağız. Yazılması lâzım 
gelen müsveddeyi biz yazacağız ve bunun için biz 
diyoruz ki: Heyeti Vekilece tasdik edilsin ve o su
retle mamûlünbih olsun. Bunda Teşkilâtı Esasiyenin 
lehine ve aleyhine Feridun Fikri Beyle Vekâletin 
vaziyeti birbirine makûs olarak dikkatle şayanı mü
talâadır. 

REİS — Efendim; Feridun Fikri Beyin teklifi şu
dur: «Heyeti Vekile talimatname yapamaz. Vekâlet 
yapacaktır, binaenaleyh bu maddeyi tayyedelim» di
yor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Paşa Hazretleri! Tay hiç olamaz. Çün
kü rüfekayı muhtereme dikkat buyurmuşlardır ki, bu 
kanun harpte mecruh ve malûl kalan mensubinin 
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devlet harcirahı ile şevkleri ve tedavirleri içindir. 
Binaenaleyh ikinci madde tayyedildiği takdirde ef-
rad kısmı mühmel kalır. Yalnız zabitan. erkân, üme
ra ve mensubini askeriyeye harcirah temin edilir ve 
efradın hukuku geri kalır. O maddenin katiyen tay-
yı caiz değil. Kabulünü istirham ederim. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Binaenaleyh; maddeyi 
aynen reye koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

7. — Tedariki vesaiti nakliye Kanununun onseki
zinci maddesinin tadiline dair (1/581) numaralı Ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye encü
menleri mazbatası : 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdürüyeti 

Adet 1 . 1 . 1341 
6 

47 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Tedariki vasaiti nakliye Kanununun onsekizinci 
maddesinin yerine kaim olmak üzere Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesince teklif olunan ve İcra Vekil
leri Heyetinin 28 . 12 . 1340 tarihli İçtimamda bit-
tetkik Meclisi Âliye arzı takarrür eyliyen lâyihai ka
nuniye ile esbabı mucibeyi havi tezkere sureti lef-
fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaa
de buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Suret 
Başvekâleti Celileye : Tedariki vasaiti nakliye Ka

nunnamesinin onsekizinci maddesinde tedarik olu
nacak hayvanat için taşralara her kazada birer ve 

İstanbul için de şehremaneti dairesinde yalnız bir ko
misyon teşkil edileceği münderiç bulunmaktadır. 
Harbi umumide İstanbul'da her belediye dairesi 
için başka başka komisyonların teşkili suretiyle an
cak hayvan ve arabaların süratle celp ve cemi temin 
edilebileceği tecrübe olunmuştu. Harbi Umumiden be
ri vesaiti nakliyenin kuyudat ve hesabatında vu
kua gelen azim tebeddüller teşevvüşler dolayısıyle 
ve İstanbul 'için hiç olmazsa her belediye dairesi ade-
dince bir komisyon teşkili her zamandan ziyade ve 
pek şiddetle elzem ve mübrem görülmektedir. Yir-
mialtı kaza cesametinde bulunan İstanbul'da tek bir 
Komisyonun iş görebilmesi tamamen gayri müm
kündür. Zaten bu sene yapılan tahrir muamelesin
de de İstanbul'daki komisyonların taaddüdü zarure
ti kendini göstermiştir. Tedariki vasaiti nakliye ko
misyonlarının tekessürü bütçe ile de alâkadar değil
dir. Hazarda tahrir muamelesinin seferberlik zama
nında vasaiti nakliyenin celp ve şevki hususunun 
teşrii maksadı ile İstanbul Şehiremanetinin havi ol
duğu dairei belediye adedince komisyon teşkili icap 
etmektedir. Binaenaleyh tedariki vasaiti nakliye Ka
nunnamesinin onsekizinci maddesinin ilgası ile bunun 
yerine kaim olmak üzere merbuten takdim kılınan 
maddei kanuniyenin biran evvel kesbi katiyet etti
rilmesine müsaadei celileleri mâruzdur efendim. 

Müdafaai Millyiye Vekili 
Ali Fethi 

Heyeti Umumiyeye 
Tedariki vasaiti nakliye Kanununun onsekizinci 

maddesi yerine kaim olmak üzere Başvekâletten mev
rut kanun lâyihasını Müdafaai Milliye Vekili Re
cep Beyefendinin huzuru ile tetkik ettik. 

Mezkûr lâyiha aynen muvafık görülmüş, Dahili
ye Encümenine tevdi edilmek üzere Heyeti Umumi
yeye arz olunur. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Rize Rize 

Ekrem Ekrem 

Kâtip Âza 
Erzurum 

Rüştü 
Âza Âza 

Malatya Kastamonu 
Mahmut Nedim Halit 

Âza 
Siverek 

Kadri Ahmet 
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Riyaseti Celileye 
Tedariki vasaiti nakliye Kanununun onsekizinci 

maddesini muaddil Başvekâletten mevrut ve Müda
faai Milliye Encümenince aynen kabul olunan mad-
dei kanuniye Dahiliye Encümeninde mütalâa ve tet
kik olunarak İstanbul'un havi olduğu nüfus ve va
ziyeti mahsusası hasebiyle şehiremaneti dairesinde 
bir komisyonla keyfiyetin temin ve tedviri kabil ola
mayacağı anlaşıldığından şehiremanetinin ihtiva tt-
tiği menatıkı belediye ve bilûmum kazalarda birer 
tedariki vasaiti nakliye Komisyonu teşkili muva
fık görülmüş ve'buna göre tanzim olunan madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Dâhiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Muammer 
Kâtip 

Gaziantep 
İmzada bulunamamıştır 

Âza 
Rize 
Esaf 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Âza 
Ordu 
Faik 
Âza 

Tedariki vasaiti nakliye Kanunnamesinin onsekizinci 
maddesi yerine kaim olmak üzere maddei muaddüe 

Madde 1. — Tedarik olunacak hayvanat ve va
saiti nakliye için taşralarda her kazada birer ve İs
tanbul'da şehiremaneti dairesinin havi olduğu mıntı
kadaki belediye dairesi adedince birer tedariki va
saiti nakliye Komisyonu teşkil kılınır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

28 . 12 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai Adliye Vekili 

Milliye Vekili Mahmut Esat 
Ali Fethi 

Dâhiliye Vekili Hariciye Vekili 
Recep Şükrü Kaya 

Maliye Vek'ili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Feyzi Hasan Fehmi 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Ali Cenan'i İçtimaiye Vekili 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere 

geçilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Tedariki vasaiti nakliye Kanununun onsekizinci mad
desi yerine kaim Kanun 

Madde 1. — Tedarik olunacak hayvanat ve va
saiti nakliye için taşralarda her kazada birer ve İs
tanbul'da da şehiremaneti dairesinin havi olduğu mın
tıkadaki belediye dairesi adedince birer tedariki va
saiti nakliye Komisyonu teşkil kılınır. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler elelrini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldrısın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesinin 
tadili hakkında (1/81) numaralı Kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları : (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mi? (Hayır sesleri) maddelere geçil
mesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesine müzey-
yel Kanun 

Madde 1. — Askerî Ceza Kanununun 200 ncü 
maddesinde tadat edilen silki askeriden tardı müs-
telzim efal meyanında fıkrai âtiye ilâve edilmiştir. 

«Kanunu Cezayi askerî ve mülkî mucibince sah
tekârlık, sirkat, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal 

(1) Zabıt Ceridesinin sonuna merbuttur. 
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cürümlerinden biri ile mahkûm olmak (bu mahkû
miyetin ilk defa vukuu dahi) tardı müstelzim ola
caktır. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meridir. 

REİS — tkinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaa! 
Milliye Vekili memurdur. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müdafaa! Milliye, Bahr[ye ve Dahiliye 
vekilleri olacak efendim. 

REİS — Maddeyi «Müdafaai Milliye, Bahriye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur» şeklinde tashih edi
yoruz. Üçüncü maddeyi bu şekilde kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edilmiştir efendim. 

9. — Orduda müstahdem küçük zabıtan maaşatı 
hakkında (1/691) numaralı Kanun lâyihası ve Mü
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları : (2) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bu kanunun ruhu malûmu 
âliniz olduğu veçhile ordunun efrad Saflarını, çekirde
ğini teşkil eden küçük zabitanın muntazam bir usul 
dairesinde yetiştirilmesi ve küçük zabitliğe rağbet 
edilecek derecede hayatlarının tekeffül edilmesi 
mahiyetindedir. Bu kanunda Hükümetin noktai na
zarı ile encümenler noktai nazarı arasında esaslı bir 
ihtilâfı efkâr hâsıl olmuştur. Bir kere Müdafaai Mil
liye Encümeni 'ile Hükümet arasında şimdi telhis ede
ceğim şekilde mühim bir noktai nazar farkı vardır. 
Muvazanei Maliye Encümeni ise esasen işin yalnız 
malî cihetini tetkiketmek vaziyetinde olduğu için 
ihtisas Encümeni olan Müdafaai Milliye Encümeni
nin şekli olan tadilini kabul etmiş ve para hakkmda-

(2) Zabit Ceridesinin sonuna merbuttur. 

ki noktai nazarını dermeyan etmiştir. Esasen küçük 
zabitanın nasıl yetiştirileceği hakkında tabiî Muva
zene! Maliye Encümeni bir fikir beyan edemezdi. 
Binaenaleyh ihtilâfımız vekâletle Müdafaa! Milliye 
Encümeni arasındadır. Fark şuradadır. 

Heyeti Vekile diyor ki; yetişecek küçük zab;(; ıı 
iki sınıf olsun. Biri kıdemli küçük zabitan, diğeri .!-..-
demsiz küçük zabitan olsun. Kıdemsiz küçük zabitan 
bir buçuk senelik mutat olan hizmeti nizamiyesini 
ifadan sonra daha bir buçuk sene kısa bir müddet 
tezkere terk ederek küçük zabitliği, orduda tahsil 
etmeyi ve ondan sonra orduda daha birbuçuk sene 
müddet kıdemsiz ve ikinci küçük zabit olsun. 

Kıdemli küçük zabitler ise dörtbuçuk sene terki 
tezkere etmeyi kabul edenler yani bu müddeti bir de
fada göze alanlar olsun ve kıdemsiz küçük zabitanın 
altı aylık tahsiline mukabil bir senelik esaslı tahsili 
haiz olsun ki, icabında ve zabit noksanında, muha
rebede veyahut diğer bir yerde veya vakti hazarda, 
zabitana vekâlet edecek mahiyette bulunsun. 

Müdafaai Milliye Encümeni kıdemsiz olan sınıfı 
kaldırmış ve kıdemli olan sınıfı kabul etmiştir. Onu 
da şu farkla:Kıdemli küçük zabitan için on sene hiz
meti mecbureyi kabul etmiştir. Bir defada on sene hiz
meti mecbureyi tekeffül etmeyi kabul edecek küçük 
zabitan az bulunur. On sene hizmet mecburiyetini ka
bul ederek orduya girmek ağır bir şeydir. Dörtbu
çuk sene hizmet etmeyi kabul ederek aynı maaşı al
mak üzere girerse ondan sonra tekrar temdit eder. 
Binaenaleyh safha safha icabında beş sene, on sene 
kalabilir. Fakat bir kerede ben on sene kalacağım di
ye senet vermesi, haleti ruhiye ve insanların serbesti
ye iştiyakından dolayı o kadar tabiî ve mümkün de
ğildir. 

Bunu şu noktai nazardan da arz etmek isterim ki 
kıdemli küçük zabit kendisinin istikbalde zabite ve
kâlet etmek ve biraz da fazla maaş almak noktasın
daki tama'dan başka fazla hizmeti mecbureyi, tekef
fül ettiği ve senedi meşrutla kabul ettiği hizmeti yap
tıktan sonra memleketine giderken yahut orduyu 
terkederken az çok para sahibi olması, kendisi için 
medarı teşvik olacak ve küçük zabitliği teşvik ede
cek bir sebeptir. Onun için küçük zabitlik yapanlar 
vazifei memdudesini on sene mükemmelen ifaya et
tikten sonra ordudan çıkarken kendisine üçyüz lira 
mükâfatı nakdiye verilmesi kabul edilmiştir ve En
cümen de buna iştirak etmiştir. 

İşte bu noktai nazarı acizanemi lâyiha üzerinde 
teklif etmek için şu suretle arz edeceğim ki lâyiha-
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nın birinci, ikinci, üçüncü maddeleri Hükümetin tek
lifi üzerinden müzakere edilsin. Onu takip eden dör
düncü madde de zaten Müdafaai Milliye Encümeni
nin teklifinden mülhemdir. 4, 5, 6 ncı maddelerde 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi üzerine mü
zakere edilsin. BÖyel olduğu takdirde arz ettiğim 
gibi iki sınıf küçük zabit olur. Biz onları; kabulü 
güç olan bir zamanla takyit etmedik, dörtbuçuk se
nelik bir zaman "için istihdam edeceğiz. Meselenin 
ameli neticesi ancak bu suretle kabili istifadedir. 
Encümenin maddesi kabul edilirse o zaman on sene 
hizmet edecektir. Böyle olursa küçük zabit bulama
yacağız, kimse rağbet etmeyecektir ve ihtiyaç temin 
edilmeyecektir. İhtiyaç hâsıl olmayacaktır (Maaşları 
nasıl sesleri). 

Maaşlar hakkında nokta i nazar, biz iki sınıf yap
mıştık kıdemli, kıdemsiz.. Kıdemsizlerden çavuş, baş
çavuş muavini ve başçavuş olduğuna göre 200, 250, 
300 alacaklar. Arz ettiğim gibi, bunlar birbuçuk se
ne fazla hizmet ifa edeceklerdir. Kıdemli olanlar ki 
dörtbuçuk seneyi bir defada ifa edeceklerdir. Bun
lardan çavuş, 500, başçavuş muavini 700, başçavuş 
900 kuruş olarak tespit edilmiştir. Müdafaai Milliye 
Encümeni kıdemli ve kıdemsizleri tevhid edip on se
ne hizmet ifasına mecbur ettiği için koyduğumuz 
500 - 700 - 900 kuruşa yüzer kuruş zamla maaşları 
6 0 0 - 8 0 0 - 1 000 kuruşa iblâğ etmiştir. Yani Arif Bey 
kıdemsiz küçük zabitten kıdemli küçük zabit olaca
ğına göre bizim yüz kuruş fazla olarak kabal etti
ğimiz miktar muvafıktır derse bendeniz buna ha
yır demem. Yalnız bunda bendeniz bir şey derpiş 
ettim. Bin kuruş alan bir başçavuşun iaşe i i bas i cihe
ti askeriyece temin edildiği için kendisine sarfedi-
len miktar en küçük rütbedeki zabitin maaşını bi
raz aşıyor. Onun için en yüksek küçük zabitin ala
cağı para, en küçük rütbede olan zabitin alacağı pa
radan yüz kuruş az olsun. Onun için Vekâlet dokuz 
yüz olarak tespit etmiştir. Mamafih bin derseniz de 
olur. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?. 

NEClP BEY (Mardin) — Hini terhiste üçyüz lira 
verilecek mi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Kanunda vardır. Maddeyi kabul bu
yuracak olursanız verilecektir. On sene hüsnü hiz
met, ifa edip tezkere terk ederek ordunun temelini 
teşkil eden küçük zabitan artık orduyu terk etmez. 
On sene kaldıktan sonra artık, o,, onun ocağı olarak 
kalır. Yalnız çıkmak isterse ki evlenecektir, çift çu
buk sahibi, olacaktır ve on sene hayatını orduya vak

fetmiştir, kendisine üçyüz lira gibi küçük bir mükâ
fat verilecektir. 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Vekili bi
rinci, ikinci, üçüncü maddelerin Hükümetin tekli
fi veçhile müzakere edilmesini teklif ediyorlar. Re
yinize arz edeceğim. Birinci, ikinci, üçüncü madde
lerin Hükümetin teklif ettiği maddeler üzerinden 
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. O halde birinci madde Hükümetin tek
lifi veçhile okunacaktır. 

Küçük Zabitan Maaşatı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Kıdemli ve kıdemsiz küçük zabita-
nın maaşı aslileri berveçhizirdir: 

Kıdemli Kıdemsiz 
Rütbesi kuruş kuruş 

Çavuş 500 200 
Başçavuş muavini 700 250 
Başçavuş 900 300 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım. Vak
tiyle kıtaattan terhis edilmiş küçük zabitan vardır. 
Şimdi bunlar, herhangi bir sebeple gelecek olursa, 
hangi sınıfa dahil olacaklardır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Kıdemli veya kıdemsiz için diğer mad
dede zıkredildiği veçhile kararnamei mahsusunda ta
yin olunan şeraiti haiz olan her türk vatandaşı ken
di hizmetinin miktarına göre ve talibinin miktarına 
göre kıdemli veya kıdemsiz alınabilir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Yalnız öyle mi telâkki 
edilecek? Yoksa mektepten veya talimgahtan mezun 
olarak mı alınacaktır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfedin; bu nokta şayanı izahtır. Kı
demli veya kıdemsiz olsun, bu kanunun derpiş ettiği 
her küçük zabit mutlaka fenni ve askerî tahsil gör
müş küçük zabit olacaktır ve mutlaka talimgahtan 
çıkacaktır. Kıdemsiz küçük zabitan daha az yani al
tı ay gibi kısa bir tahsile tabi olacak, kıdemliler bu
sene tahsil ile mukayyet olacaktır. Binaenaleyh.. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; evvelce ter
his edilmiş olanlar, herhangi bir sebeple celp edilirse 
artık bunların talimgaha gönderilmesine lüzum var 
mıdır? 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — O, idari bir meseledir. İhtiyaca baka
rız. Kifayetine bakarız. İcap ederse göndeririz. 

REİS — Efendim; madde hakkında başka söz is
teyen yok. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Kıdemli küçük zabitan hizmeti fiili
ye veya müteahhidelerini temdit ettikleri halde tem
dit tarihinden itibaren her iki senenin hitamında 
maaşı asililerine elli kuruş zam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Kıdemli ve kıdemsiz küçük zabitan 
diğer efrad misillû tarafı Devletten iaşe ve ilbas edi
lirler. Bunlardan arzu edenlerin muayyenati aynen 
veyahut rayici mahallî üzerinden bedelen verilir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal-
drısın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü madde Encümenin teklifi veçhile oku
nacaktır: 

Madde 4. — Küçük zabit olarak on sene ifayi va
zife ile terhis olunanlara mükâfatı nakdiye olarak 
üçyüz lira verilir ve memuriyete talip bulunanlar 
da devair ve müessesatı askeriyede tercihan istih
dam edilirler. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bu maddenin ruhu muvafık
tır. Yalnız Muvazenei Maliye Encümeni on sene hiz
met meselesini müddete hasretmiştir. Malûmu âliniz 
yalnız müddet kâfi değildir. On sene hizmet etmek 
ve on sene zarfında âmirleri tarafından hüsnü hare
keti takdir edilmek lâzımdır. Binaenaleyh yalnız mut
lak olarak müddetle takyit edilmeyip o müddeti hiz
met esnasında âmirlerinin hüsnü nazarını celp etmek 
noktasından küçük zabitleri teşci için (Hüsnü hiz
met eden) tabirini koyalım ki âmiri tarafından takdi
ri lâzım gelsin. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Muvazenei Maliye 
Encümeninin tadilinde dördüncü maddenin ikinci 
fıkrasında «Memuriyete talip bulunanlar devair ve 
müessesatı askeriyede tercihan istihdam edilirler.» 
diyor. Hükümetin teklifinde «Devair ve müessesatı 
askeriye ve mülkiyede tercihan istihdam edilirler» 
diyor. Mamafih her iki şekle göre de bendeniz bu 
fıkranın tayyini teklif edeceğim. Çünkü, devair ve 
müessesatı devlete tayin için hidematı mahsusa 

ı vardır. Bu memuriyete tayin olunacakların ne gibi 
şeraite tabi olmaları lâzım geldiği orada tayin ve 
tasrih edilmiştir. Küçük zabit olarak on sene hiz-

j met edenler bu şeraiti haiz iseler tayinelri tabiîdir. 
Buraya öyle bir kayıt ilâvesine lüzum yoktur. Fa-

I kat buraya bu kaydın ilâvesi ile kendilerine fazla 
bir ümit vermiş oluruz. Belkide kuvvei teşebbüs i ye
lerini ihlâl etmiş oluruz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Rahmi Beyefendinin teklif
leri bir noktadan bendenizce de şayanı iştiraktir. Va
zifesini ifa etmiş olanların hidematı mülkiyede is
tihdamlarını tercih gibi bir vaziyet hakikaten mah
zuru tevlit edebilir. Fakat küçük zabit olarak ifayi 
hizmet ederek çıktıktan sonra bir dairede iş bulmuş 

. olması kendilerine medarı teşci olacak bir cihettir, 
Yalnız .bunu bizim devairi askeriyeye hasredelim. 
Devairi askeriyenin birçok kitabı askeriyeye ihtiyacı 
vardır. Bu ihtiyaca terki meslek edip on sene hizmet 
ederek çıkan bir küçük zabit bir dairei askeriyede, 
askerlik ruhu ile büyümüş olan bir kâtibin istihda
mında esbabı ruçhan tabiatiyle mevcuttur. Muvaze
nei Maliye Encümeni munhalâttan istihdamları da 
tercihan nazarı itibara alınır demiştir. Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifi muvafıktır. 

REİS — Kanunun dördüncü maddesindeki ifayı 
vazife kelimesini «on~sene hüsnü suretle ifayi vazife 
ederek» diyelim. «İle» kelimesini ilâve edelim. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin «Ve memuriyete talip bu

lunanlar da devair ve müessesatı askeriyede terci
han istihdam edilirler»1 fıkrasının tayyini teklif ede
rim. 

Trabzon 
Rahmi 

REİS — Efendim; takriri kabul edenler... (Takri
ri geri olıyor sesleri) 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Yalnız müessesatı as
keriyeye kalmak şartiyle takriri geri alıyorum. 

REİS — Maddeyi (Hüsnü suretle ifayi vazife ede
rek) şeklinde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Kıtaattan yetişmiş olan küçük zabi
tan maaşlarını silâhendazanın tahsisatı fevkalâde
lerine mütedair 9 Mart 1338 tarihli Kanun ahkâmına 
nazaran alırlar. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
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Madde 6. — Kıdemli küçük zabıtanın muhasse-
satlarına dair 18 Teşrinievvel 1335 tarihli Konunu 
muvakkat ile küçük zabit ve küçük zabit mektebi 
hakkındaki 30 Haziran 1327 ve 11 Teşrinievvel 1330 
tarihli nizamnameler ahkâmı mülgadır. 

REİS — Efendim; altıncı maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'idir. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

Henüz reylerini istimal etmiyenler varsa reylerini 
versinler! 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Efendim; bütçeye ait bir mesele vardır. 
Bunun diğerlerinden evvel müzakeresi lâzımdır. 

10. — Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 1336 - 1339 
senelerine ve Riyaseti Cumhur bütçesinin 1339 senesi
ne ait hesabı kati cetvelleri hakkında tetkiki hesahat 
Encümeninin iki kıta tezkeresi (1) 

(Tezkere okundu) 
R.EİS — Efendim; bunların derhal müzakeresine 

dün karar verdiniz. / 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşa Hazretle

ri müsaade buyurunuz Encümenden kimse yoktur. 
İzahat istiyeceğiz. Bu öbür içtimaa kalsın (hayır ses
leri). 

REİS — Bunun gelecek içtimaa kalıp kalmaması 
için şöyle böyle söylendi. Nihayet gelecek içtimaa kal
sın denildi. Şimdi de okundu. Binaenaleyh nazarı 
tasvibimize arz ediyorum. Tasvib buyuranlar el kal
dırsın;. Tasvif buyurmiyanlar el kaldırsın.. Tasvib 
edilmiştir efendim. 

Takrirler 
5. — Kocaeli Mebusu Safvet Beyin, Bir ruzname-

nin 61 ne i maddesini teşkil eden ve müteaddit zevata 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine mütedair 
olan mazbatanın tercihan ve müstacelen müzakeresi
ne dair takriri 

REİS — Kocaeli Mebusu Safvet Beyin ruzname-
nin 61 nci maddesinin müstacelen ve tercihan müza
keresine dair takriri var, bu takriri kabul edenler el 
kaldırsın,. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. (sıraya sesleri). 

Efendim; esasen sıraya konmuştur. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi-
anetep) — Tercih sırası ile. 

REİS — Kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

11. — Maraş Mebusu Abdülkadir, Kozan Mebu
su Ali Sadi, İstanbul Mebusu Ali Rıza, Karesi Me
busu Mehmet Vehbi, Gaziantep Mebusu Ahmet Rem
zi, Kocaeli Mebusu İbrahim, Gaziantep Mebusu Kı
lıç Ali, Ardahan Mebusu Talat_ Beylerin: Maruf in 
İstihlâsmda şehit olan Doktor Mustafa Bey ve Evliya 
Efendi aileleriyle Kozanlı Şehit Saim Beyin hemşiresi 
Naciye Hanıma, Ermeniler taraşından Tifüste Şehit 
edilen Jandarma mülazımtevveli Süreyya Bey ailesi
ne, Şeyhülislâmı Esbak Musa Kâzım Efendi merhu
mun ailesine, Kilis ve havalisi harbinde şehit olan 
Ruhi Zade Sakıp Beyin Validesi Belkis Hanıma, Top
çu Binbaşılığından müstafi merhum Rıza Beyin ailesi
ne, Gaziantep istihlâs mücadelesinde şehit olan Şahin 
Beyin oğluna, Balkan Harbinde Şehit olan Doktor 
Nafiz Tahir Beyin ailesine hidematı vataniye - terti-

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 

binden maaş tahsisine dair 2/404, 419, 424, 426, 445, 
454, 459, 469 numaralı teklifi kanunileri ve Düzce ha-
disei isyaniyesinde usat tarafından sureti feciada şehit 
edilen 24 ncü fırka kumandanı Kaymakam Mahmut 
Beyle mezkûr fırka Erkânı Harbi Yüzbaşı Yakup Sa
mi Efendi ailelerine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair (1/703) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazene i Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mondros Mütarekesini müteakip İngilizlerin ve 

Fransızların bigayrı hakkın işgal ettikleri Maraşta 
Müdafaai Vatan ve İstiklâl için vücuda getirilen mil
lî teşkilâtın en büyük rüesasından olup düşmanların 
inhizamı ile neticelenen Maraş melhamei meşhuresin-
de düşmanların şehit ettiği merhum Doktor Mustafa 
Bey ile Evliya Efendinin hidematı cansiperanelerini 
takdireri elyevm milletin muavenetine muhtaç olan 
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ailelerine hidematı vataniyeden maaş tahsisi hakkın
daki lâyihai kanuniye yi arz ve teklif eyleriz efendim. 
29 Kânunuevvel 1340 

Maraş Mebusu Maraş Mebusu 
Abdülkadir Tahsin 

Maraş Mebusu 
Hacı Mehmet 

Madde 1. — Maraşlı doktor şehit Mustafa Beyin 
refikası Naime, kızı Emine hanımlarla oğulları Şeref 
ve Ayhan Efendilerin ve yine Maraşlı şehit Evliya 
Efendinin zevcesi Şerife, Kızı Muazzez hanımlarla 
oğlu Fehmi Efendinin her birine hidematı vataniye
den beşer yüz kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer olan maa-
şat kızların teehhülüne ve erkeklerin mektep tahsille
rini ikmal edinceye kadar devam edecektir. 

Madde 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun 1341 senesi martından 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
mezundur. 

Riyaseti Celileye 

10 Kânunusani 1341 
Kozanlı Saim Bey, Adana Kurtuluş tarihini tet

kik edenlerce, çok tanınmış bir şehittir. Yüksek tahsil 
görmüş olan Saim, Adananın Fransızlar tarafından iş
galinden sonra millî kuvvetlerin başında çalışmış, 
Hacik istirdadında mühim bir âmil olmuş yurdunun 
hâlâsı için müteaddit defalar tehlikelere atılarak son
ra 17 teşrinisani 1337 tarihinde Mamure hücumunda 
şehit düşmüştür. (Sağlar günü) diye maruf olan bu 
günde her sene Adana matbaası genç şehidin hatıratı 
ile dolu olarak intişar eder. Merhumun hemşiresine 
hidematı vataniyeden maaş tahsisi suretiyle Türkün 
büyük fedakâr evlâdına karşı ve daima yaşayan ulu
suna karşı vazifemizi kısmen olsun ifa edeceğimizi dü
şünerek berveçhiati kanun lâyihasını arz ve teklif ey
leriz. 

Kozan Mebusu Mersin 
Ali Sadi Niyazi 

Maraş İzmir 
Abdülkadir Mustafa Rahmi 

Erzurum Maraş 
Ziya Hacı Mehmet 

Mersin 
Besim 

Kayseri 
Doktor Halit 

Kanun Teklifi 
Madde 1. — Kozanlı Şehit Saim Beyin hemşiresi 

Naciye Hanıma hidematı vataniyeden bin kuruş maaş 
tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1341 senesi martından 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun İcrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

Riyaseti Celileye 
14 . 1 . 1341 

1336 Senesi Mücadelei Milliyeye iştirak ederek va
tan ve milletin selâmetine matuf hidematı hüsnede bu
lunan ve bilâhare Cemal Paşanın refakatine memur 
edilerek Afganistana izam olunan ve 1338 senesi Tif
üste Ermeni fedailer tarafından Cemal Paşa ile birlik
te şehit edilen jandarma mülazımı evveli Süreyya Be
yin Vaiidesiyle üç kardeşi bugün sefaleti elime için
dedirler. Meclisi Âli, Millî Prensip olarak Ermeniler 
tarafından şehit edilenlerin ailelerine hidematı vatani
ye tertibinden maaş tahsisi suretiyle emri terfihlerini 
temin eylemiş olduğundan şehidi mumaileyhim vali
desi Hüsniye Hanımla hemşiresi Melahat, biradeler-
leri Rahman ve Nurettin Beylerde bu bapta ki lütfü 
âlülalden hissemendi atıfet buyurulmalarını temenni 
eyler ve bu bapta tanzim* kılınan lâyihai kanuniyenin 
müstaceliyet kararı ile müzakeresini arz ve teklif ey
leriz. 

Karahisarısahip İstanbul 
Ali Ali Rıza 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Ermeniler tarafından Tifüste şehit edilen Jandar
ma Mülâznnıevveli Süreyya Bey ailesine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkında lâyihai 

Kanuniye 

Madde 1. — Tifüste Ermeniler tarafından şehit 
edilen Jandarma Mülâzımıevveli Süreyya Beyin Vali
desi Hüsniye ve hemşiresi Melahat hanımlarla bira
derleri Rahman ve Nurettin Beylere hidematı vatani
ye tertibinden biner kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı 1341 senesi mar
tından itibaren meriyuliceradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Şehit Süreyya Beyin ailesi Efradı 
1. — Validesi Hüsniye hanım (mücerret) 
2. — Hemşiresi Melahat Hanım (mücerret ve baki

re) 
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3. — Biraderi Rahman Bey (Robert Kolej talebesi) 
4. — Biraderi Nurettin Bey (Kuleli Lisesi talebe

sinden) 
Riyaseti Celileye 

15 . 1 . 1341 
Şeyhülislâmı esbak merhum Musa Kâzım Efendi 

Heyeti Celilenin malumudur ki milletine ilim ve ir-
fani ile bihakkin hizmet eden en büyük simalardan 
biridir. Merhum müşariileyh bir taraftan Darülfünun 
Kürsülerindeki tedrisatı ile diğer taraftan asarı mil-
liyesi ile terakki ve teceddüt ceryanlarını müdafaa et
miş ve bu ulvî vazifesini ifadan bir an fariğ olmamış
tır. Şeyhülislâm olduğu için değil, yüksek bir vatan 
perver ve hakiki bir âlim ve mütefekkir bulunduğu 
için hükümeti sakıta zamanında Meclislerde ve fev
kalâde mahkemelerde birtakım mezalime maruz olan 
efendi müşarünileyh sonra Edirne'ye nefedilerek men
fasından rahmeti hakka intikal etmiştir. Üç defa ma
kamı meşihatı ihraz eylediği halde hiç bir zaman ken
disini düşünmiyen merhum müşarünileyhin ailesi bu
gün ihtiyaç içindedir, iki haremine tahsis edilen 469 
kuruş maaşla geçinmeleri pek müşkül olduğu gibi fe
lâketleri zamanında iki hanesini terhin ederek hapis
hanelerde ve menfasında geçinâbilmiştir. Binaenaleyh 
merhumun haremleri Ratibe ve Aliye hanımlara hi-
dematı vataniye tertibinden kaydı hayatla ikişer bin 
ve küçük mahdumu Fikri Beye ikmali tahsil edene 
kadar bin kuruş maaş tahsisini ve mevadı atiyenin 
kabulünü teklif eyleriz. 

Madde 1. — Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım Efen
di merhumun zevceleri Ratibe ve Aliye hanımlara hi-
dematı vataniye tertibinden kaydı hayatla şehri iki
şer bin ve küçük mahdumu Fikri Beye ikmali tahsil 
edinceye kadar bin kuruş tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1341 senesi iptidasından. 
meriyulicradır. 

Madde 3. — İşbu kanun icrayi ahkâmına Maliye 
Vekili memurdur. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Çatalca 
Şakir 
Sivas 
Ziya 

M araş 
Tahsin 
M araş 
Niyazi 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Karahisarısahip 
Kâmil 

Kastamonu 
Mahir 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Tekirdağ 
Faik 

Giresun 
Tahir 
İzmit 

Mustafa 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Tokat 
Kâmil 

Antalya 
Murat 

Amasya 
Nafiz: 
Tokat 

Bekir Sami 
Sivas 

Rahmi 
Kayseri 

Doktor Halt 
İstanbul 

Hüseyin Rauf 
Sarulhan 

Sabri 

Karahisarısahip 
Mu$a Kâzım 

içel 
Mehmet Emin 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Antalya 
Ahmet Saki 

Trabzon 
Rahmi 

Karahisarısahip 
Sadık 

Erzurum 
Halet 

Erzincan 
Sabit 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Maraş 
Abdülkadir 

Karesi 
Mehmet Cavit 

istanbul 
Doktor Adnan 

Riyaseti Celileye 
2V . 1 v 1341 

Kilis ve havalisi Millî Mücadelesinin en yüksek 
kahramanlarından biri Ruhi Zade şehit Sakıp Bey
dir. Bu muhterem Şehit Kilisin işgalinde Türk muhaz-
ziratına taarruz eden ilk düşman elini kırdıktan son
ra ilk defa bir kaç arkadaşı ile beraber mücahedeye 
atılmış, birçok tehlikeli müsademelerde temayüz ey
lemiş, çetesiyle çok yararlık göstermijş nihayet düş
manın bir taburunu mahveden mücahitlerin önünde 
Kürt Dağında can vermiştir. Hayatta yalnız bir 
ihtiyar validesi vardır. Hizmeti Vataniyesine mükâ-
faten validesine maaş tahsisi için âtideki teklifi 
arz eylerim efendim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Madde 1. — Kilis havalisi istilhlâis harbinde şe
hit olan Ruhi Zade Sakıp Beyin validesi Belkıs Ha
nıma hidematı vataniyeden binbeşyüz kuruş maaş 
tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 
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Riyaseti Celdleye 
10 Temmuz 1324 inkılâbının belli başlı âmille

rinden olup mütarekeyi mütaakip İstanbul Hükü
metince bittevkif emsali münevveranı millet meya-
nında Bekir Ağa bölüğünde hapsedilen ve bilâhare 
İngilizlere teslim edilerek Maltaya sevk olunan ve 
orada bulunduğu esnada hastalanarak taihliyeden 
sonra çok yaşamaksızın mezkûr hastalıktan mütees-
siren Samsun'da ölen Topçu Binbaşılığından müsta
fi merhum Rıza Beyin hiç maaş muhassesesi bulun-
mıyan Samsun'da mukim zevcesi Şükriye Hanımla 
lonbeş yaşındaki kerimesi Leman ve sekiz yaşında 
diğer kerimesi Türkan hanımlar ellyevm şayanı mer
hamet bir hal ve vaziyette bulunduklarından velileri 
merhumun mesbuk ve müsellem olan hidematı feda-
kâranesindan dolayı salifuzzikr aile ve eytamına hi
dematı vataniye tertibinden münasip miktar maaş tah
sisi için mevadı atiyenin kabulünü teklif ederiz. 

Madde 1. — Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza Beyin ailesi Şüşkrüye ve kerimeleri Leman 
ve Türkan hanımlara hidematı vataniye tertibinden 
maktuan biner kuruş maaş tahsis edilmiştir. . 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine Maliye Ve
kili memurdur. 

20 . 2 . 1341 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Ergani 
İhsan 

Muş 
Osman Kadri 

İstanbul 
'Hamdullah Suphi 

Tralbzon 
Rahmi 

Bursa 
Osman Nuri 

Niğde ' 
Galip 
Muş 

İlyas Sami 

Rize 
Esat 

Sanman 
Sabri 
Van 

Hakkı 

Ertuğrul 
Rasim 

Antalya 
Murat 

İzmir 
'Mahmut Sait 

Gümüşane 
Zeki 

Erzincan 
Sabit 

Siverek 
Kadri 
Bozok 
Salih 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 

Kırşehir 
Lütfi Müfit 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

C : 2 

İstanbul 
Ali Rıza 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

M araş 
'Mithat 

İzmit 
Safvet 

Ordu 
Recai 

İçel 
Doktor Tevfik 

Tokat 
Mustafa 

Urfa 
Yahya Kemal 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

Elâziz 
Hüseyin 

Siirt 
Halil Hulki 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Tekirdağ 
Faik 

Cebelibereket 
Avni 

Bolu 
Şükrü 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Canik 
Ziya 

Sinop 
Recep Zühtü 

Kastamonu . 
Mahir 

Rize 
Ekrem 

Ertuğrul 
İbrahim 

Ardahan 
Talât 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Rize 
Ahmet Fuat 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aydın 
Tahsin 

İstanbul 
Hüseyin Rauf 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aksaray 
Neşet 

Zonguldak 
Halil 

Edirne 
Faik 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Çankırı 
Ziya 

Urfa 
Şeyh Safvet 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Canik 
Talât 

TraJbzon 
Hasan Hüsnü 

Bolu 
Cevat Abbas 

Siirt 
Mahmut 

Bolu 
Emin Cemal 

422 — 



İ : 109 22 . 4 , 1341 C : 2 

1 , 4 , 1341 
Riyaseti Celileye 

Saikan Harbinde Bulgar Komitesi tarafından 
parçalanmak suretiyle şehit edilen Sanşaban kazası 
Hükümet Taibibi Nafiz Tahir Bey merhumun mah
dumu Ali Nafiz Efendi ile validesi Lebibe ve hem
şiresi Sabiha hanımlara evvelce muvasat tertibinden 
beşer yüz kuruş maaş tahsis edilmiş ise de bilâhare 
bu gibi erbabı maaşa verilen mebaliğ kanunu mah
susla ret ve ilga ediılmiş olduğundan merhumun pek 
biçare kalan valide ve hemşiresi ile elyevm oniki ya
şında bulunan mahdumuna medarı tahsil olmak üze
re emsali veçhile hidematı vataniye tertibinden on-
beşer lira maaş itası için berveçhizir tanzim eyledi
ğimiz teklifi kanuniyi takdir ediyoruz. 

Madde 1. — Şehit Doktor Tahir Beyin mahdu
mu Ali Nafiz Efendi ile validesi Lebibe ve hemşi
resi Sabiha hanımlara hidematı vataniye tertibinden 
'bin beşer yüz kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Ardahan 
Talât 

Erzurum 
Cazım 
Ergani 

İhsan Hamit 
Sivas 

Ömer Şevki 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Adana 
Zamir 

Traıbzon 
Süleyman Sırrı 

Kütahya 
Cevdet 

Trabzon 
Rahmi 
Kayseri 

Halit 
Aksaray 

Besim Atalay 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Kastamonu 
Mahir 
İçel 

Doktor Tevfik 
Van 

Hakkı 
Ordu 
Recai 
Van 

İbrahim 
Çorum 
Münir 
Van 

Münip 
Urfa 
Rafet 
Elâziz 

Mustafa 
Çorum 

Mustafa Lütfü 
Afyonkarahisar 

İzzet Ulvî 
Çorum 

İsmail Kemal 

Menteşe 
Esat 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 

Kırşehir 
Ali Rıza 

Bolu 
Şükrü 

. Kanığın 
Yusuf Ziya 

Bolu 
Emin Cemal 

Gaziantep 
Ferit 

, Saruhan 
Abidin 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
•Siverek 
Kadri 

Hakkâri 
Nazmi 
Siirt 

Mahmut 

Biga 
Samih Rifaıt 

Niğde 
Halit Ziya 
Sarühan 

Nafiz 
Kastamonu 

Haşan Fehmi 
Erzincan 
Hamdi 
Maraş 

. Hacı Mehmet 
Aydın 

Mühendis Mithat 
Kütahya 
M. Ragıp 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Karesi 
Osman Niyazi 

İçel 
Emin 

Kozan 
Ali Sadi 

Adana 
Kemal 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
17 , 4 . 1341 

Düzce hâdisei isyaniyesinde usat tarafından su
reti fedada şehit edilen 24 ncü Fırka Kumandanı 
Kaymakam Maihmut Beyle mezkûr fırka erkânı har
bi Yüzbaşı Yakup Sami Efendinin! ailelerine hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair Müda-
faai Milliye Vekâleti Celilesinee tanzim ve Maliye 
Vekâleti Celilesince tevdi olunan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 12.4.1341 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âüye arzı takarrür eden |âyihai kanuniye 
ve esbabı mucibe mazbatası leffen (takdim kılınmış
tır. Muktezasının ifa ve neticesinin limbasına müsaa
de buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci madde — Düzce vakıasında vazife esna

sında usat tarafından şehit edilen Yirmi Dördüncü 
Fırka Kumandanı Kaymakam Mahmut Beyin re-
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fikası Şaziye Hanıma hidematı vataniye tertibinden 
kırk ve mahdumları Feridun ve İhsan beylere de 
tertibi mezkûrken onar lira ve hadisei mezkûrede 
şehit edilen mezkûr fırka erkânı harbi Yüzbaşı Ya-
kup Sami Efendinin zevcesi Şahinde Hanıma hide
matı vataniye tertibinden yirmi, mahdumları Ali, 
Aydın ve Sami Bali efendilere de aynı tertipten onar 
lira maaş tahsis olunmuştur. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmı İcraya 
Maliye Vekili memurdur, 

Başvekil Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Recep 

Adliye Vekili Bahriye Vekili 
Mahmut Esat Hini imzada bulunamadı. 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Cemil . Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Tahsin Hamdullah Suphi 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabrı 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Oenani İçtimaiye Vekili 
Doktor Adnan 

Esbabı mucibe lâyihası 
Mücadelei Milliyenin bidayetinde harici düşman

ların teşvikatiyle dahili memlekette taraf taraf ika 
edilmiş olan isyan ve ihtilâlleri 'bastırmak ve şu su
retle emri idarei hükümette hâkimiyeti milliye esa-
satını temin eylemek için bezli hayat eden fedakâra-
nı milletten 24 ncü Fırka Kumandanı Erkânı Harp 
Kaymakamı merhum Mahmut Beyle mezkûr fırka 
Erkânı Haribı merhum Yüzbaşı Yakup Sami Efen
dinin bermucibi kanun eytam maaşı olan refika ve 
çocuklarının, Büyük Milletimizin himaye ve mua
venetten müstağni kalamıyacak bir seviyei maişette 
bulundukları müracaatı vakıalarından anlaşılmıştır. 
Azadei arzı ve tezkârdır ki vatanın sinei muazzezin
de yatan bu iki kahramanın, aynı kanı, aynı cevheri 
taşıyan çocuklarını tahsil ve (terbiye etmek, onları 
babalarının eserine iktifaya salih bir hale getirmek 
bu meyanda en büyük mesnetten mahrum kalan aile 
ocağının barı idaresini duşu tahammülüne almak su
retiyle çok acı sadematı hayatiyeye mâruz kalan 
refikalarını unutmamak milletin bir şükran ve hür

met borcudur. Binaenaleyh vekâleti acizi bu mak
satla teklifi kanunide bulunmayı vecibe addeylemiş 
'bulunduğundan rapten takdim kılınan lâyihai kanu
niye müsveddesi kaleme alınmıştır. Amal ve gayei 
mukaddesei milliye uğrunda kahramanlık ve feda
kârlık ibraz edenleri hiçhir zaman mukabelesiz bı
rakmamış olan iMeclisi Âlinin; bu iki ailenin de 
emsali veçhile tesrir ve terfihini istihdaf eden teklifi 
acizanemi lütfü kabule mazhar kılacağına mutmai
nim efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Muvazenei Maliye Encümeni 21.4,1341 
Adet : 116 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bazı zevata hidematı vataniye tertibinden maaş 

itasına dair Vekâletten varit olarak Heyeti Umu-
miyece Encümenimize muhavvel bir kıta lâyihai 
kanuniye ile bazı Meclisi Millî azayi kiramı tarafın
dan vaki olan Lâyiha Encümenince şayanı müzakere 
görülerek Encümenimize havale buyrulan sekiz kıta 
teklifi kanunî tevhiden Maliye Vekili Bey huzuru ile 
(tetkik ve müzakere olundu. 

Hidematı vataniye tertbiinden maaş tahsisi vata
na hidematı bergüzide ifa edenlere ve vefatları ha
linde de aile ev evlâdına karşı hir nişanei takdir ve 
şükran olup bu mahiyetin temin ve muhafazasına 
medarı temessük olacak bir kanunu mahsusun vü
cuduna vabeste 'bulunduğundan Encümenimiz hide
matı vataniye maaşatının sureti tahsisine ait bir ka
nun lâyihası ihzarını hükümetten talep etmiş ve 
mamafih müterakim lâyiha ve teklifi kanunilerin 
fazla tehirine meydan kalmamak üzere bu defalık 
intacını muvafık görmüştür. İcra kılınan tetkikat 
ve mahallerinden talep ve ahzolunan malûmat neti
cesinde, levayih ve tekâlifi kanuniyede kendilerine 
hidematı vataniye tertibinden maaş itası teklif olu
nan zevat hakkında bir cetvel tertip edilerek tanzim 
edilen lâyihaya raptedilmiş ve hidematı vataniye ter
tibinden maaş alacaklarla ayrıca tekaüt ve eytam 
ve eramil maaşlarının kat'ı mütalâası ile ikinci ve 
kezalik maaş tahsis olunacaklar meyanındaki kız 
ve erkek çocukların yirmi yaşına kadar bu maaşı 
almaları kâfi görülerek üçüncü ve tahsis edilecek 
maaşatın imkânı tesviyesini teminen dördüncü mad
deler tespit olunmuş ve bu suretle ihzar olunan altı 
maddelik lâyihai kanuniye tercihan ve müstacelen 
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müzakere buyrulmâk temennisiyle Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına 
Çatalca 
Şakir 

Âza 
Sivas 

Halis Turgut 

Âza 
Erzurum 

Rüştü 

Âza 
Hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında 
bir esası kanunî vaz edil

medikçe maaş tahsisine 
muhalifim, 

İsparta 
Mükerrem 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Âza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Âza 
Garip 

Merbut cetvel mucibince hidematı vataniye 
maaşı tahsisine dair kanun lâyihası. 

Birinci madde — Merbut cetvelde esamisi mu
harrer 25 zata hizalarında gösterilen miktarda hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsis edilmiştir. 

ikinci madde — İşbu zevatın ayrıca tekaüt ve ey
tam ve eramil maaşları varsa kat olunur. 

Üçüncü madde — Tahsis edilen hidematı vatani
ye maaşatı kız ve erkek çocuklara yirmi yaşına ka
dar verilir. 

Dördüncü madde — İşbu kanun mucibince tah
sis edilen maaşat karşılığı olmak üzere 1341 Muhas-
sesatı Zatiye Bütçesinin 57 nci faslının birinci mad
desine (3 660) lira tahsisatı munzamma ita kılınmış
tır. 

Beşinci madde — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihin
den muteberdir. 

Altıncı madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Lira 

24 ncü Fırka Kumandanı Kaymakam 
Mahmut Beyin refikası Şaziye hanım 

24 ncü Fırka Kumandanı Kaymakam 
Mahmut Beyin mahdumu Feridun Bey 

24 ncü Fırka Kumandanı Kaymakam 
Mahmut Beyin mahdumu İhsan Bey 

40 

10 

10 

Lira 

24 ncü Fırka Erkânı Harbi Yüzbaşı 
Yakup Sami Efendinin zevcesi Şahende 
hanım 20 

24 ncü Fırka Erkânı Harbi Yüzbaşı 
Yakup Sami Efendinin mahdumu Ali Ay
dın efendi 10 

24 ncü Fırka Erkâm Harbi Yüzbaşı 
Yakup Sami Efendinin mahdumu Sami 
Bali 10 

Maraşlı Doktor Mustafa Beyin zevcesi 
Naime hanım 10 

Maraşlı Doktor Mustafa Beyin keri
mesi Emine hanım 10 

Maraşlı Doktor Mustafa Beyin mah
dumu Şeref Bey 10 

Maraşlı Doktor Mustafa Beyin mah
dumu Ayhan Bey 10 

Maraşlı Şehit Evliya Efendinin zevcesi 
Şerife hanım 10 

Maraşlı Şehit Evliya Efendinin keri
mesi Muazzez hanım 10 

Maraşlı Şehit Evliya Efendinin mah
dumu Fehmi Bey 10 

Şehit Ruhi Zade Sakıt Beyin validesi 
Belkıs hanım 15 

Gaziantepli Şehit Şahin Beyin mah
dumu Hayrî Efendi 10 

Kozanlı Şehit Sami Beyin hemşiresi 
Naciye hanım 15 

Şeyhülislâmi esbak Musa Kâzım Efen
di merhumun zevcesi Ratibe hanım 20 

Şeyhülislâmi esbak Musa Kâzım Efen
di merhumun zevcesi Aliye hanım 20 

Şeyhülislâmi esbak Musa Kâzım Efen
di merhumun Mahdumu Fikri Bey 5 

Şehit Jandarma Mülâzımıeveli Sürey
ya Beyin Validesi Hüsniye hanım 10 

Şehit Doktor Nafiz Tahir Beyin hem
şiresi Sabiha hanım 5 

Şehit Doktor Nafiz Tahir Beyin hem
şiresi mahdumu Ali Nafiz Bey 5 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza Beyin zevcesi Şükriye hanım 10 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza Beyin kerimesi Leman hanım 10 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza Beyin kerimesi Türkan hiınım 10 
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REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanun. 

Madde 1. — Merbut cetvelde esamisi muharrer 
25 zata hizalarında gösterilen miktarda hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsis edilmiştir. 

RAHMÎ BEY (izmir) — Bu hidematı vataniye 
maaşı verildikten sonra bunların aile maaşları devam 
edecek mi? 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Bunun için ayrıca madde 
vardır verilmeyecektir. 

REİS — Efendim; maddeyi merbut cetvelle bera
ber kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu zevatın ayrıca tekaüt ve eytam 
ve eramil maaşları varsa kat olunur. 

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

Madde 3. — Tahsis edilen hidematı vataniye maa-
şatı kız ve erkek çocuklara yirmi yaşına kadar veri
lir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun mucibince tahsis edilen 
maaşat karşılığı olmak üzere 1341 Muhasesatı Zatiye 
Bütçesinin elli yedinci faslının birinci maddesine 
(3 660) lira tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
muteberdir. (Nasıl olur sesleri.) 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Tarihi nehrin
den itibaren) demek lâzımdır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY — Tarihi neşrinden 
muteberdir) esasını Encümen kabul ediyor. 

REİS — Efendim; (Tarihi neşrinden muteber) ola
rak beşinci maddeyi tashih ettik. Efendim; maddeyi bu 
tarzda kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey pusulası vereceklerdir. 

12. — Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyle arka
daşlarının Bursalı Tahir Beye hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair (2/386) ve Elâziz Me
busu Hüseyin Bey ile arkadaşlarının ve Çorum Me
busu Merhum Ferit Beyin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/467) numaralı 
teklifi kanunileri ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
117 21 . 4 . 1341 

Riyaseti Celileye 
Türk Milletinin 324 ten beri mütevaliyen devam 

eden tekâmül hareketlerinde en yüksek bir vazife de
ruhte ve ifa etmiş olanların bir üstadını bugün mil
letin şefakat ve mürüvetine muhtaç ve muntazır gö
rerek Meclisi Âliye takdim ediyoruz. 

Bahsettiğimiz ustad Bursalı Tahir Beydir ki, or
duda, ordunun daima genç ve muzaffer ruhunu ye
tiştiren askeri mekteplerdeki muvaffakiyetli hizmetle
rinden sonra Bursa'dan Mebus olarak milletin maz-
harı itimadı olmuş ve hayatını yalnız Türkün canlı 
mefahirinin tespiti gibi en şerefli mesai ile doldura
rak cihan müdeneyetteki parlak mazimizi ispat için 
içtima edeceğimiz kıymetli vesaiki taştan, topraktan 
çıkarmış olan zat bu Tahir Beydir ve 63 senelik na-
muskâr bir ömrün hastanelere düşen son demlerini 
canından muazzez kitaplarını satmakla idame etmiş, 
fakat bin zaruretle idame ettiği bakiyei hayatını yine 
muazzez maksadına hasretmek büyüklüğünü göster
miştir. Heyeti Celileyi terkip eden azayi kiram içinde 
Tahir Beye talebe olanlar ne kadar çoksa Tahir 
Beyin bütün milleti, bütün, medeniyeti muhatap bilen 
büyük hizmetlerinden müstefit ve müstenir olnmyan 
ve Tahir Bey gibi bir üstadın bugün düştüğü bu elim 
zaruret ve sefalet karşısında dilhun olarak milletin 
şefkat ve mürüvvetinin tecelli zamanı hulul etmiştir. 
Kanaatinde bulunmayan hiç bir arkadaş olmadığına 
kaniiz. Bu kanaatle bugün tedaviye muhtaç olan 
Tahir Beye yarın kifafı nefs olarak hidematı vata-
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niye tertibinden şehri beş bin kuruş maaş tahsisini 
teklif ve tanzim ettiğimiz teklifi kanuniyi arz ve 
takdim ediyoruz. 

7 Kânunuevvel 1340 

Bursalı Tahir Beye hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair teklifi kanuni 

Madde 1. — Kitabiyat alimlerinden esbak Bursa 
Mebusu Tahir Beye hidematı vataniye tertibinden 
maktu olarak beş bin kuruş maaş tahsis olunmuş
tur. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden meridir. 
Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 

Vekili memurdur. 
Giresun Samsun 

Hakkı Hami Cavit 
Adana Giresun 

İsmail Sefa Musa Kâzım 
Burdur Adana 

Hüseyin Baki Zamir 
Şarkikarahisar Canik 
Mehmet Emin Süleyman Necmi 

Sinop İstanbul 
Doktor Rıza Nur Abdurrahman Şeref 

Bolu Kayseri 
Emin Cemal Ahmet Hilmi 

Çorum Kütahya 
İsmail Kemal Ragıp 

Denizli Konya 
Mazhar Müfit Tevfik Fikret. 

Konya Urfa 
Fuat Ali Fuat 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin 

haremi Kâmurun Hanım ve oğulları Tahir ve Bahir 
Beylerin her birine şehri yirmi beşer lira hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — Tahir ve Bahir Beylerin yirmi yaş
larını ikmal ettiklerinde maaşları kat olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye Vekili memurdur. 

Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin Kastamonu 
Defterdarlığında. ve Vali vekâletinde ve ahiren Bü
yük Millet Meclisi Birinci ve İkinci Devreleri azalı- j 

ğında bulunduğu sıralarda vazaifi mühimmei vata-
niyede bulunduğu cihetle hidematı vataniye tertibin
den zevce ve oğullarına maaş tahsisini arz ve berveç-
hibalâ mevadı kanuniyeyi teklif ederiz. 

Elâziz - İstanbul 
Hüseyin Ahmet Muhtar 

Aksaray Muş 
Neşet İlyas Sami 
Aydm Antalya 

Mzahra Rasih 

Konya Afyon 
Refik Ruşen Eşref 

Trabzon Bolu 
Nebizâde Hamdi Cevat Abbas 

Van Kütahya 
İbrahim Ragıp 

İsparta İstanbul 
Hüseyin Hüsnü Hakkı Şinasi 

Kocaeli İçel 
Safvet Tevfik 

İstanbul İstanbul 
Ahmet Hamdi Muhittin Nami 

İzmir Diyarbekir 
Nebizâde Hamdi Zülfi ' 

Saruhan Niğde 
Vasıf Ata 

İzmir Konya 
Mustafa Necati Fuat 

İzmir Burdur 
Kâmil Hüseyin Baki 
Niğde Mardin 
Halit Yakup Kadri 

Diyarbekir Şarkikarahisar 
Feyzi Mehmet Emin 

Antalya Siirt 
Ahmet Saki Halil Hulki 

Beyazıt Konya 
Şefik Tevfik Fikret 

Çorum Kângırı 
Münir Ziya 
Sivas Kırklareli 
Ziya Şevket 

Antalya Çorum 
Hasan Sıdkı Mustafa Lütfi 

Yozgat Menteşe 
Sülyeman Sırrı Esat 

Siverek Malatya 
Mahmut Hacı Bedir 

— 427 — 



İ : 109 22 . 4 . 1341 C : 2 

Ordu 
İsmail 
Elâziz 

Süleyman 
Ordu 
Recai 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Cebelibereket 
Avni 

Aydın 
Tahsin 

İstanbul 
Ali Rıza 
Ardahan 

Talât 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 

Sinop 

Muş 
Ali Rıza 
Konya 
Kâzım 
Bursa 
Artvin 
Hilmi 
Siirt 

Mahmut 
Erzurum 

Rüştü 
Kütahya 
Cevdet 

Rize 
Esat 

Edirne 
Faik 
Bolu 

Şükrü 
Maraş 
Mithat 

Siverek 
Kadri 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 

Malatya 
Hilmi 

Mardin 
Abdürrezak 

Van 
Münip 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Adana 
Zamir 
Bolu 

Falih Rıfkı 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Gaziantep 
Şahin 
Urfa 
Refet 

İstanbul 
Okunamadı 

Bolu 
Emin Cemal 

Kângırı 
Talât 

Karahisarı Sahip 
İzzet Ulvî 

Necati 
Sinop 

Dr. Rıza Nur 
Diyarbekir 

Cavit 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Van 
Hakkı 
İzmir 

Mahmut Celâl 
İçel 

Mehmet Emin 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Kocaeli 
İbrahim 
Mardin 

Abdülgani 

Sivas 
Rahmi 
Karesi 

Mehmet Cavit 

Adana 
Kemal 

Malatya 
Reşit 

Kozan 
Ali Sadi 

Canik 
Süleyman Necmi 

Elâziz 
Muhittin 
Mersin 
Niyazi 
Ankara 

Şakir 
Çorum 
İsmet 

Çanakkale 
Şükrü 

Muvazenei Maliye Encümeni 
117 21 .4 .1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bursalı Tahir Beyla Çorum Mebusu sabıkı Ferit 

Recai Beyin zevce ve evlâdına hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair Giresun Mebusu Hakkı 
Tarık ve Elâziz Mebusu Hüseyin Baki ve refikleri 
tarafından bittakdim Lâyiha Encümenince şâyânı mü
zakere görülerek Heyeti Umumiyenin 11.12.1340 ve 
6 .4 .1341 tarihli içtimalarında Encümenimize hava
le buyurulan teklifi kanuniler Maliye Vekili Beyin hu
zuru ile tetkik ve müzakere olundu. Mumaileyhimin 
hidematını nazarı dikkate alan Encümenimiz muma
ileyhimden Tahir Beye beş yüz ve Ferit Bey valide, 
zevce ve evlâdına da bin lira ikramiye itasını muva
fık görmüş olup keyfiyet Heyeti Celilenin de tensi
bine iktiran ettiği surette mazbatanın tasviben Baş
vekâlete tevdiine müsaade buyurulması arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Namına 
Mazbata Muharriri 

Şakir 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Erzurum 
Rüştü 
Aza 

İsparta 
Hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hak
kında bir esasi kanuni 
vazedilmedikçe maaş tah

sisine muhalifim. 
Mükerrem 

Aza 
Giresun 
Şevket 

Kâtip 
Konya 

Fuat 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Zonguldak 

Ragıp 
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REİS — Efendim; mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. (Gürültüler.) Efendim; tak
rir filân yoktur, şimdi kabul edildi. İkramiyemin daha 
fazla olmasını arzu buyurursanız yeniden bir kanun 
teklif edersiniz. Tekrar onun da Encümene gitmesi 

lâzımdır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Atsız şe
hitlere bir şey yok mu! 

REİS — Adlı, adsız şehit olur mu? Efendim! Bun
dan, evvelki mazbatayı ve ondan evvelki kanunu ta
yini esami ile reyinize arz ediyorum; kabul edenler 
beyaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Takrirler 
6. — Mardin Mebusu Necip Beyin; Mardin Me

busu merhum Derviş Beyin ailesine maaş tahsisine 
dair kanun teklifinin intacına dair takriri. 

NECİP BEY (Mardin) — Arkadaşımız Derviş 
Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkında bir kanun lâyihası takdim etmiştim. 

REİS —• Efendim; o Encümenden henüz gelme
miştir. Yetiştiriıierse Heyeti Celileye arz ederim. 

NECİP BEY (Mardin) — Şimdi bir teklif yaptım. 

REİS —• Efendim; bu takrirdir. Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz Lâyiha Encümeni Muvazeneye 
havale eder, belki yetiştirirler. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

13. — Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu lâyihası 
(1/431) ve Ticaret Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Vardır, onu müzakere edeceğiz : 
Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu 

iMadde 1. — Ticaret ve Sanayi Odaları şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz olup emvali menkule ve gayrımen-
kuleyi tasarrufa ve vazaifine müteallik muamelât ve 
ukudatı ifaya ve mahakim ve devairi devlette müd-
dei ve müddeialeyh sıfatları ile bulunmaya ve Ticaret 
Vekâletinin muvafakati ile istikraz aktine salâhiyet-
tar müessesatı umumiyedendirler. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ticaret ve Sanayi Odalarının teşkilâ
tı dahiliyesi ve vazaif ve muamelâtının sureti ifası, 
Ticaret ve Sanayi Odaları heyetlerinin mütalâaları 
istih>a1 olunarak odaların mahallî ihtiyaç ve husu-
siyelerine muvafık ahkâmı ihtiva etmek üzere Tica
ret Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
kabul ve tasdik edilecek bir nizamname ile tayin olu
nur. Bu nizamnamenin neşrine kadar 31 Mayıs 1326 
tarihli ve Ticaret ve Sanayi Odaları Nizam namesiyle 
26 Eylül 1304 tarihli simsar ve tellâl nizamnamesi ah
kâmı meridir. 

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim; ikinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Berrî ve Bahrî Ticaret Kanunları mu
cibince sıfatı ticari ye yi haiz olan ve müessesei tica
ri yesi bulunan her şahıs ferdî ve hükmî ve her nevi 
borsa mubayaacıları ve hususi ve resmî simsar ve 
dellâllar merkez ve şube olarak ikametgâhı ticarî it
tihaz eyledikleri mahallerin ticaret ve sanayi odala
rına kaydolunmaya mecburdurlar. Bu mecburiyeti ifa 
etmeyerek tarihi ilândan itibaren üç ay zarfında ken
dilerini odaya kaydettirmek için müracaat etmeyen 
eşhası ferdiye ve hükmiye, simsar ve tellâllardan, 
muayyen olan senelik kayd ücretlerinin üç misli ce-
zaen odaca tahsil olunur. Cezanın tahakkukundan 
itibaren üç ay zarfında kayıt olunmamakta İsrar eden
lerin ticarethaneleri oda kararı ile Hükümetçe sed ve 
simsar ve tellâllar icrayı muameleden men olunur. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ticaret ve Sanayi Odaları bulunduk
ları mahallerin birer ticaret sicilini tutacaklardır. İşbu 
sicile, üçüncü madde mucibince odaya kaydı mecbu
rî olanlarla bunların haricinde kalan bilumum esnaf 
ve dükkânı bulunan sanaatkârlar ve küçük tacirler 
dahi kaydolunacaklardır. Tescil kaydiyesiyle bunların 
sureti harçları yirmi kuruşu tecavüz edemez. 

Ticaret ve Sanayi Odası bulunmayan mahallerde 
işbu tescil muamelesini belediyeler ifa eder. 

REİS — Efendim; dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Ticaret ve Sanayi Odaları mükarre-
ratma riayet etmeyenler hakkında odalarca beş lira
dan yüz liraya kadar cezayi nakdi hükmolunur. Bi
lumum cezalan havi oda mazbataları icra dairelerin
ce icra ve tenfiz olunur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ticaret ve Sanayi Odalarınca 31 Ma
yıs 1326 tarihli odalar nizamnamesinin kırkbirinci ve 
26 Eylül 1304 tarihli simsar ve tellâl nizamnamesinin 
onüçüncü maddelerinde musarrah senelik kayd üc
retleri ile tarifei mahsusası veçhile odalarsa ita edi
lecek evrak ve vesaiki ticariyeden ve muamelâtı tas-
dikiyeden alman harçlar ikinci maddede muharrer 
nizamname ile on misline kadar artırılabilir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el. kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. —• Sermayeleri üç yüz bin liradan yük
sek olan anonim ve limited şirketlerle müessesatı ti-
cariyei resmiyeden, fevkalâde sınıf addiyle odaların 
bulunduğu mahallere tahsis eyledikleri sermayenin bin
de yarımını tecavüz etmemek üzere ikinci maddede 
muharrer nizamname veçhile tayin edilecek sınıf ve 
derecata göre senelik ücreti kaydiye alınır, işbu ücu-
rat elli liradan aşağı ve bin liradan yukarı olamaz. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Ticaret odalarının varidatı berveçhi 
âtidir : 

1. — Senelik kayıt ücretleri, 
2. —• Harçlar ve cezayi nakdiler, 
3. — Teberrular ve muavenetler, 
4. — Odalarca teşkil ve idare olunan müessese

lerden alınan varidat, 
5. — Miktarı her odaca tespit olunarak Ticaret 

Vekâletince tasdik edilmek ve temettü vergilerinin yüz
de beşini geçmemek üzere odalarca tahsil olunacak 
resim, 

6. —• Müteferrik varidattan ibarettir. 
REİS — Efendim; sekizinci maddeyi kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret 
Vekâletine merbut olup Vekâletin teftiş ve muraka
besine tabidir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bilumum esnaf cemiyetleri Ticaret 
Vekâletine merbut olup bu cemiyetler hakkındaki 
24 Mart 1338 tarihli Talimatnamede şehremaneti ile 
belediyelere verilmiş olan vazaif ve salâhiyetler Ti
caret Vekâleti ve ticaret odaları tarafından ifa edilir. 

REİS — Efendim; onuncu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

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

Efendim; heyeti umumiyesini tayini esami ile reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz; etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim; ruznamedeki 17 nci madde büt
çeye aittir. Kısa bir şeydir. Rica ederim, çıkaralım. 
Malûmu âliniz, Konya'daki sulama sahasında iyi bir 
müessesemiz vardır. Geçen sene bu sulama ücretini 
aşar üzerine zammetmiştik. Aşarı kaldırdık. Onun 
yerine arazi sahası üzerinden ücret almak üzere bir 
kanun gelmiştir. Müessesenin devamı için bu kanu
nun kabul edilmesi lâzım gelir. Zaten müstacelen ruz-
nameye alınmıştır. 

REİS — Efendim; Vekil Beyin teklif ettiği şeyin 
zaten tercihan ve müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
Hükümet namına vukubulaca'k müzayede ve münaka
şalar hakkındaki kanunun da bir an evvel müzake
resini teklif ederim. Heyeti Celile zaten tercihan ve 
müstacelen müzakeresini kabul etti. 

REİS — Efendim bunun içinden çıkmak imkânı 
yoktur. Diğer bir arkadaşımız da Kadastro Kanu
nunun hemen müzakeresini teklif ediyor. Bu tercihin 
tercihi gibi bir şey olacaktır. Tercih sırası vardır. 
Onun da sırası geldiği zaman müzakere ederiz. Şimdi 
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bir takrir daha geldi damızlık hayvanatı hakkındaki 
teklifin müzakeresini istiyor. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; memleketin 
ikrisadiyatiyle çok alâkadardır. 

Takrirler 
7. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin; Ruzname-

nin 43 ncü maddesini teşkil eden ve damızlık ve çifte 
elverişli hayvanat vesaire hakkındaki 11 Nisan 1334 
tarihli kanunun ilgasına dair olan kanun teklifinin 
müstaceliyetle müzakeresine dair takriri. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, Trabzon Me
busu Rahmi Beyin takriri vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin 43 ncü maddesindeki damızlık ve çif

te elverişli hayvanatı bakariye vesairenin sureti muha
fazası hakkındaki 21 Nisan 1334 tarihli kanunun il
gasına dair olup üç maddeden ibaret ve memleketin 

14. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve 
on iki refikinin; yanık yerlerin imarı için bir banka 
teşkiline dair (2/451) numaralı teklifi kanunisi ve En
cümeni mahsus mazbatası (1) 

REİS — Okunacaktır. Söz isteyen var mı efen
dim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar bu me
selenin müzakere olunacağından haberimiz yoktu. Ta
biî hazırlanamadık. Esas itibariyle bu sahipsiz olan 
emlâk ve arazinin harap doîayısıyle zarara uğramış, 

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim; tercih sırasını bozmaya imkân 
yoktur. Reylerini vermeyen zevat reylerini versin. Ya
rım saat sonra içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Saat : 1,35 

iktisadiyatiyle alâkadar olan teklifi kanunînin müsta-
celen ve şimdi müzakeresini teklif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Demin istirham etmiştim. Anadolu demir
yolları idaresinin bütçesi ile Konya sulama idaresine 
ait kanun lâyihalarının tercihan ve şimdi müzakeresini 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; sıra ile hepsini takip edeceğiz 
efendim. Şimdi okunan takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

evi yanmış veyahut hasbellüzum hükümet tarafından 
emlâki tahrip olunmuşlara verilmesi hakkında 13 
Mart 1340 tarihli bir kanun çıkardık. Sonra zannede
rim, daha dört gün evvel bu emvalin hükümet tara
fından satılmasına ve kanun mucibince kimlere veril
mesi lâzım geldiğine dair yeniden bir kanun çıkardık. 
Şimdi aynı maller için üçüncü olarak bir kanun çıka
rarak banka teşkil ediyoruz. Yani bir mesele için bir 
senede üç kanun çıkarıyoruz. Sonra bu emval ve em-
lâktan istifade edecekler belki banka teşkil edilmesini 
arzu etmeyecekler ve evlerini yapacaklardır. Mutlaka 
ve mecburi olarak bu parayı alıp da bankaya koymak 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakcrat; Saat: 2.45 

REİS — Reisvekiîi Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Hakkı Bey (Van) 

2. — EVRAKI VARİDE 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ve ona hisse vermek ise bu bir insana sormadan malı
nı başka bir yere sarf etmek demektir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Onlar 
kendi malı değildir efendim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Çok rica ederim 
efendim, onların, kendi malları olmadığını siz söylü
yorsunuz. Ben öyle zannediyorum ki; harp zamanında 
yahut usat tarafından bir çok yerler haraba uğramış, 
tahribata felâkete uğramış, geçen de Maliye Vekilinin 
dediği 'gibi, dört milyon liralık hasar ve tahribat var
dır. Buna mukabil birkaç milyonluk bir hâsılat vardır. 
Bu hâsılat; mutazarrır olanlara zararları nispetinde 
tevzi olunacaktı ve bu parayı da en muhtaçlarına verir 
ve onlar da ihtiyaçlarını tehvin ederler. Hiç olmazsa 
ufak bir baraka yapar içinde toplanırlardı. Şimdi on
ları topluyoruz, imar bankası yapıyoruz ve o bankanın 
hissesini veriyoruz, üç gün evvel çıkardığımız kanunun 
da hükmünü keenlemyekûn hükmünde tutuyoruz. Ri
ca ederim, böyle acele acele içtimaimizin son gününde 
üç gün evvel çıkan bir kanunu nakz ederek başka şe
kilde kanun çıkarmayı hiç de doğru bulmuyorum. Bi
naenaleyh bu kanunun reddini teklif ve rica ediyorum. 
(Doğru sesleri) 

DOKTOR HİLMİ BEY (Malatya) — Efendim; 
harikzedelere lüzumundan fazla muavenet edilmiştir. 
Ermeni emvali menkulesini onlara tahsis ettik. Sonra 
beri tarafta gazetelerle ilân ediyoruz. Şehit yavruları
na sadakai fitri verelim diye. Bu, doğru bir muamele 
ve adalet değildir. Şarkî Anadolu'da düşman tarafın
dan, sırtlarında cephane taşıyan çocukların babaları 
öldürüldü, çocuklar öldü. Bütün yağmayı İzmir civa
rı, tarafları kapıştılar. Üstelik de yine şu kadar para 
verelim, banka yapalım deniyor. Yalnız onlar için ça
lışalım, onların hayatını kurtardık. Doğru değildir zan
nederim. Binaenaleyh şimdi bunun yerine (şüheda yav
ruları bankası) yapalım. Bu parayı umum şühedaya 
tahsis edelim. Bendeniz bunu kabul ederim. 

Fakat bu, doğru değildir. Rica ederim. Bu lâyiha
yı reddedelim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaşlar 
Meclisi Âlinin geçen sene yapmış olduğu bir kanunla; 
tagayyüp eden eşhasın emvali; memlekette vukubuîan 
harik veyahut düşman istilâsı hasebiyle vaki olan ha
sarlara mukabil verilecekti. Hatırlarsınız ki, bu ka
nun şundan ibarettir: Tagayyüp eden kimselerin yal
nız emvali - arazisi değil - emvali satılarak mevcut 
olan harikzedegâna, istilâ zedegâna verilecekti. Fakat 
efendiler; on beş seneden beri devam eden büyük buh
ran memleketin her taraftnda yangın yaptığı için ha

sar çok, elimizdeki varidat azdı. Binaenaleyh bu tali
mat yapılarak eldeki emvali bu muhacirlere tevzi sa
lâhiyeti verilmiştir. Maliye Vekâleti bu sene bir tek
lifi kanunî yaptı, bu teklifi kanunîde diyor ki; bu mal
ların satılmasını hükümete veriniz. Bizde muvafakat 
ettik. Aynı zamanda malların bedellerinin de Ziraat 
Bankasına yatırılmasını tahtı karara aldık. Şimdi Muh
tar Beyefendi diyorlar ki; bir mesele için bir senede 
üç defa kanun çıkarılmaz. Bu, doğru değildir. Efendi
ler; bu kanun, tagayyüp eden eşhasa ait olan malların 
harikzedegân ve istilâzedegân tevziinden ibarettir. Bu 
sene çıkardığımız kanun ise bunların iştirasından iba
rettir. Şimdi yapılan banka kanunu ile ise; elde edile
cek menafi şundan ibarettir: Malumu âliniz istilâ zede-
gân ve harikzedegân çoktur. Malları Ziraat Bankası 
satsın ve paralarını bunlara tevzi etsin denecek olur
sa Ziraat Bankası bu işle yalnız başına uğraşamaz. Bü
tün teşkilâtını buna hasretse bile btı ayrı, müstakil bir 
iştir. Bu malların icar bedeîâtını muntazaman tahsil 
etmek ve muntazaman bunları tevzi etmek oldukça 
mühim bir iştir. Ondan sonra tevziat esasını memleket
teki harikzedegân m mazbatalarına göre tanzim etmesi 
başlıca ve mühim bir meseledir. 

Onun içindir ki, Ziraat Bankasına ait olan ve salâ
hiyeti müstakil bir banka yaparak bu bankaya vermek 
istiyoruz. Şu halde Muhtar Beyefendinin mütalâası va
rit olamaz. Bu, doğrudan doğruya harikzedegânın ken
disine ait olan mallarının bir banka vasıtasıyle idaresin
den ibarettir. Kabul etmek icabeder ki; işlerde devlet 
tam manası ile ve istediğimiz şekilde bu vazifeyi ifa 
edemez. Çünkü devlet; ticarî, iktisadî olan teşkilâtın 
idaresinde muvaffak olamamaktadır. Bu, bütün dün
yada böyledir. Onun için devlet teşkilâtına istinat ede
rek bir banka yapmaya ihtiyaç vardır. Sonra; teşkilât 
yapmaya lüzum yok. Çünkü parası kendisine verile
cektir. 

İkincisi : Malatya Mebusu Muhteremi Hilmi Bey 
tarafından bir itiraz dermeyan edilmektedir. Diyor ki; 
harikzedegâna o kadar yard<m ettik ve o kadar istifa
de temin ettik ki, artık bunlara yardım etmeye ihtiyaç 
kalmamıştır. Efendiler; eğer Büyük Millet Meclisi Hil
mi Bey biraderimizin, harikzedelere lüzumundan faz
la muavenet edilmiştir, onlar artık refahı tam içinde
dir, binaenaleyh onlar muavenetten müstağnidir sözü
nü kabul ederse bunun üzerine söylenecek söz yoktur. 
Şimdiye kadar gerek Harbi Umumîden dolayı vaki 
olan hasar için gerek bu son mücadelei Milliye Muha
rebesinden dolayı vukubuîan hasar için, Hükümetin 
yardımı çok azdır. Milyonlarca insanlar açıkta kalmış-
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tır, namütenahi insanlar açıkta kalmıştır. Buna muka
bil hükümetin yardımı enderdir, hiç mesabesindedir. 
Hilmi Beyefendiden şunu sormak isterim. Acaba bu 
yardım ne imiş ki, bu kadar akıllara hayret verecek ka
dar geniş ihtiyaç kalmamış? Efendiler; böyle bir şey 
varit değildir. Zavallı harikzedegânın ancak bu ban
ka teşkil edilecek olursa bir parça yüzleri gülecektir. 
O da yüzde on, yüzde beş nispetinde yüzleri gülecek
tir. Eğer harikzedegâna bu nispet dahilinde yardım et
meyecek olursak, bu adamların memlekete olan yar
dımları nispetinde haklarını vermemiş oluruz. 

Tasavvur ediniz efendiler; gerek İstiklâl Muhareba-
tında, gerek Harbi Umumîde, bu memleketin halkı, 
evlâtları ile kendi mevcudiyetleri ile bu harplere iştirak 
etmişlerdir. Evlâtları şehit olmuştur. Çocukları kaybol
muş, aileleri sokakta kalmıştır Bunlara muavenet et
mek üzere yapacağınız şey tağayyüp eden, memleketin 
giden şahısların emvalini vermekten ibarettir. Bu mu 
fazla görünüyor? (Gürültüler) Onlar için, Hilmi Beye
fendinin mütalâaları varit değildir. Şimdi asıl mesele 
böyle bir banka yapmaya ihtiyaç var mı yok mu? 

MUHTAR BEY (Trabzon)'— Hiç yok. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bu ban-
"kanın yapılması, esası, Mübadele Vekâleti teşekkül et
tiği zaman tasavvur edilmiştir. Yani alelacele yapılmış 
bir kanun değildir. Memleketin imarını düşünerek mü
tehassıslar tarafından yapılmış bir banka esasıdır. Bu 
banka işini, bu memlekette bu esasatla meşgul olan ze
vat kurmuşlardır. O günden itibaren devam eden bu 
esasat bugün bu şekilde Meclisi Âlinize arz edilmiştir. 
Demek ki, bu kanun iki günde, beş günde yapılmış de
ğildir. Bu bankanın esası etrafında iki seneden beri 
müzakere cereyan etmiştir. 

Sonra efendiler; harikzedegân ve istilâ zedegân 
toplanarak bir kongre yapmışlardır. Bu kongrede de
mişlerdir ki, bize verilen bu emvalden acaba ne su
retle istifade edebiliriz. Nihayet bu harikzedegân kong
resi bu noktaya varmışlar, Hükümetin imar bankası 
teşkili esasatı etrafında iştirak etmişlerdir. Kendileri 
Heyeti Celilenize yazdıkları maruzatta göstermişlerdir 
ki, bu banka yapılacak olursa, ancak o suretle istifade 
edeceklerdir. Şu halde Hükümet tarafından düşünül
müş ve harikzedegân, istilâzedegân tarafından memnu
niyetle kabul edilmiş ve teşekkülü talep edilmiş olan 
banka niçin alelacele yapılmış gibi bir vaziyet irae et
sin? Onun için bilhassa istirham ederim, bu kanunla 
memlekette perişan kalan ve memleketin hayatını kur
taran Anadolu halkı istifade edecektir. Bu kanunu ka
bul etmek lütfunda bulunacak ve müstacelen kabul 

buyuracak olursanız, memlekette hakikaten kalbi ya
nan, bağrı yanan bir çok falâketzede istifade edecek 
ve onun yüzü gülecektir. Bu itibarla maddelerin mü
zakeresine geçilmesini teklif ediyorum. 

VASIF BEY (Saruhan) — İskân bütçesinin Heye
ti Umumiyesinin müzakeresinde Heyeti Âliyeye ma
ruzatımı arz ederken, Heyeti Âliyenin çok şefik hislere 
makes olan alâkasını şefkatini görmüştüm. Bu, şu da
kikada tekrar söz söylemekliğim için medarı kuvvet 
oluyor. 

Bir arkadaşımız harikzedelere yapılan muavenetin 
çok fazla olduğunu iddia etmiştir. Meclisi Âlinin on 
beş, yirmi gün evvelki çok samimî temayülleri bu ar
kadaşımın sözlerinin varit olmadığına delil olduğu 
için, söz söylemek cesaretini kendimde gördüm. 

Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi 
faaliyetini tespit ederken, memleketin itilâsına masruf 
olan mesaisini tespit ederken, bundan iki sene mukad
dem bütün efkârı umumiye anlamıştır ki, bu imar po
litikası takip edecektir ve zannediyorum ki, bu memle
ketin en ziyade izalesi lâzım gelen dertlerinden biri, 
bütün Türk diyarının baştan baja harebezar olduğunu 
nazarı dikkate alarak, yapılacak imar faaliyetleridir. 
Efendiler; vatanın Şark'ı haraptır, Garbı haraptır, Or
ta Anadolu istilâ görmemiştir. Fakat binbir harbin 
musaibi içinde beli bükülmüştür, natuvandır. Bunun 
karşısında Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bir imar politikası takip etmez ve hayatı 
mesaisinde imarı en ehemmiyetli bir hedef olarak gös
termezse zannediyorum ki, millete karşı olan vazife
sini yapmamış olur. Bu imar bankasını teşkil eder
ken, tarzı faaliyetini tayinde tamamen hâkimdir, muh
tardır. 

Arkadaşlar; gözümüzün önünde bir sahai mesai 
açılıyor ve bu sahai mesaiye işaret eden bu kanundur. 
Binaenaleyh bu kanunu böyle ceffelkalem reddetmek 
doğru değildir. Tadil edilebilir. Arkadaşlar ifadelerini 
söyleyebilirler, arzu ettikleri noktayı tağyir edebilirler. 
Fakat, hiç bir zaman kanunun heyeti umumiyesinin 
reddedilmesi muvafık değildir. 

Muhterem arkadaşlar; harikzedelere, istilâzedelere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriye
ti şimdiye kadar yardım etmek imkânını bütün emel
lerine, bütün arzularına rağmen bulamamıştır. Mecli
sin memleket için, birçok gayeleri mevcuttu. Yavaş ya
vaş başlayan her türlü inkişaf içerisinde memleketin 
bir imar teşebbüsünü de inkişaf ettirmek zannediyo
rum ki, bir vazifedir ve bunun artık zamanı gelmiş
tir. Ticaret meselesi mevzuubahis oluyor, Meclisi Âli 
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çok alâkada roluyor. Ziraat meselesi mevzuubahis olu
yor, Meclisi Âli çok ulvî hislerle alâkadar oluyor ve 
zannederim ki imar sahasında göstereceği alâka bun
lardan çok olmalıdır ve daha çok mahalline masruf
tur. 

Pek muhterem arkadaşlar, müsaadenizle bir misal 
arz edeceğim; Harbi Umumîden sonra Fransa'nın Şark 
kısmı tamamen harap olmuştu. Muhterem arkadaşla
rım gazetelerdeki son buhran vükâlâyı elbette okumuş
lardır. Fransa orasını imar etmek için, zaten Harbi 
Umumîde memlekette yüklettiği düyunun üzerine bir 
mislini daha yükseltmiştir. Milyonlarca frank borç 
almıştır. Milyarlarca frank istikrazlarda bulunmuştur 
ve bugün şedit bir buhranı malî karşısındadır. Bunu, 
memleketin bir kısmının harap olduğunu nazarı dik
kate alarak bedbaht kalan vatandaşlarına yardım et
mek için yapmıştır. Efendiler biz ise bu memleketin 
üzerine bir borç yükletmek teklifinde bulunmuyoruz. 
Zaten memleketten tağayyüp eden ve giden insanların 
mallarını, mülklerini Meclisi Âli yaptığı bir kanunla 
bunlara vermiştir. Bu itanın, bu tevziin daha müsmir 
ve daha faydalı ve daha müessir olmasını istiyoruz. 
Tasavvur ediniz ki, efendiler, bu verdiğimiz mallar ih
tiyaca ve vaziyete göre o kadar azdır ki, taksim ve tev-
zie başlandığı zaman hiç bir fayda ve hiç bir eser gös
termeyecektir. Bir harikzedenin eline vereceğiniz 
100 + 150 ne onu tenşit eder, ne de onun alâmına ni
hayet verir, ne de memlekette yapılması lâzım gelen 
bir imar hayatını meydana getirebilir. 

Hulâsa arkadaşlar, esaslı ve ilmî bir yolda tetki-
kat yapılarak bu kanun Meclisi Âli tarafından mutla
ka kabul buyrulacak olursa hem birçok harikzedelerin 
şahsi menafiini temin buyurmuş olursunuz, hem de 
memlekette hakiki bir imar vücuda getirmek imkânını 
hâsıl ettirmiş olursunuz. 

Muhterem arkadaşlar; bir noktada daha ısrar ede
ceğim: Hepiniz takdir buyurursunuz ki, memleketin 
herhangi köşesi felâkete maruz kaldığı zaman onu te
davi ve tamir etmek vazifesi tekafuîu içtimai itibari ile 
bütün memlekete aittir. Eğer muhterem arkadaşlarım, 
memleketin bir köşesi bir bedbahtı ve felâket içerisinde 
inlediği zaman Türk vatanı hep birden inlemezse ve 
bütün Türk vatanı fedakârlık yapmazsa bu memleket
te mevcut olması lâzım gelen millî varlığın, millî te-
sanüdün husule gelmesine imkân kalmaz. Onun için 
bu gibi millî varlığın tahmil ettiği hidematırı mukabil 
masrafları - başka memleketlerde - icabında çiftçinin, 
köylünün üstüne borç yükünü tahmil ederek yapıl
maktadır. Bunun için de Fransa'yı ve Belçika'yı bil

hassa misal getiririm. Çok rica ederim arkadaşlar, 
memleketin hazinesinden bir para çıkacak değildir. 
Türkiye bütçesine bile fazla bir bar değildir. Şunu tas
rih edeyim ki, hatta bunları bile yapmak borcumuz
dur. İcabında vazifemizdir. Fakat şimdi bunları yap
maya lüzum görmüyoruz. Mevcut olan bir malı istis
mar etmek ve en nafi bir tarzda kullanmak istiyoruz. 
Bu itibarla Hilmi Beye lüzumundan fazla muavenet 
gösterilmeyeceğine ve kanunu ret yolundaki ifadesinin 
Meclisi Âli tarafından kabul edilmeyeceğine eminim. 

DOKTOR HİLMİ BEY (Malatya) — Umumî 
olursa kabul ederiz, hususi olmaz! Kabul, etmeyiz. 

ŞEFİK BEY (Beyazit) — Efendim; duçarı hasar 
olan harikzedeler, felâketzedeler için geçen sene Mec
lisi Âlide cereyan eden müzakere neticesinde Hükü
metin bunlara bir muavenette bulunamadığı ve zaruret 
ve perişanileri fevkalâde okluğundan Meclisi Âliniz 
tağayyüp eden eşhasın emval ve metruk arsalarının 
kendilerine tevzii için bir kanun vaz eyledi, bu kanun 
mevkii meriyete kondu. Tevziatta birtakım müşkülâta 
maruz kalan Hükümet ikinci teklifinde bu emlâk ve 
arsaların satılarak bedelinin ziraat bankalarına faizle 
tevdiini ve neticede zarar ve hasar görenlerin derecei 
zararına göre taksimi gurenıa suretiyle tespitini daha 
10 - 15 gün evvel bir kanunla kabul ve teyit etti. Şim
di her iki kanunla; felâketzedelerin hukuku şahsiyesi 
zümresine dahil olan bir malın başka bir şekilde ida
resine katiyyen kanun müsaade edemez. Bu onların 
sırf hukuku şahsiyesidir. Eğ erki ayrıca bir banka teş
kili murat olunuyorsa başka türlü olur. Yoksa kanu
nun kabul ettiği bir hukuku şahsiyeyi kendilerinin rı
za ve muvafakati olmaksızın alıp da başka yere ver
mek katiyyen caiz olamaz. (Bravo sesleri) Binaenaleyh 

' bendeniz muhtasar olarak arz edeceğim ki, bu teklif 
hiç bir vakitte şayanı kabul değildir reddini arzu edi
yorum. 

RASİIvl BEY (.Sivas) — Efendim; bendeniz kanu
nun aleyhinde değilim. Yalnız mübadeleye gayrı tabi 
eşhasa ait olarak hükümet yedinde bulunup bankaya 
devredilecek olan emval bu bankaya sermaye olarak 
gösteriliyor. Halbuki 1331 senesinde Sivas ve Kayseri' 
de Hükümetçe bazı emlâk tahrip edilerek, yıkılarak 
yerberine emvali metrûkeden evler verilmiştir. O tarih
ten bugüne kadar o evlerde evleri yıkılan kimseler 
oturmaktadır. Hükümet hâlâ onları ferağ etmemiştir. 
Bu kanuna nazaran on sene evvel imarı memleket na-
mma evleri yıkılıp da yerlerine verilen evler hep bu 
bankaya devrediliyor, banka bilmüzayede bu evleri 
satacak ve yedîerine hisse senedi verecek. Bu, onların 
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fevkalâde mağduriyetini mucio olur. Binaenaleyh ben
deniz her sene sebebe mebm olursa olsun Hükümet
çe evleri tahrip edilerek yerlerine emvali metrukeden 
hane ve arsa verilen kimselerin bu hane ve arsalarının 
bu kanun ahkâmından istisna edilmesini teklif ediyo
rum. Maddelere geldiği zaman takrir vereceğim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; muh
terem Vasıf Beyefendi arkadaşımız buyurdular ki, 
memleketin umumî ihtiyacı kefaleti umumiye altında 
temin edilmelidir. Hakikaten bu pek doğrudur. İşte 
buna binaendir ki, kanun bu şekilde çıktığı vakit mem
leketin umumî ihtiyacı umumun iştirakiyle temin edil
miş olmalıdır. Yalnız yanık ys-rler orası değildir. Mem
leketin Şarkına gidiniz, Anadolu'nun vasatına gidiniz, 
Şarkî Cenubisine gidiniz, her taraf Harbi Umumîden 
beri öyle tahribat, öyle zayiata uğramış ki, kanunda 
mevzuubahis olan yerlerle hiç farkı yoktur. Fazla ola
rak o tahribata uğrayan evlerin sahipleri Galiçya cep
helerinde, Erzurum dağlarında, Irak çöllerinde vazifei 
askeriyesini ifa için çalışırken diğer taraftan Hükümet 
gördüğü lüzum üzerine cadde açacağım, hapishane ya
pacağım, mektep yapacağım, demiş ve herhangi bir ih
tiyaç dolayısıyle evini almış ve o zaman kendisine elde 

bulunan emvali metrukeden bir ev tahsis etmişti. Fa
kat efendiler zaman geçmiştir, mütareke zamanı ol
muştur, vazifei askeriyesini yapan adamın zavallı bi-
kes kalan çocuğu kolundan tutup harice atılmıştır. Hâ
lâ açıkta bulunuyorlar. Rica ederim, bir tarafta muh
tacın ihtiyacı varken, diğer taraftan milletin bir kısmı
na elinde bir arsası, ufak bir hanesi varsa, bu kanun 
çıktıktan sonra : (efendi! Senin burada oturmaya hak
kın yoktur, çıkacaksın, satacağız) demek doğru ola
maz. îşte bu kanunlar; bu şekilde çıkacak olursa sırf 
bir tarafın imarını düşünmüş ve diğer cihetin imarını 
unutmuş ve ihmal etmiş oluruz ve bu suretle ne adale
tin esasını temin ve de muhtelif memleketlerin ihtiya
cını temin etmiş olmayız. Bu itibarla bu kanunun ben-
denizce reddi lâzım gelir. Ancak arz ettiğim gibi bu 
kanun teadül esası gözetilerek tadil ve tashih edilirse 
her tarafı memnun etmiş oluruz. Aksi takdirde daha 
ziyade âdemi hoşnudiyi tevlit eder. Bu itibarla doğru 
bir şey olmaz. Onun için reddini teklif ediyorum. (Mü
zakere kâfi sesleri) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
bu kanunda mevzuubahis olan şey; usat tarafından ve
ya harp dolayısıyle veyahut Hükümet tarafından has-
bellüzum meskenleri vesair emvali gayrı menkuleleri 
hasara uğrayarak zarar gören kimselerin emvali met
rukeden istifadesi için bu emvalin satılarak parasının 

bir bankaya bırakılması ve banka vasıtasıyle memle
kette imarat yapılmasıdır. Bir defa kanunun heyeti 
umumiyesini okumak için az vakit bulduğumuzdan 
müsaade buyurulursa mütalâatımızı şu noktalarda tek
sif edelim. 

Bir defa memleketin Şimalinde, Cenubunda, Şar
kında, Garbında; hülâsa her tarafında hasarzede, ka
nununun tarifi dahilinde, halk vardır, binaenaleyh 
memleketin her tarafı bu kanunun tarifi dahilindedir. 

- Binaenaleyh zarar görenlerin hepsi, bu kanun mu
cibince teşekkül edecek olan banka tarafından kendi 
servet ve kendi iradesiyle düşünülebilecek demektir. 
Burada görüyqruz ki, metruk olan emvali gayrı men-
kulenin bankaya devri mevzuubahistir ve yine görüyo
ruz ki, bu kabil hasarzede olanların vesaikinin tespiti 
mevzuubahistir. Demek ki, banka memleketin her ta
rafında zarar görenleri toplayacak, vesikalarını göre
cek ve bunların namına hesap yürütecektir. Sonra da 
buna mukabil emvali metrûkeyi devir alacak ve sata
caktır. Anlaşılıyor ki, bankanın memleketin her tafa-
fında şubeleri bulunacak, memurları olacak, teşkilât 
yapılacaktır ki, bu emvali bir defa muhafaza etsin, on
dan sonra fiyatı lâyikmı bulsun ve ondan sonra da sa
tabilsin. Halbuki bankanın teşkilâtı yoktur, sonra mem
leketin her tarafında memurları yoktur. Memurları ta
yin etmek için bir kere para lâzımdır, zaman lâzım
dır, program lâzımdır ve bütün arz ettiğim bu masari
fi iktiham için sermaye lâzımdır. Mevcut sermayeyi 
bu teşkilâta verirsek belki de kifayet bile etmeyecek
tir. Onun için bendeniz öyle düşünüyorum ki, evet biz 
bir banka yapacağız, fakat o bankayı bu kanunun üze
rinde yapacağız. Tatbikat sahasında ise bankanın yü
rümediğini, yürüyemediğini göreceğiz. Memleketin her 
tarafında emvali metrûkenin her türlü nevine kadar 
devri teslim edilmesi müşkül ve hayali bir iştir. Zaten 
her tarafta ziyaa uğrayan bu emvalin, Hükümet elin
den banka memurlarının eline geçmesi demek, daha zi
yade zarara uğraması demektir. Sonra memlekette hu
kuku zayi olmuş ne kadar adamlar vardır. Bunların 
tetkik ve tespiti hangi usul ve kavaide istinat edecek
tir? İşte efendiler, bunlar birer meseledir. Bendeniz bu 
mütalâatı düşünerek bu kanunun tetkikatı kâfiye ile 
buraya gelmediğine kani oldum. Maruzatım bu kadar
dır. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında tak
rir vardır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Reis Bey 
kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Peki; takrir okunsun da; öyle. 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir maddelere geçilmesini teklif ede

rim. 
Ertuğrul 
Fikret 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, müzakere gayrı kâfidir. Çünkü mesele 
gayrı kâfi derece tavazzuh etmemiştir. Mübadeleye 
gayrı tabi bazı eşhasın memleketimizde bıraktıkları 
emvali metruke mevcuttur. Hepimiz biliyoruz ki, bu 
emvali metrûkenin bir kısmı haklı olarak diğer bir 
kısmı da haksız olarak, keyfî olarak işgal edilmekte
dir. Bu emvali metruke, vatan dahilinde kalmış ve doğ
rudan doğruya millete ait olan emvali umumiye zümre-
sindendir. Bunların hüsnü muhafazası memlekete, dev
lete ve Heyeti Celilenize aittir. Bunları olduğu gibi bı 
rakmak, bunlar üzerinde hiç bir suretle tasarruf icra 
etmeye kalkışmaktan içtinap etmek demek; bunların 
peyderpey ortadan kalkmasını, mahv olmasını istemek 
demek gibi bir şey olacaktır. Çünkü hepiniz biliyor
sunuz ki, bu emvali metrûkenin sahipleri, malikleri ol
madığı için ve bunların talihlerinin yarın ne olacağı da 
meşkûk bulunduğu için ve yine bunların ne olaca
ğını kimse bilmediği için, bu emvalin hüsnü muhafaza
sı için hiç bir kimse beş para sarf etmiyor. Ve gün 
geçtikçe mübadeleye gayrı tabi eşhasın bırakmış olduk
ları ve vatanımız için çok kıymettar olan bu emlâk bir 
parça daha eriyor. Mahv ve nabut oluyor, eksiliyor. 
Eğer bir müddet daha böyle geçsin diyecek olursak 
bir gün gelecek ki, elimizde mevcut olan bu emvali 
metrukeden hiçbir şey kalmayacaktır ve zannetmem 
ki, emvali metrûkenin bu vaziyete düşmesine memle
ket dahilinde kimse razı olsun. 

Binaenaleyh bu emvali metrûkenin hakiki bir sa
hibi, hakiki bir mutasarrıfı ortaya çıkarak bunların 
üzerinde titremesi lâzımdır ve bunların tamiri için, 
hüsnü muhafazası için lâzım olan zaman çoktan gel
miştir. Hükümet kendi ağzı ile muhtelif vasıtalarla bu 
emvali metrûkenin satılıp... 

RAHMÎ BEY (Trabzon) — Satılacaktır diye daha 
dün kabul ettik. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hü
kümet kendi ağzıyle ve muhtelif vasıtalarla bu emvali 
metrûkenin satılıp tevzi edilmesi imkânı olmadığını 
müteaddit defalar bize buradan söyledi, bendeniz de 
bu kanaatteyim. 

Şimdi efendiler; bu emvali metrûkeyi ne yapalım? 
Biraz evvel bir arkadaşımızın söylediği mahzurları 
biran evvel bertaraf etmek lâzımdır. Haklı veya hak

sız birçok kimseler bu evlerde oturuyor. Bunlar satı
lacak veya satılmayacak, bunlar mevzuubahis olan 
şeyler değildir. Maksat bunların vatan dahilinde bir 
servet olarak, bir kıymet olarak yaşamasıdır. Onun 
için bendeniz dahi şu lâyihai kanuniyenin - bir madde
sine muhalif olmakla beraber kabulünü rica ederim. 
Muhalif olduğum maddede deniliyor ki: Satalım, der
hal aksiyon yapalım, tahvilât yapalım, harpten, yan
gından zarar gören adamlara verelim. Belki hedefimiz, 
gayemiz bu olabilir. Fakat bunların idaresini resen 
bankaya bırakmak doğru bir iş değildir. Harikzedelere 
umum bir surette ait olmak ve peyderpey satılmak 
suretiyle veyahut karşılık gösterilerek elde edilecek 
meblâğla bir banka tesis edilecek paranın işletilmesini 
istemek, zannediyorum ki, Heyeti Celilenizin en evvel 
isteyeceği şeylerden birisidir. Bilâhare Ziraat Bankası
nın elinde olan sermayesine benzer bir sermaye mev
cut olacaktır. Bugün Ziraat Bankasının sermayesi köy
lülere aittir. Fakat şu köylüye şu kadarı aittir diye 
henüz bir şey söylenmemiştir. 

Bendeniz de bu bankanın sermayesinin şim
dilik harikzedelere ait olması esasının umumî ola
rak kabul edilmesini, tevzi ve taksim ve tahvilâtının 
şu veya bu şekilde birtakım zevata verilmesi cihetinin 
ise ileride yapılacak tetkikatın vereceği kanaate bıra
kılması şartıyle şu lâyihanın kabul buyurulmasını rica 
edeceğim. Yoksa elimizde bir şey kalmayacaktır. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Hasarzedeler bankası teşkili hakkındaki teklifi 

kanunî esasatı hukukiyeye ve 15 Nisan 1341 tarihin
de kabul olunan kanun ahkâmına sarahaten muga
yir bulunmakla reddini teklif ederiz. 

Trabzon 
Rahmi 

Malatya 
Hilmi 
Ordu 
Faik 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Kocaeli 
Ahmet Şükrü 

Ergani 
İhsan 

Mersin 
Besim 

rım. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun. heyeti umumiyesinin reddini teklif ede-

Beyazit 
Şefik 
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Riyaseti Celileye 
Hasarzedelerin miktarı ile ne miktar zarar ve zi

yanları olduğu tahakkuk etmeden hasarzedeler na
mına bir imar bankası tesisi acele ve nabimevsim bu
lunduğundan işbu lâyihanın Encümene iadesini tek
lif ederim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

REİS — Evvelâ ret hakkında iki takrir vardır. 
Onları reye vaz edeceğim. Trabzon Mebusu Rahmi 
Bey ve yedi refikinin takririni tekrar okuyorum. 
(Okundu.) 

RAHMÎ BEY (Trabzon) — Efendim; takririmi 
izah edeceğim. 8 Teşrinisani 1339 tarihli Mübadele 
tmar ve İskân Kanununun on birinci maddesinde 
«tahrip edilen yerlerin ve iskân mıntıkalarının ima
rını temin için devletçe irae olunacak teminat muka
bilinde bir imar bankası tesisine Mübadele ve İmar 
ve İskân Vekâleti mezundur» diye bir şey vardır. Fa
kat bu banka devletçe irae olunan teminatla yapıla
caktır. Halbuki bu emval, devletin malı değildir. 15 
Nisan 1341 tarihinde, yani bundan beş, altı gün ev
vel kabul ettiğimiz kanunla bu emvali, yani gayrı 
mübadillerden metruk olan emvali gayrımenkuleyi, 
esnayi harpte mutazarrır olan eşhasa vermişizdir. 
Aynen temlik ve tevzi edilmeyip hükümetçe bilmü-
zayede satılarak esmanının hasarzedegâhına zarar
ları ile mütenasiben tevzi edilmek üzere ziraat ban
kalarında faizle tenmiye edilmesini kabul etmiştik. 
15 Nisan tarihli kabul ettiğimiz kanunu müsaadeniz
le okuyorum. (Hacet yok sesleri) 

Sonra efendim; bu kanun hasarzedegâhının le
hinde değildir. Bilâkis hasarzedegâhının aleyhindedir. 
i 5 Nisan 1341 tarihinde kabul ettiğimiz kanun, gayrı 
mübadillerden metruk olan bütün emlâkin tamamı 
kıymetini hasarzedenin zararlarına karşı devrettiği 
halde şimdiki kanun yalnız 1331 senesindeki kıymeti 
mükayyedeleri esmanı namına bankaya karşı borç
lanacaktır, maddede... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Rica ederim, 
bunlar maddelere aittir. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Farz edelim ki, bu 
emlâkin kıymeti 4 milyon liradır. 31 senesindeki kıy
meti de iki milyon liradır. Bu iki milyon lirayı ban
ka, eşhasa karşı ödeyecektir. Sonra bir maddesinde 
de diyor ki, «bu emvali gayrı menkuleye müteallik 
hukuk ve yazaif tamamen bankaya devredilmiştir.» 
Efendim; bu ne kadar vasi manayi şamildir. Emvali 
gayrımenkule ile alâkadar birçok eşhas vardır. Bir

çok alâkadarların müddeiyatı vardır. Maliye Vekâle
ti emlâki milliye ile iştigal etmektedir. Bunları ban
ka acaba ne ile temin edecektir? Hükümetin bütün 
devairi bunun muhafazası ile mükelleftir. Banka ne 
gibi teşkilâtla bunları muhafaza edecektir? Bunlar 
satılıp elden çıkarılıncaya kadar sahipsiz kalacaktır. 
Devairi hükümet tabiî bununla alâkadar olmayacak
tır. Emvali gayrımenkulenin kıymeti I sıfıra inecektir. 
Rica ederim bu kanun hasarzedelerin; hukukuna mu
gayirdir, reddini teklif ederim (reye şeşleri) 

VASIF BEY (Saruhan) — Hükümeti dinlemedik 
Reis Bey! Hükümetin fikri yok mudur, nasıl reye ko
yacaksınız? 

REİS — Hükümet söz istemedi. Trabzon Mebu
su Rahmi Beyin takririni tekrar okuyorum. (Okun
du) . 

Efendim; takriri kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Yani kanun reddedilmiştir. 

Efendim; reylerini vermeyenler lütfen reylerini 
versinler. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (fs-
tanbul) — Reis Bey; bütçelerin müzakeresine başlan
masını rica ediyorum. 

REİS — Efendim; bütçelerin müzakeresine baş
layacağız. Rey vermeyen aza lütfen reylerini istimal 
etsinler. İstimali ârâ muamelesi hitam) bulmuştur. 

15. — 1341 senesi Anadolu - Bağdat demiryolla
rı ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi bütçesi ile 
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa Uman ve rıhtım 
idaresinin 1341 senesine mahsus fevkalâde bütçesi 
hakkında kanun lâyihaları (1/692), (l/\693) ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkıjnda söz ıstiyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere gedilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmıyenler lütfen el 
kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabui edildi efen
dim. 
Anadolu Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman 

ve Rıhtım idaresinin 1341 senesi Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Merbut (A) cetvelinde muharrer bu

lunduğu veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtımının 1341 senei maliye
si varidatı (7 692 000) lira olarak tahriki edilmiştir. • 

REİS — Söz istiyen yoktur. Reyi âlinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Madde 2. — Merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtımının 1341 senei maliyesi 
masarifi umumiyesi (5 904 800) lira olarak tayin olun
muştur. 

REİS — Söz istiyen yok, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Mezkûr demiryollar ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım idarelerinin bilcümle varidat ve ha
sılatının usulü meriye ve nizamatı mahsusasına tevfi
kan 1341 senei maliyesi zarfında dahi cibayet ve is-
tiyfasına devam olunacaktır. 

REİS — Söz istiyen yoktur, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Derince limanında Haydarpaşa lima
nı tarifesi tatbik edilecek ve Haydarpaşa limanında 
olduğu gibi tarifei asliyenin beş misli üzerinden ücret 
istiyfa edilecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Fasla ait maddeler 
kabul edildikten sonra mevadı kanuniye okunsun. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Fasıllarda tashih edi
lecek bir şey vardır. Müsaade buyurunuz arz ede
yim. 

REİS — Dördüncü madde okunmuştur. Reyinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Varidat bütçesine geçiyoruz. 

Varidat Bütçesi (A) cetveli 
Fasıl Lira 

1 Yolcu vesaire varidatı 7 258 200 
RElS — Söz istiyen yoktur. Kabul edenler lütfen 

el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 İşletme ve mütenevvire varidatı 23 800 
REİS — Söz istiyen yoktur, kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Sıhhiye tevkifatı 70 000 
REİS — Söz isteyen yok, kabul edenler lütfen el 

kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl lira 

4 Derince limanı varidatı 40 000 
REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul edenler lütfen 

el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

5 Haydarpaşa liman ve rıhtım va
ridatı 300 000 

REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

(D) Cetveline geçiyoruz efendim. 
Masarif Bütçesi (B) Cetveli 

Fasıl Lira 

1 Maaşat, ücurat ve yevmiyeler 2 662 700 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 

burada ikramiye faslı olarak (130 000) İha konmuş
tur. İstihbaratıma nazaran bu sene ikramiye idarede 
yalnız büyük memurlara ve dairei merkeziyede bulu
nanlara tevzi edilmiş. Şirkette ikramiye yalnız.. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY "~-
Efendim; şirket değil, rica ederim idare. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Evet idare
de yalnız büyük memurlara ve dairei merkeziyede-
kilere tevzi edilmiştir. Küçük müstahdemlere, gece 
gündüz zahmetleriyle, emekleriyle memleketimizin şi-
mendifercilik hususunda yüzünü ağartan milletin kıy
metli evlâdına bu ikramiye maaşları nisbetinde tev
zi edilmemiştir. Küçük müstahdimine maaşları nis
betinde bir aylık ikramiye tevzi edilmiş olsaydı hem 
onların gayretleri tezayüt eder, hem de binnetice hat
tın faaliyetine medar olur ve aynı zamanda adalet 
kaidesi de tatmin edilmiş olurdu. Bu bapta izahat 
versinler. Bendenizce Meclisi İdare azalarına bin lira 
ikramiye verileceği yerde onlara da bir ikramiye ve
rilebilir. Bendeniz ikramiye verilmesi hususuna itiraz 
etmiyorum. Ancak bu Meclisi İdare azasının bin lira 
aldığını düşündüğünüz zaman diğer taraftan da adlen 
ve insaniyeten düşünülecek olursa hat boyunda gece 
gündüz çalışan memurların hukukunu da düşünmek 
lâzımdır ve bu noksanın behemehal ikmalini Nafıa 
Vekili Beyefendi temin buyurmalıdırlar. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; Feridun Fik
ri Beyefendinin buyurdukları gibi Meclisi İdare aza
larına ve şuraya buraya binlerce lira yerilmiş veya. 
verilecek bir şey katiyyen yoktur. 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
biner lira verilmiştir Meclisi İdare azalarına. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hangi sene?. 
FERİDUN FİKRİ BEY — Meclisi İdare azala

rına, yani şu Anadolu - Bağdat demiryolları hattı de
ğil mi? Yani Haydarpaşa hattı değil mi? (Evet ses
leri) Meclisi İdare azalarına biner lira verilmiştir. De-
vairi merkeziye müdüranına da beşer yüz lira veril
miştir malûmatı mükemmelen vardır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; bunu tabiî 
vekili mesulü izah ederler. Buradaki ikramiye, ben
denizin tetkikatıma göre hüsnü hizmetleri görülen 
memurine verilecek ikramiyeden ibarettir ve bunun 
(35) bin lirası bilcümle şirketlerde olduğu gibi me
murinin bir senelik temettuundan ibarettir. Beş bin 
lirası da Haydarpaşa limanına ve orada müstahdem 
memurine aittir. (35) bin lirası arz ettiğim gibi memu
rin temettuundur. (90) bin lirası da vazife esnasında 
hastalananlara, hüsnü hizmeti görülenlere malûllere 
ikramiye tarzında verilecek paralardan ibarettir. (Doğ
ru sesleri). 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Feridun Fikri Beyin istihbaratı maattees
süf yanlıştır bilhassa Meclisi İdare azaları fevkalâde 
az bir hakkı huzurla iktifa etmişlerdir ve bu hatta 
çok büyük hizmetler yapılmıştır. İstihbaratınız kati 
delaile müstenitse onu da tetkik ederiz. Meclisi İda
re azaları bir şey almamıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Arz ede
rim efendim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Onların da hizmetleri pek çoktur. Alenen 
teşekkürümü söylemeye müsaadenizi rica ederim. 

FERİDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Efendim;-
biz de teşekkür ediyoruz. Ancak tevziatın adilâne ol
masını istiyorum. Hattan şikâyetimiz yoktur. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Feridun Fikri Bey Meclisi İdare azalarına ikramiye 
verildiğini söylüyor ve Vekil Bey verilmediğini söy
lüyorlar. Verilmişse bunun istirdadını vaad buyuru
yor musunuz efendim? (Nasıl olur sesleri). Lisanı 
resmiye itimat etmiyecek miyiz efendim? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; Eğer id
dia buyurdukları gibi verilmişse tazmin edilmek lâ
zımdır. Kanun sarihtir. Meclisi İdare azaları hakkı 
huzurdan başka bir şey alamazlar. Mesele yoktur. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bugünkü ruz-
namede Adapazarı - Bolu şimendifer hattının uzun 

. zamandan beri ademi inşası esbabına dair bir sual 
i takririm vardır. Ona cevap verir misjniz efendim? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY — 
Bütçe bittikten sonra arzı cevap ederim. 

REİS — Birinci faslı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyeııler 
lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 Masarif 3 232 600 
REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; bu ikinci 

masarif faslının 15 nci maddesinde (faiz ve komis
yon) maddesinde yirmi dokuz bin lira vardır. Mu-
vazenei Maliye Encümeninde bu bütçenin tetkikatı 
bittikten sonra tamikan tekrar ettiğim tetkikata na
zaran bundan yirmi dört bin liranın tayyi lâzım gel
diğine kani oldum. Esbap da şudur: Geçen sene ka
nunu mahsusla bu idareye muavenet olmak üzere Ma
liyeden dört yüz bin lira verilmiş. Senevi % 6 fa
izle kanunun 2 nci maddesi mucibince bu paranın 
1340 senei maliyesi nihayetinde ya nakden iade ya
hut bedeli mubayaadan muamelei mahsubiyesı ya
pılmak lâzım gelir. Bundan anlaşılıyor ki 1341 senesi 
için faiz olarak bir para sarfına kanun cevaz ver
memiştir ve 1340 senesine taallûk eden kısmı alelu
sul bütçesine masraf kaydiyle emanet hesabına nakle
dilmiştir. Maliyeye verilecektir, İdarenin bedeli mu
bayaadan 1340 bütçesine ait bir milyon üç yüz bin 
lira kadar lâzımül mahsup bir matlubu olduğuna göre 
bunun 1341 senesi içinde mahsup edilerek 1341 sene
sine ait olan (400) bin liranın % 6 hesabiyle 24 bin 
liralık faizin buradan tayyı lâzım gelir. Şu halde fasıl 
yekûnu 3 208 600 liradan ibaret olur, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bir kömür suiistimalatı meselesi vardı. Bu kömür 
suiistimalatı vaki midir ve vaki ise ne derecededir bu 
bapta kimler tecziye olunmuştur, takibatı kanuniye 
hangi safhadadır? Tenvirimizi rica ederim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bu kömür suiistimalatmı senenin başlangı-
sında Rauf Beyefendi umum heyeti vekiledeı: sor
muştu. O zaman bendeniz demir yollarına ait bu kö
mür hakkındaki suiistimali arz etmiştim. Bunu mü
saadenizle kısaca tekrar arz edeyim: Feridun Fikri 
Beyin sorduğu bu suiistimalâtın vaki olduğuna mut
tali olur olmaz heyeti idareye işe vaziyet etmesini tek
lif ettim, vaziyet ettiler. Mahkemeye müracaat olundu. 
Malûmu âliniz bunu yapanlardan biri intihar etti ve 
buna cüret edenler hapsedildi. Müteaühidin de emva-
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line haczi ihtiyati konuldu. Yani kanunen yapılan 
muamele tamamdır (mesele yoktur sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bir sual daha soracağım. Bir kasa suiistimalâtından 
bahsettiler, vaki midir, zayiat ne kadardır? Cevap 
lütfetsinler. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Kasada böyle bir suiistimal vaki olmuş. 
Miktarını şimdi Müdür Beyden alır cevabını arz 
ederim. Hatırımdan çıkmıştır. Buna da yinie heyeti 
idare vaziyet etmiş ve mesele takip olunmaktadır. 

REİS — Efendim; tashihten sonra faslın yekûnu 
umumîsi 3 208 600 lira olmuştur. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Masarifi mütenevvia 9 500 
REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reey koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu bütçe 1341 senesi Martı iptida
sından 1342 senesi Şubatı nihayetine kadar tam on iki 
aylık hidemat ve tahsisatı ihtiva eder. Müddeti mez-
kûre zarfında tahakkuk edip de tesviye olunamayan 
matlubat ancak ertesi sene Nisanı nihayetine kadar 
tediye olunabilir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Mevad beynindeki münakalât ile fa
sıl yekûnunu tecavüz etmemek şartiyle kadroların 
tertip ve tadili müdüriyeti umumiyenin teklifi ve 
Meclisi İdarenin tasvip ve tasdiki ile icra olunur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım idaresi, fazla varida
tından (700 000) lirasını ihtiyat malzeme idharma tah
sis edebilir. 

Fazla varidatın ihtiyat malzeme ihdarına tahsis 
edilen miktardan artan kısmı fevkalâde bütçe masa
rifine karşılık ittihaz olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum. Kabtıl etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtımına ait mubayaat ve mü-
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nakaseler meclisi idarece tanzim edilecek talimatna
meye tevfikan müdüriyeti umumiyece icra olunur. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım idaresi muamelâtı da
hiliyesinde eşhas ve müessesatla münasebatında hu
susî müessesat ahkâm ve kavaidine tabidir. Memurin 
ve müstahdimini hakkında da aynı ahkâm caridir. 
Ancak Hükümetçe tayin edilmiş ve şimdiye kadar 
aidatı tekaüdiye itasi ile mükellef tutulmuş olan me
murin arzu ettikleri takdirde kemakân tekaüt aidatı 
ita edebilirler. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Demiryollar umuru zabıta nizam
namesine mugayir harekâtta bulunanlar hakkında de-
miryol idarelerince usulen tanzim edilen zabıt vara
kaları sahtelikleri sabit olmadıkça muteber ve mamu-
lünbih vesaikten maduttur. Ancak nizamnamede mu
harrer cinayetler hakkında tanzim edilen zabıt vara
kaları amkâmı umumiyeye tabidir. Demiryol işletme 
muamelâtına muhalif vukubulan efalden dolayı tan
zim olunan zabıt varakalarının mehakim veya müddei 
umumiliğe tevdii üzerine hukuku umumîye davası 
müddei umumîlik tarafından ikame olunur. Demir
yol idarelerinin efali mezkûreden mütevellit hukuku 
şahsiyesi dahi mezkûr idarelerin takiplerine mahal 
olmaksızın zabıt varakasına merbut ve ücreti nakli
yeyi tazammun eden muhtıralar üzerine işbu hukuku 
umumiye davası ile aynı zamanda tahtı hükme alınır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Varidatın istiyfasına esas olan ta
rife ve nisbetler tebeddül etmemek üzere işbu ka
nunun tarihi neşrinden itibaren lira esas ve kuruş 
onun kesiri itibar ve varidatta ve devlet namına ci-
bayet olunan Vasaiti Nakliye Vergisinde küsurat ku
ruşa iblâğ olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi; 12 
nci madde hakkında Encümenimizin bir ihtilâfı var
dır. Neticede tesavii ârâ hâsıl olmuştur. Tarafeynin 
noktai nazarına göre tespit edilen maddenin her iki 
şeklini de arz ettik. Bunlardan birinin kabulünü He
yeti Celilenin takdirine arz ediyoruz. 
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REİS — Efendim; 12 nci madde iki türlü yazıl
mıştır. Her ikisini de okuyoruz. 

Madde 12. — İdarenin bilumum maaş ve masari
fi Divanı Muhasebatın vizesine ve usulü muhasebei 
umumiye kanununa tabi değildir. Şu kadar ki demir-
yollar idaresi usulü hesabiyesine göre tanzim edile
cek idare hesabı Divanı Muhasebatça rüiyet olunur. 

Çatalca Konya 
Şakir Fuat 

Ertuğrul 
Fikret 

Gaziantep Sivas 
Remzi Halis Turgut 

Madde 12. — İdarenin bilumum maaş ve masa
rifi Divanı Muhasebatın vizesine ve usulü muhasebei 
umumiye kanununa tabi değildir. Şu kadar ki 22 Ni
san 1340 tarihli kanunun dördüncü maddesi mucibin
ce meclisi idarece tetkik ve tasdik edilecek: hesabı 
katiyi Muvazenei Maliye ve Nafia Encümenlerinin iş
tiraki ile teşekkül edecek heyet derecesi nihaiyede 
tetkik ve tasdik eder. Mezkûr heyet demiryollar ve 
liman ve rıhtım idaresi muamelâtını tetkik etmek üze
re her sene iptidasında iki müfettiş intihap eder. İda
renin varidat ve masarifi umumiyesiyle mizanı umu
misinin kuyut ve vesaike istinaden tetkiki ve bilanço
nun bu tasdiki zikrolunan heyete aittir. 

İşbu tasdik muamelâtı meclisi idarenin bilanço
yu heyete arzı tarihinden itibaren bir ay zarfında ik
mal olunur. 
Nafia Encümeni Namına 

Encümen Reisi 
Trabzon Mersin 
Muhtar Niyazi 
Niğde Zonguldak 
Galip Ragıp 
İsparta Saruhan 

Mükerrem , Reşat 

REİS — Söz istiyen var mı?... 
TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Beyefendi; Vekil 

Beyin bu baptaki fikrinin neden ibaret olduğunu anla
mak istiyorum, 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; Heye
ti Âliyenin malûmudur. Demiryolları bütçesinin Mec
lisi Âliye gelip gelmeyeceği meselesi evvelce mevzuba
his olmuştu. O meselede ve hatta bazı arkadaşlar iki
ye inkisam etmiştir. Bu meselenin, yani bu şimendi
fer idaresinin bir mahiyeti hususiyesi vardır, bütçesi 
kendi meclisi idaresi tarafından tanzim edilsin. Nafıa 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri tarafından da tas

dik edilsin, diye bir fikir vardır. Diğer bir fikir de, 
meclis heyeti umumiyesinden geçer ve geçmesi lâ
zımdır. Çünkü para devletin hazinesinden veriliyor, 
elbette bütçesine ve kadrosuna vesairesine meclis ba
kacaktır gibi bir fikir idi. Her ikisi de Heyeti Âliye-
nize arz edildikten sonra bütçesinin Heyeti Celileden 
geçmesi esasını kabul buyurmuştunuz. Bu esas kabul 
edildikten sonra bütçenin kontrolünü, yine Heyeti 
Âliyenin malûmudur ki namınızı, Divanı Muhasebat 
ifa eder. Birinci reyde bulunanlar ki, bendeniz ve di
ğer arkadaşlar ve Maliye Vekili, Divanı Muhaseba
tın murakabesine tabidir. Usulü muhasebei umumiye 
kanununda bu hat için vaki olacak sarfiyat gerek kab-
lessarf ve gerek badessarf mahiyeti hususiye esasında 
müttefik olmakla beraber netayici itibariyle Divanı 
Muhasebatın murakabesine tabi olnjtası esasındadır. 
Diğer arkadaşların noktai nazarı ise Ihesabı katilerin, 
Muvazenei ile Nafia Encümeninin iştiraki ile teşek
kül edecek bir heyet tarafından tasdiki mahiyetinde
dir. Malûmuâliniz Heyeti Aliyeden bütün müfreda-
tiyle geçip kabul edilen bir bütçenin fâsıllarındaki tah
sisatın sarfiyatını kontrol vazifesi, eğer böyle bir he
yete verilirse o zaman Divanı Muhasebata lüzum ve 
mana kalmaz ve bu meselenin Divanı Muhasebata 
gelmesinde bir müşkülât yoktur. Buf meseleyi tehir 
eden bir şık değildir. Esas olan şey Divanı Muhase
bata tabi olmasıdır ve bu tabiatiyle Heyeti Âliyenin 
kararına muvafıktır. Bütçesinin burada müzakere ve 
kabul edilmesinin neticei tabiîyesi olarak idare hesa-
batının da Divanı Muhasebata gitmesi lâzım ye za
rurîdir. Bu hususun kabulünü rica ederim (Doğru 
sesleri.) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; bu madde
nin ikinci şeklini iltizam eden arkadaşların noktai na
zarı şudur; Mesele yani teşekkül edecek muhtelit En
cümen tarafından bu idarenin bilançosunun tetkik. 
edilmesi meselesi ki buna bilhassa hattın Meclis ida
resini temsilen Encümenimizde hazır bulunan zat 
lüzum göstermiştir ve bu hüküm bu zatın talep ve 
teklifi üzerine konulmuştur. Bu gibi bütün dünya 
müessesatı hususiyesinde kabul edilıjniş umumî bir 
şekil ve usul vardır ki; sene nihayetjnde yalnız mu
hasebecinin veya muhasebe müdüriyetinin değil, aynı 
zamanda o müesseseyi idare eden meclisi idare dahi 
ibra edilir. Meclisi idarenin geçmiş seneye ait bütün 
muamelâttan ibrası tabiî heyeti umumiye makamına 
kaim olabilecek diğer bir heyet tarafıhdan o muame
lâtın tetkiki ile mümkün olur. 

Saniyen bu noktai nazarı iltizam pden arkadaşlar 
murakabei lâzimenin Divan Murakıbının yapacağı 
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gibi yalnız hesap noktai nazarından yapılması ile ik
tifasını münasip görmemiş, muhasebeden mada idarî 
noktalarını dahi gördükten ve hatta muhtelif Encüme
nin bilanço üzerine kendi arasından veyahut hariç
ten intihap edeceği iki müfettiş vasıtasıyîe bilcümle 
muamelâtı kuyut ve vesaike müstenit olarak tetkik 
ettirdikten ve neticeyi ona göre mütalâa ettikten son
ra Meclisi İdarenin ve muhasebenin vesair diğer teş
kilâtın ibra edilmesini düşünmüştür. Maksat budur. 
Buna binaen ikinci şekildeki maddenin ayrıca arzına 
lüzum görüldü. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bendeniz 
de bu ikinci şıkkın taraftarı olduğumun esbabını kıs
men Reşat Beyefendi söylediler. Bu şimendifer he
sabının nihai surette böyle iki Encümenden müteşek
kil bir heyette tetkiki; sırf muhasebe noktai nazarın
dan olmamalıdır. Bir de ilim noktai nazarından olma
lıdır. Elde ettiğimiz bu şimendiferi hükümet vasıtasıy
îe, yani kendi teşkilâtımız vasıtasıyîe işletiyoruz. Aca
ba bihakkin şimendifer usulü ile işletilmiş midir? Sar
fiyatı, varidatı, bütün muamelâtı şimendifer usulüne 

lâyik bir surette olmuş mudur, değil midir? Tabiî Di
vanı Muhasebattan bu ihtisas beklenemez. Halbuki 
gerek hesap, gerek şimendifer fennine vakıf zevatın; 
Nafia Encümeni ile Muvazenei Maliye Encümeninde 
bulunması lüzumu tabiîdir. Bu encümenlerde şimendi
fer nasıl işletilir, ne usul ile sarfiyat yapılabilir, nasıl 
muamele görülür? Bunları bilecek zevat çoktur. Esa
sen kanun mucibince bunun bütün muamelâtına ne
zaret edecek bir Meclisi İdare vardır. Eğer bir şirket 
olsaydı hesabata heyeti umumiye bakacak ve o heyeti 
umumiyede mütehassıs zevat tetkik edecekti. Mesele 
yalnız 6 kuruş sarfedilmiş onu tetkik değildir. Bu al
tı kuruşun sarfı lâzım mıdır ve bu suretle mi sarfe-
dilecektir? O iş bu veçhile mi cereyan edecektir? Onu 
tetkik edecektir. Bu ise Nafia Encümeni ile Muvazene 
Encümeninde daha ihtisaskârane bir surette tetkik 
olunabilir fikri ile bu suretle kabul ettik. Rey Heyeti 
Celilenizindir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; mev
cut müessese bir şirket olsaydı veyahut bir şirket ola
bilmek kabiliyet ve istidadını göstermiş bulunsaydı o 
vakit Muhtar Beyefendinin noktai nazarı doğru oldu
ğu bütçe meselesinin de burada mevzubahis olmasına 
mahal kalmazdı. Evvelce Heyeti Celilenin vermiş ol
duğu karar bunun bir devlet müessesesi olduğu ve 
buna sarfedilen paranın devletin hazinesinden çıktığı 
merkezindedir. Sarfedilen paranın sureti sarfı Meclisi 
İdarenin zımanı altındadır ve Meclisi İdarenin deruh

te ettiği vazaif; müdüriyeti umumiye bile beraber bü
tün muamelâtı tetkik eder. Bu baptaki kanunda bun
lara salâhiyet verilmiştir. Fakat bunların neticei mua
melâtını yeni bir heyete tevdi etmek demek, Muhtar 
Beyefendinin noktai nazarına göre onu Muvazenei Ma
liye ile Nafia Encümeninden mürekkep bir heyetten 
tasavvur ediyorlar, bunların bir kısmı fenni bir heyet
tir, ilmi bir heyettir. Diğeri ise malî bir heyettir ki o 
vakit bu şekil kabul edildiği zaman, Nafia Vekâleti
ne verilmiş olan mesuliyetin bir kısmını da o Encü
menlere tevdi etmek gibi bir garibe husule gelir. O 
vakit ne olacaktır? Yani Meclisin Encümeni icrai 
safhaya geçecektir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Nasıl icrai safha, rica 
ederim, karıştırmayın. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Rica ede
rim, siz de karıştırmayın. Buraya gelir, söylersrsz. 
Herkes noktai nazarını söyler. Kürsü bana mahsus 
değildir. Ben inerim, sizde gelir noktai nazarınızı söy
lersiniz. 

Encümene böyle bir salâhiyet vermek demek, Na
fia Vekâletinin mevcut mesuliyetinin bir kısmini ora
ya götürmek demektir. Esasen eldeki mevduatı ka
nuniye mucibince bu hat Nafia Vekâletine merbuttur. 
Neticei hesabiyesini, neticei muamelesini vesairesini 
Nafia Vekâletine vermek mecburiyetindedir., Ora
da bir Heyeti Fenniye vardır. Nafia Vekâleti, şimen
difer idaresinde vaki olan herhangi bir yanlış muame
leden dolayı Heyeti Celilenize karşı mesuldür. Onun 
içindir ki Nafia Vekâleti bu müesseseyi her vakit 
kontrol eder ve bu hakkıdır, vazaifi esasiyesindendir. 
Bütçeye taallûk eden hususta da arz ettiğim gibi Di
vanı Muhasebata aittir. Ve bundan başka şekli dahi 
mutasavver olamaz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi müsaa
de buyurunuz, iki kelime arz edeceğim : Bunun em
sali vardır ve kabul edileli daha bir hafta olmamıştır 
iki dairede aynı şekil kabul edilmiştir. Bundaki mak
sat, idarî şekil de dahil olduğu murakabenin daha va
si bir mikyasta temin edilebilmesidir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Reis Beyefendi 
soruyorum, nerde olmuştur? 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim; Ve
kil Beyefendiyi dinleyelim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim; esasta bir kontrol vazifesi gö
rülecek. Fakat Halis Turgut Beyin buyurdukları bir 
mesele karşısındayım. O Nafia ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri bu işin mesuliyetine iştirak etmiş 
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olacaklardır. İkincisi bu işin ticarî ciheti, malî ci
heti nasıldır, filân ciheti nasıldır? Zaten Nafia Ve
kâleti bunlara bakmağa ve tetkik etmeğe mecburdur. 

Divanı Muhasebat Meselesine gelince : Bilmem, 
bendeniz vicdanen bir zevk. duymuşum. Sivas hattı 
için böyle bir şey kabul etmiştik. O da böyle Divanı 
Muhasebat vizesine vesairesine tabi değildir Fakat 
bir kaç ay evvel Divanı Muhasebat geldi, hesabatımı-
za, muamelâtımıza baktı. Dediki, muamelâtınız iyi
dir. Yalnız bir iki muamelede noksanlık olmuş, bun
ları tashih ediniz. Bunları yapınca bendeniz bir hazzı 
vicdani de duydum. Bir vekâlet için, muhasebesine 
emin bir surette gitmenin büyük bir hüsnü tesiri var
dır. Çünkü o daha cesurane gidebilir. Tasdik buyurur-
sunuzki, bir vekil gidip de muhasebe işini birer birer 
tetkik edemez ve hatta affınıza mağruren bendeniz 
bilmediğim gibi belki hepimizde bu hesap işini bilme
yiz. Bunu tetkik eden Divanı Muhasebattır. Tebrie edi
yor. Tebrie edince de o rahat ediyor. Zannedersem 
bu muhasebeciler için de iyidir. Binaenaleyh müsaade 
ederseniz birinci şıkkı kabul edelim. Badessarf mu
hasebeci Divanı Muhasebata gelir, hesabını verir. He
yeti Celileniz de, Divanı Muhasebatın murakabesin
den sonra, daha ziyade mutmain olursunuz. 

REÎS — Efendim; evvelâ birinci şekli okuyorum. 

Madde 12. — İdarenin bilumum maaş ve masarifi 
Divanı Muhasebatın vizesine ve usulü muhasebei 
umumiye kanununa tabi değildir. Şu kadar ki demir-
yollar idaresi usulü hesabiyesine göre tanzim edile
cek idare hesabı Divanı Muhasebatça rüiyet olunur. 

REİS -r- Efendim; birinci şekli reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — İşbu kanunun ahkâmı 1 Mart 1341 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın,. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Nafia ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; kanunun 
son maddesi kabul edilmeden evvel şayanı dikkat gör
düğüm bir iki noktayı arz etmek isterim. Birincisi de
min bir arkadaşımızın mevzubahis ettikleri kömürde 
ve kasada vaki olan suiistimalât meselesidir ki Vekil 
Beyefendi lâzım gelen izahatı ita buyurdular. Kimler 
hakkında ne gibi takibat lâzım geliyorsa Vekili me
sulünün nazarı dikkatlerini celp eder ve takibatın biran 
evvel icrası lüzumunu Encümeniniz namına Heyeti Ce-
lilenize arz ederim. 

İkincisi efendim, Bu hattın sermayesi henüz tespit 
edilmemiştir. Ambarı, fabrikaları bütün âlat ve edevatı, 
edavatı muharrike ve müteharrike, hülâsa bütün de
mirbaş eşyası nedir, ne kıymettedir, henüz tespit edil
memiştir. İdare dört muvakkat memurla bunları tes
pite başlamış, fakat iş henüz neticelenmemiştir, nata
mamdır. Bu; bendenizce çok mühim olan bir iştir. 
Hattın sermayesini anlayabilmek ve ne gibi demirbaş 
eşyası olduğunu görebilmek için tadat ve tespitine te
şebbüs edilen bu işin süratle ikmali lâzımdır. 

Üçüncüsü : 1340 Bütçesinde 50 bin lira kadar 
hükümetçe emrolunan meccani ve tenzilâtlı nakliyat di
ye bir şey gördük. 1341 için de geçen seneye kıyasen 
60 bin lira teklif edildi. Bunu encümen kabul etme
miştir. Bu işte lüzumlu lüzumsuz - bir kere esasının 
lüzumsuz olduğuna bendeniz kaniyim - rast gele per
mi, paso namiyle birçok ücretsiz nakliyat vukuuna 
sebebiyet verilmektedir ki katiyyen caiz değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — En ziyade bu mas
raf hususi vagonlardandır. 

REŞAT BEY (Devamla) — Hepsi vardır. Bunu 
Vekili mesulünden rica ederim, bugünden itibaren bu 
gibi şeyler tekerrür etmemelidir. Sonra geçen sene ka
bul buyurduğunuz bir kanun icabınca, teşekkül eden 
meclisi idare kendisi için bir nizamnamei dahili yap
mıştır. O nizamnamei dahilde idarenin mahalli tah
sili mefkuf matlubatı olursa bunlar için ittihazı ka
rara salâhiyettardır. Deniliyor. Bu nizamname vekâ
lete takdim edilmiştir. İdarenin bütçesi Meclisi Âliniz
den geçtiğine göre son kararı verecek olan; bu gibi 
matlubatı olursa bunlar için ittihazı karara salâhiyet-
tardır deniliyor. Bu nizamname vekâlete takdim edil
miştir. İdarenin bütçesi Meclisi Âlinizden geçtiğine 
göre son kararı verecek olan bu gibi matlubatın ma
halli tahsili yoktur, kaydının terkini lâzım gelir, di
yebilecek olan makam ancak Meclisi Âlidir. Binae
naleyh nizamnamei dahilinin bu maddesi ona göre tas
hih edilmek lâzım gelir. Bir de efendim, nakliyatı as
keriyede cari olan tesviye usulü 1340 Muvazenei 
Umumiye Kanununun bir maddesi ile men edildiği 
halde bu kanunun neşrini takip eden bazı günlerde 
herhalde bu kanun neşr ve tebliğ edilmeksizin yapıl
mış bir muamele olacaktır, (170) Bin küsur lira ka
dar tesviyeli nakliyat yapılmış, bunların büyük bir 
kısmı tabiî Mart ve Nisana, yani kanunun neşrinden 
evvelki zamana aittir. Bundan evvel de arz ettiğim gi
bi idarenin elyevm yüz kırk yedi bin küsur lira ba
kiye matlubatı vardır. Müdafaai Millice Vekâleti tah
sisatı olmadığı bahanesiyle idarenin bu matlubatını 
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vermiyor. Halbuki bu matlup böyle ceffelkalem red
dedilemez. Müdafaai Milliye bütçesinde tahsisat kal
mamışsa bunun usulü ve usulü muhasebe kanunu 
dairesinde tahsisatı munzamma veya mütemmime talep 
edilerek idarenin matlubu verilmek lâzım gelir. İda
renin de çok ihtiyacı vardır. Şimdi müzakere buyu
racağınız 1341 senesinde yapılacak fevkalâde muba-
yaat ve tamirata ait pek çok işler vardır. Tabiî faideden 
hâli olamaz. Müdafaai Milliye Vekâletinin bu tahsi
satı istihsal edip idarenin bu matlubatını biran evvel 
vermesi lâzımdır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bendeniz Encümen
den bir şey öğrenmek istiyorum. Vekillerin hasbel 
vazife veya mezunen azimetlerinde hususî vagon al
mağa salâhiyetleri olup olmadığı Encümence tespit 
edilmiş midir? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Kanunda öyle bir mad
de görmedik. Ve bütçede öyle bir şey de kabul et
medik. 

Efendim; bir noktayı arz etmeyi unutmuşum. Af 
buyurunuz, Meclisi İdarenin biner lira ikramiye na-
miyle para aldığı mevzubahis oldu. Meclisi İdarenin 
teşekkülü hakındaki kanunu mahsusta sarahat vardır. 
Bu meclisi idarenin Nafia Vekâletinin tasvib edeceği 
miktar dahilinde ücreti huzurdan maada bir para bi
le almağa hak ve salâhiyeti yoktur. Şayet alınırsa yol
suzdur, kanunsuzdur. Bilâifatei vakit takibi ve tah
sili lâzımdır. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim; Reşat Beyefendinin bazı temen-
niyatı var. Biri, Adliye takibatıdır ki her türlü kava-
nine tevfikam muameleye tevessül edilmiş ve takibat 
yapılıyor. 

İkincisi, demirbaş eşyanın tespiti noktası idi. He
yeti Ceİileniz bu demiryollarının mubayaasına karar 
verince ilk işimiz, bu demirbaş eşyanın tespitine te
şebbüs oldu. Evvelce yapılmamış. Birçok harp ve 
darp neticesinde bunlar tespit edilemediğinden kusur 
addedilemez. Fakat başlanmıştır. Yapılıyor ve ikmal 
edilecektir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir seneden beri yapı
lamadı mı? 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De-
vemla) — Efendim; yapılmakta olduğunu arz ediyo
rum. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Teşriini teminni edi
yorum, çünkü mühimdir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Ben de onu arz ediyorum. Mühim olduğu 
için uğraştık. İnşallah intaç ederiz. 

Üçüncüsü, tenzilât diyerek altmış bin lira göste
riyor. Bu tenzilât, yalnız bir (permi) değildir. Bu
gün muallimlerin bir murahhası gelir, yarım ücret 
ister. Sonra buna müşabih birtakım cemiyetler vardır. 
Bu cemiyetlere şirket birtakım tenzilât yapar, her 
idare bazı muavenet gösterir. Sonra tenzilâtlı tarifeyi 
Heyeti Ceİileniz kabul etmiştir. Bilhassa zahire nakli 
için icap ederse % 50 tenzilât yapabiliriz. Bu tenzi
lâtın miktarını tespit etmek tabiîdir ki kabil değildir. 
Çünkü o sene zarfında zahire ihracı için ne miktar 
tenzil edeceğimizi hesap edeceğiz, tetkik edeceğiz, on
dan sonra yapacağız. Bu tenzilâtta görülen şey, yalnız 
tarife tenzilâtıdır. Yoksa permi, paso meselesi değildir 
ve bu permi, paso meselesinden dolayı vekâlet hakika
ten memnun değildir. Hiç olmamayı, hepinizden ziya
de bendeniz arzu ederim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Neden oluyor? 
Mecburiyeti kanuniye yoktur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Mecburiyeti kanuniye yoktur, fakat teamül 
vardır ki bunu kaldırmak mümkün olmuyor. Lâkin 
Heyeti Ceİileniz derseniz ki permi mülgadır. Ben de 
mualiftihar ve maalmemnuniye kabul ederim. Yalnız 
tenzilâtlı tarifeleri yine tatbik edeceğiz ve tatbik etmek 
lüzumu vardır. 

Sonra Reşat Beyefendi, dördüncü noktaya işa
ret ettiler ve Meclisi İdarenin eski matlubatından vaz 
geçmesi meselesine temas ettiler. Vakıa böyle bir tek
lif vaki olmuştur. Fakat Meclisi İdareye ait olmaya
cağını yazmışımdır. Arzu buyurursanız Meclise geti
rirsiniz. Arzu buyurursanız Nafiaya bırakırsınız. Çün
kü her yerde böyle kabili istiyfa olmayan matlubat 
vardır. 

Beşinci olarak da idarenin matlubatının tesviyesi 
hakında temenniyatta bulundular. Bu husustaki fakir
lerine en ziyade iştirak edecek bendenizim. 

Feridun Fikri Beyin buyurdukları, Meclisi idare
nin para alması katiyyen varit değildir. Şimdi müdü
ründen sordum. Böyle bir şey yoktur. İkramiye alma
mışlardır. Tekrar ederim ki bunların gayreti, en cüzi 
bir ücreti huzurladır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; al
dığım malûmatı Heyeti Celilenize arz edeyim. 

(Yanlış imiş sesleri.) Efendim; yanlış olup olma
dığını bilmiyorum. Hatta müstahdimini merkeziye me-
yanında kalidis isminde mübadeleye tabi bir Ruma da 
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ikramiye verildiğini öğrendim. Tabiî ben defterlerini 
karıştırmadım. Bilmem. Ittılaımı arz ediyorum. Heye
ti Celile, verilen cevaba nazaran tenevvür eder. 

Devairi merkeziyedeki rüesaya iki yüz ile beşer 
yüz lira, meclisi idare azalarına biner lira verilmiştir. 
Hatta Kalidis isminde bir Ruma da böyle para veril
diğini işittim, öğrendim. Binaenaleyh kendileri tetkik 
etsinler, bendeniz, esasen bu ikramiyelerin itası hu
susuna itiraz etmedim. 

Benim dermeyan etmek istediğim nokta, ikrami
yenin bütün müstahdimine teşmili noktasıdır. Bu, bir 
kumpanya mahiyetindedir ve bütün müstahdimine bir 
nispet dahilinde ikramiye vermek icap eder. Çünkü 
bu sene 130 bin lira ikramiye kabul ediyoruz. Tabiî 
bu, bütün müstahdimine verilecek ikramiyedir. Yok
sa bir kaç kişiye verilecek bir ikramiye değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bütçede 
bu altmış bin lirayı hükümet tarafından teklif oluna
cak tenzilât ve sair tekâliften dolayı tenzil ettik. Lâ
kin esbabı epeyce anlaşılamadı. Hükümet tarafından 
yapılan teklifakata mukabil demiryolu idaresinin mas
rafı idi. Fakat demiryolu idaresi böyle bir teklif ya
pamaz ve yapmamalıdır. Bu teklifte tenzihi tarife 
hiç dahil değildir. Şartnamede azami tarifedir. İdare 
azami tarifeyi icabına göre tenzil edebilir. Bizim ka
nunu kabul ettiğimiz, beş misli tarifedir ki dört mis
li harp vergisi bir. misli de şirketin tarifesidir. Azami 
tarife icabında tenzil olunabilir. Lâkin şartnamenin 
maddei mahsusası vardır ki bir tarife umum için tenzil 
olunamaz. Ankara'dan tstanbula kadar filân günü şu 
tenzihi tarife tatbik edilecektir. Yalnız umum, o ten
zihi tarifeden istifade eder. Eşhas için tenzili tarife 
yapılamaz. Kanuna muhaliftir. Şimendifer, şartname 
ve mukavelenamesi mucibince işleyecektir. 

Esasen en mühim şey geçenlerde bir daha mev
zubahis oldu ve Heyeti Celileniz bir tezahür gösterdi. 
Fakat bu neticei katiye istihsal olunmadan kaldı. 

Meselâ vagon tahsisi, şu tahsisi, bu tahsisi bu var 
mıdır, yok mudur? Meselâ her vekil, bizim bütçemizde 
ve devlet hesabına işliyen şimendiferin üzerinde mec
cani olarak vagonu mahsusla seyahat edebilir mi? 
(Edebilir sesleri) Şimendifer müdürü tabiî hizmet için 
rüesası kendi muamelesi için gezerler ve alâkadar olan
lar vagonu mahsusla ve her türlü vesaitle gezebilir. Fa
kat hariçte bizler mebus olarak şimendiferlerde 
meccanen ve yolcu yerinde seyahat edebiliriz. Fazla 
olarak vagonu mahsus alınabilir mi? Ve kimler ala
bileceklerdir, zaten hesabı buradadır. En fazla mas
rafı müstelzim olanlar bu vagonu mahsuslardır. Bir 

kişiye paso verilirse ehemmiyeti yoktur. Zaten şimen
difer idaresi onun için hesap çıkaramaz. 200:300 yol
cu ve şu kadar da eşya ile giden bir trende boş bir ye
re bir yolcu pasosu ile oturmuş. Şimendifer idaresi 
onun hesabını doğrudan doğruya göremez. Onun gö
receği filan zatın gitmesi için bir tenzilât veyahut va
gonu mahsus takılması meselesidir. Biz bütçeden ten
zil ettik, fakat bütçe öyle bir şekilde huzuru âlinize 
geldi ki maaşat bir fasıl, masarifat bir fasıl, mütebaki
si yok. 

Zaten Muvazenei Maliye Encümeninin o altmış 
bin lirayı tenzili de görülmez bir şekildedir. 

Binaenaleyh bu hususta Heyeti Celilenizin te
zahürü lâzımdır. 

İSMET BEY (Çorum) — Maddei mahsusasında 
neye söylemediniz? Heyeti Umumiyesi bitti. Artık mü
zakereye mevzu yok. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Efendim; Feridun Fikri Beyefendi bir 
malumat almışlar. Bizim milliciliğimiz noktai nazarın
dan hakikaten şayanı takdirdir. 

Kalidis Efendi Rum değildir. Dalmaçyahdrr. Son
ra Mücadelei Milliye zamanında hattın Yunanlılar ta
rafından işgali esnasında bizimle beraber geriye çe
kilmiştir ve sonra ikramiye de verilmemiştir. Müdür 
diyor ki mamafih ikramiyeye lâyıktır, Rum değildir. 
Dalmaçyahdır. İkramiye, hizmeti çok rnesbuk olan
lara ve zam yapılamayanlara verilmiştir. 

Tarife meselesine gelince tenzilâtlı tarifeyi geçen 
defa Heyeti Celileniz kabul etmiştir ve Hükümetin 
demiryolları olmasından en büyük gayesi tarifeye hâ
kim olmasıdır. İhtiyacata göre tarifelerin bazılarını 
tezyit eder. Hatta icap ederse bazan yüzde yüz tenzilat 
yapar. Bu suretle ihracat yapar ve geçen sene kabul 
buyurduğunuz gibi yine tenzilâtlı tarife yapılacaktır. 
Başka çare yoktur. (Kâfi sesleri.) 

(Ondördüncü madde tekrar okundu) 
REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 

el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim; yapılan tadilâta nazaran yekûn tashihatı 
vardır. (B) Cetveli yekûnunde yapılan tashihata naza
ran ikinci maddedeki rakam 8 580 800 lira olacaktır. 
Bu suretle tashihini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Bu suretle 
tashihi kabul edilmiştir. 

Diğer lâyihaya, Anadolu demiryolları ve Haydar
paşa liman ve rıhtım idaresi 1341 senesine mahsus 
fevkalâde bütçe kanunun müzakeresine geçiyoruz. 
Söz isteyen var mı? 
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Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum; 
kabul edenler iytfeıı el kaldırsın.. Kabul etmiyenler.. 
Lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tım idaresinin 1341 senesi muhassesi fevkalâde bütçe 

Kanunu 

Madde 1. — 22 Nisan 1340 tarihli kanunla beş se
ne zarfında sarfedilmek üzere Anadolu demiryolları 
ve Haydarpaşa ve rıhtım idaresi rnebani ve rnüessesa-
tı ile âlât ve edevatının tamir, tecdit ve ıslâhı için mu-
hasses 15 milyon liradan 1341 senesinde merbut (A) 
cetveli mucibince beş milyon liranın sarfı kabul edil
miştir. 

(A) Cetveli Masarif 
5 000 000 Lira 

REİS — (A) Cetvelinin yekûnu olan beş milyon 
lirayi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu sarfiyata karşılık olmak üzere 
merbut «B» cetveli mucibince «2 937 20Q» lira vari
dat tahsis edilmiştir. 

REİS — (B) Cetvelini okuyoruz. 

(B) Cetveli Varidat 
1 000 000 Lira 1341 senesi Nafia Bütçesine mevzu 

tahsisat 
900 000 Lira 1340 senesi Nafia Bütçesine mevzu 

üç milyon liranın bakiyesi 
1 087 200 Lira idarenin 1341 senesi fazla varidatı 

2 987 200 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; tashihat var
dır. Adi bütçeden tenzil ettiğimiz (24 000) lira buraya 
giriyor. Onun için (B) Cetvelinin yekûnu (3 011 200) 
lira olmuştur. 

REİS — Efendim: (B) cetvelinin yekûnu olan 
(3 011 200) lira olarak düzeltilmiştir. Maddeyi cetve-
liyle birlikte kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu fevkalâde tamirat ve mubayaat 
masarifiyle karşılığı beynindeki açığın temini için de
miryolları idaresi gelecek seneler Nafia bütçelerine vaz 
edilecek tahsisat ile idarenin varidat fazlalarını karşı

lık göstermek üzere istikraz aktine ve taahhüdat icra
sına ve bu hususta ledelhace hükümet de kefalete 
mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1341 senesi 
bütçe kanununun 5, 8, 9, 11 ve 12 nci maddeleri ah
kâmı işbu fevkalâde bütçe hakkında da meridir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

16. — Öksüz yurtları müdüriyeti umumiyesinin 
1341 senesi bütçesi kanun lâyihası (1/660) ve Muva
zene i Maliye Encümeni Mazbatasının (1) 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 
MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Bütçenin 

hitamında sualime cevap verecekler mi? 
İSMET BEY (Çorum) — O başka mevzudur. 
MEHMET VASFİ EFENDİ — Reye arz edildi ve 

öyle kabul olundu sualime cevap vereceklerdir. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY — 
Konya ovasının sulama ücreti vardır. Bu, bütçeye mü
tealliktir. Bunun müzakeresini rica ederim. 

REİS — Efendim; bu da bütçedir. Öksüz yurtları 
müdüriyeti umumiyesi bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı efendim? (A) cetvelinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

(A) Cetveli Varidat: Bütçesi 
Fasıl Lira 

1 Müessesat hasılatı 50 000 
REİS —- Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(1) Zabtın.sonuna merbuttur. 
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Fasıl Lira 

2 Teberruat 50 000 
REÎS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Vilâyet ve belediyelerden muavenet 5 000 
REÎS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

4 Varidatı mütenevvia 20 000 
REİS — Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın.. 

Kabul etemiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

5 Muvazenei umumiyeden muhasses 
mebaliğ 930 000 

REİS — Faslı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

6 Faslı mahsustan verilecek mebaliğ 322 205 
REİS — Faslı kabul edenler lütfen ellerini kaldır

sın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Efendim; (B) cetvelini müzakere edeceğiz 

(B) Cetveli: Masarif Bütçesi 
Fasıl Lira 

1 Mütenevvi masraflar 935 350 
REİS — Birinci faslı kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 Maaş, ücurat 197 220 
REİS — Faslı kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Tahsisatı fevkalâde 141 135 
REİS — Efendim; faslı kabul edenler lütfen el 

kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

4 Mazul memurlar maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 4 000 

REİS — Efendim; faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

5 Sanayihaneler tesisatı 20 000 
REİS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

6 Sanayihaneler sermayei mütedavilesi 40 000 
REİS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

7 Memurlar, muallimler ve sanaatkârlar 
harcırahı ve nakli nükut 11 000 

REİS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

8 Telgraf ücuratı 3 500 
REİS — Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

9 Hususî öksüz yurtlarına muavenet 25 000 
REİS — Efendim; faslı kabul edenler lütfen el kal

dırsın.. Kabul etmiyenler- lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Öksüz yurtlan müdüriyeti umumiyesinin 1341 se
nesinin bütçe kanunu 

Madde 1 — Öksüz yurtlarının 1341 senei maliye
si varidatı umumiyesi merbut (A) cetvelinde gösteril
diği veçhile 1 377 205 lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Öksüz yurtlarının 1341 senei, mali
yesi hidematmın ifası için merbut (B) cetvelinde irae 
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olunduğu veçhile 1 377 205 lira olarak tespit ve tah
sis edilmiştir. 

Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. —- Tütün idarei muvakkatesinin imal 
ve füruht eylediği yirmi gram tütün ve yirmi adet sı-
garayi havi beher paketten öksüzlerin talim ve ter
biyesine sarf edilmek üzere hazine namına yirmi pa
ra resim alınır. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Öksüz yurtları bütçesinin üçyüz yir
mi iki bin iki yüz beş liradan ibaret olan açığı maliye 
bütçesinde kuşat olunacak faslı mahsustan verilir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Öksüz yurtlarının sanaat şubelerine 
tefrik edilip sanatta çalışan talebelerine medarı teş
vik olmak üzere sanayihaneîer hasılatından yüzde be
şi tecavüz etmemek üzere ikramiye ve umum öksüz
lere de ayda talebe başına beş kuruşu geçmemek üze
re müteferrika tertibinden harçlık verilir. Bunların su
reti tevzi ve itası tanzim olunacak talimatnameye ta
bidir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı faslın rhevadı beyninde müna
kale icrasına Maarif Vekâleti mezundur. 

REİS — Efendim; altıncı maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu Kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren mer'iyülicradır. 

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

Madde 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, ve Maarif Vekâleti memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Bir tak
rir vardır. 

Takrirler 
8 — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Öksüz yurdu 

isminin tebdiline dair takriri (4/214) 

Riyaseti Celiliye 
Memleketin hayat ve istiklâli uğrunda canlarını 

feda eden şehitlerimizin millete vediaları olan yavru
larının talim ve terbiyeleri için açılmış bulunan mek
teplerin öksüz yurtları ismiyle tevsimi her an öksüz
lüğü ihtar gibi ruhî bir tesir ika etmek olduğundan bu 
tesiri izale için öksüz yurtları isminin atideki isimler
den münasibine tahvilini teklif ve rica ederim. 

22 Nisan 1341 
Sivas 

Rahmi 

Şefkat mektepleri 
İş mektepleri 

Şükran mektepleri 

REİS — Efendim; temenni mahiyetindedir. Mü
saade ederseniz Başvekâlete göndeririz. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; 
bu teklif hakkında söz istiyorum. 

REİS — Müzakere edemeyiz. Hükümete gönde
receğiz. 

HALİS TURGUT BEY — Gönderemezsiniz! 
esası vardır, müsaade buyurun. 

REİS — Efendim; Heyeti Celilenin malumudur 
ki geçen sene öksüzyurtları bütçeleri mevzuubahs 
olurken Muvazene i Maliye Encümeni «Öksüz yurtla
rı» unvanını esas ittihaz ederek Heyeti Celilenize ge
tirmiştir. O vakit Saruhan Mebusu Vasıf Bey, Rahmi 
Bey arkadaşımızın noktai nazarını serd ederek bunun 
başka bir isme tebdil olunmasını zikretmiştir. O zaman 
Heyeti Celileniz öksüzyurtları yerine başka daha mü
nasip bir isim bulunabilirse onu ayrıca Maarif Vekâ
leti teklif etsin demiştir. Bunun üzerine Maarif Ve
kâletinin bir teklif atı mevzuubahs olmamıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

17. — Ahiren ilga edilmiş olan âşâr kanununa mit
te ferri sulama ücreti hakkında (1/661) numaralı ka

nun lâyihası ve Ziraat ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları 

REİS — Müzakere edeceğiz: 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 23 . 3 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6 umumî 

1325 hususî 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ahiren ilga edilmiş olan âşâr kanununa müte-
ferri sulama ücreti hakkında Nafia Vekâleti Celiie-
since tanzim kılınan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
1 . 3 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı 
mucibe mazbatası leffen takdim kılınmıştır. Mukte-
tezasının ifa ve neticesinin imbasına müsaade buyu-
rulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Sulama ücreti kanunu; hakkında esbabı mucibe 
lâyihası 

Sulama ücreti hakkında Büyük Millet Meclisince 
kabul ve tasdik buyrularak intişar eden 10 Nisan 
1340 tarihli kanun, sulanması mümkün arazii mezrua 
mahsuslu öşürüne hasılatı ıımumiyesinin yüzde dördü
nü zamm eylemekten ibaret bulunmuştu. 

1340 Senesi zarfında tatbik ea'ilen işbu kanun bü
yük bir suhuletle ücreti ıskanın tahsilini temin ve in
taç eylemişse de elyevm âşâr vergisinin ilgası derdest 
bulunduğundan âşâr kanunun dahi ilgası tabiidir. Bu 
sebeple sulama ücreti hakkında yeni bir kanun tan
zim ve merbuten takdim kılınmıştır. Sulama ücretle
rinin tayin ve tespitinde iki esas vardır. Bunlardan 
birisi verilen su miktarına göre beher metre mikâp su
dan muayyen ücret almak, ikincisi nadas dahil yaz ve 
kış mahsulüne ve mahsulün nev ve cinsine göre beher 
hektar veya beher dönüm araziye verilmesi muktazi 
olan suyun miktarına göre beher dönümden bir ücret 
almaktır. Birinci şıkla ikinci şık yekdiğeri ile tevemdir. 
Birisi hacmine diğeride işbu su hacminin suladığı' ara
zi sahasına göre muayyen ücret tarh etmekten ibarettir. 

Ahaliye anlayamıyacağı bir tarzda şu kadar met
re mikâp su aldın, bedeli şu kadar kuruş eder, demek
tense beher dönüm için şu kadar kuruş vereceksin de
rnek daha doğru olduğu gibi herhangi bir şehirde mü
esses su tesisatının su sarfiyatını gösteren «Kontur - su 
saati» gibi her dönüm başına verilen su miktarını hiç 
bir ihtilâfa meydan vermemek şartiyle mesaha edecek 
kontrol ve mesaha aletleri vazına da sulama işlerinde 
imkânı fenni ve maddî olmadığından nadas dahil ol

mak şartiyle dönüm itibariyle ve arazinin tabiatına 
göre de en az iki ve en çok üç defa su vermek şartiyle 
beher dönümden mahsulün nevine göre muayyen bir 
ücret almak makul ve tatbikatı da sehil olur. 

Bu mütalâa ile tanzim kılınan kanunda dönüm 
üzerine ücret almak esası kabul edilmiştir. Bu esas ta
karrür ettikten sonra mahsulâtın nevine göre ihtiyaç 
gösterdiği su miktarı ve hububat gibi ihtiyacatı zaruri
ye ve mübremeden olanlarla sebze ve bostan gibi de-
recei saniyede ihtiyaçlardan olmakla beraber fazla su 
sarfını mucip olmakla beraber havayı ifesat eylemesi 
hasebiyle her yerde yetiştirilmesi muvafık olmıyan 
mahsuller tefrik edilerek hububattan 40, sebze ve bah
çe vesaireden 80 ve pirinçten 200 kuruş ücret alınma
sı muvafık görülmüştür. 

Şebekei ıskaiyenin bir kısmı mükemmel ve tam ola
rak vücuda getirilmiş olduğundan dolayı hükümetin 
bu sahaya sarfetmiş olduğu masarifin fazlalığı ve ta
miratı mütemadiyesinin çokluğu nazarı itibare alına
rak bu şebeke su alan mezruata üçüncü maddedeki 
ücurat tarh ve teklif edilmiş ve fakat şebekesi noksan 
olanların tanzim ve ikmaline kadar ve suğlalardan nı
sıf ücret alınması muvafıkı insaf ve muadelet görül
mekle dördüncü madde o veçhile tahrir edilmiştir. 

Filhakika sulama ücretinin dönüm üzerine tarh 
ve teklif edilebilmesi arazii mezkûrenin kadastrosu
nun mevcut olmasına mütevekkiftir. Fakat maattes-
süf işbu sahanın on seneden beri kadastrosu yapıla
madığından filyevm sahada mevcut arazinin kime ait 
olduğu tespit edilememiştir. Bu sebeple beşinci mad
dede zikredildiği üzere arazii mezruanın ölçülmesi 
zarureti hasıl olmuş ve fakat senelerden beri yapılan 
tecrübelerle işbu arazinin esami üzerine ve parça par
ça mesahasına maddeten imkân hasıl olmadığı da an
laşılmıştır. Çünkü evvelâ işbu sahada vaki otuz parça 
köyde mevcut laakal dört bin nefer çiftçinin esami 
üzerine parça parça arazisini ölçmek için uzun zaman 
ve çok fen memuru lâzımdır. 

Saniyen: Köylü limaksadin mesaha esnasında ara
zi başında bulunmaz, heyeti ihtiyariye her türlü te-
şebbüsata rağmen alâkadar olmaz. Binaenaleyh fen 
memurları her kbyde günlerce oturur ve Ahmedin, 
Mehmedin arazisini bilmediği için köy namına umum 
araziyi ölçer ve avdet eder. Ücretin dönüm üzerine 
ve esami itibariyle tarh edilebileceğini pek güzel bilen 
köylü ve hassaten en çok arazi eken heyeti ihtiyariye 
ve eşraf köylüyü teşvik ederek mütehhiden bir çok 
müşkülât irae eylemek suretiyle tahakkuk cetvellerini 
sene nihayetine kadar tehir etmekte ve en büyük sebe-
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bi itiraz biz su almadık veya mühendis çok arazi ölçtü 
gibi halli hakikaten müşkül ve ancak bilarnel sabit ola
bilecek vadilere intikal eylemektedir. 

İşte bu yüzden 1322 senesinden itibaren sulama 
ücretinin her sene ancak yüzde onbeş miktarı tahsil 
edilebilmiştir. «1340 senesi müstesna» çünkü âşâra 
zam suretiyle senei mezkûre ücreti tamamen tahsil 
edilmiştir. Mesrudatı sabıkadan esami üzerine mesaha 
icrasının (kadastro başlayıncaya kadar) müşkülâtı ba
riz olduğundan muayyen zaman zarfında icrasına im
kân hasıl olamadığı anlaşılınca mesahanın köy namı
na icrası ve esami üzerine tevzii hususunun heyeti ih-
tiyariyeye terk ve tahmili zarurî görülmüştür. Bu hu
sus için tayin edilen müddet dahi güzeran eylediği 
takdirde tahakkukatın heyeti ihtiyariyenin şahısları 
namına tevziinden başka çare bulunamamıştır. Filha
kika heyeti ihtiyariye kendi kariyelerinde köy dönümü 
itibariyle her şahsın almış olduğu arazi miktarını ka
bili tecviz bir hata dahilinde bildiğine hiç şüphe edil
memekle beraber iltimas tarikiyle bazılarına az, bir 
kısmı da çok arazi göstererek daha ziyade fukaraya 
tahmil, eylemesi gibi harekâta teşebbüs ve tevessül ede
ceği varidi hatır olduğundan bu cihetin tamamen adil 
bir tarz olamıyacağı varit ise de kadastro mevcut ol
madıkça bundan daha ziyade kabiliyeti tatbikiyesi 
mevcut bir şekil tasavvur olunamamıştır. Yalnız müm
kün mertebe bu gibi adaletsizliğe meydan verilmemek 
için ashabı arazi tarafından münferiden vuku bulu
nacak müstediyatın meclisi idarei vilâyetçe intihap edi
lecek bir aza ile sulama- idaresince vilâyetçe intiimp 
edilecek bir aza ile sulama idaresince mütehip bir he
yet tarafından bilmesaha mahallen hal ve tetkiki ve 
heyeti ihtiyariyenin bu hususta bir maksadı istifade 
temin eylediği tahakkuk ederse kanunu cezanın seksen 
ikinci maddesi mucibince tecziyeleri muvafık görül
müştür. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 3 . 4 . 1341 

Ziraat Encümeni 
Adet 

19 karar 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tarafı hükümetten teklif olunup encümenimize 
tevdi olunan sulama ücreti kanun lâyihası Nafıa Veki
li huzuruyla tetkik olundu. Konya irva ve İska sahası
na ait olan bu lâyihai kanuniyenin mahalli tatbikinin 

ehemmiyeti fevkalâdei zıraiyesi hasebiyle bazı erkam 
ve malumat arz eyliyoruz, Konya irva ve ıska sahasın
daki malum tesisat Müsyo (Valdorp) ismindeki zat ta
rafından kurulmuştur. 1317 Senesinde keşfiyata baş
lanarak tesisatın ikmali (13) senede mümkün olmuş ve 
(1330) senesinde faaliyeti ıskaiye başlamıştır. 

Belçika ziraat profesörlerinden (Lupla) tarafından 
bu muhit hakkında tetkikatı iklimiye ve turabiyesi 
icra ve raporu Nafıa Vekâletine verilmiştir. 

Tesisatın umumî masarifi (980 000) Türk altı
nına baliğ olmuştur. Kanallar, arklar, sifonlar, arke-
doglar, sifon arkedoglar tamamen fennin icabatına gö
re yapılmıştır. Kanalların mecmuu tulu (1 458) kilo
metre gibi mühim bir yekûne baliğdir. 

Müfredatı : 
164 kilometre çay boyu 
179 » esas ana kanal 
142 » yedek kanal 
408 » arklar 
565 » tahliye kanallarıdır. 

1 458 

trva sahası (1 500 000) dönümü mütecavizdir. Asıl 
kanallar sahası (580 000) dönümdür. Bu saha dahi
linde (23) ü büyük olmak üzere (27) köy vardır. Mec
muu nüfusu (14 000) dir. Nüfus başına (120) dönüm 
hane başına (600) dönüm arazi isabet eder. Bu hava
lideki arazii emiriye miktar (150 000) dönümdür. Hali
hazırda ekilen ve ıska olunan miktar (150 000) dönüm
dür. Harbi Umumî senelerinde bilhassa (1333) sene
sinde levazımatı askeriyenin yardımı ile sulanan arazi 
yekûnu (215) bin dönüme kadar çıkabilmiştir. 

Bu havaliye azamî 400, asgarî 200 kilometre yağ
mur yağar ki kurak bir iklim demektir. Arazi hali 
tabiîde azamî bire beş verir. Sulama neticesinde bu 
miktar bire on, onikiye tereffü etmektedir. Almanlar 
Çumra istasyonu civarındaki tecrübelerinde bire on 
dört hububat hasılatı aldıkları gibi üç yüz dirhem 
ağırlığında patlıcan ve yüzde yirmibiri şekerli pancar
lar yetiştirmeye muvaffak olmuşlardır ki pek ümit 
bahş netayiçtir. Suğla denilen göl arazisinde kuvvei 
imbatiye emsalsiz ve feyiz ve bereket idrak ettirmek
te ve bire otuz ve kırk derecesinde mahsul alınmak
tadır. Kanallar sayesinde (Karaviran) gölü 1334'te 
kamilen kuruyarak yüz bin dönüm feyyaz arazinin zi-
raatine imkân vermiştir. Sinini sabıkada bu gölün 
(20 - 30) bin dönümü kurumaktadır. 

Bir milyona yakın altın lira sarfiyle vücude ge
tirilip Türkiye'nin zahire anbarı olan vasi Konya Ova-
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sının en mühim aksamında mezruatın sulanması ve 
binnetice istihsalâtın mühim miktarda artmasını te
min eden tesisat cesime! fenniye mütemadi harpler 
sebebiyle muhtacı tamir ve ıslâh bir hale gelmiştir. 
Ana ve yedek kanallarla arklar ve tahliye kanalları 
lüzumu veçhile tathir edilemediği için sazlıklar mey
dana gelmiş ve suların muntazaman tevzi olunama
ması yüzünden gölcükler, bataklıklar tahassul etmiş 
ve bu muhitte sıtma hastalığının artmasına sebep ol
muştur. 

Fazla istihsalâta çalışırken onu temin edecek kol
ları tab ve tuvandan kesecek emrazın tahaddüsüne 
mani olmak birinci derecede düşünülecek bir esas
tır. Yekûn tulları bin dört yüz elli sekiz kilometreye 
baliğ olan ve pek çok emek ve paralarla meydana ge
len ve memleketimizin hakikaten ziraatine - ve inki
şafı iktisadisine çok faideli bir tesisi medeniyeti olan 
bu irva ve ıska müessesesinin ahvali fevkalâde ve za
ruriye neticesi olarak maruz kaldığı vaziyeti süratle 
ıslâh, teşkilâtı fenniyesini ikmal ile muzurratı sıhhi
yeyi izale ve azamî istifadeyi bahşedecek şekilde iş
letilmesi Hükümetimizin pek ziyade dikkat ve itina 
edeceği hususatı mühimmedendir. Sahai ıskaya nispet
le sulanan aksam dörtte birdir. Halbuki saha hari
cinde iklim icabı susuzluktan kuraktan kuvvei haya
ti yesi tezahür edemeyen milyonlarla dönüm arazi için
de yaşamak için çırpınan ve fakat tabiratm şedaidi ve 
imsaki ve fakrı yüzünden bütün sayileri heder olan 
binlerle, yüzbinlerle halkı veyahut vatanın şu veya 
bu köşesine tevzi olunan muhacirinden bir miktarını 
olsun bu kıymetli ve feyizli muhite iskân etmekte 
menfaati azime zahirdir. Zürraın miktarını tabiatın 
keyfine değil zekâyi beşerin iradesine ram eden fü-
nun ve teşkilâtı cedidei zirrâiyeden Türkiye'de yalnız 
bu talihli mıntıka zürraı nasibini almıştır. Burada ça
lışıp da mahsulü sayinini idrak etmemek ihtimali yok 
gibidir. Kazanç adeta sigortalı ye müemmendir. Bi
re üç ve beş yerine on, onbeş almak muhakkaktır. 
Binaenaleyh iki misil mahsul almak programı tatbik 
olunmaya çalışılırken birçok vasi ve zengin zahire ya
tağına şimdikinden daha çok fazla emekler sarfedil-
meli, yani nüfusu teksif, ıska sahası tevsi ve vasa-
it ve usulü cedidei ziraiye tamim ve talim olunmah-
d.r. Buğday ve un siyasetimizde esaslı salâhı buradan 
beklemeliyiz. Çünkü bu iklim pamuğa tütüne vesair 
ihracat mahsulâtımıza müsait değildir. Fakat hububat 
en zengin istikbale burada namzettir. 

Âşârın lağvı sebebiyle sulama ücretinin istiyfası 
şeklinin tebdili zarureti hasıl olmuş, lâyihai kanu

niye heyeti umumiyeşi itibariyle muvafık görülmüş 
ise de Encümenimiz hububat ve hayvanatın iyi bes
lenmesini teşviken sunî çayırlar için kırk kuruş sula 
ma ücretini otuz kuruşa tenzili muvafık gördü. Kon 
ya'nın çıplak ovasında eşearı müsmire ve gayrı müs 
mireyi teksire medar olur emniyesi ile bu kabil eşcaı 
garsedilen mahallerin sulama ücretinden istisna edil
mesini de pek faideli görmüştür. 

Diğer maddeleri de cüzî tadilâtla bilkabul lâyihai 
kanuniyeyi müstacelen tetkik olunmak üzere Heyeti 
Umum iyeye arz eyler. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne 

Faik 
Kâtip 

Mardin 

Aza 
Bolu 

Şükrü 

tzmir 
Mustafa Rahmi 

Aza 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Kozan 
Ali Sadi 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
18.4.1341 

Konya Ovası sulama ücret ve tesisatına dair Baş
vekâletten mevrut ve Encümenimize muhavvel ka
nun lâyihası Nafia Vekili Beyin huzuru ile tetkik, ve 
müzakere olundu. Kanun lâyihasının Ziraat Encüme
nince tadil kılınan surette kabulü Encümenimize eta-
karrür ederek zirde görüldüğü veçhile bazı tadilâtla 
berayi tasdik Heyeti Celileye arzı tasvip edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Namına 
Mazbata Muharriri 

Şakir 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
Gaziantep 

Niyazi 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 

Aza 
Mersin 

Musa Kâzım 

İkinci maddede (ekilmiş) kelimesi tay, 
Altıncı maddede (ücreti ıskaiyeyi), (ücreti ıskaiye) 
Yedinci maddede (tetkik) den sonra (ve hal) ilâve. 
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Hükümetin Teklifi 

Sulama Ücreti Kanunu 
Madde 1. — Konya Ovası sulama tesisatının iş

letilmesi ve hüsnü muhafazası masarifine karşılık ol
mak üzere sulama sahası dahilinde bulunan ve gelen 
suların toprağa nüfuzundan istifade etmesi mümkün 
olan bilumum arazii mezrua ve bağ, bahçe ile bos
tan vesaireden sulama ücreti alınır. 

Madde 2. — Müessesei mezkûrenin sulama saha
sı ve hududu berveçhi âtidir. 

Beyşehir ve Karaviran gölleri ile işbu gölleri bir
leştiren Beyşehir çayından ve Karaviran tahliye ka
nalından ve Bağre iltisak kanalı ile Balıklıova kana
lı ve Çarşamba çayından ve bunlardan teşaup eden 
küçük, büyük kanallardan sulanabilen kâffei arazi su
lama sahası ve hududu dahilinde ad ve itibar olunur. 

Madde 3. — Esas kanal, yedek kanal ve arklarla 
tahliye kanallarından mürekkep tam bir şebekei irva-
iye vasıtasiyle sulanması mümkün olan arazili mez
kûrenin 1 600 arşından ibaret olan beher dönümün
den senevi her nevi hububat için kırk ve bağ, bostan 
ile her nevi sebze ve eşcarı müsmire ve gayrı müsmi
re bahçelerinin kezalik beher dönümünden de sek
sen ve pirinç tarlalarının beher dönümünden de iki yüz 
kuruş sulama ücreti istiyfa kılınır. 

Madde 4. — Şebekei ıskaiyesi nakıs olup yedek 
kanalları ahali tarafından açılmış olan şebekeden ve 
Alemdar bendinden itibaren Çarşamba çayının ova 
köyleri dahilinde cereyan eden her üç kolundan yine 
ahalinin açtığı yedek kanallar vasıtasiyle sulanan ara
zi! mezrua bahçe, bostan vesairenin beher dönümün
den işbu şebekei ıskaiyenin ikmaline kadar üçüncü 
maddede münderiç ücuratın nısfı ahiz ve istiyfa kı
lınır. 

Karaviran, Hotamış, Taşağıl ve Balıklıova suğla-
larınm beher dönümünden kezalik üçüncü maddede 
zikredilen sulama ücretinin nısfı istiyfa edilir. 

Madde 5. — Birinci madde mucibince sulama üc
retine tabi arazinin sahipleri araz kanununda muay
yen özürlere mebni olmayarak üç sene müddetle iş
bu araziyi bizzat veya icar suretiyle ekmediği takdir
de sulama müdiriyetinin müzekkeresi ve mahallî ida
re meclisinin kararı ile mezkûr arazi bilmüzayede aha-
re ferağ veya münasip suretle icara verilir. 

Madde 6. — Her karyenin hududu dahilinde ka
bili irva olan arazii mezrura nihayet nisanın gayesine 
kadar sulama idaresi marifetiyle mesaha edilerek 

heyeti ihtiyariye ile müttefikan bir kıta tahakkuk cet
veli tanzim kılınarak ziri müştereken tasdik edilecek. 
Şayet Heyeti İhtiyariye işbu cetveli tanzim ve tasdik
te taallül gösterirse fen memuru köy namına ölçmüş 
olduğu arazi miktarını Heyeti İhtiyariyeye tahriren 
tebliğ ve bir suretini cami kapısına ilsak ederek av
det eyleyecek ve sulama idaresi karyei mezkûreye 
ait ücreti ıskaiyeyi heyeti idare kararıyle heyeti ihtiya-
riyenin şahıslarına tarh ve bunlardan tahsil edecektir. 

Madde 7. — İşbu tahkikat cetvelleri sulama mü
essesei heyeti idaresi tarafından badettastik kesbi ka
tiyet eyler. 

Madde 8. — Altıncı maddeye tevfikan kesbi ka
tiyet eyleyen sulama ücuratı idare tahsildarları vasıta
siyle tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilir. 
1340 senesi sonuna kadar tahakkuk edip natahsil ka
lan sulama ücretleri 1341, 1342 senelerinde ve harman 
zamanlarında mukassatan tahsil olunur. Masarifi tah-

•-siliye, tahsilatı vakıanın yüzde beşini tecavüz edemez. 

Madde 9. — Altıncı maddede zikredilen vazaifin 
ifasında tekâsül gösteren Heyeti ihtiyariye kanunu ce
zanın seksen ikinci maddesi mucibince tecziye edilir. 

Madde 10. — Iska ücreti birisi mayıs, diğeri eylül 
nihayetinde olmak üzere iki taksitte tediye edilir. 

Madde 11. — Miatlarında taksit bedellerini tedi
ye etmeyenlerden işbu taksitler cezaen % 20 fazla-
siyle tahsil olunur. 

Madde 12. — 4 Ramazan 1342 ve 10 Nisan 1340 
tarihli kanun mülgadır. 

Madde 13. — İşbu kanun 1341 senei maliyesi ip
tidasından muteberdir. 

Madde 14. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Nafia, Dahiliye Vekilleri memurdur. 1 .3 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 
Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Şükrü 

Hini imzada bulunamadı. 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhâlik 

Nafia Vekili 
Feyzi 
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Ziraat Encümeninin Tadili 
Sulama Ücreti Kanunu 

Madde 1. — Konya Ovası sulama tesisatının iş
letilmesi ve hüsnü muhafazası- masarifine karşılık ol
mak üzere sulama sahası dahilinde bulunan ve gelen 
suların toprağı nüfuzundan istifade etmesi mümkün 
olan bilumum arazii mezrua ve bağ ve bahçe ile bos
tan -vesaireden sulama ücreti alınır. 

Madde 2. — Müessesei mezkûrenin sulama saha
sı ve hududu berveçhi âtidir : 

Beyşehir ve Karaviran golleriyle işbu gölleri bir
leştiren Beyşehir çayından ve Karaviran tahliye ka
nalından ve Bağre iltisak kanalı ile Balıklıova kanalı 
ve Çarşamba çayından ve bunlardan teşaup eden kü
çük, büyük kanallardan suianabilen ekilmiş kâffei 
arazi sulama sahası ve hududu dahilinde ad ve itibar 
olunur. 

Madde 3. — Esas kanal, yedek kanal ve arklarla 
takviye kanallarından mürekkep nam bir şebekei ir-
vaiye vasıtasiyle sulanması mümkün olan ekilmiş ara
zii mezkûrenin '(1 600) arşından ibaret olan beher dö
nümünden senevi her nevi hububat ve sunî çayırlar 
için otuz ve bahçe, bostanlarmbeher dönümünden 
seksen ve pirinç tarlalarının beher dönümünden de 
iki yüz kuruş sulama ücreti istiyfa kılınır. Yalnız eş-
carı müsmire ve gayrı müsmireye tahsis edilen mahal
lerden sulama ücreti alınmaz. 

Madde 4. — Şebekei ıskaiye nakıs olup yedek ka
nalları ahali tarafından açılmış olan şebekeden ve 
Alemdr bendinden itibaren Çarşamba ve Çanak ova 
köyleri dahilinde cereyan eden her üç kolundan yine 
ahalinin açtığı yedek kanalları vasıtasiyle sulanan ara-
zai mezrura bahçe, bostan vesairenin beher dönü
münden işbu şebekei ıskaiyenin ikmaline değin üçün
cü maddede münderiç usuratın nısfı ahz ve istiyfa 
kılınır. 

Karaviran, Hotamış, Taşağıl ve Balıklıova suğla-
larının beher dönümünden kezalik üçüncü maddede 
zikredilen sulama ücretinin nısfı istiyfa edilir. 

Madde 5. — Birinci madde mucibince sulama 
ücretine tabi arazinin sahipleri arazi kanununda mu
ayyen özürlere mebni olmayarak üç sene müddetle 
işbu araziyi bizzat veya icar suretiyle ekmediği takdir
de sulama müdüriyetinin müzekkeresi ve mahallî ida
re meclisinin kararı ile mezkûr arazi bilmüzayede 
ahere ferağ veya münasip suretle icar edilir. 

Madde 6. — Her karyenin hududu dahilinde ka
bili irva olan arazii mezrua nihayet nisanın gayesine 
kadar sulama idaresi marifetiyle mesaha edilerek he

yeti ihtiyariye ile müttefikan bir kıta tahakkuk cet
veli tanzim kılınarak ziri müştereken tasdik edilecek
tir. Şayet Heyeti ihtiyariye işbu cetveli tanzim ve tas
dikte taallül gösterirse fen memuru köy namına ölçmüş 
olduğu arazi miktarını heyeti ihtiyariyeye tahriren teb
liğ ve bir suretini cami kapısına ilsak ederek avdet 
eyleyecek ve sulama idaresi karyei mezkûreye ait 
ücreti ıskaiyeyi heyeti idare kararı ile heyeti ihtiyari-
yenin şahıslarına tarh ve bunlardan tahsil edecektir. 
Heyeti ihtiyarîye ashabı araziye müracaat eder. 

Madde 7. — işbu tahsisat cetvelleri sulama mü
essesesi heyeti idarei tarafından badettasdik 'kesbi ka
tiyet eyler. Sulama hususatından dolayı alâkadaran 
tarafından vaki olacak itirazat mahallî meclis ida
relerince sureti nihaiyede tetkik olunur. 

Madde 8. — Altıncı maddeye tevfikan kesbi ka
tiyet eyleyen sulama ücuratı idare tahsildarları vası
tasiyle tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilir. 
1340 senesi sonuna kadar tahakkuk edip natahsil 
kalan sulama ücretleri 1341, 1342 senelerinde ve har
man zamanlarında mükassaten tahsil olunur. Masa
rifi tahsiliye tahsilatı vakıanın yüzde beşini tecavüz 
edemez. 

Madde 9. — Altıncı maddede zikredilen vazaifin 
ifasında tekasül gösteren heyeti ihtiyariyeler hakkın
da takibatı kanuniye icra edilir. 

Madde 10. — Sulama ücreti eylül ayı zarfında 
tediye edilir. 

Madde 11. — Teşrinievvel nihayetine kadar tedi
ye etmeyenlerden cezaen % 20 fazlasiyle tahsil olu
nur. 

Madde 12. — 4 Ramazan 1342 ve 10 Nisan 1340 
tarihli kanun mülgadır. 

Madde 13. — tşbu kanun 1341 senei maliyesi ip
tidasından muteberdir. 

Madde 14. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Nafia, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

RBlS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sulama Ücreti Kanunu 
Madde 1. — Konya Ovası sulama tesisatının işle

tilmesi ve hüsnü muhafazası masarifine karşılık ol
mak üzere sulama sahası dahilinde .bulunan ve ge
len suların toprağı nüfuzundan istifade etmesi müm
kün olan bilumum arazü mezrua ve bağ ve bahçe ile 
bostan vesaireden sulama ücreti alınır. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Müessesei mezkûrenin sulama saha
sı ve hududu berveçhi âtidir : 

Beyşehir ve Karaviran gölleri ile işbu gölleri bir
leştiren Beyşehir çayından ve Karaviran tahliye ka
nalından ve Bağre iltisak kanalı ile Balıklıova kana
lı ve Çarşamba çayından ve bunlardan teşaup eden 
küçük, büyük kanallardan sulanabilen ekilmiş kâf-
fei arazi sulama sahası ve hududu dahilinde ad ve iti
bar olunur. 

REIÎS — Kabul eritenler lütfen ellerini kaldırsin... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Esas kanal, yedek kanal ve harklarla 
tahliye kanallarından mürekkep tam bir şebekei irva-
iye vasıtasiyle sulanması mümkün olan ekilmiş ara-
zii mezkûrenin (1 600) arşından ibaret olan beher dö
nümünden senevi her nevi hububat ve sunî çayırlar 
için otuz ve bahçe, bostanların beher dönümünden 
seksen ve pirinç tarlalarının beher dönümünden de 
ikiyüz kuruş sulama ücreti istiyfa kılınır. Yalnız eş-
carı müsmire ve gayrı müsmireye tahsis edilen ma
hallerden sulama ücreti alınmaz. 

REİS — Efendim; üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Şebekei ıskasiyesi nakıs olup yedek 
kanalları ahali tarafından açılmış olan şebekeden ve 
Alemdar bendinden itibaren Çarşamba ve Canik ye
dek kanalları vasıtasiyle sulanan arazii mezrua, bah
çe, bostan vesairenin beher dönümünden işbu şebekei 
ıskaiyenin ikmaline değin üçüncü maddede münderdç 
ücuratın nısfı ah'iz ve istiyfa kılınır. 

Karaviran, Hotamış, Taşağıl ve Balıklıova suğla-
larının beher dönümünden kezalik üçüncü maddede 
zikreyleyen sulama ücretinin nısfı istiyfa edilir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Birinci madde mucibince sulama üc
retine tabi arazinin sahipleri arazi kanununda muay
yen özürlere mebni olmayarak üç sene müddetle işbu 
araziyi bizzat veya icar suretiyle ekmediği takdirde 
sulama müdiriyetinih müzekkeresi ve mahallî idare 
meclisinin kararı ile mezkûr arazi bilmüzayede ahere 
ferağ veya münasip suretle icar edilir. 

REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

,Madde 6. — Her karyenin hududu dahilinde kabili 
irva olan arazi mezrua nihayet nisanın gayesine ka
dar sulama idaresi marifetiyle mesaha edilerek he
yeti ihtiyariye ile müttefi'kan bir kıta tahikük cetve
li tanzim kılınarak ziri müştereken tasdik edilecektir. 
Şayet heyeti ihtiyariye işbu cetveli tanzim ye tasdik
te taallül gösterirse fen memuru köy namına ölçmüş 
olduğu arazi miktarını Heyeti îhtiyariyeye tahriren teb
liğ ve bir suretini cami kapısına ilsak ederek avdet 
eyleyecek ve sulama idaresi kariyei mezkûreye ait üc
reti ıskaiyeyi heyeti ihtiyariyenin şahıslarına tarh ve 
bunlardan tavs'il edecektir. Heyeti Ihtariye ashabı ara
ziye müracaat eder. 

REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — tşbu tahsisat cetvelleri sulama mü
essesei heyeti idaresi tarafından badettasdik kesbi ka
tiyet eyler. Sulama hususatından dolayı alâkadaran 
tarafından vaki olacak itirazatı mahallî meclis idare
lerince sureti nihaiyede tetkik olunur. 

REÎS — Yedinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın,.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Altıncı maddeye tevfikan kesbi ka
tiyet eyleyen sulama ücuratı idare tahsildarları va
sıtasiyle tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edi
lir. 1340 senesi sonuna kadar tahakkuk edip natah-
sil kalan sulama ücretleri 1341, 1342 senelerinde ve 
harman zamanlarında mukassaten tahsil olunur. Ma
sarifi tahsiliye tahsilatı vakıanın yüzde beşini tecavüz 
edemez. 

REÎS — Sekizinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Altıncı maddede zikredilen vazaifin 
ifasında tekasül gösteren Heyeti ihtiyariyeler hak
kında takibatı kanuniye icra edilir. 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Sulama ücreti Eylül ayı zarfında 
tediye edilir. 

REÎS — Onuncu maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

— 454 — 



t : 109 22 . 4 . 1341 C : 3 

Madde 11. — Teşrinievvel nihayetine kadar te
diye etmiyenlerden % 20 fazla tahsil olunur. 

REİS — On birinci maddeyi kabul edenler elleri
ni kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — 4 Ramazan 1342 ve 17 Nisan 1240 
tarihli kanun mülgadır. 

REİS — On ikinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — işbu kanun 1341 senei maliyesi ipti
dasından muteberdir. 

REİS — Onüçüncü maddeyi kabul edenler elleri
ni kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 14. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Nafia, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

RElS — Ondördüncü maddeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. Efendim; kanunun heyeti umumiye-
sini tayini esami ile reye vaz edeeeğiz. 

Efendim; ruznamemizin 21 nci maddesindeki ev
kaf bütçesine faslı mahsus ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine geçiyoruz: 

18. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se
nesi bütçesine faslı mahsus olarak 550 bin lira ilâ
vesi hakkında (1/709) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dördüncü vakıfhanın ikmali inşaatı ile imaratı 

fevkalâde karşılığı olmak üzere Evkaf Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1341 bütçesine faslı mahsus olarak 
550 bin lira vazı hakkında tanzim olunan ve icra 
Vekilleri Heyetince ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasımn ifasına 
ve neticenin imhasına müsaade buyrulmasını rica ey
lerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Ankara, istanbul ile vilâyatı sairede başlanılmış 

olan inşatı cesimenin üçyüz kırk bir senesi bütçesine 
mevzuu tahsisatla ikmali cihetine gidildiği takdirde 
diğer hususatın ihmali zarureti hâsıl olacağı cihetle 
dördüncü vakıfhanın ikmali inşaatı ile imaratı fev
kalâde karşılığı olmak üzere müdüriyeti acizinin 1341 

bütçesine faslı mahsus olarak beşyüz elli bin lira vazı 
teemmül edilmiş ve bu bapta ihzar olunan lâyihai ka
nuniye takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Dördüncü vakıfhanın ikmali inşaattı ile imaratı fev

kalâde karşılığı olmak üzere Evkaf Müdüriyeti Umu
miyesinin 1341 bütçesine faslı mahsus olarak beşyüz 
elli bin lira vazı hakkında tanzim ve Meclisi Âliye 
takdim olunan ve heyeti umumiyenin 19 . 4 . 1341 
tarihli içtimamda Encümenimize havale buyrulan 
lâyihai kanuniye evkaf müdüriyeti umumisi hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere okındu. 

Mevzuubahs 550 bin liranın 35Q bin lirası geçen 
sene Evkaf Bütçesine fevkalâde imârat ve inşaat mu
kabili olarak verilen tahsisat bakiyesi olup bu sene 
Üsküdar - Kısıklı tramvay hattı imtiyaz ve malzeme
sinin istanbul Şehir Emanetine devrinden bir miktar 
fazla varidat elde edilmek ve varidatı sairede de te-
zayüt vukua gelmek memul olduğuadan bu sene ev
kafın gerek imaratj, gerek dördüncü vakıfhanıtL ikma
li inşaatı için tafesisata ibtiyacı olacağı anlaşılmış ve 
teklif edilen 550 bin liranın 350 bin liraya tenzili su
retiyle lâyihanın kabulü muvafık görülmüş olmakla 
tercihan müzakere buyrulmak üzere Heyeti Celileye 
arz olunur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri Aza 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Mersin 
Niyazi 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Sivas 
Halis Turgut 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Saruhan 
Reşat 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin üç 
yüz kırk bir senesi bütçesine dör4ünçü vakıfhanın 
ikmali inşaatı ile imaratı fevkalâde karşılığı olmak 
üzere üç yüz elli bin lira faslı mahsus olarak vaz 
olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kânun tarihi neşrinden mute
berdir. 
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Madde 3. :— İşbu kanunun icrasına Başvekil me
murdur. 

16 . 4 . 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekiliye Vekili 
Ali Cenan i 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

îçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Dördüncü vakıfhanın ikmali inşaatı ile imaratı 
fevkalâde, karşılığı olarak 350 bin liranın faslı mah
sus olarak evkaf 1341 bütçesine vazına kanun lâyi
hası. 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesine dördüncü vakıfhanın ikmali 
inşaatı ile imaratı fevkalâde karşılığı olmak üzere 
350 bin lira faslı mahsus olarak vaz olunmuştur. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. « 

Madde 3. — işbu kanunun 
murdur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

icrasına Başveki 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Saruhan 

Reşat 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senedi Büt
çesine 350 000 liranın faslı maiısus olarak vazına 

dair Kanun 
Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 

1341 senesi Bütçesine Dördüncü vakıfhanın ikmali 
inşaatı ile imaratı fevkalâde karşılığı olmak üzere 
üç yüz elli bin lira faslı mahsus olarak vaz olunmuş
tur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul buyuranlar elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Başvekil me
murdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; şimdi kabul buyrulan dört kanun lâyi
hasını tayini esami ile reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir 
(bir taraftan müzakereye devam edelim sesleri) De
vam edeceğim efendim. Ruznamenin üçüncü madde
sinde ebniye kanununun maddelerinin tadili vardır 
onun müzakeresine geçiyoruz. 

19. — İzmir Mebusu Mustafa Bey ve rüfekası-
nm ebniye kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci nu
maralı tadili hakkında (2/458) maddelerinin teklifi 
kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci 
maddelerini muaddil Kanun 

Madde 1. — Bir dairei belediye mıntıkası dahi
linde yüz elliden fazla binası muhterik olan mahal
ler ve bu mahallerin dahil ve ittisalinde bulunan bos
tan, bağ, bahçe ve arsa gibi yerler tarla addolunur. 
Buralarda bina inşası mevadı atiyedeki şeraite tabi
dir. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
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Madde 2. — Yangın yerlerinde kâin ve rekabesi 
veya idaresi devlete, evkafa, idarei hususiyeye yahut 
sair eşhası hakikiye veya hükmiyeye ait arsaların 
ayrı ayrı eşkâl ve mesahasını gösterecek kadastro 
planları ve yangın yerinin bu planlara müstenit bir 
umumî haritasını ve müstakbel şeklini ve ona göre 
arsaların tevziatını gösteren umumî plan belediye 
dairesi tarafından bir heyeti fenniye vasıtasıyle tan
zim ettirilir. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada beyan olunan plân 
ve haritaların vukuu harikten itibaren nihayet bir se
ne zarfında tanzim ve ikmali mecburidir. Eğer bir 
senenin hitamında plan ve haritalar ikmal edilme
miş olursa artık dairei belediye o harikin mahalli 
vukuunda bina ihdasına işbu kanun vesilesiyle (mü
manaat edemez. 

*̂ 
REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 

kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Üçü belediye meclisi ve üçü harik-
zedeler tarafından müntehap olmak üzere altı aza
dan müteşekkil bir heyet yangın mahallerinde arsa
ların halihazır kıymetlerini ayrı ayrı takdir ve ka-
kadastro planlarını mahallinde tatbik ve tasdik ede
rek her arsa için bir kararname tanzim ve belediye 
riyasetine tebliğ eder. Şayet harikzeler aza intihabı 
için vukubulan davete icabet etmezler, yahut biliç-
tima bir karar ittihazına muvaffak olamazlar ise 
onlar namına üç azayı cemiyeti umumiyei belediye 
intihap eder. 

İşbu kararname usulü muhakematı hukukiye ka
nununun tebligata müteallik ahkâmı dairesinde alâ-
kadarana tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden itiba
ren bir ay zarfında alâkadaranın itiraza hakkı var
dır. Şu kadar ki, rekabe ve idaresi devlete ve evkafa 
ve idarei hususiyeleye ait arsalar itiraz vukubulmasa 
dahi resen tabiî tetkiktir. İtirazı havi istida cemiyeti 
umumiyei belediyeye verilir. Cemiyeti umumiyei be 
lediye bir ay zarfında tetkikat icra ve takdir heyetinin 
kararnamesini tasdik veya tadil ve ıslah eder. Hiç 
bir mercide kabili tetkik olmayıp katî bulunan işbu 
karar, alâkadarlara yine usulü muhakematı hukuki
ye ahkâmına tevfikan tebliğ olunur. Tarihi tebliğden 
itibaren on beş gün zarfında Şûrayı Devlete müra
caat ve temyiz hakkı vardır. Şûrayı Devlet bir ay 

zarfında neticei tetkik ve kararını bildirmeye mec
burdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

, Madde 5. — Bir arsanın bedeli muhammenine 
müsteidi müstahaklar tarafından itiraz vaki olursa 
bunların her birinin müsteit kanuniyesi zarfında vu
kubulan itirazatı meclisi idarece tevhjden tetkik edi
lir. Bu tetkik neticesinde tasdik veya tadil ve ıslah 
suretiyle verilecek kararın tazammun ettiği bedelin 
müterizlerden hangisine ait olduğunun ya bir ilâmı 
katî veya alâkadaranın müttefikan verecekleri mev
suk muvafakatnameleri ile sabit olması şarttır. Mad
dei atiye mucibince arsa sahiplerine nakit makamın
da verilecek bonolar bu gibi ahvalde ihtilâfın sureti 
katiyede halli tarihine değin belediye veznesinde hıf-
zolunur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HİLMİ BEY (Kayseri) — Birinci satırda (bedeli 
muhammene müsteit müstehaklar) fıkrasında (müs
teit) kelimesi fazladır. 

REİS — Efendim; beşinci maddeyi Hilmi Be
yin tashihi veçhile kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Müruru müddet veya indelitiraz tas
dik veya tadil ve ıslah suretiyle kesbi katiyet eden ka
rarnameler üzerine arsa sahiplerine, arsalarının mik
tarı kıymetini mübeyyin olmak üzere belediyeler ta
rafından bir bono verilir. Bu bono nama muharrer 
ve belediye meclisinin malumat ve muvafakati lâhik 
olmak şartıyle âhara kabili devr ve havaledir. Kuyu-
du belediyede bononun sahibi olmak üzere mukay
yet bulunmayanlar bonoya sahip addolunmazlar. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Mevadı sabıka mucibince bedelleri 
takdir ve bonolarla tediye edilen arsalar belediye em
lâkinden maduttur. Yeni plan mucibince tertip ve 
tanzim olunan arsalar belediye meclisi kararı ile ve 
bir ay müddetle usulü dairesinde mjüzayedeye çıka
rılır. Bono sahipleri müzayedeye iştikak suretiyle ar
sa iştira ederse bedeli müzayedeye mahsuben bono
larını nakit makamında verebilirler. Müzayedeye 
bono sahibi olmayanların iştiraki halinde bunlar 
bedeli müzayedeyi nakden tesviye ederler. Müzayede 
bedeli haddi lâyık görülmediği takdirde belediye 
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dairesi müzayedeyi on beş gün daha temdit edebilir. 
İşbu müddetin hitamında müzayedesi ikmal edilen 
arsa her kaç kuruşa baliğ olursa olsun usulü veçhile 
talibi uhdesine ihale olunur. Bilmüzayede ihale olu
nan arsaların sahibini ve mevki ve hudutlarını ve 
mesahasını mübeyyin olan yeni kadastro planları 
vesaiki muteberei kanuniyeden madut olup bu kabil 
vesaik erbabına mahalle şahadetnamesi gibi vesaik 
aranmaksızın vesair muamelâtı idareye de lüzum gös-
terilmeksizin doğrudan doğruya tapu idaresince ta
sarruf senedi verilir. Bedeli müzayedesi bir hafta 
zarfında tediye edilmeyen arsalar tekrar müzayedeye 
vaz edilerek noksan zuhurundan farkı müşterii evve
le tazmin ettirilir. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bonolar belediyelerce nakde tahvil 
veya gerek kendisine ve gerek âhara ait belediye rü
sumuna mahsup suretiyle iştira olunabilir. Bunları 
karşılık göstererek istikraz akt etmeye belediye dai
releri salâhiyettardır. 

Rakabe veya idaresi devlete ait arsaların bedeli 
belediyeye ait müsakkafat vergisinden her sene tev-
kifat icrası suretiyle tahsil ve itfa olunur. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Kıymetleri ahkâmı ânife dairesinde 
takdir edilen vakıf arsalardan mukatâalı ve icaretin-
li olanları bedel miktarlarının yüzde beşi mahallî ev
kaf idaresine ve mütebakisi mukataa ve icareteyn 
ashabına bono olarak veriİîı\ 

REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Hakkındaki kararnamenin iktisabı 
katiyet etmesinden itibaren bir sene zarfında sahibi 
zuhur etmeyen arsalar belediye dairesine mal edilip 
bonoları belediyece hıfz olunur, iktisabı katiyet ta
rihinden itibaren on beş sene zarfında sahipleri zu
hur ederse işbu bonoların bedelleri onlara verilir. 

REİS — Onuncu maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. —'Birinci madde mucibince tarla ad
dolunan mahallerde heyeti haliyesiyle kalan veya 
bazı mahalleri muhterik binaların ya ebniye kanu

nunun ikinci faslında muharrer ahkâma tabi tutul
ması veyahut usulen istimlâki meclisi belediyenin ih
tiyarına tabidir. 

REİS — On birinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Tarla addolunan mahallerde raua-
bit ve mekâtip vesair gûna müessesatı umumiye ve 
resmiye inşasına lüzum bulunup bulunmadığı ve lü
zum varsa bunların mahalleri ve sahaları, mahallî 
cemiyeti umumiyei belediyesince kararlaştırılır. An
cak idarei hususiyeye taallûk-eden tesisat ve inşaatın 
müzakeratında meclisi umumiyei belediyeye, encü
men mevcut ise encümen azasından ikisi, değilse ma
hallî cemiyete umumiye azası dahil olur. Nahiyeler
de cemiyeti umumiyei belediye kararı ile iktifa edi
lir. Bu gibi tesisat hangi idareye müteallik arsa be
delleri o daire tarafından tesviye olunur ve arsa be
delleri istimlâk kararnamesine tevfikan takdir olu
nur. 

Bedeli mukaderin bonolarla tesviyesi de caizdir. 
Ancak arsaların müşterilerine teslimi behemahal be
delinin berveçhipeşin tesviyesine mütevakkıftır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; bu maddede 
tashihi iktiza eden bazı kelimeler vardır ki, oldukça 
mühimdir. Maddede: (Tarla addolunan mahallerde 
muabit ve mekâtip vesair gûna müessesatı umumiye 
ve resmiye inşasına lüzum bulunup bulunmadığı ve 
lüzum varsa bunların mahalleri ve sahaları mahallî 
cemiyeti umumiyei belediyesince kararlaştırılır. An
cak idarei hususiyeye taliûk eden tesisat ve inşaatın 
müzakeratında) denildikten sonra yurakıda (cemiye
ti umumiyei belediye) denilmiş, burada (meclisi 
umumii belediye) deniliyor. Bu da (cemiyeti umu
miyei belediye) olacaktır. Yani (müzakeratında ce
miyeti umumiyei belediyeye, encümen mevcutsa en
cümen azasından - burada (ikisi) kelimesi zaittir onu 
çıkarıyoruz - değilse mahallî meclisi umumî azasın
dan ikisi dahil olur) bu tashihatı aldıktan sonra mad
de şu şekli almıştır: 

Madde 12. — Tarla addolunan mahallerde mea-
bet ve mekâtip vesair gûna müessesatı umumiye ve 
resmiye inşasına lüzum bulunup bulunmadığı ve lü
zum varsa bunların mahalleri ve sahaları mahallî ce
miyeti umumiyei belediyesince kararlaştırılır. Ancak 
idarei hususiyeye taallûk eden tesisat ve inşaatın mü
zakeratında cemiyeti umumiyei belediyeye, encümen 
mevcutsa encümen azasından, değilse mahallî meclis 
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Umumî azasından ikisi dahil olur. Nahiyelerde cemi
yeti ümumiyei belediye kararı ile iktifa edilir. Bü gibi 
tesisat hangi idareye muteallikse arsa bedelleri o da
ire tarafından tesviye olunur ve arsa bedelleri istim
lâk kararnamesine tevfikan takdir olunur. 

Bedeli mukadderin bonolarla tesviyesi de caizdir. 
Ancak arsaların müşterilerine teslimi behemahal be
delinin berveçhi peşin tesviyesine mütevakkıftır. 

REİS — Efendim; bu tashih veçhile maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... 

Madde 13. — Ebniye Kanununun 20. 21, 22, 23, 
24, 25 nci maddeleri mülgadır. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Maddei Muvakkate — 3 ncü maddede beyan 
olunan bir sene mühlet işbu kanunun meriyetinden 
evvel vukubulmuş olan harikler için yevmi meriye
tinden itibaren başlar. 

REİS — Maddeyi muvakkatayi kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İşbu kanun yevmi nesrinin ferda
sından itibaren meriyülicradır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; şek
le ait bir şey arz edeceğim, kanun yevmi neşrinin 
ferdasından itibaren diyor Bu, şimdiye kadar mev
cut olan bir şekil değildir. (İşbu kanun tarihi neşrin
den itibarel meriyülicradır.) denmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim; Encümen kabul ediyor mu? 
RAHMİ BEY (İzmir) — Tarihi neşrinden itiba

ren olacak efendim. 
REİS — Efendim; muaddil şekli ile okuyorum. 

(Madde 14: İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren me
riyülicradır) bu veçhile maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
heyeti vekile memurdur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu da, İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur olacak. 

REİS — Bunu da (işbu kanunun icrayi ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur) sekimde reyini
ze vaz ediyorum. Kabul edenler lütfe'h eîlermi kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kânunun heyeti umumiyesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

20. — Kadastro kanunu lâyihası ve kadastro En
cümeni mahsus mazbatası (1/628) (1) 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz, 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Kadastro Kanunu 
Madde 1. — Emvali gayrimenkuleye ait hukuk ve 

muamelâtı tasarrufiyenin temin ve tevsikine ve bun
ların eşkâü hendesiye ve mesahai sathiye ve vaziyeti 
mevkiye ve hukukîyelerini iraeye ve gayrı menkûlat 
Vergisinin tayinine salih defatır ve vesaiki tasarrufi
yenin tertip ve tesis ve. muhafazası için tapu müdü
riyeti umumiyesine merbut bir kadastro teşkilâtı vü
cuda getirilecektir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul. edilmiş
tir. 

Madde 2. — 1341 senesi zarfında işbu teşkilâtın 
vücuda getirilmesi için tapu müdüriyeti umumiyesi-
nin senei mezkûre bütçesine beş yüz bin lira tahsisat 
vaz edilmiştir. 

REİS — Efendim; bu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Efendim; kabul edenler llütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekâleti memurdur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Maliye Vekili 
olacak. 

REİS — Efendim; Vekili diye tashih ettik. Tas
hih veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilrjıiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim; bu kanun iki tanedir. Biri şimdi kabul edilen 
kadastro kanunu; birisi de Harita Müdüriyeti Umu-

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
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miyesine ait kanundur. Hükümet kadastro kanunu 
diye bir kanun teklif etmişti, Encümen bunu tetkik 
etmiş, bir müddet müdüriyeti umumiye halinde mem
leketin, halkın tekmil işleriyle meşgul olmak üzere 
tanzim etmişti. Bir de, harita müdüriyeti umumiyesi-
ne ait bir kanun vardır. 3 - 5 maddeden ibarettir, 
onun da müzakeresini rica.ediyorum. 

REİS — Efendim; Muvazene Encümeninden bir 
şey soracağım. Bu kadastro kanununda beş yüz bin 
liradan bahs olunuyor. Bu para bütçede mevzu mu, 
değil mi? 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY — O halde He
yeti Umumiyesini tayini esami ile reye vaz etmek 
icap etmektedir. 

21. — Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu 
(1/628)(1) 

REİS — Efendim; Harita Müdüriyeti Umumiye
si hakkındaki kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

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

Harita Müdüriyeti Umumiyesi Teşkili Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Müdafaai Milliye Vekâletine mer
but olmak ve ayrı bir bütçe ile idare edilmek üzere 
Harita Müdüriyeti Umumiyesi namiyle bir müdüri
yet teşkil olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Elyevm Müdafaai Milliye Vekâleti
ne merbut Harita dairesi, tahsisatı ve bilcümle me
murin ve müstahdimini ve âlât ve edevat ve levazı
mı sairesiyle Harita Müdüriyeti Umumiyesinin esa
sını teşkil ve dairei mezkûrenin bilûmum muamelât 
ve hesabatı müdüriyeti umumiyeye intikal eder. 

REİS — Efendim; bu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Harita Müdürü Umumisinin tayini, 
Müdafaai Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başve
kâletin tasvibiyle Reisicumhurun tasdikine arz olu
nur. 

(1) Tezkere ve mazbataları bulunamamıştır. 
(K. Y.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Harita Müdüriyeti Umumiyesi : 
A) Müdafaai memlekete muktazi bilûmum plan 

ve haritaların; 
B) Tapu müdüriyeti umumiyesine muktazi ka

dastro planlarının; 
C) Nafıa, Ziraat ve Ticaret Vekâletlerine muk

tazi plan ve haritaların; 

D) Diğer vekâletlerle bilûmum devair resmiye-
nin lüzum göstereceği haritaların ahiz ve tabiyle mü
kelleftir. 

Ancak, herhangi bir vekâlet veya daire, kendi ih
tiyacı mesleki ve fennisinin istilzam ettiği mesaiyi 
bizzat ifa edebilir. 

REİS — Efendim; dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Belediyeler, idarei hususiyeler ve bi
lûmum müessesat ve eşhas tarafından hususi vesait
le yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer 
nüshası lâzimesi ile Harita Müdüriyeti Umumiyesine 
tevdi edilir. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Harita müdüriyeti umumiyesinin her 
sene ifa edeceği hidemat ve ahzedeceği harita ve plan
lar ile sair mesaii fenniyenin esasatı, alâkadar deva-
iri Hükümet ve makamatı tarafından intihap edile
cek murahhaslar ile Harita Müdürü Umumisi ve şu-
abatı müdiranından mürekkep bir heyet tarafından, 
o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine şevkinden 
evvel Harita Müdürü Umumisinin daveti üzerine 
bilmüzakere tespit olunur. 

REİS — Efendim; altıncı maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Harita Müdüriyeti Umumiyesi me
murini fenniyesine derecei ihtisaslarına nazaran ve 
yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. İşbu tazmi
natın miktarı kadro ile tespit olunuur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Harita Müdüriyeti Umumiyesi, ha
rita ve kadastro ameliyatı için muktazi memurini 
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fenniyeyi yetiştirmek üzere bir harita mektebi tesis 
edecektir. 

REİS — Efendim; sekizinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Harita Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi teşkilâtı, teçhizat, tesisat ve inşaatı için 
Müdafaai Milliye bütçesinde kuşat olunacak faslı 
mahsusa beş yüz bin lira vaz olunmuştur. 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Tahsisat vaz olunmuş
tur. Olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu suretle tashihen kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

22. — Seferde bulundukları müddet esnasında 
bahriye zabitanma taamiye itası hakkında kanun lâ
yihası (1/596) ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

4 . 1341 C : 5 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Maddei Muvakkate — Müdüriyeti Umumiyenin 
1341 senesi mesai programı, işbu kanunun neşrini 
müteakip altıncı maddede mezkûr heyetçe tanzim 
olunur. Müdüriyeti Umumiyenin (1341) senesi kad
rosu Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından tertip ye 
îcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur. 

REİS —Efendim; bu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bu kanunu tayini esami ile reyinize vaz ediyo
rum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
pusulaları vereceklerdir. 

HARİCÎYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Efendim; Heyeti Celileden bir 
celsei hafiye akdini teklif ediyorum. 

REİS •— Efendim; bir celsei hafiye akdi teklif 
olunuyor. Samiinin locaları tahliye etmelerini rica 
ederim. 

Hitamı Müzakerat; Saat : '̂4.00 

REİS — Efendim; Bahriye Vekilinin bir teklifi 
müstaceli vardır. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Muhterem efendiler; peyderpey takviye edi-

5. — CELSEİ HAFİYE 

(Dördüncü celse hafidir.) 

BEŞİNCİ CELSE 

Bcd'V Müzakerat; Saat : 05.00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim; celsei aleniyeye geçiyoruz. Tayini esami ile reye vaz edilen kanun lâyihalarına 
rey vermeyenler lütfen reylerini istimal buyursunlar! 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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lecek olan Cumhuriyet Donanması bu sene kudreti 
askeriyesini tezyit için manevra yapacaktır. Öteden 
beri... 

HİLMİ BEY (Malatya) — Ve yapmaktadır. . 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Evet, yapmaktadır. Öteden beri her devletin bahriye
si, kanunen limanı terk edip harice çıkan gemiye ta
amiye namiyle bir yevmiye vermektedir. Türkiye'de 
bu, kanunen muayyendir. Umumî harpten evvel ve
rilen taamiye, umumî seferberlikte hayatın pahalılaş
ması üzerine tezyit edilmişti ve bilâhare bir kanunla 
bu miktarın itası seferberliğin hitamından altı ay 
sonraya kadar temdit edilmişti. Seferberlik bitti, altı 
ay da bitti. Şimdi elimizdeki kanun Harbi Umumî
den evvelki miktar üzerinden vermeyi icap etmekte
dir. Onun için bugünkü vaziyeti nazarı dikkate ala
rak ve bahriyenin umumî bütçesi müzakere edildiği 
zaman Heyeti Celilenin tezahüründen ilham alarak 
bir kanun teklif ettik. Heyeti Vekilede de iki defa 
ariz ve amik müzakere edildi. Ufak bir şeydir. Şim
di müzakeresini ve manevra yapacak olan bahriyeyi 
mahrum bırakmamanızı rica ederim (kabul sesleri). 

REİS — Vekil Beyin teklif ettiği kanun lâyiha
sının şimdi müzakere edilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
müstacelen müzakere olunacak mevadın tercih sıra
sını nazarı dikkate alalım. 

REİS — Tercih sıralarını nazarı dikkatte bulun
duruyorum. Bahriye Vekili Bey müstacelen ve dera
kap müzakeresini teklif ettikleri için derakep müza
keresini reye koydum, 

Efendim; evvelce reye arz olunan kanunlar için 
reylerini istimal etmeyen rüfeka var mı? İstihsali 
ârâ muamelesi hitam bulmuştur. Şimdi kabul ettiği
niz lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bahriye zabitanına seferber bulundukları müddet 

esnasında taamiye itası hakkında Bahriye Vekâleti 
Celilesince teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
18 . 1 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. Muktezası-
nın ifasına müsaade buyrulmasını istirham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Bahriye zabitanına seferde bulundukları müddet 

esnasında taamiye itası kacümden beri ve muktezayi 
kanuniyeden olup 12 Mart 1332 tarihli taamiye ka
nunu ve bunun 20 Şubat 1335 ve 1 Teşrinisani 1336 
tarihü müzeyyelâtı ve tahtelbahir sefainine mahsus 
3 Nisan 1333 tarihli zammı maaş kanunlarına naza
ran tediyatta bulunmakta iken 11 Mart 1338 tarihli 
seferberlik zammı kanunu mucibince işbu kavanin ve 
müzeyyelâtı ahkâmı seferberliğin hitamına kadar 
gayrı mer'i kalmıştı. Halen seferberliğin hitamına 
mebni gerek tahtelbahir ve gerek sefere çıkacak se-
fain zabıtanı ile kurslar heyeti talimiye ve idariyesiy-
le müdaviminine ve mayın gruplarına aledderecat şa
mil olmak ve es'ardaki gala nazarı itibara alınarak 
ihtiyacatı hazırayı temin etmek üzere mevcut zabi-
tanının rütbe ve vazifelerine göre miktarı tasrih edi
len merbut fihrist mucibince muhassesatı asliyelerine 
zamimeten ve maktuan taamiye itası tahtı vücup ve 
elzemiyette görülmektedir. Hizmeti bahriyenin dai
ma istilzam ettirdiği işbu taamiye mekadiri bir zabi
tin iaşesine kâfi bulunmak zarurî olup bugünün ih
tiyacatı teferruatına kadar bilhesap fihrist tanzim 
edilmiş ve binaenaleyh daha ziyade tenkisi temini 
maksat edemeyeceğine binaen imkânsız bulunmuş
tur. Mütekaddim fihristeki mekadirin ipkası ile ka
nunun biran evvel mevkii tatbike vazı için kabulü 
maruzdur efendim. 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Seferde bulunan süfünü harbiye ve 
muavine erkân, ümera ve zabitaniyle bilûmum kurs
lar heyeti talimiye ve idariyesiyle müdavimini zabi-
tan ve gerekli zabitanına muhassesatı asliyelerine za
mimeten hareket emrini aldıkları tarihten itibaren 
berveçhiati taamiye şehrî maktuan verilir: 
Lira 

60 Donanma kumandanına; 

45 Komodor ve Filotila komodorlarına ve tahtel
bahir sefain süvarilerine, 

30 Bin tondan fazla süfünü harbiye süvarilerine, 
donanma erkânı harbiye reisine ve tahtelbahir 
sefain zabitanına; 

25 Bin ton ve madunu sefaini harbiye süvarile
riyle donanma erkânı harbiye heyetini teşkil 
eden ümera ve zabitan ve süfünü muavene sü
varilerine; 
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Lira 

20 Süfünü harbiye ve muavenede ifayi hizmet 
eden bilûmum ümera, zabitan ve mühendisleri" 
ve tahtelbahir sefain gedikli zabitaniyle torpil 
müfrezeleri zabitanına; 

10 Bilûmum kurslar heyeti talhniye ve idariyesiy-
le müdavimini zabitan ve gedikli zabitanına 
ve torpil müfrezeleri gedikli zabitanına; 

10 Gedikliler tahtelbahir sefaini küçük zabitan 
ve efradına; 

Madde 2. — Sefain harbiye ve muavene müret
tebatının muhassesatı asliyelerine zamimeten ve mak-
tuan verilecek taamiye; gemiler tamirde ve kurslar 
hali tatilde bulundukları müddetçe verilmeyeceği gi
bi mezunen ve tebdilhava suretiyle imfikâk edenlere 
müddeti gaybubetince taamiye verilmez. 

Kezalik herhangi bir limana istasyoner olarak 
tayin edilmiş ve ailelerini celbe mezuniyet verilmiş 
bulunan sefain süvari ve zabitanı işbu kanundan is
tifade edemez. 

Madde 3. — Ecnebi sularına memur edilen sefa
ini harbiye zabitanına sefainin hareketinden itibaren 
işbu mekadir zı"f olarak ita edilir. 

Madde 4. — Taamiyeden hiç bir nam ile tevkifat 
icra olunamaz. 

Madde 5. — işbu kanun ahkâmına mugayir bil
cümle kavanin ve nizamat ve mukarrerat mülgadır. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
jrteriyülioradır. 

Madde 7. — îşbu kanunun icrasına Bahriye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

20 . 1 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
.Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Saraçeğlu Şükrü 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Mazhar 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Bulundukları esnada bahriye zabitanına taamiye 

itası hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyihası
nı tetkik ettik. 

Mezkûr kanun lâyihası Encümenimize* aynen ka
bul edildi. 

Muvazenei Maliye Encümenine sevk edilmek 
üzere Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis Namına 
Rize 

Ekrem 
Kâtip 
Kocaeli 

ibrahim 
Aza 

Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Kastamonu 
Halk 
Aza 

Cevat Abbas 
Aza 

Siverek 
Kadri 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Seferberde bulunan sefaini harbiye ve muavene 

erkân, ümera ve zabitaniyle bilumum kurslar heyeti 
talimiye ve idariyesiyle müdavimini zabitan ve ge
dikli zabitana muhassesatı asliyelerine zamimeten 
taamiye namiyle verilecek tahsisatı maktua hakkın
da Başvekâletten varit olup Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havale Duyurulan 
lâyihayı kanuniye Müdafaai Milliye Encümeni Maz-
batasiyle birlikte encümenimize tevdi kılınmakla tet
kik ve müzakere olundu. 

Bahriye zabitanına seferde bulundukları müddet 
esnasında taamiye itası öteden beri kanunen kabul 
edilmiş bir usul olup bidayeten 12 Mart 1332 tarihli 
taamiye kanunu ve bunun 20 Şubat 1335 ve 1 Teş
rinisani 1336 tarihü zeyilleri ve tahtelbahir sefainine 
mahsus 3 Nisan 1333 tarihli zammı maaş kanunlarına 
nazaran tediyatta bulunuluyordu. 11 Mart 1338 tarih
li seferberlik zammı kanunu seferberliğin hitamına 
kadar işbu kavariini muvakkaten meri; kılmış ve sefer
berliğin ilgası üzerine yeniden kavanjni mezkûrenin 
tatbiki lâzım gelmiş ise de miktarının ihtiyacı hazıra 
göre gayri kâfi olması sebebiyle yeni lâyihai kanu-
niyenin teklif edildiği anlaşılmış ve birinci maddede 
tayin olunan mekadir bir zabitin iaşesi için haddi 
muvafıkta görülmüş olmakla lâyihai kanuniye aynen 
kabul ve Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Kâtip 

Mazbata Muharriri * Konya 
"Şakir Fuat 
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Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
İsparta 

Mükerem 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

! mimeten hareket emrini aldıkları tarihten itibaren 
berveçhiati taamiye maktuan verilir : 
Lira 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir sual so
racağım efendim. Bu mebaliğ yevmiye olarak mı, 
mahiye olarak mı veriliyor? Meselâ yirmi gün manev
rada bulunacak olursa bunlara ne şekilde verilecektir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; 1232 tarihli 
bir taamiye kanunu vardır. Bu kanun mucibince el-
yevm taamiye tahsisatı verilmektedir. Hatta bu sene 
kabul buyurduğunuz Bahriye Bütçesinde (10) bin lira 
tahsisat mevcuttur. Ancak taamiye kanununda ve 
onun iki zeylinde tahtelbahir zabitanına verilmekte 
olan bu tahsisat miktarı şeraiti hazıraya nazaran pek 
dûn kalmıştır. Faraza bir gedikli zabite beş kuruş 
yevmiye hesap edilmiştir. Bir gedikli zabite bu mik
tarın kifayetsizliği şüphesizdir. Bunu nazarı itibare 
alan Hükümet yaptığı tetkikat neticesinde bu teklifi 
getirmektedir. Bugünkü verilen miktarla yeni teklif 
edilen miktarın farkı, nihayet yeni miktarın iki mis
lini bulmaktadır. Küçük memurlarda nihayet 3-4 
misli kadar çıkmaktadır. Okunan miktarlar şehri 
olarak hesap edilmiştir. Bir sefine hareket emrini aldı
ğı tarihten itibaren limana üssü bahriye muvasalatı gü
nüne kadar bu tahsisattan müstefit olur. Eğer bu 
müddet bir ay gibi tam bir devreye ait olmazsa bit
tabi noksan devre için verilecek tahsisat miktarı kıs
telyevm suretiyle hesap edilerek verilecektir. 

REİS — Efendim; başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanına 
taamiye itası hakkında kanun 

Madde 1. — Seferde bulunan süfünü harbiye ve 
muavene, erkân, ümera ve zabitaniyle bilumum kurs
lar heyeti talimiye ve idariyesiyle müdavimini zabi-
tan ve gedikli zabitanına muhassesatı asliyelerine za-

60 Donanma kumandanına; 
45 Komodor ve Filotilâ komodorlarına ve tah

telbahir sefain süvarilerine; 
30 Bin tondan fazla süfünü harbiye süvarileri

ne, donanma erkânı harbiye reisine ve tah
telbahir sefain zabitanına; 

25 Bin ton ve madunu süfünü harbiye süvari
lerine donanma erkânı harbiye heyetini teş
kil eden ümera ve zabitan ve süfünü mu
avene süvarilerine, 

20 Sefani harbiye ve muavine ifayi hizmet eden 
bilumum ümera, zabitan ve mühendislere ve 
tahtelbahir sefaini gedikli zabitaniyle torpil 
müfrezeleri zabitanına; 

10 Bilumum kurslar heyeti talimiye ve idariye
siyle müdavimini zabitan ve gedikli zabita
nına ve torpil müfrezeleri gedikli zabitanına; 

10 Gedikliler ve tahtelbahir sefaini küçük za
bitan ve efradına (mahiye sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Hepsi 
okunsun ânlarsınız. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Hepsi okundu bir 
şey anlamadık efendim! 

REİS — Şakir Beyefendi; maddede berveçhiati 
taamiye maktuan verilir diyor. Bu mahiye midir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞAKİR BEY (Çatalca) — Miktarlar şehridir 
efendim! 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Şehri kelimesi ilâve 
edilmelidir. Burada yoktur. 

REİS — Efendim; maktuan kelimesi üzerine en
cümen şehri kelimesinin ilâvesini kabul ediyor. Bu 
tashih veçhile birinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Sefaini harbiye ve muavene mürette
batının muhassesatı asliyelerine zamimeten ve mak
tuan verilecek taamiye, gemiler tamirde ve kurslar 
halitatilde bulundukları müddetçe verilmiyeceği gibi 
mezunen ve tebdilhava suretiyle infikâk edenlere müd
deti gaybubetince taamiye verilmez. Kezalik herhan
gi bir limana istasyoner olarak tayin edilmiş ve aile
lerini celeb mezuniyet verilmiş bulunan sefain sü
vari ve zabitanı işbu kanundan istifade edemez, 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ecnebi sularına memur edilen sefa-
ini harbiye ve zabitanına sefainin hareketinden iti
baren işbu mekadır zı'ıf olarak ita olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde aynen 
kabul edlmiştir. 

Madde 4. — Taamiyeden hiç bir nam ile tevki-
fat icra olunamaz. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul et
miyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — işbu kanun ahkâmına mugayir bil
cümle kavanin ve nizamat ve mukarrerat mülgadır. 

REİS — Efendim; mütalâa var mı? Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 6. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

REjS — Efendim; mütalâa yoktur. Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın.. Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Bahriye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim; mütalâa yoktur. Maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın.. Madde aynen kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile. reyi-
âlilerine arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmiyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Reis Beyefendi; benim de bir teklifim vardır! 

REİS — Ruzname hakkında söylerseniz olur. 
Müzakereye devam edemiyeceğiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurda
ğı) — Ruzname hakkında söyliyeceğim efendim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
23. — Mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatı-

na dair 24 Mart 1341 tarih ve 587 numaralı Kanuna 
bir zeyl ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/712) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası ; 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim; Heyeti Celilece geçen gün kabul edilen 
mensubini askeriye kanununda Müdafaai Milliye Ve
kâleti teşkilâtı dahilinde bulunan jandarma ile men
subini askeriyesi arasındaki farkları gösterir bir cet
vel vardır. Bu cetvelde teadül gösterilmediği için jan
darma mensubini askeriyesinden bir kısmı elyevm al
dıkları maaştan dûn maaş almak mecburiyetinde 
kalacaklardır. Bu Muvazenei Maliye Encümeninde 
nazarı dikkati celbetmişti. Bunu tashihen bir maddei 
kanuniye olarak teklif ediyoruz. Ruznamededir, der
hal müzakeresini rica ediyorum. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim; teklifi vakiin gelecek celsenin 
mukaddemesinde müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın,, 
Kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey; bir mad
delik imiş. Şimdi müzakere edelim ki, ikinci tayini 
esamide kabul olsun. 

REİS — Efendim; müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Elyevm jandarmada mevcut ve müstahdem he

sap memurlarına ahiren Meclisi Âlice kabul ve tas
dik buyrulan 587 numaralı kanuna tevfikan orduda
ki emsali derecesinde muhassesat verilebilmek üzere 
muaddil olmaları lâzım gelen sınıf ve dereceler hak
kında Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim ve teklif 
olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22 Nisan 1341 ta
rihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının müs-
tacelen ifasına ve neticesinin işarına müsaade buy-
rulmasını rica ederim efendim. 22 Nisan 1341. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Elyevm jandarmada üç sınıf üzerine mevcut ve 

müstahdem bulunan hesap memurları 22 Teşriniev
vel 1339 tarih ve 360' numaralı tezyidi muhassesat ka
nununun tarihi neşrine kadar sınıf ve derece itiba
riyle ordudaki birinci ve ikinci sınıf muamelât me
murları ile tabur hesap memurinine mahza mezkûr 
kanun metninde muadilleri tasrih edilmemiş olmasın
dan dolayı tarihi mezkûrden itibaren aralarındaki 
muadelet, bozulmuş, bu ise memurini mumaileyhi
min tefeyyüz ve hakkı mükteseplerini muhil bulun-
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muş olmasına binaen işbu emsaline göre sınıf ve 
dereceleri mahfuzen kalmak ve ahiren Meclisi Âlice 
kabul ve tastik buyurulan 24 Mart 1341 tarih ve 
587 numaralı mensubini askeriye tezyidi muhaşse-
sat kanunundan emsalleri gibi istifade edebilmek üze
re leffen arz ve takdim kılınan lâyitjai kanuniyenin 
kabul ve tastikine müsaadei celileleri maruzdur efen
dim. 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatına dair 24 
Mart 1341 tarih ve 587 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 

Madde 1. — Elyevm jandarmada mevcut ve müs
tahdem birinci sınıf hesap memurları ordudaki bi
rinci sınıf muamelât memurine, ikinci sınıf hesap 
memurları, ikinci sınıf muamelât memurine ve üçün
cü sınıf hesap memurları, hesap memurine muadil
dir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da- i 
biliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili Nafıa Vekili 
Hasan Hüsnü Süleyman Sırrı 
Maarif Vekili Ticaret Vekili 

Hamdullah Suphi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ziraat Vekili İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Elyevm jandarmada mevcut ve müstahdem hesap 

memurlarına ordudaki emsali derecesinde muhasse-
sat verebilmek üzere bu baptaki kanunun tadili hak
kında Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye encü
menimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Berri, havai, bahri, jandarma ve memurini as
keriye maaşatının tadili hakkındaki 24 Mart 1341 
tarihli ve 587 numaralı kumanda Müdafaai Milliye 
ile Bahriye Vekâletlerine mensup memurin ve müs
tahdemini askeriyenin unvan ve memuriyetleriyle 
maaşatı tasrih edildiği halde jandarma sınıfına men

sup memurin ve mensubini askeriyenin unvan ve 
maaşatı tasrih edilmediğinden bu sınıf memurinin 
muadelet ve maaşları müphemiyette kalmış bulun
duğundan bu gibilerin dahi emsalleri derecesinde 
muhasseşat alabilmelerini teminen tanzim kılınmış 
olan lâyihai kanuniye aynen kabul edilmiş ve ter-
cihan müzakeresi temennisi ile Heyeti Celileye tnİv
dim kılınmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Kâtip 
Mazbata Muharriri Konya 

Şakir 
Aza Aza 

Zonguldak , Gaziantep 
Ragıp Ahmet Remzi 
Aza Aza 

İsparta Saruhan 
Mükerrem Reşat 

Aza Aza 
Konya Ertuğrul 
Kâzım Doktor Fikret 

REÎS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bunda tahsisata 
ait bir şey yok! 

24 Mart 1341 tarih ve 587 numaralı mensubini aske 
rjyenin tezyidi muhassesatına dair Kanuna müzeyyet 

kanun 

Madde 1. — Elyevm jandarmada mevcut ve müs
tahdem birinci sınıf hesap memurları ordudaki bi
rinci sınıf muamelât memuruna, ikinci sınıf hesap 
memurları ikinci sınıf muamelât memuruna, üçüncü 
sınıf hesap memurları, hesap memuruna muadildir. 

REÎS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri). İkinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el Saldırsın... İkinci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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RElS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Heyeti umumiye
sini reyyi işari ile reye koyunuz. Tahsisata taallûk 
eder şey değildir. 

RElS — Sınıfların teadülünden ibarettir. Ka
nunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim; istihsal olunan ârâ neticelerini arz ede
ceğim. 

— 9 Kânunusani 1340 tarih ve 397 numaralı (is
tiklâl Muharebatı esnasında malûl kalan muvazzaf, 
tekaüt ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma erkân, 
ümera, zabitan ve mensubin ve memurini askeriye 
ile küçük zabitan ve efrada nakdî mükâfat itası hak
kında) ki kanuna iştirak eden azanın adedi 146'dır. 
Muamele tamamdır. 145 kabul, 1 ret vardır. Binaen
aleyh kanun 145 rey ile kabul edilmiştir. 

— Darülfünun emanetinin 1341 senesi bütçe ka
nununa iştirak eden azanın adedi 144 olup muame
le tamamdır. 130 kabul, 12 ret, 2 müstenkif vardır. 
Binaenaleyh kanun 130 rey ile kabul edilmiştir. 

— Osmanlı Bankası müddeti imtiyaziyesinin tem
didine dair kanuna rey veren azanın adedi 144'tür. 
Muamele tamamdır. 132 kabul, 11 ret, 2 müstenkif 
vardır. Binaenaleyh kanun 131 rey ile kabul edilmiş
tir. 

— Makam maaşatı hakkındaki kanuna rey ve
ren azanın adedi 122'dir. Muamele tamam değildir. 
113 kabul, 8 ret, 1 müstenkif vardır. Binaenaleyh 
son celsede tekrar reye vaz edeceğiz. 

— 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcirah Ka
nununa müzeyyel kanuna rey veren azanın adedi 
145'dir. Muamele tamamdır. 141 kabul, iki ret, 1 
müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun 141 rey ile ka
bul edilmiştir. 

— Küçük zabitan maaşatına ait olan kanuna rey 
veren azanın adedi 131'dir. Muamele tamam değil
dir. 130 kabul, 1 ret vardır. Binaenaleyh son celsede 
tekrar reyinize arz edeceğim. 

— Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa rey ve
renlerin adedi 127'dir. 127 kabul, ret ve müstenkif 
yoktur. Muamele tamam değildir. Celsei atiyede tek
rar reyi âlinize vaz edeceğim. 

— Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında kanuna iştirak eden aza

nın adedi 124'tür. 103 kabul, 16 ret, 5 müstenkif var
dır. Muamele tamam değildir. Son celsede tekrar re
yinize vaz edeceğim. 

— Bursalı Tahir Beye beşyüz ve merhum Ferit 
Recai Bey ailesine 1 000 lira ikramiye verilmesi hak
kındaki mazbataya iştirak eden azanın adedi 120'dir. 
99 kabul, 19 ret, 1 müstenkif vardır. Muamele ta
mam değildir. Son celsede tekrar reye vaz edeceğim. 

— Kadastro kanununa iştirak eden azanın adedi 
122'dir. 122 kabul, bunun da muamelesi tamam de
ğildir. Bu da son celsede tekrar reye vaz edilecektir. 

— Harita Müdüriyeti Umumiyesi kanunun bi
rinci defaki reye vazına iştirak eden azanın adedi 
92'dir. 92 rey de kabuldür. Nisap olmadığından tek
rar reye konulacaktır. 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 
bütçesine (350) biri liranın faslı mahsus olarak vaz
ına dair olan kanuna iştirak eden azanın adedi 109' 
dur. 109 kabul vardır. Muamele tamam değildir. Son 
celsede tekrar reye vaz edilecektir. 

— Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
iman ve rıhtım idaresinin 1341 senesi bütçe kanunu
na iştirak eden azanın adedi 123'tür. 123'ü da ka
buldür. Bunda da nisap olmadığından tekrar reye 
arz edeceğiz. 

— Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtım idaresi 1341 senesine mahsus fevkalâde 
bütçe kanununa rey veren azanın adedi 110'dur, 110 
rey de kabuldür, muamele tamam değildir. Bu ka
nunu da son celsede tekrar reyi âlilerine arz edece
ğiz. 

— Öksüz yurtları müdüriyeti umumiyesinin 1341 
senesi bütçe kanununa iştirak eden azanın adedi 113' 
tür. 112 kabul, 1 ret vardır. Muamele tamam değil
dir. Bu kanun da, son celsede tekrar reyi âlilerine 
arz edilecektir. 

— Sulama ücreti hakkındaki kanuna iştirak eden 
azanın adedi 110'dur. 110'u da kabuldür. Tekrar reye 
arz edilecektir. 

— Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanı-
na taamiye itası kanununa rey veren aaznın adedi 
62'dir. 62 rey de kabuldür, muamele tamam değil
dir. Bu kanun son celsede tekrar reyi âlilerine arz 
edilecektir. 

Efendim; saat dokuzda içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 6 
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ALTINCI CELSE 

Bed'i Müzakerat : Saat Dakika : 9 

REİS : Kazım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (KarahiJ-nısaMp), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler! Bundan ev
vel tayini esami ile reye vaz edilen kanunların tek
rar reye vazı icap ediyor. 13 kanunu tekrar reye ko

yacağız. Yani tayini esami ile rey vaz edeceğiz. Ka
bul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey ve
receklerdir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
9. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

Boyabat kazasının Karaviran köyünden, kaza nu-
kutu mevkuf e idaresinin aldığı paranın Köy Kanunu 
mucibince iadesi hakkında takriri. (4/215) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

24. — Valilere verilecek maaş miktarında Dahi
liye Vekâletinin serbest bırakılması hakkında Baş
vekâletten mevrut (3/449) numaralı tezkere ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS Okunacaktır. 

Büyük. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Valilere verilecek maaşat miktarının tayininde 

148 nci faslın birinci ve ikinci maddelerinin muta-
zammm olduğu meblâğı tecavüz etmemek şartıyle 
Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılması hakkında 
Mersin Mebusu Besim Bey tarafından muta 6.4.1338 
tarihli takrir Meclisi Âlice kabul edilmiş olduğun
dan senei mezkûre ile 1339 senesinde de senei mez-
kûre mucibince muamele ifa edilmiş ve 1340 senei 
maliyesi zarfında Divanı Muhasebatça vuku bulan 
itiraz üzerine Vekâleti Müşarün i levhaca deruhtei 
mesuliyet edilmek suretiyle aynı şekilde hareket olun
muştu. 

Dahiliye Vekâleti Celilesinden ahiren mevrut 20 
Nisan 1341 tarih ve 2157 numaralı tezkerede senei 
halİyede deruhtei mesuliyet suretiyle dahi muamele 
ifası mümkün oîamıyacağı anlaşılmasına ve 1341 se
nesi için kabul olunan tahsisatın kadro mucibince 
tevzii halinde elyevm münhal bulunan Bitlis, Van, 
Muş gibi hasbelhal haizi ehemmiyet olan vilâyetlere 
gönderilecek valilere 6 000 kuruştan ziyade maaş 
itasına imkân olmadığı gibi bu kadar maaşla hava-
lii mezkûrenin icabatını ihata ve idare edebilecek 
zevatın tayin ve izamı gayrı kabil bulunmuş olma

sına mebni Meclisi Âlice 1338 senesinde kabul ve za
manla mukayyet olmamak itibariyle müteakip sene
lerde tatbik edilmiş olan Besim Beyin teklifi muci
bince ımıamele ifa olunması hususunun temini rica 
olunmuştur. İşaratı vakıa hakikaten şayanı tezekkür 
görülmüş olduğu cihetle bu hususta Meclisi Âlice 
nmktazi muamelenin ifası ile Vekâleti Müşarünileyha-
ya mezuniyet itasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Valilere verilecek maaşat miktarının tayininde 
bütçede murakkam tahsisatı tecavüz etmemek üzere 
Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılması hakkında 
Başvekâletten varit olarak Heyeti Umumiyece en
cümenimize havale buyrulan tezkere tetkik ve mü
zakere olundu. 

Birinci Büyük Millet Meclisince müttehaz bir 
karar mucibince 1339 seneside Dahiliye Vekâletinin 
bu serbesti dahilinde ifayi muamele ettiği, 1340 se
nesinde Divan Muhasebatça vuku bulan itiraz üze
rine Vekâletin deruhtei mesuliyet suretiyle ayni şe
kilde hareket eylediği senei haliyede ise deruhtei me
suliyet suretiyle de muamele ifasına imkân kalmamış 
olup halbuki tahsisatın kadro mucibince tevzii halin
de elyevm münhal bulunan Bitlis, Van, Muş gibi has
belhal haizi ehemmiyet olan vilâyetlere gönderilecek 
valilere altı bin kuruştan ziyade maaş itasına imkân 
olmadığı ve bu miktar maaşla havalii mfezkûrenin 
icabatma muvafık zevat tayin ve izamı kabil olama
dığı anlaşılmış ve Dahiliye Vekâletinin 127 nci fas
lının birinci maddesindeki miktar tahsisatı tecavüz 
etmemek şartıyle valilere verilecek maaşatın tayinin
de Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılmasında bir 
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mahzur görülmemiş olduğundan keyfiyet Heyeti Ce-
lilenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Kâtip 
Mazbata Muharriri Konya 

Şakır 
Aza Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza , Aza 

Gaziantep İsparta 
Ahmet Remzi Mükerrem 

Aza 
Saruhan 
Reşat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

REİS — Efendim; Encümenin mazbatasını reyi 
âlilerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKER EEDİLEN MEVAD 

25. — Mücadelei Milliye esnasında maksadı ul
vînin istihsaii için hidematı fedakâraneleri mesbuk 
olan (186) zatın İstiklâl Madalyalarıyle taltifleri 
hakkında Başvekâletten mevrut beş kıta tezkere ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mücadelei Milliye esnasında maksadı ulvînin hu
sulü için hizmet ve fedakârlıkları mesbuk olduğu ci
hetle İstiklâl Madalyasıyle lüzumu taltifleri Müda
faai Milliye Vekâleti Celilesinden mevrut 20.4.1341 
tarih ve muamelâtı zatiye dairesi 545 numaralı tez
kere ile teklif edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
21 . 4 . 1341 tarihli içtimaında ledettetkik Meclisi 
Âliye arzı tensip olunan dört zata ait teklif vara
kası lef fen takdim kılınmıştır. Müztezasının müsta
celen ifa ve neticesinin imhasına müsaade buyurul-
masını rica eylerim efendim. * 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mücadelei Milliye esnasında muhtelif cephelerde 

ve dahilî isyanların itfasında bilfiil'hizmet ve yarar
lıkları meşhut olduğu cihetle İstiklâl madalyası ile 
taltifleri Dahiliye Vekâleti Celilesinden mevrut 
16 . 4 . 1341 tarih ve 16/5052 idarei umumiye mü
düriyeti numaralı tezkere ile teklif edilen İcra Ve
killeri Heyetinin 21 . 4 . 1341 tarihli içtimaında 
ledettetkik Meclisi Âliye arzı tensip olunan altmış 
altı zatın esamisini havi cetvel ile teklif varakaları 
leffen takdim kılınmıştır. Müktezasının müstacelen 
ifasına ve neticesinin imhasına müsaade buyurıılma-
smı rica eylerim efendim. 21.4.1341. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mücadelei Milliye esnasında maksadı ulvînin is

tihsali için hidematı fedakâraneleri mesbuk olduğu 
cihetle İstiklâl Madalyası ile taltifleri Dahiliye Ve
kâleti Celilesinden mevrut 19 Nisan 1341 tarih ve 
5126/1608 (idarei umumiye müdüriyeti) numaralı 
tezkere ile teklif edilen ve İcra Vekillerinin 21.4.1341 
tarihli içtimaında ledettetkik Meclisi Âliye arzı ten
sip olunan 25 zatın esamisini muhtevi cetvelle buna 
müteferri teklif varakaları leffen takdim kılınmıştır. 
Müktezasının müstacelen ifasına ve neticesinin im
hasına müsaade buyurulmasını rica edjerim efendim. 

Başvekil 
İsmet: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mücadelei Milliye esnasında Çatalça'da maksadı 

ulvînin istihsali için hidematı fedakâraneleri mesbuk 
olduğu cihetle İstiklâl Madalyası ile taltifleri Mü
dafaai Milliye Vekâleti Celilesinden mevrut 20.4.1341 
tarih ve muamelâtı zatiye dairesi 111 numaralı tez
kere ile teklif edilen ve İcra Vekilleri j Heyetinin 21 
Nisan 1341 tarihli içtimaında ledettetkik Meclisi Âli
ye arzı tensip edilen onbir zatın esamisini havi cet
velle teklif varakaları leffen takdim kılınmıştır. Mük
tezasının müstacele nifasına ve neticesinin imhasına 
müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cemilesine 
Mücadelei Milliye esnasında maksaidi ulvînin is

tihsali için fedakârane hizmetleri meşhjut olduğu ci
hetle İstiklâl Madalyasıyle taltifleri Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesinden mevrut 20 .. 4 . 1341 ta
rih ve Muamelâtı Zatiye dairesi 1111 numaralı tez-
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kere ile teklif edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 21 
Nisan 1341 tarihli içtimaında ledettetkik Meclisi Âli
ye arzı tensip olunan seksen zatın esamisini muhtevi 
cetvel ile teklif edilen varakaları leffen takdim kılın
mıştır. Muktezasının müstacelen ifa ve neticesinin 
imhasına müsaade buyurulmasını rica eylerim efen
dim. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Mücadelei Milliyede muhtelif millî cephelerde fe-

dakârane ifayi hizmet edip İstiklâl Madalyası ile tal
tifleri inha olunan 186 zata ait, Başvekâletin beş 
adet tezkeresiyle mevrut defterleri, teklif ve inha 
varakalarını tetkik ettik. 

Encümenimiz, bunlardan 146 zatın İstiklâl Ma-
dalyasıyle taltifini kararlaştırmış, 28 zata ait inha 
varakalarını reddetmiştir. 12 isim defterde muharrer 
olduğu halde inha varakaları zühul etmemiştir. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Namına 
Ekrem 

Kâtip 

Aza 
Siverek 
Kadri 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Mahmut Nedim 
Aza 

Recai 

Aza 

Aza Aza 

Birinci Defter 

ikinci kolordu kumandanı mirliva Ali Hikmet Pa şa bini ismail 
Birinci kolordu kumandanı mirliva izzettin Paşa bini Ataullah 
Berlin sefiri mirliva Kemalettin Paşa bini Abdür^ahman 
Sekizinci Kolordu Kumandan Vekili Miralay Salih Bey bini Hüsamettin 

ikinci Defter 

Kırmızı 

» 
» 

Beyaz Turul kazası kaymakamı Cevdet Bey 
Demirci kazası Kaymakamı Emin Bey » 
Gemlik Kazası Kaymakamı ibrahim Bey >' 
Mudanya'ma- istirdadında şehit olan sekiz Mudan a'lı namına inşa edilen abideye talik edil

mek üzere » 
İçel Bulacalı Nahiyesi Müdürü Yusuf Bey » 
Ordu Halk fırkası Erkânından hazinedarzade Mustafa Bey ve Ali Paşa Zade Ziya Bey » 
Kula'nm Kızılaya Mahallesinden iki numaralı akıncı müfreze kumandanı ihsan oğlu Meh

met efe. » 
Kula'nm Seyitali Mahallesinden Çil zade Abdürrahman »< 
inebolu Müdafaai Hukuk Heyeti » 
Müftü Ahmet Efendi » 
Kaba Ali Zade Mehmet Efendi » 
Tarmandı Zade Salih Efendi »» 
Karagülle Zade Hüseyin Efendi » 
Battal Zade Mustafa Efendi » 
Ömer Zade Ahmet Rahmi Efendi » 
Küre kasabası ilk tedrisat mektebi muallimin Hafız Osman Efendi » 
inebolu'nun Hatibağı Mahallesinden kayıkçılar kethüdası gözlük zade llyas Kaptan » 
Balıkesir Müdafaai Hukuk azasından Karesi Mebusu Şuuri Bey » 
Balıkesir Müdafaai Hukuk Millî süvari Efradından Keçeci Hafız Emin Beyzade Mehmet » 
izmir Lisesi Edebiyat Muallimi Abdullah Beyzade Esat Bey » 
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Eskişehir'in Hacı Ali Bey Mahallesinden Ali Ulvî Bey Beyaa! 
Orta mahalleden Arif Bey » 
Paşa Mahallesinden Hacı Emin Beyzade Arif Bey » 
Akçaalan Mahallesinden Süleyman Efendi » 
Hoşnudiye Mahallesinden Köprülü Halil Ağa » 
Ferace Mahallesinden Hacı Veli Zade Hüseyin Efendi » 
Akçaalan Mahallesinden Carbık zade Osman Efîndi » 
Paşa Mahallesinden Semiz Zade Abdürrahman Efendi » 
Ihsaniye Mahallesinden Hoca Zade Sahabettin Efendi » 
Yenimahalleden Dülgerzade Kâzım Efendi » 
Aziziye Kazasının Rüştiye Mahallesinden Ahmet Remzi Oğlu Ali Rıza Efendi » 
İnebolu Çatalzeytin Nahiyesinden İnce Mustafa Zade Davut ve Süleyman » 
Karahalil Zade Şükrü » 
Hızıoğullarından Mehmet » 
Karaosman Zade Abdullah » 
Halil oğlu Mehmet Nafiz Ağa » 
înce Mustafa Zade Halil Hilmi Efendi » 
Soytarı oğlu Tahir Çavuş •» 
Kuruçay Halk fırkası Reisi Mahmut ve Azasından Osman Şerif ve Hüsnü ve Şeyhsuvar Zade 

Salih, Hüseyin, Ali, Haydar ve Rifat ve Hayri ve Hakkı ve Şükrü ve Nurî ve Said ve Zühtü Efen
diler » 

Aziziye Müdafaai Hukuk Azasından ve Ihsaniye Mahallesinden Tosun Zade Belediye Reisi 
Halit Efendi » 

Rüştiye Mahallesinden Karaahmet Zade Şevket Ağa » 
Rüştiye Mahallesinden Hanpiri Zade ve Halk Fır-ası Heyeti idaresi Kâtibi Ali Rıza Bey » 
Bolu Belediye Reisi Hakkı Efendi » 
Bolu Encümeni Umumî Azasından Tahir Bey » 
Bolu Dertli Gazetesi Sermuharrir ve sahibi dava vekillerinden Saip Bey » 
ihtiyat zabitanından Kemal Bey » 
Bolu Nafıa Turuku Hususiye . Serkondöktürlerinden Mustafa Şükrü Efendi » 
Tüccardan LeblebiciZade Ahmet Efendi » 
Belediye Azasından Aşk Zade Mehmet Efendi » 
Belediye Azasından Geyikçi Zade Tevfik Efendi » 
Hacı Durmuş Zade Mustafa Efendi » 
ihtiyat Zabitanından Razi Bey » 
Bolu Telgraf Muhabere Memuru Zühtü Efendi » 
Belediye Azasından Refik Efendi s> 
Hapishane Müdürü Veli Bey » 
Akşehir Telgraf Müdürü izzet Efendi » 

Üçüncü Defter 

Çatalca Mebusu Şakir Bey Kırmızı 
Bayezıt Jandarma Kumandanı Derviş Bey bini Ahmet Dimitoka »• 
Denizli Jandarma Efradı Cedide Mektebi Müdürü Muhsin Vehbi Efendi Erenköy » 
Dahiliye Vekâleti Yaveri Arif Efendi » 
Edirne Merkez Jandarma Taburu Kumandanlığından Ahmet Faik Bey Beyaz 
izmit Seyyar Jandarma Taburu Zabitanından Hikmet Kenan Efendi » 
Edirne'nin Hafsa Kazası Jandarma Kumandanı Şaban Efendi » 
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Hazinedar Çiftliği Sahibi Hüseyin Bey 
Kâğıthaneli Nazmi Bey 
Ali Bey Köylü Mahmut Ağa 
Ağaçlı Köylü Murat Hoca 
Çatalca Müdafaai Hukuk ve Sabık Belediye Reisi Eşraftan Hay d Bey 
İğne Ada Eşrafından Haydar Bey 
Silivri Eşrafından Hüseyin Kâzım Bey 
İstanbul'da Eyüp civarında Sai Ocağı Bölükbaşısı Yusuf Efendi 
Istranca Köyünden Hacı Ali Efendi İstranca Müdafaai Hukuk ve Halk 

Beyaz 
» 

Fırkası Heyeti 
Reisi 

Trakya Heyeti Merkeziye Azasından Çatalca Mebusu sabıkı Hayrettin Bey 
Trakya Heyeti Merkeziye Azasından ve Edirne Eşrafından Kasım Efendi 
Edirne Polis Müdürü sabıkı Rifat Bey 
Heyeti Merkeziye Azasından Kırkkilise Belediye Reisi Dingil oğlu Şevket Bey 
Sabık Çatalca Muhasebei Hususiye Müdürü Murat Bey 
Sabık Maarif Müfettişlerinden Necati Efendi 
Çatalca Müftüsü Osman Efendi 
Sabık Çatalca Müdürü Muharrem Bey 
Dahiliye Vekili Erkânı Harp Kaymakam Cemil Bey Salih Raşit istanbul 
Piyade Kaymakam Mehmet Bey Zekeriyya Kökili 
Erkânı Harbiye Mektebi Müdavimlerinden Piyade Binbaşı Şerif Bey Mustafa Edirne 
Piyade Binbaşı Bahattin Efendi Sami Üsküdar 
Sahra Topçu Binbaşı Sabri Efendi Süleyman İstranca 
Fırka 7 Topçu Tabur 2 Kumandanı Ağır Topçu Binbaşı Agâh Efendi Derviş Erzurum 
Polatlı Cephane Deposunda Piyade Yüzbaşı İbrahim Zihni Efendi Mustafa Eskizara 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Mazhar Efendi Salih Kirkkilise 
istihkâm Mülâzsmıevvel Raşit Efendi Hamza Köprülü 
Süvari Fırka 2 Alay 13'de Süvari Yüzbaşı Hüseyin Efendi Mehmet Filibe 
Mütekait Piyade Mülâzımıevvel Murat Efendi Mustafa Beykoz 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kırmızı 
» 

Beyaz 
» 
» 
» 

Kırmızı 
»' 

Beyaz 
Kırmızı 

» 

Beşinci Defter 

Piyade fırka 1 Kumandanı Miralay Derviş Bey Tevfik Yenice Vardar Kırmızı 
Ertuğrul Mebusu Mütekait Miralay İbrahim Bey Mustafa Bursa » 
İki numaralı Divanı Harp azasından Miralay Meh "et Şefik Bey Selim Eskihamam » 
Piyade Kaymakam Mehmet Riza Bey Hüseyin Sivas » 
Mütekait Süvari Kaymakam Hüsamettin Bey Eşref istanbul >y 
Piyade Binbaşı Hüseyin Hilmi Efendi Mehmet Kırkkilise » 
Piyade Binbaşı Hasan Tahsin Efendi Hafız Mustafa Edirne Beyaz 
Piyade Binbaşı Hüseyin Hüsnü. Efendi Harput » 
Piyade Binbaşı Akif Efendi Ahmet Hacı Kadın » 
Süvari Binbaşı Tevfik Efendi Hayrullah Samatya » 
Süvari Binbaşı Ahmet Hakkı Efendi İsmail Gaylan »' 
Piyade Binbaşı Vasfi Efendi Emin Sultan Selim Kırmızı 
Piyade Yüzbaşı Halil Efendi İsmail Antalya Beyaz 
Piyade Yüzbaşı Rıza Cenani Efendi Recep Kasımpaşa Kırmızı 
Piyade Yüzbaşı Yusuf Sezai Efendi İbrahim Etem Edirne » 
Piyade Yüzbaşı Recep Efendi Mehmet Arif İstanbul » 
Piyade Yüzbaşı Cemil Efendi Hafız Bayram Van »i 
Sahra Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi Mustafa Asım Edirne » 
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Piyade Yüzbaşı Ferit Efendi Bahattin Makriköy Beyaz 
Piyade Yüzbaşı Neşet Efendi Rıdvan Kabasakal » 
Piyade Yüzbaşı Şerafettin Efendi Hasan Üsküdar » 
Piyade Yüzbaşı Faik Efendi Ali Hacıkadın * » 
Sahra Yüzbaşı Asım Efendi Ahmet İstanbul » 
Süvari Yüzbaşı Bekir Fevzi Efendi Hüseyin Sivas » 
Süvari Yüzbaşı Hasan Efendi Kâmil Çanakkale » 
Süvari Yüzbaşı Ali Sait Efendi ismail Hakkı İnadiye » 
Mütekait Süvari Yüzbaşı Hayrettin Efendi Fuat istanbul » 
Piyade Mülâzımıevvel Remzi Efendi Ali Selimiye Kırmızı 
Piyade mülâzımıevvel Emin Efendi Süleyman Adana » 
Piyade Mülâzımıevvel Hilmi Efendi Ahmet Petriç Beyaz 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisisani Yaveri Piyaie Mülâzımıevvel Kâzım Efendi Mahmut 

Kırşehir ~ y 
Afyon Merkez Jandarma Takım Kumandanı Piyade İhtiyat Mülâzımıevvel İbrahim Fevzi 

Efendi İsmail Hakkı Niğde Kırmızı 
Fırka 3 Kafkas şube l'de piyade mülâzımısani Muharrem Lütfi Efendi Hüseyin Sivas » 
Malûl Topçu İhtiyat Mülâzımısani Halil İbrahim Efendi Hacı Mehmet Denizli » 
Piyade Binbaşı Ali Ratib Efendi Reşat Behçet Uzunköprü » 
Konya'da mukim Mütekait Piyade Binbaşı Şeyh Saadettin Efendi Ahmet Leskofça » 
Piyade Yüzbaşı Ali Hıfzı Efendi Tevfik Kesriye Beyaz 
Erkânı Harbiyei Umumiye Daire Müdürü Piyade Binbaşı Rahmi Efendi İbrahim Kocamus-

tafapaşa » 
Erkânı Harbiyei Umumiye Şube 4'te Piyade Yüzbaşı Arif Hikmet Efendi Hüsamettin İs

tanbul Kırmızı 
Piyade İhtiyat Mülâzımısani Tahir Efendi Osman İzmir » 
Üçüncü Ordu Müfettişi Ferik Kâzım Paşa Hazretleri Hakkı Diyarbekir » 
Fırka 7 Kumandanı Mirliva Osman Şevket Paşa Hazretleri Defterdar Beyaz 
Piyade Yüzbaşı Süleyman Efendi Mehmet Filibe Kırmızı 
Siirt Mebusu Piyade Binbaşı Mahmut Nedim Efendi Mehmet Rüştü Kozka ». 
Bozok Mebusu Jandarma Kaymakamı Salih Bey Cafer Selanik »ı 
Büyük Millet Meclisi Evrak Müdürü Sahra Yüzbaşı"Nusret Efendi Mehmet Ali Erzurum »> 
Mektebi Harbiyede ikmali tahsilde Piyade Mülâzımıevvel Ali Fethi Efendi İsmail Remzi 

Siroz » 
Müdafaai Milliye Kaleminde Ağır Topçu Mülâzımıevvel Nazmi Efendi Ahmet Yafa » 
Müdafaai Milliye Şifre Kalemi Müdürü Ağır Topçu Yüzbaşı Halit Efendi Hüseyin Rüştü 

İzmir » 
Riyaseti Cumhur Yaveri Sahra Topçu Yüzbaşı Ahmet Muzaffer Efendi Ali Rıza İstanbul »> 
Milis Mülâzımıevvel Osman Efendi Üsküp 58 :» 
Milis Yüzbaşı Kafa Zade Nâzım Bey Bozok 49 Kırmızı 
Milis Zabit Vekili Celâl Efendi Mehmet Bozok - Köseoğlu 193 » 
Milis Mülâzımıevvel Ahmet Efendi Hacı Seyit Yozgat - Nohutlu Balâ 60 » 
Milis Takım Başı Bekir Efendi Halil Yozgat - Yazıcılar Karyesi » 
Muhabere Mülâzımıevvel Osman Nuri Efendi Agâh İstanbul Beyaz 
Muhabere Mülâzımıevvel İhsan Efendi Seyit İbrahim Üsküdar »> 
Müdafaai Milliye Komisyonu M. Z. Şubesinde sınıf 1 Kâtip Ahmet Beycan Efendi Osman 

Bayram Topkapı » 
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îstanbul Merkez İnzibat Bölük Kumandanı Piyade Yüzbaşı Selâmi Efendi Osman Koca-
mustafapaşa Beyaz 

Erkânı Harbiyei Umumiye Muhabere ve' Muvrg <ala Dairesinde Piyade Yüzbaşı Nuri Hulusi 
Efendi Kadri Kavak % 

Erkânı Harbiyei Umumiye şifre zabiti Piyade Yüzbaşı Vasfi Efendi îbrahim îstanbul » 
Milis Mülâzım îbrahim Efendi Hacı Yakup Sungurlu Kadılı Karye »ı 
Üsküdar taharri Başmemuru Milis Yüzbaşı Sadık Efendi Abdullah Şumnu Kırmızı 

REÎS — Efendim; Encümen mazbatasını reyini
ze koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

26. — 400 numaralı kanuna tevfikan alâkadar 
makamat tarafından vuku bulan inha üzerine (164)-
zatın takdirname Ue taltifleri hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/445) ve Müdafaai Milliye Encü
meni Mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

30 . 12 . 1340 tarih ve 6/2682 ve 28 . 3 . 1341 ve 
6/1623 numaralı tezkerelere zeyldir. 

Dörtyüz numaralı kanuna tevfikan alâkadar ma
fevk makamat tarafından vuku bulan inha üzerine 
takdirname ile lüzumu taltifleri Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celilesinden mevrut 16 . 4 . 1341 tarih ve Mua
melâtı Zatiye dairesi 1112 numaralı tezkere ile teklif 
edilen 164 zatın esamisini muhtevi defter ile buna mü-
teferri inha evrakı leffen takdim kılınmıştır. Mukte-
zasının müstacelen ifasına ve neticesinin imbasına mü
saade buyrulmasını rica eylerim. 

Başvekil 
îsmet 

Heyeti Umumiye 
Mücadelei Milliyede Fevkalâde hizmetleri sebke-

den 164 zabitin takdirname ile taltifleri hakkında Baş
vekâletten mevrut teklif ve inha evrakını tetkik ettik. 

Mezkûr 164 zabitten 147 adedinin takdirname ile, 
bir zabitin îstiklâl Madalyası ile taltifi ve 16 adedinin 
inha varakalarının reddolunması encümenimizce ten
sip edilmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Rize Kâtip 
Ekrem Ekrem 
Aza Aza 

Mahmut Nedim Siverek 
Kadri 

Aza Aza 
Recai 
Aza Aza 

Takdirname ile Taltif edilenler 
Fırka 12 Alay 35 Kumandan Muavini Piyade Kay

makam Sefer Bey Sadık Dimituka. 
Fırka 3 Kafkas Alay 11 Kumandan Muavini Pi

yade Kaymakam Murat Bey Arif Üsküdür. 
Sıhhiye Dairesi 2 Şube Müdürü Tabip Kaymakam 

Mehmet Raif Bey Mustafa Kocamustafapaşa. 
Piyade Binbaşı Ahmet Ferit Efendi Hasan Harput. 
Piyade Binbaşı îzzet Pasak Efendi îsmail Hakkı 

Manyas. 
Süvari Binbaşı Osman Nuri Efendi Mehmet Kâ

mil Sivas. 
îzmir mevkii müstahkiminde ağır topçu Yüzbaşı 

Ali Faik Efendi Hüsnü Girit. 

Fırka 15 Alay 56 Bölük 8 Piyade Yüzbaşı Cev
det Efendi Hamit Amasya. 

Erkânı Harbiye Mektebinde tahsilde ağır topçu 
Yüzbaşı Ali Besim Efendi Halil Hulusi Sarayköy. 

Fırka 15 Alay Topçu Bölük 4 Yüzbaşı Mehmet 
Efendi Ahmet Edirne. 

Ordu Dairesi 3 Şube Piyade Yüzbaşı Süleyman 
Sırrı Efendi Mehmet Zihni Kozan. 

Fırka 17 Makineli Tüfek Zabiti Piyade Yüzbaşı 
Hüseyin Faik Efendi Mehmet Bursa. 

Fırka 1 Alay 4 Bölük 7 Mülâzımıevvel Şerafettin 
Efendi Abdulhamit Elmalı. 

Fırka 6 Alay 51 Tabur iki zabti piyade mülâzımı-
evelli Hayri Efendi Arif Hikmet Ortaköy. 

Fırka 16 Alay 43 Tabur 2 Bölük 8 Piyade Mü-
lâzımıevveli Esat Hayrullah Efendi Mehmet Mesut 
îstanbul. 

Hafik şubesi Hesap memuru sınıfı evel kâtip Adil 
Efendi Şükrü Erzurum. 

Urfa Hudut Taburu Bölük 4 Kumandanı Piyade 
Yüzbaşı Abdulkerim Efendi Zülfikar Mardin. 

Gaziantep Şube Muamelât Memuru Piyade Yüz
başı Mehmet Salih Efendi Şerif Rumkale. 

Fırka 2 Alay 2 Kumandanı Piyade Kaymakam 
Ali Timur Bey Süleyman Pirlepe. 

Fırka 57 Topçu Alayı Bölük Dört Kumandanı 
Sahra Yüzbaşı Mahmut Efendi Osman Pireveze. 
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tkinci Sınıf İhtiyat Mülâzımıeveli Yusuf Ziya 
Efendi Hacı Mustafa Akşehir. 

Sekizinci Kolordu Serbaytarı Baytar Kaymakam 
Âli Rıza Bey İsmail İbrahim. 

Fırka 1 Liva Makineli.Tüfek Zabiti Piyade Yüz
başı Ahmet Memduh Efendi Veli Üsküp. 

Urfa Şubesi Muamelât Memuru Süvari Yüzbaşı 
Sait Hikmet Efendi Ömer Sivas. 

On ikinci Hudut Taburu Bölük 2 de Piyade Mü-
lâzımıevvel Tevfik Efendi Mustafa Sabri Vefa. 

Süvari Fırka 7 Aşiret Mülhakı Süvari Yüzbaşı 
Mehmet Kâzım Efendi Hacı Hasan Karahisar. 

Süvari Fırka 7 Aşirette Süvari Binbaşı Veli Efen
di Ali Erzurum. 

Fırka 41 Alay 41 Bölük Ağır Mülâzımıevvel Cev
det Efendi Sabri Trabzon. 

Fırka 61 Alay 159 Kumandan Muavini Piyade 
Kaymakam Firuz Bey Derviş Van. 

Askerî Fabrikalar Mubayaat Komisyonu Âzasın
dan Sahra Yüzbaşı İhsan Efendi Ahmet Ereğli. 

Konya İdadisi Terbiyei Bedeniye muallimi Sü
vari Binbaşı Muzaffer Efendi Hacı Osman Kayseri. 

Mütekait Piyade Binbaşı Hasan Tahsin Efendi Hü
seyin İstanbul. 

Fırka 12 Alay 34 Tabur Kumandanı Piyade Bin
başı Hüseyin Hüsnü Efendi Şakir Erzincan. 

İzmir Yüzyedi numaralı hastanede Eczacı Binbaşı 
Mehmet Nuri Efendi Osman Eğin (İstiklâl Madalya-
siyle taltif edilmiştir.) 

K 6 Ümera ve Zabitan Divan Harp Azasından Sü
vari Kaymakam Mustafa Hıfzı Bey Esat İstanbul. 

Mektebi Harbiyede Tahsilde Piyade Yüzbaşı İs
mail Hakkı Efendi Hasan İstanbul. 

Fırka 5 Kafkas Alayı Dokuz Bölük 1 K Piyade 
Yüzbaşı Mehmet Salim Efendi Şakir Sivas. 

Ankara Efrad Misafirhanesi Tabibi Tabip Bin
başı Abdullah Sıtkı Efendi Abdulgafur Kângırı. 

Mektebi Tıbbiye İaşe Zabiti Piyade Mülâzımıevvel 
Rıdvan Efendi Asaf Filibe. 

Mektebi Tıbbiye Müzakere Tabibi Tabip Binbaşı 
İbrahim Cemal Efendi Mehmet Tevfik İstanbul. 

K 3 İstihkâm Şubesi Mülhakı İstihkâm Yüzbaşı 
Ahmet Hamdi Efendi Süleyman Cerrahpaşa-

Açıkta Piyade Yüzbaşı İbrahim Halil Efendi Ab
di Şam. 

Erkânı Harbiye Mektebi Lokantasına Memur Pi
yade Yüzbaşı Nusret Efendi Ali Erzincan. 

K 4 Muhabere Şubesi Müdürü Muhabere Yüzbaşı 
Süleyman Faik Efendi Hacı Efendi Van. 

İzmir Mevkii Müstahkem Şube bir de Piyade Yüz
başı Ahmet Akif Efendi Şerife Kabataş. 

Balıkesir Ahzı Asker Kalem Reisi Piyade Miralay 
Mehmet Emin 'Bey Emin İstanbul. 

Fırka 57 Alay 39 Bölük 5 Kumandanı Piyade 
Yüzbaşı Hüseyin Hamdi Efendi Mehmet Nuri Işkond-
ra. 

Fırka 23 Alay 31 Bölük 1 Kumandanı Piyade 
Yüzbaşı Ahmet Celâl Efendi Dursun Sürfe. 

K 5 Daire Müdüriyeti Hesap Memuru Muhtar 
Efendi Hüsnü Edirne. 

İhtiyat Piyade Mülâzımısani Mustafa Efendi Re
cep Bursa. 

Tatbikatı Baytariye Mektebi İnzibat Zabiti Ağır 
Topçu Yüzbaşı Hüseyin Efendi Ali Rıza Edirne. 

Halıcıoğlu Lisesi Riyaziye Muallimi İstihkâm Yüz
başı Lütfi Efendi Mustafa Görice. 

Müdafaai Miliye Vekâleti Daire Müdürü Ağır 
Topçu Yüzbaşı Mehmet Cemal Efendi Hacı Ali Er
zurum. 

Piyade İhtiyat Mülâzımısani Mehmet Sadık Efen
di Bahri Balıkesir. 

Piyade İhtiyat Mülâzımıevvel Ahmet Ekrem Efen
di Nuri Balıkesir. 

Açıkta Ağır Topçu Yüzbaşı Mustafa Cevat Efendi 
Murtaza Pirepol. 

İhtiyat Muvakkat Tüfekçi Ustası Salih Efendi An
talya. 

Ankara Ümera ve Zabitanı Divanı Harbi Azasın
dan Sahra Topçu Miralay Recep Vahi Bey Rüstem 
Kalkandelen. 

Fırka 6 Topçu Alayı Bölük 5 de Sahra Topçusu 
Mülâzımıevvel Halit Efendi Kâmil İstanbul. 

K 7 Muamelâtı Zatiye Mülhakı Süvari Yüzba
şı Ali Şevket Efendi Salih Nişantaşı. 

Boğaziçi Şubesi Muamelât Memuru Piyade Yüz
başı Mehmet Zekâyi Efendi Ömer Lütfi Haseki. 

Mektebi Tıbbiyei Askeriye Etibbasından Tabip 
Binbaşı Ahmet Raşit Efendi Ali Küçükpazar. 

Kandıra Ahzı Asker Şube Reisi Süvari Binbaşı 
Ahmet Hamdi Efendi Ali Çojrlu. 

K 2 İstihkâm Şubesi Müdürü İstihkâm Yüzbaşı 
Mahmut Zeki Efendi Mahmut Vodina. 

Piyade Yüzbaşı Hüseyin Efendi Hacı Ali Kara
mürsel. 

K 1 Ümera ve Zabittnı Divanı Harp Reisi Piya
de Miralay Reşit Bey Hüseyin Beylerbeyi. 
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Piyade Makineli Tüfek Müfettişliği Talim ve Ter
biye Şubesinde Piyade Yüzbaşı İzzet Efendi Hasan 
Hanya. 

Ağır Topçu Yüzbaşı Hüseyin Fehmi Efendi Meh
met Arif İstanbul. 

Fırka 41 Levazım Reisi Piyade Binbaşı Mehmet 
Tevfik Efendi Abdulkadir Beşiktaş. 

Tokat Hastanesi İnzibat Zabiti Piyade Mülâzımı-
evvel Mehmet Nadir Efendi Mesut Selanik. 

Piyade Binbaşı Selâhattin Efendi Derviş Sultan Se
lim. 

Beypazarı Ahzı Asker Şube Reisi Piyade Binbaşı 
Mehmst Raşit Efendi Ömer Perşenbe. 

Köyceğiz Ahzı Asker Şube Reisi Piyade Binbaşı 
Hafız Ferruh Efendi Mehmet Trablusgarp 

K 7 Muamelâtı Zatiye Mülhakı Süvari- Yüzbaşı 
Ömer Lütfi Efendi Selim Bursa. 

Mütekait Topçu Binbaşı Mehmet Muhtar Efendi 
Hacı Nihat Siruz. 

Süvari Fırka 2 Liva Kumandanı Süvari Miralay 
Ahmet Hamdi Bey Süleyman Erzincan. 

Fırka 11 Piyade Liva Kumandanı Piyade Miralay 
Talât Bey Raşit Bursa. 

Fırka 41 Alay 12 Kumandanı Piyade Kaymakam 
Abdulbaki Bey Mehmet Harput. 

Fırka İki Alay 18 Kumandanı Piyade Kaymakam 
Mustafa Hayrettin Bey Ömer Sivas. 

Karacasu Ahzı Asker Şube Reisi Piyade Binbaşı 
Osman Rafet Efendi Mustafa Bandırma. 

Fırka 6 Alay 50 Tabur 2 Kumandanı Piyade Bin
başı Mustafa Şakır Efendi Nâzım Van. 

Hafik Ahzı Asker Şube Reisi Piyade Binbaşı Ah
met Rifat Efendi Osman Diyarbekir. 

Balıkesir Ahzı Asker Şube Reisi Piyade Binbaşı 
Şevket Efendi Mehmet Ali Bayramiç. 

Fırka 9 Alay 28 Tabur K Piyade Binbaşı İbra
him Kâmil Efendi Rifat Arapkir. 

Fırka 12 Alay 35 Tabur Kumandan Muavini Pi
yade Binbaşı Mehmet Faik Efendi Hasan Bağlarbaşı. 

Fırka 2 Alay 18 Tabur Kumandanı Piyade Binba
şı Seyit Ahmet Efendi Hüseyin Sivas. 

Fırka 5 Kafkas Topçu Alay Bölük 4 K Sahra Yüz
başı Ahmet Hakkı Efendi Mehmet Işkodra. 

Maltepe Endaht Mektebi Heyeti Talimiyesinden 
Piyade Kaymakam Mehmet Halit Bey Mustafa Zincir-
likuyu. 

Fırka 2 Alay 6 T 2 Kumandanı Piyade Binbaşı 
Faik Efendi Malkoç Hasköy. 

İzmir Misafirhanei Askerî Tabibi Tabip Binbaşı 
İbrahim Naci Efendi Mehmet Kızanlık. 

Fırka 5 Kafkas Alay 13 T 1 Kumandan Muavini 
Piyade Binbaşı Mehmet Ziya Efendi Hacı Selim Van. 

Siirt Ahzı Asker Şube Reisi Süvari Binbaşı Meh
met Nâzım Efendi Ahmet Trabzon. 

Fırka 16 Topçu Alay 16 T 2 Bölük 5 Kumandanı 
Sahra Yüzbaşı Hayrettin Efendi Hüseyin Hüsnü Er
zincan. 

Erkânı Harbiye Mektebi Müdavimlerinden Sahra 
Yüzbaşı Naim Efendi Ziya Mat. 

K 5 Levazımında Piyade Yüzbaşı Ali Rıza Efendi 
Hulusi İstanbul. 
Fırka 3 Topçu Tabur Baytarı Yüzbaşı Mehmet Akif 

Efendi Ali İsparta. 
Mektebi Tıbbiye Dahiliye Etibbasmdan Tabip Yüz

başı Hüseyin Kâmil Efendi Ali Rıza İstanbul. 
Erkânı Harbiye Mektebi Şube 6 Müdürü Piyade 

Yüzbaşı Nazmi Efendi İbrahim Selimiye. 
Fırka 9 Alay 28 Bölüğü 6 Kumandanı Piyade Yüz

başı Abdulvahit Efendi Hafız Mustafa Vodina. 
Kars Mevkii Müstahkem Muhabere Zabiti Yüzbaşı 

Mustafa Yaşar Efendi Ahmet İnebolu. 
Fırka 9 Kafkas İstihkâm Bölük Kumandanı İs

tihkâm Yüzbaşı Mehmet Vehbi Efendi Salih Taşlıca. 
Müstafi Süvari Yüzbaşı Mehmet Ali Efendi Ahmet 

İstanbul. 
Mevkii Müstahkem Müfettişlik Kaleminde İstih

kâm Yüzbaşı Kusuf Kenan Efendi Sahabettin İstan
bul., 

Erkânı Harbiye Mektebi Daire Müdürü Piyade 
Yüzbaşı Alaattin Efendi Yahya Manastır. 

Fırka 12 Alay 36 T 1 K 3 Kumandanı Piyade 
Yüzbaşı Hüsnü Efendi Salih İzmir. 

Fırka 9 Alay 29 K 7 Kumandanı Piyade Yüzbaşı 
Süleyman Efendi Rasim Rusçuk. 

İstanbul Efrad Divanı Harbi Azasından Piyade 
Yüzbaşı Mustafa Efendi Hüseyin İstanbul. 

Fırka 12 Alay 34 K 10 Kumandanı Sınıf 2 İhti
yat Yüzbaşı Hasan Basri Efendi İbrahim Karahisar. 

Fırka 12 Alay 34 K 3 Kumandanı Piyade Yüzbaşı 
Osman Efendi Abdullah Macuncu. 

Fırka 5 Kafkas Emir Zabiti Piyade Yüzbaşı Mus
tafa Kâzım Efendi İsmail Sivasi 

Çatalca Mevkii Müstahkem Bölük 37 Kumandanı 
Ağır Yüzbaşı Musa Kâzım Efendi Hacı Mehmet Van. 

Fırka 16 Alay 44 K 3 Kumandanı Piyade Yüzbaşı 
Mehmet Nihat Efendi İsmet Beylerbeyi. 

Mektebi Tıbbiiyei Askeriye Dahiliye Tabibi Tabip 
Yüzbaşı Osman Efendi Hoca Ali Bursa. 
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Fırka 1 Alay 5 K 5 Kumandanı Piyade Yüzbaşı 
Muharrem Ramız Efendi Mustafa Pireştine. 

Fırka 1 Alay 3 K 1 Piyade Mülâzımıevvel Nu
rettin Efendi Ömer İstanbul. 

Fırka 41 Alay 16 K 2 Piyade Mülâzımıevel Muh
lis Efendi Musa Diyarbekir. 

Fırka 12 Topçu Alay 12 K 2 Sahra Mülâzımıevvel 
Halit Efendi Hamit Sofular. 

Fırka 12 Alay 36 K 9 da Piyade Mülâzımıevvel 
Zahit Efendi Ömer istanbul. 

İzmir Mevkii Müstahkemi emrinde Sahra Mülâ
zımıevvel Galip Efendi Ahmet Süleymaniye. 

Fırka 17 Alay 62 K 4 Piyade Mülâzımıevvel Ha
lil Efendi Mesut Bingazi. 

Şarkikaraağaç Ahzı Asker Şubesi Muamelât Me
muru Piyade Yüzbaşı İzet Efendi Zeynel Kerkük. 

Fırka 2 Topçu Alay 2 K 4 de Sahra Mülâzımıev
vel Ahmet Sırrı Efendi Mehmet Tevfik Erzurum. 

Fırka 1 Alay 5 de Piyade Mülâzımıevvel Mehmet 
Zeki Efendi Mehmet Ali Kadıköy. 

Fırka 9 Alay 29 Bölük 4 Piyade Mülâzımıevvel 
Bayram Efendi Mustafa Van. 

Süvari Fırka 2 Alay 2 de Süvari Mülâzımıevvel 
Recep Vehbi Efendi Abdürrahman Manastır. 

Fırka 5 Kafkas Alay 13 Bölük 2 Piyade Yüzbaşı 
Ahmet Şerefettin Efendi Ahmet Sivas. 

Fırka 9 Topçu Alay 9 Tabur Emir Zabiti Sahra 
Mülâzımıevvel Bedri Efendi Mustafa Erzurum. 

İzmir Mevkii Müstahkeminde Tabur 16 Emir Za
biti Ağır Mülâzımıevvel Suphi Efendi Zekeriya İstan
bul. 

Fırka 41 Alay 16 Emir Zabiti Piyade Mülâzımı
evvel Ahmet Raif Efendi Adem Hilmi Akova. 

Fırka 12 Alay 36 T 1 Emir Zabiti Piyade Mülâ
zımıevvel İsmet Efendi Hüsnü Karahisar 

Fırka 16 Topçu Bölük 5 Sahra Mülâzımıevvel 
Mehmet Suphi Efendi Said Antakya. 

Fırka 2 Alay 18 Bölük 8 de Piyade Mülâzımıevvel 
Abdülhamit Efendi Saki Kerkük. 

Fırka 9 Alay 9 Bölük 1 Sahra Mülâzımısani Ke-
mâlettin Efendi Halil Erzincan. 

Fırka 7 Topçu Alay 7 Bölük 4 Batarya Zabiti 
Ağır Mülâzımıevvel Osman Pertev Efendi Ömer Beşik
taş. 

Süvari Fırka 14 Alay 5 Bölük 3 Süvari Mülâzımı
evvel Mehmet Nuri Efendi Hacı Sinan Diyarbekir. 

İzmir Mevkii Müstahkem Ağır Topçu Alay 15 Ta
bur 12 Emir Zabiti Ağır Mülâzımıevvel Yusuf Niya
zi Efendi Osman Nevşehir. 

Fırka 57 Alay 39 Bölük. 7 Piyade Mülâzımıevvel 
Muharrem Efendi Mustafa Kosova. 

Fırka 61 Alay 174 Bölük 4 de Piyade Mülâzımı
evvel Naci Efendi Rifat İstanbul. 

K 1 Alay 5 Bölük 8 de Piyade Mülâzımıevvel Ah
met Hicri Efendi Muharrem Sivas. 

K 7 Makineli Tüfek Zabiti Piyade Yüzbaşı Ömer 
Faruk Efendi Abdülhamit Fatih. 

Fırka 3 Topçu Alay Kumandan Muavini Sahra 
Topçu Binbaşı Sadık Efendi Abdürrahman İstanbul. 

Pazarcık Ahzı Asker Şube Reisi Piyade Binbaşı 
Abdürrahman Efendi Ali İstanbul. 

K 5 Topçu Alay Tabur 1 Bölük 2 Kumandanı 
Sahra Yüzbaşı Ali Yaver Efendi Hacı Mehmet Süley
maniye. 

Fırka 3 Topçu Alay Tabur 1 Bölük 1 Takım Za
biti Sahra Mülâzımıevvel Nazmi Efendi Osman Har-
put. 

Fırka 41 Alay 12 Tabur 1 Bölük 2 Piyade Mülâzı
mıevvel Mehmet Bazu Efendi Mehmet Rumkale. 

Nazilli Ahzı Asker Şube Reisi Binbaşı Tahsin Hul-
ki Efendi Mehmet Vidin. 

K 8 Topçu Alayı Sahra Yüzbaşı Mehmet Tevfik 
Efendi Hasan Sivas. 

Karakeçili Aşireti Süvari Alayı Bölük 1 Kuman
danı Milis Burhanettin Efendi Hüseyin İstanbul. 

REİS —- Efendim; Encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler 
ellerinik aldırsın.. Kabul edildi efendim. 

27. — Vatanın harimi ismetinde vuku bulan teca
vüze karşı ilk defa müdafaana bulunan Gaziantep 
ve Maraş. Vilâyetleri şahsiyeti maneviyelerinin birer 
kıta kırmızı kurdeleli İstiklâl Madalyası ve taltifleri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/428} ile Adana Me
busu Zamir Beyin, Adana'nın şahsiyeti maneviy esinin 
İstiklâl Madalyası ile taltifine dair takriri (41287) Ay
dın Mebusu Mithat Bey ile Refikinin Cidali Milliye 
bütün mevcudiyetiyle iştirak eden Aydın Vilâyetinin 
şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurdeleli İstiklâl Ma
dalyası verilmesi hakkında takriri (4/289) ve Urfa 
Mebusu Refet Beyin, Cidali Milliye bütün varlığı ile 
iştirak eden Urfa Vilâyetinin şahsiyeti maneviyesine 
kırmızı kurdeleli İstiklâl Madalyası itası hakkında 
takriri (4/290) ve Müdafaai Milliye Encümeni Mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır : j 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti (fcelilesine 

Vatanın harimi ismetinde vuku bulan tecavüze 
karşı ilk defa Müdafaatta bulunan Gaziantep ve Ma-
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raş Vilâyetleri Şahsiyeti Maneviyelerinin birer kıta 
kırmızı kurdeleli istiklâl Madalyası ile taltifi Gazian 
tep Mebusu ve sabık Maraş ve Gaziantep Havalisi 
Umum Kuvayi Milliye Kumandanı Kılıç Ali Beyin 
inhasına atfen Dahiliye Vekâleti Celilesinden mev
rut 29 . 1 . 1341 tarih ve îdarei Umumiye Müdüriyeti 
1237 numaralı tezkere ile teklif edilmiş ve teklifi vakiin 
Meclisi Âliye vazı İcra Vekilleri Heyetinin 5 . 4 ... 1341 
tarihli içtimaında tensip kılınmıştır. 400 numaralı 
Kanun mucibince muktezasının ifasına ve neticesinin 
işarına Müsaade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Riyaseti Celileye 
En muazzam bir devletle yalnız başına iki sene 

harp ederek memleketlerini kurtaran Adana'nın şah
siyeti maneviyesinin bir İstiklâl Madalyası ile taltifini 
rica eyleriz. 

Adana Adana 
Zamir Kemal 

Riyaseti Celileye 
Harbi Milliye ilk gününden itibaren bütün evlât 

ve mevcudiyetiyle iştirak ederek neticede azamî de
recede harabiye duçar olmuş olan yanık Aydın'ın ma-
neviyeti şahsiyesine olarak Aydın Vilâyetine kırmızı 
kurdeleli bir istiklâl Madalyası verilmesini teklif ede
rim efendim. 20 . 4 . 1341 

Aydın izmir 
Mithat Osman Zade 

Riyaseti Celileye 
Cidali Milliye bütün varlığı ile iştirak ederek ay

larca Fransız kuvvetleriyle şehir dahilinden boğaz bo
ğaza harp ederek mukaddes gayesine zaferle varan 
Urfa Vilâyetinin şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurde
leli bir istiklâl Madalyası verilmesini arz ve teklif ey
lerim efendim. 

Urfa 
Refet 

Müdafai Milliye Encümeni Mazbatası 
Mücadelei Milliye esnasında gösterilen fevkalâde 

fedakârlık ve hizmetlerine mukabil Gaziantep ve Ma
raş vilâyetlerinin şahsiyeti maneviyelerine birer kıta is
tiklâl Madalyası itasına dair Başvekâlet tezkeresiyle, 
Fransızlarla yalnız başına harp ederek memleketlerini 
kurtarmağa en büyük bir amil olan Adana'nın şahsiye
ti maneviyesine istiklâl Madalyası verilmesi hakkında 
Adana Mebusu Kemal ve Zamir Beylerin ve Cidali 
Milliye ilk gününden itibaren bütün mevcudiyetiyle 

iştirak eden Aydın'ın şahsiyeti maneviyesine istiklâl 
Madalyası itasına dair Aydın Mebusu Mithat ve iz
mir Mebusu Osman Zade Hamdi Beylerin ve Cidali 
bütün varlığıyle iştirak ederek aylarca Fransızlarla 
cenk eden Urfa'nın şahsiyeti maneviyesine de bir is
tiklâl Madalyası verilmesi hakkında Urfa Mebusu Re
fet Beyin takriklerini tetkik ettik. 

Cidali Milliye de hakikaten pek büyük fedakârlık
ları görülen mezkûr vilâyetlerimizin şahsiyeti manevi
yelerine birer kıta İstiklâl Madalyası itası Encümeni-
mizce tensip edilmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Namma Mazbata Muharriri 

Rize Rize 
Ekrem Ekrem 
Aza Aza 

Siverek Malatya 
Kadri Mahmut 
Aza Aza 

Ordu Bozok 
Recai Salih 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam ka
nunda şahsiyeti maneviyeye ait bir kayıt yoktur. Bu 
mazbata, kanunun tadiline taallûk eder. Kanun tadil 
edilmeksizin madalya verilemez. Madalya, kanundaki 
sarahate göre şahsa verilir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim; Gaziantep şehrinin Mücadelei Mil-
liyede yaptıkları fedakârlığı Heyeti Celileden bilme
yen yoktur. Bura halkının kadınlarından 8 yaşındaki 
çocuklarına kadar kâffesi fedakârlık etmişlerdir. 

Şimdi bu fedakârlık edenlerin kâffesine ayrı ayrı 
istiklâl Madalyası vermeğe imkân yoktur ve mutasav
ver de değildir. 12 Yaşında bir çocuk gördüm ki Mü
cadelei Milliyede Cephane taşırken kurşun isabet et
miş ve alil olmuştur. Diğer birisinin ayakları kesil
miştir. Bugün bu vaziyette binlerce kişi vardır. Arz 
ettiğim gibi bunlara ayrı ayrı madalya vermek gay
rı kabil olduğuna bunların hepsine birden ve şehrin 
şahsiyetine maneviyesine bir istiklâl Madalyası veril
mesini Hükümet de muvafık gördü. Heyeti Celileni-
zin de bunu tasvip edeceğine bütün kalbimle kaniyim. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim; Gaziantep Me
busu Sıfatiyle söz söyleyen Ali Cenani Beyefendiyi 
dinledim. Hakikaten Antepliler Mücadelei Milliye es
nasında memleketimiz dört köşeden düşman teca
vüzüne maruz kaldığı bir sırada ateş içerisinde bin 
türlü fedakârlığı ifa etmek suretiyle namusu milliyi 
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kurtarmış çok muhterem ve çok mübeccel bir mem
leketin evlâdıdır. Bunların hepsine tarihi millimiz lâ
zım gelen nam ve şahamsti vermiştir. Ve fazla ola
rak da Heyeti Celilenizce malûmdur ki; hiç bir mem
lekete verilmeyen Gazi unvanı, o kahraman diyarın 
evlâdına verilmiştir. Yani bunların şahsiyeti maneviye-
sine verilmiştir. 

Efendiler, Gaziantep'in kahraman evlâtları vazifei 
vataniyesini ifa ederken Mücadelei Milliyemizde han
gi memleket jkendi hesabına düşman kahramanlığı ifa 
etmemiştir? Hepimizin göğsünü dünyaya karşı ka
bartan Türk evlâdıdır ve zaferi ihraz eden de Türkiye 
evlâdıdır. Türk vatanıdır. O halde bu şeref ve fazilet; 
tarihi unutulmaz şerefle dolu olan Türk Mllletinindir 
ve bu şeref ve fazilet bu vatanın evlâdına nasip olmuş
tur. Gaziantepe verilmesi lâzım gelen tstiklâl Madalya
sı; memleketin her köşesine her yurduna hatta üç ev
den ibaret olan ve en hücra bir köşede yaşayan Türk 
köyüne de verilmesi icap eden bir nişanei şereftir. O 
halde arkadaşlar; Bütün kalbimin samimiyetiyle rica 
ediyorum. Dünyaya ve cihana karşı ihrazı istiklâl şe
refinden daha büyük bir şeref var mıdır ki; tstiklâl 
Madalyası şu melekete,~bu memlekete verilebilsin?.. 
Onun fevkinde, ondan daha büyük bir şeref vardır. 
Milletimiz Türk İstiklâli için, varlığı için her türlü 
fedakârlığı göstermiş ve yapmıştır, istiklâle, şerefe ile
lebet yaşamaya hak kazanmış bir millettir. Bu, onun 
için en büyük bir şereftir. Ona bu şerefi izafe ede
lim, bu itibarla bu teklifin varit olmadığı kanaatinde
yim. (Doğru sesleri,) 

İHSAN BEY (Ankara) — Arkadaşlar; Cümleniz-
ce malûmdur ki Ankara! Davayi Millide tzmiri. Ay
dını, Urfayı kurtarmağa yegâne sebep teşkil etmiştir. 
Binaenaleyh şahsiyeti maneviyeye İstiklâl Madalyası 
vermek lâzım geliyorsa Ankaraya da vermenizi ve bu 
mazbataya Ankara'nın da ithal edilmesini rica ede
rim. 

ALÎ RIZA BEY (Kırşehir) — Kırşehir'de Ankara-
dan aşağı mı kalmıştır? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; Mü
cadelei Milliyenin başlangıcı esasen Türk için bir şe
reftir. Bu şerefin başlangıcı, onu takip eden seyri ve 
cereyanı tarihçe meçhul değildir. Mücadele için yapı
lan muhtelif kongreler memleketin şarkında, garbında, 
muhtelif yerlerde vaki olmuştur. Refik Bsyefendi bi
raderimizin buyurdukları gibi bu şerefe iştirak etme
yen Türk fertlerinden, şehirlerinden, köylülerinden hiç 
bir tanesi yoktur. Gaziantep, Maraş, Bilhassa bu hu 
susta fiilî yararlıklar göstermişlerdir. Binaenaleyh şunu 

tercih ederek, diğerini kıskanarak yeni bir vaziyet ih
das etm^k memleket hesabına ve nefi namına doğru 
değildir. Mücadelei Miliye, Türkün ölmek vaziyetine 
düştüğü zaman zindileşen ve yeniden kuvvetini bütün 
aleme gösteren bir küldür. Memleketin heyeti umu-
m iyesinin mevcudiyetini gösteren" bir küldür. Bendeniz 
Erzurum'dan, Sivas'tan, İzmir'den, Aydın'dan bahsede
cek değilim. Heyeti Umumiyesi Türkiyedir. Türkün 
mevcudiyeti ve Türkün şan ve şerefidir. Bu şan ve 
şeref kabili kısmet değildir. (Bravo sesleri.) (Müzakere 
kâfi sesleri.) 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Kifaye
ti müzakerenin aleyhinde söyleyeceğim efendim. 

REİS — Buyurunuz: Fakat rica ederim. Esbabı 
mucibe beyan etmeyiniz. Çünkü vaktimiz dardır. Yal
nız kifayet aleyhinde söyleyiniz. Fazla söylerseniz 
müsaade edemem efendim. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDÎ (Gaziantep) — Müzake
re kâfi değildir demeyeceğim ya... Tabiî esbap derme-
yan edeceğim. 

Efendiler; Refik Beyefendinin sözlerine fazla bir 
şey ilâve etmeyeceğim ve Antep safhasını da arz et
meyeceğim. Yalnız İstiklâl Madalyası için Antepe ya
zıldığı vakit Antep ahalisi içtima etti. 

REFİK BEY (Konya) — Gazi unvanı en büyük 
unvan verilmedi mi? 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Devamla) — Bu içti-
mada her taraftan 1 800 isim getirdiler. Bu t 800 esa
miye İstiklâl Madalyası verilmek için inha etmek lâ
zım geldi. Orada hazır bulunan zevat dediler ki : Fi
lân yerde var, filân yerde var, biz bunlardan 1 800 ki
şiye istiklâl Madalyası verilmesi için yazarsak bir çok 
hücuma maruz kalacağız. Onun için bize lüzum yok
tur. Belediyeye talik olunmak üzere memleketin.şahsi
yeti maneviyesine Büyük Millet Meclisi bir istiklâl 
Madalyası verecek olursa bu kâfidir, işte Efendiler is
tediğimiz budur. Başka bir şey değildir. Yoksa çoluğu-
na da, çocuğuna da hepsine tstiklâl Madalyası veril
mek lâzım gelir. Bunu Heyeti Celileniz takdir buyurur 
zannederim. Zira onbir ay harp etmiş, üçyüz tane kol
suz ve bacaksızlarımız vardır. Binaenaleyh müzakere 
kâfi değildir. Çok rica ederim. Müzakereye devam 
edilsin. 

REÎS — Efendim; takrirleri okuyacağız. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Millet ve bütün memleket kül 
olarak tarih önünde ve millet nazarında lâyık olduğu 
şerefi ihraz etmiştir. Binaenaleyh her memlekete diğe-
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rinden farklı bir muamele yapmak doğru olamayaca
ğından mazbatanın reddini teklif ederim. 

Konya 
Refik 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Tarih var. 
Ne demek doğru olmayacak? 

Riyaseti Celileye 
Bütün Türkiyemiz namına birer İstiklâl Madalya

sı itası ile gerek şahsi ve gerek şehri bu ve emsali talep 
ve müracaatlara kati bir nihayet verilmesini teklif ede
rim. 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Davayi Milliye merkez olan İzmir'i, Aydın'ı, Urfay'ı 

vesaireyi kurtaran Ankara'nın şahsiyeti maneviyesine 
de İstiklâl Madalyası verilmesini ve Müdafaai Milli
ye mazbatasına Ankara'nın da ilâve buyrulmasını arz 
ve teklif eylerim. 

Ankara 
thsan 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Cebelibereket 
Avni 

REİS — Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın,... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Reis Paşa Hazretleri; müsaade buyurur
sanız usulen ve mühim bir noktaya dair maruzatta 
bulunacağım. 

REİS— Buyurunuz efendim. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ; RECEP BEY 

(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; malûmuâ! in izdir 
ki, Meclisi Âliye vuku bulan her teklif ya kabul ve
ya red ile neticelenir ve bir nihayete vasıl oîur. Bu 
mesele hakkında da bazı muhterem arkadaşlar bazı 
mevaki ve bazı şehirlere b:rer İstiklâl Madalyası ve
rilmesini teklif etmiş bulunuyorlar. Bu teklifde ya ka
bul edilecek yahut redde maruz kalacaktır. Meselenin 
kabul tarafı, hakikaten bütün melekete şamil ve bü
tün memleket içerisinde takdirden istisnası caiz olma
yan menatık mevcut olduğu için kabul taraftarı arka
daşlarım temayülatı muvafıkı tecelli etmeyecek zeha
bında bulunuyorum. Binaenaleyh bu teklif red kararı
na maruz kalacaktır. Bu vaziyette bendeniz bir istis

nai vaziyet görüyorum, Türkiye Vatanının herhangi 
bir köşesinin İstiklâl Madalyası ile taltifi teklifini Mec
lisi Âli lisaniyle reddetmek, şiarı nezaket itibariyle in
celik arz eder. Binaenaleyh bu teklifi kabul etmeyecek 
isek bile bu ince noktanın bir çarei halli olmak üzere, 
kabul buyrulursa her meselede olduğu gibi, kabule 
hat iktifa etmiş addedilir. 

Fakat kabul edilmeyip de aksi bir reye maruz ka
lırsa bendenizce red suretiyle maksadı temin etmek 
doğru değildir. Bu takdirde yapılacak muamele tensip 
buyurursanız bendenizin bu noktadaki - ademi mu
vafakati düşündükten sonra - muvafık bulduğum bir 
nokta var. Bendenizce Türkiye Vatanının hakikaten 
hiç bir köşesi hiç bir cüzü yoktur ki nimeti İstiklâle 
kavuşmak uğrunda lâzım gelen fedakârlığı sarfetme-
nvş bulunsun. Türkiye Vatanının mümkün olsa her 
ferdino bir İstiklâl Madalyası, birer timsali İstiklâl 
ihda etmek: kabM olsa bunu yapmak lâzımdır. Ben
denizce yine Türk Vatanının afakında imirak etmiş 
bulunan ebedi istiklâl güneşi, vatanınm umumî nişa
nından umumî madalyasından ibarettir. Binaenaleyh 
Türk Milletinin İstiklâlini kazanmak hususunda mas
ruf mesaileri Türk vatandaşlarının - hainler tabiî 
müstesna - bir teki müstesna olmamak üzere hepsinin 
takdir ve taltifi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu noktada ittihad ederek ruznamei müzekerata geçe
lim. Yalnız bu karar üzerinde, bu esas üzerinde itti
hat edelim ve arz ettiğim gibi ruznamei müzakerata 
geçmek suretiyle meseleyi halledelim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Kabulün
de de, reddinin de mahzuru vardır. Binaenaleyh reye 
konmasını iltizam ederiz, mesele bertaraf olur. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim; reye konma
ması daha münasip olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım; karar Heyeti Âiiyenize aittir. Yal
nız şu hususta fikrimi kısaca arz etmek istiyorum. 
Ordu, Sakarya da harp kazanmıştır. 

REİS — Ekrem Beyefendi: uzun beyanata vakti
mizin tahammülü yoktur. Heyeti Umumiye hakında 
da müzakere kâfi görülmüştür. Recep Bey usule dair 
söz söylediler. Zatı âliniz de usule dair söz söyleye
ceksiniz devam buyurunuz. Yani meselenin esası hak
kında söz bitmiştir. (Kâfi sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Maksadı hakiki ifade 
edilmiştir. Bendenizin teklifimin dahi reye konmasına 
hacet kalmamıştır. Hakikat tecelli etmiştir. 

REİS — Efendim; takrir var, okunacaktır : 



1 : 109 22 . 4 . 1341 C : 6 

Riyaseti Celileye 
Recep Beyin şifahi teklifinin reye vazını rica ve 

teklif eylerim. 
Sinop 

Recep Zühtü 
Riyaseti Celileye 

Şifahen arz eylediğim mühim sebeplere binaen 
bütün vatandaşların en büyük takdire liyakatini teyit 
ederek ruznamei müzakerata geçilmesini teklif eyle
rim. 

Kütahya 
Recep 

Riyaseti Celileye 
İnfirat üzerine beyanı reyden sarfınazarla her mu-

vafakiyetin takdirinin tarihe terkini teklif eylerim. 
Cebelibereket 

Avni 

RElS — Efendim; takrirlerin üçü de Recep Beyin 
teklifinin kabulü ile ruznamei müzakerata geçilmesine 
dairdir. Binaenaleyh Recep Beyin teklifini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznameye devam ediyoruz :' -. ' 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
9. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Do

nanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gayri 
menkulesinin müsaderesi hakkında olup elyevm mev
kii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 tarihli kararname
nin Meclis runamesine ithali ile bir karar ittihaz olun
masına dair (4/253) numaralı takriri ve Dahiliye En
cümeni Mazbatası, 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
NAFIA VEKÎLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Reis Paşa Hazretleri müsaade buyurursa
nız ruzname hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
NAFIA VEKlLl SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Efendim; bugün müzayede ve ihale ka

nunu hakkında bir istirhamda bulunmuştum. Tercihan 
müzakeresi kabul buyruldu. Teşkili mehakimin mü
zakeresinden sonra bunun müzakeresine geçilmesini 
istirham ederim. 

REİS — Efendim; tercihan ve müstacelen müza
kere edilecek mevadm 16 numarasındaki «Hükümet 
namına vukubulacak müzayede ve ihale» hakkındaki 
kanunun müzakeresine başlıyoruz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Pa
şa Hazretleri ruznamenin 14 ncü maddesi geçilmiştir. 

REİS — Efendim; 14 ncü maddedeki lâyiha uzun
dur, 80 maddeden ibarettir. Şimdi müzakeresine baş
larsak vaktimiz dar olduğundan bitmez, bilmecburiye 
geçtik efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

28. — Teşkili mehakim, usulü muhakematı ce
zaiye ve sulh hakimleri hakkındaki kavaninin bazı 
maddelerinin tadiline dair (1/708) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; usulü muhakematı cezaiyeye ait 
bazı tadilâtı ihtiva eden lâyihai kanuniyenin şimdi, 
tercihan müzakeresini teklif ediyorum (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim; Adliye Vekili Beyin teklifini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; Teşkili mehakim lâyihai kanuniyesinin 
müzakeresine başlıyoruz: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşkili mehakim, Usulü muhakematı cezaiye ve 

Sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin bazı mevadını 

muaddil olmak üzere Adliye Vekâleti Celilesince tan
zim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 . 4 . 1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası leffen takdim kılınmıştır. Lâyihai mezkûrenin 
müstacelen müzakeresi ile neticesinin işarına müsaade 
buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası; 
Memleketin vüsati ve yasaitin her tarafta ayra de

recede bulunmaması köylerjn merkeze derecei budi-
yeti gibi Türkiyenin her mıntıkasına ait bir takım hu r 

susiyetler memalikin her tarafında ayjıı esasatın tat
bikine ve bundan aynı feyaid istihsaline mani. olmak
tadır. 
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Ancak her mahal için muhtelif kanunlar tanzim 
etmek hiç de doğru bir usul olamıyacağından bir ta
raftan kanunlardaki vahdeti diğer taraftan da icabatı 
mahalliyeyi nazarı dikkate alarak istisnai bazı ah
kâmın tatbiki esası en salim bir usul olmak üzere dü
şünülmüş ve mütekaddim lâyihai kanuniyenin 4, 10, 
11 nci" maddeleri bu mülâhazatın neticei zaruriyesi 
olarak kaleme alınmıştır. 

Filhakika adedi hükkâmın ademi kifayesi hesabiy
le alelekser beş kişinin içtimai ve ezcümle birinin 
azli veya istifası halinde yerine diğerinin izamı uzun 
müddetler için niümkün olamıyan vilâyatı şarkiyede 
daavii cinaiyenin rüiyeti emrinde vukua gelmekte 
olan teehhurata bir nihayet vermek derecei vücupta 
olduğundan bir tedbiri muvakkat olmak üzere gerek 
bu gibi yerlerde ve gerek vilâyet mezkerleri müstes
na olmak şartiyle, lüzum ve zaruret tahakkuk edecek 
diğer yerlerde mevcut mehakimi asliyeye daavii gö
rülmüştür. 

Mahakimi cinaiyede mücrimiyet kararlarının ek
seriyeti sülüsanı ârâ ile ittihazı binnetice aka'liyetin 
ekseriyete tahakkümünü istilzam eylemek ve bundan 
da pek çok ahvalde hukuku umumiyenin ziyaa uğra
dığı külliyevmi mahkemei temyizden sadır olan nefan-
lilkanun nakızlarla tahakkuk eylemekte olduğundan 
bu hale nihayet vermek üzere mahakimi mezkûreden 
verilecek mukarreratın ekseriyetle ittihazı icabat» hak 
ve adle daha ziyade muvafık bulunmuş ve bu suret
te de artık ayrıca mücrimiyet kararı verilmesi gibi 
rasimei zaidenin devamına lüzum kalmamış olduğun
dan ikinci maddei kanuniye bu maksatla tertip edil
miştir. 

Şuhudun istintaken ifadesinin ahzından sonra 
usulü cariyeye tebaan mahkemeye de celp ve istimaı 
alelekser tazipkâr bir şekil almakta ve halkı iş ve 
gücünden ayırmak suretiyle ızrar etmekte olduğundan 
badema indelmuhakeme istimaı şuhudun behemehal 
ya ifadatı istintakiyedeki ademi vuzuha veya mah
kemece tahakkuk edecek zarureti kanuniyeye müste
nit olması lüzumunun tespitine ihtiyaç görülmüş ve 
üçüncü madde bu sebeple tahrir edilmiştir. 

Ancak bazı mahallerde şuhudun celpname ile 
daveti hiç bir faide temin etmedikten mada yevmi 
muhakemede hazır bulunmamaları hasebiyle mev-
kufinin temadii mevkufiyetlerine sebebiyet verdikleri 
de görülmekte olmasına ve bazı ahvalde şuhudun he
men ifadesinin ahzında hâsıl olan müsteceliyete bi
naen indeliktiza şuhudun iptidaen celpname ile da
vetleri emrindeki mecburiyeti kanuniyeye nihayet ve

rilerek celpname tastir edilmeksizin ihzaren celpleri 
daha ziyade muvafık bulunmuş ve dördüncü madde 
buna binaen yazılmıştır. 

Lâyihai kanuniyenin beşinci maddesi daavii ceza-
iyenin şimdiye kadar temadisine en çok âmil olan 
esbaptan en mühiminin refini istihdaf eder. Filhakika 
usulü muhakematı cezaiye kanununun mevadı müte-
allikası mucibince esnayi muhakemede kıraat olunan 
bilumum evrak ve ifadatı istintakiyenin aynen zapta 
geçebilmesi lâzım gelmekte ve bu ise bazan yüzlerce 
sayfa yazının hiç bir faide temin etmeksizin tekrar 
edilmesi suretiyle hem ziyaı vakti ve hem de bu mera
simin tamamii tatbikine intizaren haklarında hüküm 
verilen birçok müttehimlere ait evrakı hükmiyenin 
ancak aylar geçtikten sonra mahkemei temyize gön
derilmesi kabil olabilerek bu yüzden de telâfisi gay-
fi kabil birçok mağduriyetler tevlit etmekte olmasına 
mebni badema bu merasimin tatbik ve ifasına niha
yet verilerek zabıtnamelerin bilâteahhür tanzim edile
bilecek bir şekli basite ifrağına mecburiyeti katiyye 
görülmüş ve beşinci madde de bu esasa göre kaleme 
alınmıştır. 

Heyeti ithamiyelerin mülga bulunması itibariyle 
•ayrıca itham için mustantıkı mahsuslar tarafından 
yapılacak tahkikatın heyeti ithamiyeye havalesi key
fiyeti mevzuubahş olamıyacağından yalancı şahitler 
hakkında ittihazı karar için halen mahalli mustantık-
lığına havalei keyfiyete mecburiyet hâsıl olmakta ve 
bu hal vaktin izaasından başka bir netice vermemek
ten olduğu ve esasen bir mahkemei cinayet huzurun
da vukubulan bir cürmün başkaca merasime lüzum 
olmaksızın doğrudan doğruya rüiyet edilmesi esası 
mevzu olan ahkâmı cezaiyemiz ile de kabul edildiği 
cihetle bu maksadı teminen altıncı madde tanzim 
kılınmıştır. 

Hapsi müstelzim kabahat ve cünha mevadında da 
gönderilecek vekilin kabulünün maznunun huzuruna 
hasredilmesi birçok kimselerin Müdafaai Hukuktan 
mahrumiyetle mağduriyetlerini istilzam eylediğinden 
en tabiî hukuku esasiyelerini istimal edeblmel erine 
imkân bahş olacak bir suhulet iraesi muvafıkı mua
delet bulunmuş ve yedinci madde de bu maksatla ya-
zılmıtşır. Keza mahakimi cezaiye huzurunda hadis 
olan tashihi sin mesailinin keyfiyeti hallinin davayı 
esasiden tefriken ait olduğu mahkemede halli de bir
çok tavikatı mucip olmaktadır. Buna mahal kal
mamak üzere bu gibi mesailin de davayı asliye ile 
birlikte halli tecviz edilmiş ve sekizinci maddei kanu-

, niye bu sebeple vazolunmuştur. 
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Fiilen zabıtai adliye vazaifi ile mükellef olan po
lis ve jandarma gibi memurini zabıtanın hiç bir se
bebi makbule müstenit olmaksızın muamelâtı tebli-
ğiye ve infaziyedeki ihmal ve teharilerinden dolayı 
daavii cezaiyenin rüiyet ve intacı duçarı teehhür ola
rak faliyeti adliye tamamen sektedar olmakta ve bu 
sebepten mevkufinin bilâsebep mevkufiyetleri temadi 
etmekte olması gibi memlekette fikri adaletle kabili 
telif olmıyan ahval husule gelmektedir. Binaenaleyh 
memurini mezkûrenin bu gibi vazaifi mevduaların-
dan mütevellit ceraiminden dolayı haklarında memu
rin muhakematı kanununa tabi olmaksızın doğrudan 
doğruya müddei umumiler tarafından takibat icrası 
hem bu gibi mehazihirin ref ve izalesini müemmen 
ve hem de esasatı hukukiyeye muvaffık bulunduğun
dan dokuzuncu madde bu sebeple kaleme alınmıştır. 
Kaldı ki, memurini mezkûrenin bu gibi ihmalatından 
müteessir olan ciheti adliye olup vazaifi asliyelerine 
müteallik efali cürmiyelerinin mercii tahkiki hakkın
daki kanunu mezkûrun ahkâmı malumesi kemakân 
merci ve cari olacağına nazaran mahza hukuku umu-
miyeyi muhafaza ve emnu asayişi takrir için vazına 
zaruret görülen bu maddenin kabul ve tervicini ter-
diye edecek hiç bir hal ve mahzur mutasavver değil
dir. Binaenaleyh icabatı adaleti temin ve teyit edeceği 
müstağnii beyan olan bu maddei kanuniye işbu lâ-
yihai kanuniyenin sebebi teklifini teşkil eden esasat-
tan en mühimmidir. 

Vakıa usulü cezaiyeyi muaddil kanunun 36 ncı 
maddeler mucibince zabitai Adliye sıfatım haiz olan 
sulh hâkimlerinin zabıtai mezkûreye ait vazaifi ifa
ya ve ceraimi meşhudede delaili cürmiyeyi elde et
mek için müddei umumiler gibi taharriyatı beytiyeye 
salâhiyetleri derkâr ise de müstantık olmıyan yer
lerde zuhur edecek ceraimi mühimmeye müteallik 
delail ve eşyayı beytiyeden dolayı ait olduğa müs-
tantıkhktan emir veya mezuniyet istihsalindeki müş
külât bedidar olmasına binaen asar ve delaili cür-
miyenin elde edilmesini ve hukuku umumiyenin siya-
netini teminen sulh hâkimlerine de gerek ceraimi 
meşhude ve gerek ceraimi gayri meşhudede taharrii 
mesakîn salâhiyetinin itası muktazi görüldüğü gibi 
sulh hâkimlerinin ceraimi meşhudede müstantıklarm 
mehalli cürümde usulü muhakematı cezaiye kanunu 
mucibince haiz oldukları vaazift ifaya ve tutacakları 
evrakı tahkikiyeyi ve eşyayi cürmiyeyi, derdest ve 
tevkif olunacak maznunlarla birlikte yapılan tahkika
tın ikmali zımnında ait oldukları müddei umumiye 
sevk ve isale mezuaiye<JLeri muvafık buulnmuş ve 
onuncu madde kaleme alınmıştır, 

Suluh hâkimleri esasen iki yüz. liraya kadar dayn 
ve gayrimenkul davaları rüiyet etmektedir. Halbuki 
yalnız sulh hâkimleri bulunan neyahi. ve kazalardaki 
halkın bu miktarı mütecaviz davalarından dolayı gün
lerce şeddi rihâl ile merakizi saire majhakimine şevke 
mecbur etmek Hükümeti Cumhuriyettin adaleti hal
kın ayağına götürmek hususunda istihdaf eylediği 
gaye ile kabili telif görülememiş ve binabirin icap 
eden mahallerde beş yüz liraya kadar davainin rüiyeti 
emrinde sulh hâkimlerinin tevsii salâhiyeti muvafıkı 
nasafet bulunmakla onbirinci maddei kanuniye tertip 
edilmiştir. 

Onikinci madde işbu lâyihai kanuniyenin hangi 
maddelerine nerelerde lâzımu tatbik olduğunu göster
mektedir. Zaman meriyetini tayin için de ondördüncü 
madde vaz edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekâletince bittanzim canibi Hükümetten 

tevdi kılınarak Encümenimize muhavvel Usulü mu
hakematı cezaiye kanununa müzeyyel mevadı kanuni
ye lâyihası Adliye Vekili Mahmut Esat Bey huzuruyle 
kıraat ve müzakere edildi. 

Kanunun levhasındaki Teşkili mahakim ve usulü 
muhakematı cezaiye ve Sulh hâkimleri hakkındaki 
kavaninin bazı mevadım muaddil kânun unvanının 
mezkûr lâyihanın birinci maddesini Hükümetin tay 
edilmiş olduğu halde teklif eylemiş olması davaii 
sahiha miktarının tezyidine mütedair onuncu maddeyi, 
encümenin tayyini tensip eylemiş bulunması hasebiy
le, şekli hazırı ile ifaya lüzum göriümiyerek «usulü 
muhakematı cezaiye kanununa müzeyyel mevadı ka
nuniye» serlevhasına kalbedilmiştir. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında fiilen gös
terilmiş olduğu veçhile daavinin tesrii rüiyet ve inta
cını temin zımnında ihzar edilmiş olan mezkûr lâyi
hai 'kanuniyenin birinci ve ikinci maddeleri tadilen ve 
üçüncü ve dördüncü ve beşinci maddeleri aynen ka
bul edilmiş ve altıncı maddesine fıkrai ahire ilâve kı
lınmış ve yedinci maddesi Encümenii tadilinde mu
harrer olduğu veçhile mahakimi cezaiijyece tashihi sin 
hususunda ittihaz olunan mukarreratm yalnız daavii 
cezaiyeye tesiri tasrih kılınarak netayici sairei husu-
siyesi ahkâmı umumiyeye tabi olması lüzumuna da
ir bir fıkra ilâve edilmiş ve sekizinci ve dokuzuncu 
maddelerin aynen kabulü muvafık görülmüştür. 
Onuncu maddenin lüzumu tay'yına Encümeniniz kail 
olmuş ve onbirinci maddeye gelince, (esasen hüküme
tin teklifi kanunisinin şekli evvelindejki birinci mad-
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de tayyedilmiş olmakla ipkasına lüzum ve ihtiyaç kal
mamıştır. 

Binabirin lâyihai mezkûre şekli muaddiliyle He
yeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına 
Mazbata Muharriri 

Çorum 
Münir 
Aza 

Bayezit 
Şefik 
Aza 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Hükümetin Teklifi 

Teşkili mehakim Usulü muhakematı cezaiye ve Sulh 
hâkimleri hakkındaki kavaninin bazı mevadını 

ımıaddil Kanun 

Madde 1. — Mevadı cinaiyeyi niyetle mükellef 
olan mahakimde mukarrerat ekseriyetle ittihaz olu
nur. Ayrıca mücrimiyet kararına lüzum yoktur. 

Madde 2. — Daavii cezaiyede şuhudun ifadatı is-
tintakiyesi vazıhan mazbut bulunur. Ve mahkemece 
celp ve istizahı mucip bir hal zuhur etmişse ifadatı 
mezkûrenin kıraatiyle iktifa edilir. 

Madde 3. — Mevadı mevkuf e veya müstacelede şu-
hut ihzaren celbedilir. 

Madde 4. — Daavii cezaiyeye müteallik mahake-
me zabıtnamelerine müddeiumumi ile tarafeynden id
dia ve müdafaatı ittihaz olunan mukarrerat ve fiilin 
temas eylediği maddei 'kanuniye esbabı mucibesiyle 
derç olunur. Esnayi muhakemede kıraat olunan bilu
mum evrak ve ifadatı istintakiyenin ne aynen ve ne de 
hulasaten zapta geçirilmesine hacet olmayıp ancak 
bu evrakın nevi ve tarihleri ve ifadatm kime ait ve 
istintaknamenin hangi sayfasında muharrer bulundu
ğu ve indelmuhakeme hâsıl ve şayanı kayt olan ta-
ğayyurat ve hususat derç ve ilâve edilir. 

Madde 5. — Mehakimi cinaiye huzurunda vuku-
bulacak şahadeti kâzibe maddesinin muntantıka ha
valesine lüzum olmayıp esas dava ile bittevhit rüyet 
olunur. 

Madde 6. — Alelıtlak cünha ve kabahat meva-
dında mahkemece maznunun vücuduna lüzum görül
medikçe vekili huzuruyla muhakeme rüyet olunur. 

Madde 7. — Bir ceza davasının niyeti esnasında 
hadis olan tashihi sin mesaili ayni mahkemede rüyet ve 
esas dava ile birlikte temyizen tetkik olunur. 

Madde 8. — Fiilen zabıtai adliye vazaifini ifa ile 
mükellef memurini zabıtanın vazaifi mezkûreye müte
allik cürümlerinden dolayı doğrudan doğruya müdde
iumumiler tarafından takibat icra olunur. 

Madde 9. — Müstantik olmayan mahallerde sulh 
hâkimleri taharrii mesa'kin hususunda ve cerakni meş-
hudede müntantıkların haiz oldukları vazaifi ifa eder
ler. 

Madde 10. — Sulh hâkimleri lüzum görülen yer
lerde beş yüz liraya kadar deyn ve aynı menkul dava
larını rüyet eder. 

Madde 11. — tşbu kanunun dördüncü maddesi 
ahkâmı Adliye Vekilinin tensip edeceği mahallerde 
tatbik olunur. 

Madde 12. — tşbu 
berdir. 

Madde 13. — İşbu 
kili memurdur. 

Başvekil. 
îsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

kanun tarihi neşrinden mute 

kanunun icrasına Adliye Ve 

Müdafai Milliye 
Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
îhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadilâtı 

Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununa müzeyyel 
mevadı Kanuniye 

Madde 1. — Cinayet davalarında mücrimiyet ka
rarları dahi ekseriyeti mutlaka île verilir. 

Madde 2. — Daavii cezaiyede müttehim tarafın
dan şuhudun kendi huzurunda istimaı talep edilme
diği veyahut mahkemece celbine lüzum görülmediği 
takdirde ifadatı istintakiye okunur. 

Madde 3. — Mevkuflu mevadda veyahut müsta
cel hususatta şuhut ihzar edilir. 
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Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Alelıtlak cünha ve kabahat mevadın-

da mahkemece maznunun vücuduna lüzum görülme
dikçe vekil huzuruyla mahkeme rüyet edilebilir ve 
bu baptaki hükmü vicahi addodulunur. 

Madde 7. — Bir ceza davasının niyeti esnasında 
hadis olan tashihi sin meselesi aynı mahkemede rüiyet 
ve esas dava ile birlikte temyiz olunur. Bu suretle 
tashihi sinne mütedair verilecek karar o ceza davasına 
müessir olup netayici sairesi hukukiyesi ahkâmı umu-
miyeye tabidir. 

Madde 8. — Fiilen zabıtai adliye vazaifini ifa ile 
mükellef memurini zabıta haklarında vazaifi mezkûre-
ye müteallik cürümlerden dolayı doğrudan doğruya 
müddei umumiler tarafından takibat icra olunur. 

Madde 9. — Aynen kabul. 
Madde 10. — Tayyedilmiştir. 
Madde 11. — Tayyedilmiştir. 

Madde 12. — îşbu kanuna mugayir olan kava-
nini saire ahkâmı mülgadır. 

Madde 13. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Adliye Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri Mazbata Muharriri 

Çorum 
Münir 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Çorum 
Münir 

Aza 
Bayezıt 
Şefik 

Aza 
Konya 
Refik 

REİS — Efendim; lâyihai kanuniyenin heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Usulü Muhakemen Cezaiye Kanununa müzeyyeJ 
Kanun 

Madde 1. '•— Cinayet davalarında mücrimiyet ka
rarları dahi ekseriyeti mutlaka ile verilir . 

BESÎM BEY (Mersin) — Efendim; Heyeti Muh-
teremenizin malûmudur ki .cinayet mahkemelerinde 
mücrimiyet kararlan ekseriyeti sülüsanı ârâ ile verilir. 
Yani beş kişiden ibaret olan heyetin dördü bir araya 
gelmedikçe mücrimiyet kararı istihsal edilemez. 
Şimdi bu maddede gaye mücrimiyet kararlarının 
ekseriyeti mutlaka ile yani beşe nazaran üç kişi ile 
ittihaz edilmesine mütedairdir. Esbabı mucibe ola
rak gösteriliyor ki, ekseriyeti sülüsanı ârâ ile olduğu 
takdirde birçok sui istimalat vuku buluyor. Akalli 
yet, ekseriyete tahakküm ediyor, üç kişi mücrimiyet 
talep etse bile, iki kişi beraet talep edince mücri
miyet tebrie ediliyor, bundan dolayı (nefanlilkanun) 
gibi usullere, tedbirlere müracaat zarureti hasıl olu
yor deniyor. 

Filhakika muhterem efendiler; cinayet mahkeme
lerinde bazan böyle usulü dairesinde olmayıp tebrie 
eden mücrimin de vardır. Fakat efendiler çok iyi 
bilirsiniz ki ciheti cezaiyede meşhur bir kaide var. 
(Bir masumu tecziye etmekten ise bin mücrimi teb
rie etmek evlâdır.) Bu meşhur bir düsturdur. Bu esa
sa binaen mücrimiyet kararlarında ekseriyeti sülü
sanı ârâ şart ittihaz edilmiştir. Arzettiğim bu kaide 
garbın kaidesidir. Fakat şarkta buna dair hır kaide 
vardır. Hadisi Şeriften muktebestir., 

(Elhududu tezvii bişşahadete) Binaenaleyh müc
rimiyet karanlarında heyeti hâkime bazan öyle katiyeti 
riyaziye ile ciheti hukukiyede her şey sabit olmadığı 
için tereddüt üzerine kalır. Lehine de, aleyhine de tam 
bir fikir, kanaat edinemez. Şüpheli olur. O da vardır, 
öbürü de vardır. Bu iki şıkka mütehammil olan halat
ta ise mücrimin lehine gitmek arz ettiğipı gibi, mülhem 
bir usuldür. Bir düsturdur. Bundan dolayıdır ki, mücri
miyet kararlarında ekseriyet sülüsanr ârâ kabul edil
miştir. Fazla olarak bizde (Jüri) yoktur. Yani heyeti 
tatbikiye dediğimiz hükkâmın duşu mesuliyetinde 
hem jüri vazifesi vardır, hem de tatbiki kavanin mec
buriyeti vardır. Bunun için hâkim, vicdanı ile kanunu 
birbirine yakıştırmak, ve telif etmek zaruretindedir, 
Eğer bu mücrimiyet kararlarının ekseriyeti sülüsanı 
ârâ ile ittihazı mecburiyetini ekseriyeti mutlaka ha
linde kabul edersek, yani mücrimin aleyhine bu kaide
yi kabul edecek olursak bu esasata mugayirdir. 
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ALÎ RİZA BEY (Kırşehir) — Hangi esasata? 
Hep görenek esastı. 

BESİM BEY (Devamla) —Müsaade buyurun son
ra efendiler; deniyor ki: Bazı kere haklı olarak mah
kûm olması lâzım gelen adam, iki kişinin ittifakiyle 
beraet ediyor. Bu bir mahzurdur. Evet! hakikaten bir 
mahzurdur. Fakat efendiler; şunu da bir saniye için 
düşününüz ya o masum bir adam, böyle üç kişinin it
tifakiyle mahkûm olursa bunu ne ile telâfi edecek
siniz? tşte arz ettiğim kaideye binaen bu eski usulde 
kalmalıdır. Bunun için bir takrir takdim ediyorum. 
Lütfen kabulünü rica ediyojrum. 

FERİDUN FİKRÎ ŞEY (Dersim) — Efendim; 
bu kanunun heyeti umumiyesi itibariyle içinde cidden 
hayatı adliyemizin muhtaç olduğu seri adımlar vardır 
ve bundan dolayı kanunun mevadı sairesinde pek çok 
itiraz edilecek cihet görmüyorum. Hatta takdiri mucip 
cihetler vardır. Yalnız bu birinci maddeyi şayanı ten
kit görüyorum. Hakkında.. Malumu âliniz, herkes; 
kendi kanaatiyle yürümekle mükelleftir ve Heyeti Ce-
lile huzurunda kendi kanaatini ihzar eder ve umumî 
mecraya kapılmakla mukayyet değildir. 

Besim Beyin dermeyan ettiği mütalâa bendenizin 
de kanaatına tamamen tevafuk etmektedir. Çünkü biz
de, buyurdukları gibi, cihan hukuk cezasından ayrı 
bir vaziyet olarak, bugün Avrupa'nın ekseri memle
ketlerinde bir hukuk mefhumuna dahil olmuş olan bir 
esastan ayrı olarak, doğrudan doğruya hükkâmın cü
rüm meselesine karar vermesi keyfiyeti vardır. 

Halbuki, jüri usulünde, muasır hukuku cezada 
en mühim düstur, mücrimi yet meselesinin eşkâli ka-
nuniyeden mütecerrit olarak bizatihi halledilmesi me
selesidir. Bu, ancak jüride, yani kanun meselelerinden 
ziyade zat hakkı hissedebilmek kudretini haiz olan in
sanların reyi ile tecelli eden bir noktadır. Halbuki bi
zim usulü muhakematı cezaiye kanunumuz Fransadan 
alınırken jüri usulü alınmamıştır. Buna mukabil bir 
ekseriyet sülüsanı ârâ meselesi konmuştur ki, bununla 
mümkün olduğu kadar maznunların, müttehimlerin 
Avrupadaki müttehimlerin yani garp hukuku hazıra-
sındaki müttehimlerin hakkı noktai nazarından nail ol
duğu müsadattan istifadelerini temin edebilmek gaye
si takip edilmiştir. Bu da, yüksek bir gaye adaletin za
rurî olan bir lâzimei hakkaniyetidir. 

Efendiler; jüri öyle bir esastır ki, bunu artık ci
han, bugünkü vaziyeti hukukiyesinde kabul etmiştir 
ve hatta İngiltere'de hukuk davalarında bile jüri var
dır, niçin? Çünkü kanun öyle bir meseledir ki, mesaili 
kanuniye o kadar dakiktir ki onların içerisinde tefer-
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ruatiyle meşgul olan bir zihin, eşkâli kanuniyeye far-
tı merbutiyetinden dolayı zatı hak üzerinde mütered
dit ve zati hak üzerinde hükm edememek vaziyetine 
gelebilir. 

İlmi tereddüttür ki, bir cephesi itibariyle fevkala
de yüksektir, fevkalâde nafidir, diğer noktai nazar
dan, mücrimiyet meselesinde vicdanların tereddüdü
nü mucip olur ve tereddüde sevk eder. Bunun için
dir ki jüri esası kabul edilmiş, işte bunun içindir ki, 
hâkimiyeti milliyede, demokraside, halk hayatında, 
adliye hayatında jüri en mühim bir mevki işgal etmiş
tir. 

REFİK BEY (Konya) — Kitap!. (Kitap sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Efendim; en mühim bir meselei adliye hal
lediyoruz. Herhangi bir arkadaşımızın mütalâasını ki
tap diye reddetmek, cerh etmek katiyyen doğru ola
maz. İlmi bir kıymeti arz edemez. 

Efendiler; düşününüz ki, şimdiye kadar birçok 
evlâdı vatan, şahitlerin mütereddit ifadeleri karşısın
da vaziyeti cürmiyenin birden bire inkişaf edememesi 
gibi rnüphemiyetler karşısında hakkını, bugün tadil 
edeceğiz maddeye istinaden temin edebilirdi. Bugün 
o hakkı nez ediyoruz. Onları bu hakkından mahrum 
ediyoruz. Binaenaleyh, böyle insanların talii üzerinde 
ittihazı karar ederken bir kaç arkadaşınızın biraz du
rarak - yine tabiî kanaatlarınızda musir olacaksınız -
bir kaç mütalâa dermeyen etmesine müsaade buyu
runu?. 

Efendiler; bugün biz eğer bu usulü koyacak olur
sak doğrudan doğruya adliye hatamın terakkisinde 
takip ettiği mahrekte ne kadar garip bir manzara arz 
edecektir. 

Efendiler; biz, jüriye doğru gidecek iken, bir za
manlar usulü muhakematı cezaiye kanunu yapılırken, 
98 tarihinde bile düşünülmüş olan mülâhazatı hakka-
niyetkâranenin uzağında olan bir noktaya gelmiş bu
lunuyoruz. Bunda hususatı adliyemizde kâfi derecede 
şiddet olmadığı mülâhazası amil olabilir. Fakat cid
di olarak arz ediyorum ki, bendeniz bunda ne gibi mü-
talâât mevcut olduğunu tahlil edemiyorum. 

Adliye Bütçesi müzakere olunurken Karesi Me
busu Muhteremi Osman Niyazi Beyefendi arkadaşı
mız bu mutalââyi dermeyan etmişlerdi ve o zaman Ad
liye Vekili Beyefendi bu nokta üzerinde kâfi derece
de vuzuhla değil, müphem bir derecede bir takım 
mutalâât dermeyan etmişlerdi. Fakat Efendiler; iş o 
kadar mühimdir ki biz hayatı adliyemizde halkın te
minatı hukukiyesini tezyit ederken sırf mücrimiyet 
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meselesi ile mahkûmiyet meselesini birbirine karıştı
rarak şimdiye kadar manznunların ve müttehimlerin 
müstefit olduğu e:: mühim emniye cihazlarından on
ları mahrum etmiş bulunuyoruz. 

Efendiler; mesaili hukukiye, mesaili adliye o ka
dar müşkül manzalar arz eder ki, şişmiş bir hâkimin, 
kendisine halkın mukadderatı cezaiyesini tevdi ettiği
miz bir hâkimin, veto vaziyetini izhar eder bir rey 
dermeyan etmesi, cihan vicdanı umumisi üzerinde 
onun nevima beraetine bir karine teşkil edebilir. Çün
kü Besim Beyefendinin buyurduğu gibi - şark ve garp 
vaziyeti hukuki yelerinin ittifak ettiği bir noktadır - an 
gelir ki bift mücrimin kanuni vaziyeti bir masumun 
vaziyetini temin edemez olur. Vaziyeti kanuniyenin ne-
ticei zaruriyesi doğrudan doğruya mahkûmiyete git
mek olur. Halbuki bir hâkim veto vaziyetini izhar 
ederse o vakit bu, ibaratı kanuniyemizin mutlakiyetin-
den dolayı hâkimlerimizin itayı hükümdeki mecburi
yetine karşı bir teminat neticei zaruriyesi, doğrudan 
doğruya bir mukabil vaziyettir. Meselâ bizde - sıkı 
hukuk diyeceğim sıkı kanun prensibi hüküm ferma
dır - jüri usulünde kanaati vicdaniye ile bir adamın 
mücrimiyetine veya masumiyetine karar verilir. Hal
buki bizde bu usul yoktur. Bu usul olmadığı için gaye, 
maksat, hedef. 

REFİK BEY (Konya) — Feridun Fikri Bey müte
madiyen söylüyor. Yani bizi tatmin için mi söylüyor, 
yoksa söz söylemek için mi kürsüye çıkmışlar? Bir 
madde vardır, hututu esasiyesi muayyendir. Nihayet 
beş dakikada hallolunur bir meseledir. Söyler. Söy
ler. tlanihaye söyler. 

FERtDUN FİKRÎ BEY (Devaml) — Beş dakika
da hallolunamaz efendim. Kanuni bir vaziyet vardır. 

REİS — Bir madde hakkında onbeş dakikadan faz
la söz söyleyemezsiniz. 

KADRİ BEY (Siverek) — Konferans veriyor. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Konfe

rans değildir. Bir hakikatin ifadesidir. Bugün bir cü
rüm ika edilir. O cürmün birçok sevaiki olduğunu gö
rüyoruz. Jüri bizim kanunlarımıza nazaran mücrim 
olan birçok kimseler hakkında beraet kararı veriyor. 
Mademki, jüri usulüne gitmiyoruz, jüri usulünü ka
bul edemiyoruz ve jüri sahasında adım atmak için he
nüz bir azmi kâfi duymamışız, şimdi elimizde bulu
nan bu vaziyeti de kaldıracak olursak, mücrimin le
hinde olan şu son̂  teminatın da refi cihetine gidilecek 
olursa efendiler! Öyle bir vaziyet karşısında kalaca
ğız ki üç hâkim herhangi bir sebebi meşru, herhangi 
bir sebebi ulvî, herhangi bir gayei mukaddese yahut 

insanların hiçbir veçhile zaptı hissiyata muktedir ola
madıkları bir vaziyet karşısında üç hâkimin ittifakiy-
le bir adamın doğrudan doğruya mücrimiyet damga-
siyle damgalanmasını kabul etmiş olacağız. Halbuki 
efendiler! bir hâkime olsun bir veto hakkı vermek, bu 
ufak tazyik ve ızdırap içinde bir pencere açmak de
mektir. Masuminin kendisi için, kendisine, bir selâ
met yolu bulabilmek imkânını temin etmektir. Binae
naleyh bendeniz teşrih ettiğim esbaba binaen bu mad-
dei kanuniyenin aleyhinde bulunuyorum. 

REİS — Efendim; müzakerenin icifâyeti hakkın
da Kocaeli Mebusu Safvet Beyin takriri vardır: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif 

ederim. 
Koceli 
Safvet 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Fakat gayet kısa olarak, esbabı mucibe 
filân yok. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Herkes noktai 
nazarını söyliyecek. 

REİS — Herkes ilmini ortaya dökmeye kalkarsa 
iş bitmez. Nizam ve usulü dairesinde söz söylenir. Bir 
maddei kanuniye hakkında onbeş dakikadan fazla kim
se söyliyemez. Kifayet aleyhinde diyerek herkes bu
raya çıkıp bütün mutafââtını serdedemez. Aşağıya in
diririm. Banada verilen vazife ve salâhiyet budur. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Nizamname 
ahkâmını tatbik ediniz. 

REİS — Ben vazifemi bilirim. Size ne oluyor, Ha
lis Turgut Bey? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Siz nizamname 
ahkâmını tadil ederseniz ben söylemem mi Paşam? 

Nizamname haricinde hareket ettiğiniz vakit her 
zaman ikaz edebilirim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
maddenin aleyhinde söylenmiştir ve esaslı itirazat ya
pılmıştır. Cevap verilmemiştir. Onun için bir kelime 
ile cevap verilmek lâzım gelir. Yalnız arkadaşlar din
lemek ister, müsaade buyurursanız bir cevap veril
sin. Jüri meselesi karıştırıldı. Halbuki jüri meselesi ile 
alâkası yoktur. O ayrı bir mevzudur. Sonra mücrimin 
lehine olarak karar verilmek lâzımdır, hudut şüphe 
ile mündefi olur denildi. Bunlara kısaca cevap veril
mek lâzım gelir. Binaenaleyh müzakere gayrı kâfidir. 
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REİS — Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Kâfi görmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Anlaşılamamıştır efendim. Tekrar reye arz 
edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kâfi görmiyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar.. Müzakere kâfi görülmemiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Reis Paşa Hazretleri; müsaade buyurursanız 
söz istedim. 

REİS — Buyurun; 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Muhterem efendiler bilhassa Besim Bey ile Feridun 
Fikri Beyin mütalâatından sonra müzakereyi kâfi gör-
miyerek bir hakikatin izahı için bendenize müsait bir 
zemin ihzar ettiğinizden dolayı bilhassa arzı teşekkür 
eylerim. 

Efendiler; zannedilmesin ki; Feridun Fikri Bey ile 
Besim Beyin noktai nazarı veçhile. Adliye Vekâleti
nin teklif ettiği kanun lâyihasının hakikatla hiç bir alâ
kası yoktur. Bilâkis Adliye Vekâleti onlar kadar düşün
müş icap eden tetkikatı yapmış, ilmi de tetkik etmiş ve 
ondan sonra Heyeti Celilenize, memliketimizin me-
hakiminde tatbik edilecek olan bu maddei kanuniye-
yi teklif eylemiştir. 

Besim Bey diyor ki: Garpta bir usul varmış, bir 
masumu tecrimden ise bin mücrimi tebrie hayırlı imiş. 
Bendeniz garpta hayli müddet kalmış arkadaşlarınız
dan birisiyim ve orada hukuk tahsil ettim. Fakat böyle 
büyük bir hakikati hiç bir gün duymadım. Hiç bir gün 
işitmedim. Nerede görmüş, nereden duymuş, bunu 
hangi kitap yazmış? Bir masumu tecrim etmektense 
bin mücrimi tebrie etmek kaidesi nerededir? 

BESİM BEY (Mersin) — Garpta. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Efendiler 
garbın. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, sizin.. 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De

vamla) — Sizi buradan sükûnetle, dinledim. Zannede
rim ki aynı şeyi sizden istemek hakkımdır. Sözümü 
kesmek yaraşmaz beyefendi! Efendiler; Besim Bey, bir 
masumu tecrimden ise bin mücrimi tebrie ediniz diyor. 
Bin mücrim tebrie edildiği gün hangi masumun hakkı 
kurtarılmış olur? Soruyorum Besim Beye; bin mücri
mi mütemadiyen tebrie ediyorsunuz, yani o mücrim
ler ki masumların ve mazlumların hakkını çiğnemiştir. 
Bir masumu tecrim etmemek için bin mücrimi tebrie 
ediyorsunuz, dünyayı zülüm içinde bırakıyorsunuz. Bu 
hak mıdır? Bu yanlış mantıktan hareketle diyorlar ki; 
Adliye, mücrimin lehine hareket etmeli imiş. Hayır 

efendiler; hak ve adalet bitaraftır. Ne mücrimin lehi
ne ve ne de aleyhindedir. Hakiki vaziyeti tetkik eder ve 
hükmünü verir. Mücrimin lehinde olması demek, Ad
liyenin mücrimin himaye dairesi olması demektir. Ad
liyeyi bu gibi şeylerden tebrie ederim. Adliye mücrim
lerin melcei değildir. Mücrim behemehal cezasını gör
meli ve çekmelidir. Mücrimin cezasını görmemesi de
mek, mazlum ve masumların ceza çekmesi demektir. 
Adliyenin hayatı içtimaiyedeki rolü bu mudur efendi
ler? Halihazırdaki Adliyemizin vaziyeti ne Avrupaya 
benzer ve nede hakikata tevafuk etmektedir. Arz ede
yim kısaca. Beş kişiden mürekkep olan cinayet mah
kemelerinde iki kişi mücrim değildir dedi mi üç kişi
nin reyi gürültüye gitmektedir ve o adam beraet et
mektedir. Öyle bir beraet etmektedir ki istatistiklere 
göre nefan lilkanun nakz edilmekte olan ilâmların ade
di kâfi miktardadır. Bu, bize neyi haber veriyor? İşte 
bu mahzurun önüne geçmek istiyoruz ve buna meydan 
vermemek istiyoruz ve ne için efendiler, üç rey iki re
ye tabi olsun? Bu, ilme tevafuk eder mi? Sebep ne
dir; mücrimi himayev midir? Biraz evvel arz ettiğim gi
bi Adliye, mücrimlerin himaye edileceği yer değildir. 
Cezalarını vereceği yerdir. Yeter ki mücrimiyeti ta
hakkuk etsin. Bir hakikata iki kişinin reyi ile mi vasıl 
oluruz, yoksa üç kişinin reyi ile mi vasıl oluruz? Ekse
riyeti, akalliyete tabi etmek demek; istibdat fikirlerini 
meşru görmek demektir. Bu doğru olur mu efendi
ler? 

Feridun Fikri Beyi hayli dinledim. Çok söyledi
ler, fakat, bendenize öyle geliyor ki Besim Bey kadar 
lütuf göstererek esasa temas etmediler. Mütemadiyen 
jüriden bahsettiler. Efendiler, jüri meselesini burada 
mevzuubahs etmiyoruz. Biz mahkemelerimizin ne 
suretle hüküm vereceklerini Heyeti Celilenize arz edi
yoruz ve teklifimizin kabulünü rica ediyoruz. Jüri me
selesi o ayrı bir meseledir. 

Şunu da haber vereyim ki, jürinin tarihine atfı-
nazır ederseniz medenî bir müessese değildir. Hali 
bedavetten ve ihtilâl tarihlerinden intikal etmiş, gel
miş bir müessesedir. Yani medenî devletler teşekkül 
etmezden evvel, bu gibi esasat vardı. Yavaş yavaş te
kamül tarihi ile izini kaybetmiş bir bedavet müessese
sidir. Fransaya İngiltere'den gelmiştir. İngiltere'nin 
de kadim adatındândır. Cürümlerin daha kadim ada-
tındandır. Bugün Avrupa'da bulunan hukuk münte-
sipleri jüriyi kabul etmemişlerdir. Cidal olmaktadır ve 
jürinin taraftarları günden güne kaybetmektedir. Ya
rın ne olacağı meçhuldür, Avrupa'nın nereye gideceği 
malum değildir. Nazarı dikkatinizi bilhassa celp ede-
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rim. Eğer hukuk bir ilim ve bir sanat ise, onun etra
fında hükmedeceklerin muhakkak o ilme salik olmala
rı lâzımdır. Hukuk bir ilim bir sanat değilse o halde 
mahkemelerin teşkilindeki mana nedir? O halde hal
ka bırakalım. Bütün mesaili jüri ile halledelim. Haki
kat bundan ibarettir. Türk adliyesi bu teklifini yap
makla mücrimleri kurtarmıyor ve mücrimlere muhak
kak cezasını çektirmek istiyor. Hakimlerimize itimadı
mız vardır efendiler (müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Necati Bey sözünüzden vaz geçtiniz mi? 
(Vaz geçti sesleri). 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Evet efen
dim. 

REİS — Efendim Besim Beyin bir takriri vardır, 
okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen mevzuubahs 

birinci maddenin tayyini teklif ederim. 
Mersin 
Besim 

REİS — Besim Beyin takririni kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. Maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Daavii cezaiyede müttehim tarafın
dan şuhudun kendi huzurunda istimaları talep edil
mediği veyahut mahkemece celbine lüzum görülme
diği takdirde ifadatı istintakiye okunur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
— Reis Paşa Hazretleri; maddelerde bazı tashihat var
dır. Arz edeceğim. 

REİS — Encümen namına mı? 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Evet efendim; «Daavii 

cezaiyede müttehim tarafından)» halbuki malumu âli
niz heyet tabiratı lağv edilmiş olduğundan mustantık; 
maznun, maznunualeyh diyerek mahkemeye sevk edi
yor. Binaenaleyh daavii cezaiyede «Maznun^» dene
cek, sonra «Maznun tarafından şuhudun kendi huzu
runda istimaları'» olacak, «Talep edilmediği veyahut 
mahkemece lüzum görülmediği takrirde» yazılmış 
«Takdir^ de olacak «İfadatı istintakiye» yazılmıştır. 
«İfadatı istintakiyeler:|> şeklinde tashih olunacaktır. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; bendeniz bu 
maddenin de aleyhindeyim. Gayet muhtasar olarak 
noktai nazarımı arz edeceğim. Maddede diyor ki «Daa
vii cezaiyede müttehim tarafından şuhudun kendi hu
zurunda istimaları talep edilmediği veyahut mahkeme

ce celbine lüzum görülmediği takdirde ifadatı istinta-
kiyeleri okunur,» 

Muhterem Efendiler; ifadatı istintakiye malumu 
âlileridir ki, mustantık huzurunda mahrem olarak, 
yalnız olarak ahz ve zapt olunur. Yani mustantık yal
nız olduğu halde şahitleri istima eder, ifadesini zapt 
eder. Halbuki mahkeme huzurundaki ifade, alâkada-
ran ve bir takım samiin olduğu halde onların huzurun
da alenen vaki olur. Binaenaleyh hiç kimsenin bulun
madığı zamanlarda bir şahidin mahrem olarak verdi
ği ifade ile huzuru mahkemede alenen ve hasmın mu
vacehesinde verdiği ifade arasında mühim bir fark var
dır. Şimdi bu maddeyi kabul edecek olursak giya-
bında velev hasmı tarafından ikame edilen bir şahi
din şehadeti de mahkemece muteber addedilmesi lâ
zım gelir. Bundan dolayı bendeniz bu maddeyi muva
fık görmüyorum. Ama Heyeti Celileniz hâkemdir, is
terseniz kabul buyurabilirsiniz, Bendeniz Maddenin 
tayyini teklif ediyorum. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Adliye Vekâletinin 
bu tadilden maksadı, zannedersem, teshilât noktai na
zarıdır, yani muhakeme tesri edilsin, bir gün evvel bit
sin. Bu ikinci madde çok doğrudur. Çünkü efendiler; 
bir maznunun aleyhinde ifadesi alınan bir şahit, ica
bı halinde altı ay, sekiz ay mahkemeye getirlemiyor, 
o maznun altı ay, sekiz ay mevkuf kalıyor. Bundan 
dolayı maznun, şuhudun, mahkeme huzurunda ifade
sini arzu edebilir, talep ederse mahkeme getirecektir. 
Maznun veya mahkeme lüzum görmezse celbedilme-
sine hacet kalmamak için bir madde konmuştur. Mad
de çok muvafıktır. Bu bir teşkilâttır. Bu noktai nazar
dan bunun aynen kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında tak
rir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazmı teklif ede

rim. 
Zonguldak 

Ragıp 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurunuz! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bendeniz bu fıkraları kabul ediyorum. Reşit Ağanın 
buyurdukları hakikaten doğrudur. (Gürültüler) Rica 
ederim bu mühim kanunda biraz söz-söylemiydim mi? 

REFİK BEY (Konya) — Bu, kifayet aleyhinde mi
dir? 
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FERİDUN FİKRİ BEY -^ Kifayet aleyhindedir 
efendim. Filhakika şahitlerin böyle celp edilememesi 
yüzünden birçok daavi teehhür ediyor. Fakat şahit
lerin istintaktaki ifadelerini herhalde, her vaziyette 
kâfi görmek doğru değildir. Efendiler; bendeniz bir 
tadil değil, bu fıkrayi aynen kabul etmekle beraber 
daha mükemmel bütün maksadı istiap ve ifade eder 
bir ikmal teklifi yapacağım, oda müdafaa şahitlerinin 
beyi hal istima edilmesi esasıdır. Bu hiçbir vakit mak
sadımıza münafi değildir. Biz ne istiyoruz? Şahitleri 
böyle uzun müddet süründürmiyelim. Bir dava, ça
buk neticesine vasıl olsun! düşününüz ki efendiler; tah
tı zanda, tahtı ithamda bulunan bir adam kadar o da
vanın seri surette netice bulmasını kim arzu eder? 
Efendiler; müdafaa şahitleri behemehal istima olun
malıdır. Bir adam maznun mevkiindedir. Diyor ki; is
tintakta şu ve bu şahit eksik olarak istima edilmiştir. 
Bu şahidin ifadesinde kâfi derecede vuzuh yoktur. Bi
naenaleyh diğer tarafın şahitlerini getirmemek esa
sını ben de kabul ediyorum. Ancak müdafaa şahitleri
nin getirilmesi behemehal lâzımdır. Yoksa mahkeme 
teşekkül etmiş olmaz, mahkeme esası ilga edilmiş olur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (tzmir) — Feridun 
Fikri Bey! böyle lakırdı olmaz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Maddeyi oku! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler; 

Heyeti Celileden soruyorum: Dünyanın hangi tarafın
da mahkeme isterse şahitleri dinlemiyebilir? Alelıtlak 
dinlemesi esası vardır. Efendiler, bendeniz rey ve ka
naatimi izhar t ediyorum. Bendenizce müdafaa şahitle
ri behemehal getirilmeli ve istima edilmelidir. Yani 
maznun, müdafaa şahitlerini mahkemeye getirtmeli 
ve dinletmelidir. Eğer müdafaa şahitleri cinayet dava
larında. (Gürültüler) Efendiler, ne telaş ediyorsunuz? 
Fikirlerimizi söylemiyelim mi? Müdafaa şahitlerini 
dinliyecek miyiz? (Tabiî sesleri, maddeyi okuyunuz 
sesleri) Bendeniz maddeyi okumuşum, efendim mah
keme (gürültüler),) müsaade buyurun hiç sarsılmam, 
yani bin kişi sözümü kesse sarsılmam (maddeyi oku
mamışsınız bir kere okuyunuz sesleri). Beyefendiler, 
maddeyi mükemmel okudum. Mesele sarihtir. Hepi
mizin ifadesi zapta geçsin. Madde mahkemece daha 
iyi anlaşılır. 

Madde mahkemece celbine lüzum görülmediği tak
dirde.. (Gürültüler) Efendiler; rica ederim, ikinci mad
deyi tekrar okuyorum: (Daavii cezaiyede maznun ta
rafından şuhudun kendi huzurunda istimaları talep 
edilmediği ve mahkemece celbine lüzum görülmediği 
takdirde ifadatı istintakiyeleri okunur.) diyor. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim; müttehim İs
tediği şahidi getirmek arzusunu izhar ettiği zaman mah
keme getirmeğe mecburdur. Neden Feridun Fikri Bey, 
bunun aksini iddia ediyor? Maddeyi güzel okuma
mıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY — Hayır, bu maddede bu 
anlaşılmıyor. Maddeyi güzel okudum. (Gürültüler) 
«Mahkemece celbine lüzum görülmediği takdirde^ di
yerek alelıtlak mahkemeye bir hak ve vasi bir salâhi
yet veriyor.. (Yok efendim sesleri) Onu vermiyorsa o 
o suretle yazılmak lâzım gelir. Katiyyen bu maddeden 
bu mana çıkmaz. Bu madde, tatbikatta bin tefsire mey
dan verir, binbir mevzuu teşkil eder. Öyle şekli tered
düt içinde, müphemiyet içinde alelacele kanun yapıl
maz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
Encümenden bir sual soracağım. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın.. Kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; En
cümenden bir sual soracağım diyorum. 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görülmüştür. 

HAKKI.TARIK BEY (Giresun) — Efendim; bir 
sual soracağım, söz söyliyecek değilim, sual başka 
söz başkadır. 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görülmüştür. 
Efendim; ikinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın!. 

' MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Paşa Haz
retleri; bir kelime. 

REİS — Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Reis 
Paşa; Encümen de muvafakat ediyor, bir hata var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
izahat versin; madde sarihtir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK BEY 
(Beyazıt) — Sarihtir, sarihtir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Müttehim 
tabiri kalkmış, maznun yazılmıştır. Binaenaleyh cün
haya şamil, cinayete şamil değildir. Maznun veya müt
tehim tarafından olduğuna Encümen de muvafakat 
ediyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
müdafaa şahitlerinin dinlenmesi mecburiyeti kaydı 
yoktur. Encümen tashih etsin! 
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REİS — Efendim; kanunun maddeleri bittikten 
sonra ve Heyeti Umumiyesi reye konmazdan evvel 
sebk ve rap.t hakkında. 

REFİK BEY (Konya) — Zapta geçmiştir, vardır, 
vardır. 

REİS — Efendim; kanunun maddeleri bittikten 
sonra ve Heyeti Umumiyesi reye konmazdan evvel 
sebk ve raptı hakkında söz söylenebilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa Haz
retleri; sebk ve rapt meselesi değildir. . 

REİS — Efendim; madde kabul edilmiştir. Bir şey 
tashih edemeyiz. 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri; müsaa
de eder misiniz? Zapta geçsin efendim. İştirak ediyo
ruz. 

REİS — Olmaz efendim; madde reye konduktan 
ve kabul edildikten sonra bir nokta tashih edilmez. 
Kabul edemem. 

REFİK BEY (Konya) — Maddenin kabulünden 
evvel söyledik. Müttehim şahidini dinletmek isterse 
daima hakkı vardır ve istima ettirir. Tekrar ediyo
rum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mecburidir. 
ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Maddedeki (yahut) 

kalkacaktır. Yalnız (ve) kalacaktır efendim. Encümen 
kabul ediyor. 

REİS — Efendim; değiştirenleyiz. Üçüncü madde 
okunacaktır: 

Madde 3. — Mevkuflu mevatta veyahut müstacel 
hususatta şuhut ihzar edilebilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; şimdi üçüncü .maddeyi dinlersek ikinci bir 
hata daha vaki olmamış olur. Üçüncü maddenin ahkâ
mı «Mevkuflu mevatta veyahut müstacel hususatta 
şuhut ihzar edilebilir.» Yani kendisine celp müzakke-
resi kesilmeksizin doğrudan doğruya ihzar edilebilir. 
Bir kere itizarla celbin farkını arz etmek isterim. Celp, 
davet demektir. İhzar ise, davate icabet etmiyen bir 
adamı icbar ve kuvvei müselleha ile getirmek ve yirmi 
dört saat da tevkif edebilmek hakkı vardır.. Şimdi hiç 
bir cürümle alâkası olmayan bir şahıs hakkında 
mutlak surette, böyle hiç bir kabahati yok iken 
kendisine ceza nevinden olan bir şeyi tatbik 
etmek elbette doğru bir şey değildir. Gerçi bu
nu buraya koymaktan maksat, müstacel olan me
vatta davayi intaç etmektir. Fakat efendiler, bir darbı 
mesel vardır, buna gayet mutabık gelir: Kaş yapayım 
derken göz çıkarmak yani davayı çabuk intaç edelim 
derken şahidi bir mücrim mevkiine sokmaktır. Bina

enaleyh her şey, lüzumu miktarınca takdir olunur. Bu 
tedbirlerde ne gibi ahvalde lüzum görülürse bunu tak
yit etmek suretiyle kabul edelim. Yoksa mutlak su
rette kabul edersek mahkeme herkes hakkında ihzar 
müzekkeresi kesebilir. Ben davayı çabuk rüyet edeyim 
derken bütün şuhudu şahadet etmekten men etmek 
ihtimali vardır. Yani şuhut hiç bir vakit mahkemeye 
gitmez, istintak edilmez, yani mahkemede de, istintak
ta da ifade vermez, bir takım hakktn ziyama da sebe
biyet verebilir. Çünkü kendisinin bir mücrim mevkiin
de kalacağını görürse her hususatta gözünü yumar. 
Binaenaleyh bir tarafı yapalım derken diğer tarafı boz
maksızın telif etmek lâzım gelir. Belki bazı mevaki 
ve bazı menatıkta buna lüzum görülebilir. Onun için 
burada bazı kuyut ile bu maddenin kabulünü teklif 
ediyorum. O kuyutta şudur: «Mehakimce lüzum görü
lecek mahallerde mevkuflu ve müstacel hususatta» 
encümen mevkuflu veya müstacel demiştir. İkinci de 
birleştirmek, yani hem mevkuflu bulunmak, hem de 
müstacel bulunmak, bir de mehakimce lüzum görüle
cek mahallerde olmak.. Tabii mahakim lüzum görece
ği yerde, yani mahakim nerede ise orada görür (işti
rak ederiz sesleri). Bu maddenin bu suretle kabulünü 
teklif ediyorum. 

HARİCÎYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Efendim; çok rica edeceğim. Bu 
maddeye Adliye Vekâletince lüzum görülecek mahal
lerde kaydını ilâve buyurun. Çünkü her mıntaka mut
laka aynı idareyi istilzam eden yerler değildir ve do-
layısiyle bu maddenin bize de taallûku vardır. Bu iti
barla söz aldım. Çok istirham ediyorum, Adliye Ve
kâletince tensip olunan mahallerde denilmelidir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Öyle şey olmaz, 
memleketi öyle parçalara taksim edemeyiz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Müzakere 
maddede mevcut olan «İhzar» kelimesi üzerinde cera-
yan ediyor. Malumu âlinizdir ki, celp başka, ihzar baş
kadır. İhzar tabiri, doğrudan doğruya Abdullah Azmi 
Efendinin buyurdukları gibi bir adamı hürriyeti şah-
siyesinden mahrum edecek bir mahiyettedir. Zanne
dersem, Encümenin nokta i nazarı bu değildir. Bazı 
mevat vardır ki, müstacel olur. Bu gibi mevatta mev
kufların da hürriyeti şahsiyesi mevziuubahstır. Onun 
için şahide celp çıkarılır, gelmez. Buradaki ihzardan 
maksat, celp varakası, ihzar varakası değildir. Bamü-
zekkere getirilir, demektir. Yani mahkeme bir adamı, 
müstacel mevatta, mevkuflu mevatta celp etmek ister
se celpname kesmekle beraber bamüzekkere bu adamı 
derhal getirecektir. Bundan maksat, şahidin yirmi dört 
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saat mevkufiyetini istilzam edecek olan ihzar varaka
sı değildir. Bu, doğrudan doğruya müstacel olan mev-
kuflu olan mevadda şahidin bir an evvel mahkemeye 
getirilmesinden ibarettir. Onun için zannederim Encü
men de noktai nazarıma iştirak eder. Buradaki ihzar 
tabirini bamüzekkere celp diye tashih edecek olursak, 
Abdullah Azmi Efendinin noktai nazarı da meydana 
çıkmış olur. Onun için Encümen bu noktai nazara iş
tirak edecek olursa, mesele ortadan kalkar. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler; Tevfik Rüş
tü Bey biraderimiz «Adliye tensip ettiği mahallerde» 
kaydının ilâvesini teklif buyurdular. Efendiler; Adli
ye Vekili Mahkeme reisi değildir. Cinayet müddeiu
mumisi ide değildir. Erzurumda olan bir vukuattan 
dolayı Erzurum mahkemesi Adliye Vekâletinden, biz 
şahit celp edeceğiz, muvafakat ediyormuşuz mı diye
cek? Adliye Vekili heyeti hâkimeden madut değildir, 
buna Adliye Vekili ne için karışıyor? Bu maddede Ab
dullah Azm'i efendinin dedikleri doğrudur. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞEFİK (Be
yazıt) — Efendim; Kanunun hususi bir şekilde yazıl
ması tabii Heyeti Celilenizce tecviz olunmaz. Türkiye 
bir küldür. Kanun her tarafta seyyanen tatbik oluna
caktır. Binaenaleyh Abdullah Azmi Efendinin ve diğer 
rüfekayi muhteremenin dermeyan buyurdukları mah
zuru izale için Encümen şunu nazargâhı âlinize arz 
ediyor. 

Madde 3. — Mevkuftu ve müstacel hususatta 
mahkemece lüzum görülürse şuhut bamüzekkere ge
tirilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bamüzekke
re ihzarın netayici hukukiyesi ne olacaktır, yine ihzar 
değil midir? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim; müzakkere 
verir, zabıtaya gider, idarî hususatta nasıl oluyorsa 
öyle olur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İhzar müzek
keresinin tabi olduğu ahkâma bu tabi değil midir? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Hayır değildir. Malumu 
âliniz ihzar, cezayi nakdi hükmü ile cebren getirttir
mek ve hatta icabı halinde yirmi dört saat tahtı mev
kuf iyette bulundurmaktır. Bu, o değildir. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; evvelce usulü 
muhakememizde şahitlerin getirilmesi için iki usul var
dır. Biri celp, davet ademi icabet, yani gelmediği tak
dirde, bir de, ihzar vardır. Şimdi muhterem Encümen 
bir üçüncü şekil ihdas ediyor. O da, bamüzekkere ihzar 
yani müzekkere yazılacak, zabıtaya verilecek, o iste
nilen şahit bu müzekkere ile gelmiyecek olursa zabıta 

ona tebliğ ile beraber seni istiyorlar, diye getirecek, şa
yet gelmedi ise, tabii mesele beyanı halden ibarettir. 
Elinde bir vasaiti kanuniye yoktur (öyle şey mi olur 
sesleri, gürültüler). 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Cebren değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde 
bimana oldu. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; Adliye Vekâleti biraz evvel Necati 
Bey kardeşimizin bu mesele etrafında verdiği izahata 
iştirak ediyor. Bundan maksada odur ve bu, lâzım bir 
şeydir. Mevkuflu ve müstacel mevat demek, içeride 
bir adam vardır, beklemektedir. Celp ile, davetiye ile 
gelmiyen bir şahit yüzünden o adamcağız orada bek
leyecek ve inleyecektir. Efendiler; istatistiklerimiz öy
le hadisat gösteriyor ki bir adam, bekleye bekleye, 
hayli müddet bekledikten sonra nihayet mahkemei 
temyizde beraet ediyor. Bu adamın bu kadar içeride 
kalışını ne ile tatmin edeceğiz? Biz istiyoruz ki şahit
leri bir an evvel, vaktiyle getirelim o adam hakkında
ki fikirlerini söylesinler ve o adamın mukadderatı bir 
an evvel taayyün etsin, günahtır. Biraz evvel Besim 
Bey mücrimlerin lehine hareketten bahsediyorlardı 
İşte, bu gibi yerlerde mücrimlerin lehine hareket etmek 
lâzımdır. Yoksa, cürüm meselesinde değil. 

Sonra şu meseleyi de arz edeyim: Halihazır mad
de ile hareket edecek olursak bir alay adam içeride 
bigayrı hakkın yatacak Mahkemei temyizde tebrie 
edecektir. Zavallı sen masumsun! diyeceğiz. Efendi
ler; bu günahtır. Biraz da hâkimlere hakkı takdir ver
mek lâzımdır. Herkese ihzar kesecek değillerdir. Fa
kat taannüp ederek gelmemekte olanları ihzar mü
zekkeresi ile celp edebilirler. Hapishanede bulunan bir 
adamın mukadderatını tayin için bu lâzımdır ve me
sele bundan ibarettir. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Vekil Bey be
yanı mütalâa buyurdular ki, şahit ihzar edilmek iste
niliyor. İçeride bir mevkuf vardır, şahidin gelmesine 
intizar ediyor.Mesele bu suretle tevali ediyor. İçeri
deki maznun, kendisine isnat edilen meselede belki 
masumdur, yalnız her nasılsa tesadüfen rast gelmiş 
görmüş dediler. Ben de onu istiyorum. Fakat iptida, 
şahit davet edilsin, gelmezse ihzar kesilsin. Gelmedi
ği malum olmadan ihzar kesmek.. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — İhzar de
ğil efendim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — İhzar meselesini, biraz evvel burada Necati 
Bey biraderimizin verdiği izahat veçhile anlamakta -
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, yız. Vekâletinizin elindeki mevcut ihsaiyat gösteriyor 
ki, böyle bir maddei kanuniye lâzımdır. Karar, bittabi 
Heyeti Celilenizindir. Fakat, mesele tavazzuh etmiş
tir. Necati Beyin verdiği izahat dairesinde hareket 
edilecektir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
kelime izah edeceğim, tabiî hepimizin maksadı, ne 
mücrimlerin çok yatması, ne de bigayrı hakkın mü
şahitlerin rencide edilmesidir. Bu ikisinin de matlup 
derecede bir neticeye vasıl olması için çalışılıyor. Bu
nun için Necati Bey tarafından teklif olunan «Ba
müzekkere getirilir, yahut ihzar olunur» tabirini ayrıca 
tarif etmek lâzımdır. Çünkü, kanunda celbin tarifi 
vardır, ihzarın da tarifi vardır, bamüzekkere getirilir 
ne demektir? Bunu da tarif etmek lâzımdır. Çünkü 
ihzarda, kuvvei müselleha cebren getirir. Bamüzek-
kerede bu var mıdır, yok mudur? Yoksa manası yok, 
varsa ihzardan başka bir şey değildir. Binaenaleyh bu, 
bir kelime oyunudur. Hiç başka bir şey değildir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Bamüzekkereyi kabul ediyoruz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Hayır, bendeniz bamüzekkereyi kabul etmiyorum. 
(Bamüzekkere) yi tarif etmek lâzım gelir. Tarif edil
medikçe bamüzekkerenin ne olduğu taayyün edemez. 
Binaenaleyh (bamüzekkere) yi ayrıca tarif ve tayin 
etmek lâzım gelir. Usulü cezaiyede bamüzekkere var 
ama tarif edilmemiştir. Bu, yine ihzardan başka bir 
şey değildir. Bu ciheti tayin ile bir dereceye kadar tah
fif etmiş oldum. Onun için mahakimce lüzum görül
düğü mahallerde dedim. Menatik olmayıp, mahakim
ce görülecek lüzum üzerinedir. Sonra bir hakikat da
ha arz etmek isterim. Bu da mücrimlerin hapishane
de çok kalmalarıdır. Şahit gelmiyor değil, şahide teb
ligat yapılamıyor. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Tebligat 
yapıldığı halde gelmiyor. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
Adliye Vekili Bey yapılacak teşkilât için süvari mü
başirlerle müteaddit mübaşirler teklif buyursunlar. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; yalnız tebligat yapılamadığından 
değildir. Şahitler gelmediklerinden dolayı işler yüz 
üstü kalmaktadır. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Reis Paşa 
Hazretleri; bir noktayi tavzih etmek lâzımdır. Ab
dullah Azmi Efendi, usulü muhakematı cezaiyedeki 
(bamüzekkere) tabirinden bihaberdirler. İhzar vara
kası başka, celp varakası başkadır. Bir de usulü mu

hakematı cezaiyede bamüzekkere tabiri vardır. İşte 
maksat budur. Cinayet mahkemeleri bu kararları ve
rirler, bu tabir kanunîdir. Abdullah Azmi Efendi 
bundan bihaberdir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Tarif edilmezse? 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim; 
orada bu tabirat vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Var
dır, fakat tarif edilmiş midir? 

MUSTAFA NECATI BEY (Devamla) — Var
dır efendim. Cinayet mahkemeleri bu suretle hareket 
etmektedirler. 

REİS — Efendim; madde hakkında yedi kişi söz 
istemiştir. Kifayet takriri de vardır. Kifayet takriri 
okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif 

ederim. 
Giresun 

Musa Kâzım 

REİS — Evvela, müzakereyi kâfi görenler el kal
dırsın.. Kâfi görmiyenler el kaldırsın.. Müzakere kâ
fi görülmüştür efendim, takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
3 ncü maddenin berveçhiati tadilini teklif ede

rim : 
(Mehakimce lüzum görülecek mahallerde mev

kuftu ve müstacel hususatta şuhut iıhzar edilebilir). 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhizir tadilini teklif ede

rim : 
3. — Mevkuflu mevatta şuhut ihşaren celbedile-

bilir. 
Kırklareli 

Şevket 

REİS — Efendim; takrirleri reye iköymazdan ev
vel maddeyi Encümenin yaptığı tashih veçhile -oku
yalım : 

Madde 3. — (Mevkuflu müstacel hususatta mah
kemece lüzum görülürse şuhut bamüafekkere celbedi-
lebilir (getirilir sesleri). 
. REİS — Efendim; tadil takrirlerimi bu madde

ye göre nazarı dikkate alınıp alınmamak üzere reye 
koyacağım. 
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(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

Abdullah Azmi Efendinin takririni nazarı dikka
te alanlar el kaldırsın... Nazarı diöfcate atayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate atamadı. 

(Kırklareli Mebusu Şevket Beyin takriri tekrar 
'okundu.) (Red sesleri) 

Efendim; bunda müstacel kelimesi yoktur. Mev
kuftu kelimesi vardır. Takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almıyanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. Yapılan 
tashihten sonra maddeyi... (Yazalım sesleri) 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Paşa Hazretleri; En
cümen bir lâfzın daha ilâvesini teklif ediyor: «Me-
hâkim ve müstantiklarca» çünkü şühudun ekserisi 
müstantıklar tarafımdan celibedilirj En lüzumlu da 
budur. 

VASIF BEY (Saruhan) — Encümen ne zaman 
tevekkül etti? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Hepsi buradadır. 
REİS — Efendim; maddeyi, yeni şekilde tekrar 

okuyoruz. Arzu yazsın. 

Madde 3. — (MeVkuflu müstacel hususaJtta meha-
kim ve müstantiklarca lüzum görülürse şühut ba-
müzekkere getirilir. 

BESİM BEY (Mersin) — Mehakim ve müstan
tıklar kelimesini zikretmeye lüzum yoktur. Çünkü 
sulh hâkimine de bu bahis taallûk eder. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Sulh hâkimi de rneha-
kimden maduttur. 

REİS — Maddeyi ibu son şekilde kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Devaii cezaiyeye müteallik muha
keme zabitnamelerine müddeiumumi ile tarafeynden 
iddia ve müdafaatı ittihaz olunan mukarrerat ve fii
lin temas eylediği maddei kanuniye esbabı muciıbe-
siyle dercoiunur. Esnayi muhakemede kıraat olu
nan bilûmum evrak ve ifadatı istintakiyenin ne ay
nen ve ne de htalâs&Can zarpta geçirilmesine hacet 
»âfeftayîp ancak ba evraten üevi ve tarihleri ve ifaida
tın kime ait ve istintaknamenin hangi sayfasında mu
harrer bulunduğu ve indelmuhaıkeme hâsıl ve şayanı 
kayıt olan tağayyürat ve hususat derç ve ilâve edi
lir. 

ADLİYE ENCÜMENİ NALINA ŞEFİK BEY 
^Beyazıt} — Bir taishih vardır efendim. «Tarafeyn
den» değil tarafeyni olacaktır. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi bu tashih veçhile reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenden rica ederim, madde okunduktan son
ra tashih edilmez. Maddelere sıra gelmeden evvel dik
kat edilsin. 

Madde 5. — Mahâkimi cinaiye huzurunda vuku 
bulacak şahadeti kâzibe maddesinin müstantıka ha
valesine lüzum olmayıp esas dava ile bittevhiıt rüyet 
olunur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bu «ma
hâkimi cinaiye» tabiri zannederim yanlış yazılmış 
ollacaktır. (Mahâkimi cezaiye) olmalıdır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Matbaa yan
lış yazmıştır. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Evet mahâkimi ce
zaiyedir.' 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Mahâkimi cezaiyedir efendim. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Öyledir efendim. «Ma
hâkimi cezaiye» diye tashih ettik. 

REİS — Bu veçhile tashih edildikten sonra mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır» 
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Alelıtlak cünha ve kabahat mevad-
dında mahkemece maznunun vücuduna lüzum görül
medikçe vekil huzuruyla mahkeme rüyet edilebilir ve 
bu baptaki hüküm civahi addolunur. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Adliye Vekili Beyden 
bir sual soracağım. Efendim; maddede «mahkeme
ce maznunun vücuduna lüzum görülmedikçe vekil 
huzuru ile mahkeme rüyet edilebilir ve bu baptaki 
hüküm vicahi addolunur» deniyor. Bu eğer eski ve
kili musahhirlar gibi olacak ise defii davaya salâhi-
yettar vekil huzuru ile ne için vicahi addolunur. Di
yor. Vekili musahhar davaya salâhiyettar mıdır, de
ğil midir? Evvetee Vekili Muhassar vardır. Yalnız 
inkârdan başka bir şey söylemedi. Bunun için o zait 
^görüldüğünden dolayı kaldırılmıştır. 
, ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Bu vekil müdafidir. 

REŞİT AĞA (Malatya).— Vekilin defi davaya 
salâhiyeti var mıdır? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Bu vekil müdafidir, vekili musahhar değil
dir. 

BESİM BEY (Mersin) — Bu madde gayet mu
vafıktır ve zaten öteden beri mahakimce bu gayet 
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1-üzumludm şayani şükrandır ki bunu bu suretle tes
pit etmişlerdir. Bendeniz buna taraftarım. Yalnız bir 
iki kelime hatası vardır. Deniliyor ki «lüzum görül
medikçe vekil huzuruyla mahkeme rüyet edilebilir». 
Zannederim «vekil huzuruyla muhakeme rüyet edi
lebilir» olacaktır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Tahsis ettik, mahake-
medir. 

BESİM BEY (Devamla) — İkincisi; bu baptaki 
hüküm, vicahi addolunur» diyor. Burada da «ıbu su
retle sadır olan 'hüküm» denilsin. 

ŞEFİK BEY {Beyazıt) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

REİS — Efendim; maddeyi bu yapılan (tashihle
re göre kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddi 7. — Bir ceza davasının rüyet esnasında 
hadis olan tashihi sin meselesi aynı mahkemede rü
yet ve esas dava ile birlikte temyiz olunur. Bu suret
le tashihi sinne mütedair verilecek karar o ceza da
vasına müessir olup netayici sairei hukukiyesi ahkâ
mı umumiyeye tabidir. 

REİS — Efendim; bu madde hakkında bir takrir 
vardır : 

Riyaseti Celileye 
7 nci maddenin (bu suretle tashihi sinne) diye 

başlayan ikinci fıkrasının tayyini arz ve teklif eyle
rim, 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Reis Paşa Hazretleri; esasen hükümetin tek
lifinde bu fıikra yoktu. 

REİS — Efendim; bu fıkranın tayyine Encümen 
muvafakat ediyor mu? $ 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Onu kabul ediyoruz. 
REİS — O halde madde «... birlikte temyiz olu

nur.» Cümlesinde bitiyor. Maddeyi bu veçhile ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Fiilen zalbıtai adliye vezaifini ifa ile 
mükellef memurini zabıta haklarında vazaifi meez-
kûreye müteallik cürümlerden dolayı doğrudan doğ
ruya müddei umumiler tarafından takibat icra olu
nur. (Kabul sesleri). 

ATA BEY (Niğde) — Efendim; sekizinci madde 
«fiilen zabıtai adliye vazaifini ifa ile mükellef me
murini zabıta haklarında vazaifi mezkûreye müteal
lik cürümlerden dolayı doğrudan doğruya müddei 

umurniükler tarafından takibat İcra olunur» diyor. 
Necati Bey biraderimizin de şimdi söylediği veçhile 
tesrii muhakemat kanununu yapmıştık} Geçen devre
de bir teklif vardı (geçen senei içtimaiye sesleri). 
Mühakematın tesrii için memurini zabıtanın Adiye 
Vekâleti emrinde olması teklif «düsmgti. O zamanda 
bu mesela müdafaa edildi; teşevvüşatı idariyeyi ve 
inztt'batiyeyi müstelzim olmamak için kemâkan me
murini mülkiye idaresinde bulunması heyeti umumi-
yece kabul buyrulmuştu. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Ona tesiri 
yok. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Ona tesiri yoktur. Bu başkadır. 

ATA BEY (Niğde) — Binaenaleyh hiç bir sebep 
ve tahavvülat olmadığı halde ayni şeyin teklif edil
mesi aynı mahzuru tevlit etmektedir. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Aynı değil, (ay

nı sesleri). 
ATA BEY (Niğde) — Müsaade buyurun, arz ede

yim. Buradaki zabıtai adliye vazaifini ifa ile mükel
lef memurini zabıtadan maksat; jandarma, polistir. 
Malumu âlileri jandarma ve polisin vazaifi adliyesi 
vardır; vazaifi askeriye ve mülkiyesi vardır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Polisin 
vazaifi tecavüziyesi de var mı? 

ATA BEY (Niğide) — Efendim; onun buna taal
lûku yoktur. Müsaade buyurunuz. Vazaifi Adliyesi
ni, kanununun tarif ettiği veçhile ifa ediyor ve bu 
vazaifeyi Adliye Vekâleti emrinde nasıl ifa ederse, 
dahiliye vekâleti emrinde ve 'binaetice rüesayi me
murini mülkiye emrinde olduğunda 4a ayni veçhile 
ifa eder. Evet, doğrudan doğruya Adliye Vekâleti 
emrinde olmasında ibelki daha faidefti olabilir diye 
bir mütalâada olabilir ve bundan doiayi teklif edil
miştir. Bu veçhile memurini zabıta eğer doğrudan' 
doğruya müddei umumilerin emrine verilecek olursa 
vazaifi inzibatiyenin ifasında pekçok teşevvüşat ola
bilir. Bu gibi memurini inzibatiyenin, cürümlerinden 
dolayı lüzum veya menimuhakeme kararı Memurini 
mutıakemat Encümenince ittihaz olunur. Bu esas hiç 
bir vakit bu memlekette zail olmamıştır ve birçok 
memleketlerde de ıbu esas kabul edihjniştir. Teşevvü
şatı inzibatiye ve idariyeyi istilzam etmemek için bu 
maddenin tayyi ve reddi lâzımdır. 'Bendeniz tayyini 
teklif ediyorum. (Tay sesleri). 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
gayet mühim ve ciddi bir maddeyi ıpizakere ediyo
ruz. Üstadı muhterem Ata Beyefendi, zabıtai adliye 
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memurlarının vazai'fini tadat buyurdular. Askeri, ida
rî, adlî olmak üzere üç kısma ayırdılar ve ilâveten 
buyurdulaı ki : Zabıtai adliye memurları en büyük 
mülkiye memurunun emrinde bulunmak lâzımdır. 
Aksi takdirde teşevvüşü idarî hâsıl olur. Zaten bu 
maddei kanuniyeye nazaran da zabıtai adliye me
murları an büyük mülkiye memurlarının emrindedir. 
Nisbetlerinin tahvili yoktur. Yani müddei umumile
rin emrinde, azl ve nasıpları oraya ait olarak tayin 
edilmiş birer memur değillerdir. 

Ancak vazifei adliyelerinden dolayı bir cürüm 
vaki olmuşsa o zaman müddei umumî takibat yapa
caktır. Hattâ madde o kadar sarihtir ki : Fiilen za
bıtai adliye vazifesini ifa ile mükellef olan memurini 
zabıta haklarında vazaifi mezkûreye yani adlî vazi
felerine müteallik hususatta teehhür, tesamüh, suiisti
mal, istinkâp vesaire görürse müddei umumiler dura
cak mıdır? Ve bu hale herhangi birisinin huikuku 
şahsiye ve masuniyeti şahsiyesine dokunacak olursa 
yine müddei umumî duracak mıdır? Ben hapishane
de yatarım, beni kim çıkaracak, kim soracak? Mem
leketin hayatı, namusu doğrudan doğruya kanunun 
himayesindedir. Kanunun hüsnü tatbikini murakabe 
ile mükellef memur ise müddei umumilerdir. Ben 
içeride yatıyorum, kimse gelen yok. Müddei umumi
ye malumat veriyorum. Müddei Umumî benim sa
lâhiyetim dahilinde değildir, bakamam diyor. Bunun 
tatbikatta bilfiil misallerini gördüm. Yirmi adet mi
sal söyliyebilirim. Hiç nazari olarak söylemiyorum. 
Şahit olarak bilfiil takip ettim. Zabıtai Adliye me
muru, müddei umuminin emrinde, fakat müddei 
umumî bunun hakkında takibat icrasına salâhiyettar 
değildir. O halde ne olacaktır? Bir cinayet müddei 
umumisi veya muavini herhangi bir ihzar müzekkere
sini , veya bamüzekfcere ihzar emrini veriyor. Fakat 
zabıtai adliye memurları bunu ifa etmiyor. Ne yapa
caktır? Binaenaleyh madde doğrudur. 

Sonra ıbir meseleden daha bahsettiler, dediler ki 
memurlar hakkında tahkikatı evveliye icrası ve on
ların muhakeme ve meni muhakemelerine karar ita
sı ayrı bir usule mi tabi bulunmalıdır. Yoksa doğru
dan doğruya halk gibi mahkemelere mi gitmelidir? 
Bu mesele gayet ciddi bir meseledir. Bana sorarsanız 
memurların da lehine olmak üzere doğrudan doğruya 
mahkemelere gitmeleri doğrudur. Çünkü İki sene şu-
rayi devlet kapılarında dolaşır, sonra mahkemeye ge
lir, beraet eder. Bu yüzden teverrüm edenleri gör
düm. 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Esasen sınıf, züm
re yoktur. İmtiyaz kabul etmiyoruz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Sonra 
şurayi devlette işi çıkmaz, meclisi idarelerde evrakı 
aylarca, senelerce kalır. Bundan da mutazarrır olur. 
Memurların hamisi, adamı varsa ve mektup tavsiye
si alabilirse onlar müstefit olarak himaye görebilir. 
Fakat hu esası şimdi konuşmuyoruz, böyle mi olsun, 
şöyle mi olsun. Şimdi konuştuğumuz mesele şudur 
ve yalnız bir meseledir : Zabıtai adliye memurları
nın fiilen zabitai adliyeye müteallik vazifelerinde su
iistimalleri tahakkuk ettiği anda müddei umumî, sa
lâhiyeti ammesine binaen herkes hakkında olduğu 
gibi bunlar hakkında da takibat icra edebileceği, ede-
m'iyeceği meselesidir. Şimdi bu durmuştur ve halâ 
duruyor. Bu mesailden şikâyet ediliyor. En namuslu 
müddei umumilerden şikâyet dinledim, bir şeyler ya
pamıyoruz diyorlar. Onun için madde gayet doğru
dur. Aynen kalbulünü rica ederim. (Olamaz sesleri). 

NEŞET BEY (Aksaray) — Olamaz efendim. Yok
tur olamaz vallahi. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Adliye isti
yorsanız böyle olur. İstemiyorsanız olmaz. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Müsaade bu
yurursanız arz edeyim efendim. Heyeti Celilenin ma
lumudur kî bir vasıta, iki üç yerde istimal edilemez. 
Jandarma, polis asayişin, intizam ve inzibatın, sükû
nun teminine mahsus bir unsurdur. Bu unsur doğru
dan doğruya mülkiye memurlarının emrindedir. Çün
kü memurini mülkiye oranın asayişinden mesuldür. 
Zabıtai adliye vazaifi, jandarma ve polise arizi ola
rak ilâve edilen ahkâmdır. Vazaifi adliye bu meyan-
da kendine aslo'larak verilmiş olan vazaifi asliyesi.. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Buna imhayı idare 
kanunu derler. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Bu me-
yanda kendisine aslolarak verilmiş olan vazaif me-
yanında yani asayişin temini, sükûnun takriri ve te
sisi için vazaifi esasiyeden olan vazaifi meyamnda 
vazaifi adliyede ikinci bir vazifesidir. Adlyenin vazi-
fes doğrudan doğruya jandarma ve polis vasitasiyle 
yapılır. Efendiler; eğer Adliye vekâleti vazifede bir 
ihmal ve kusur görüyorsa Heyeti Âliyenize gelir, tah
sisat ister, fazla mübaşir istihdab eder. Asayiş namı
na matuf olan ve memleketin sükûnu ve her türlü 
huzurunu temin edecek vasaiiti şurada burada, şunun 
bunun elinde istihdama imkân yoktur. O vakit man-
zumei devlet tamamiyle irihilâl eder, bugün müddei 
umumiye mi düşünecek, yoksa başında bulunan me
murini mülkiyeyi mi düşünecektir? Her ikisinin ara
sında mefluç bir vaziyette tabiî bir şey yapılamaz. 
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Bunun için maddenin burada yeri yoktur ve olmama
sı lâzım gelir. Adliyeye bir şey temin etmez, bilâkis 
her muhitte mevcut olan hükümeti mülkiyeyi ve 'bil-
netice hükümetin eczasını inhilâle sevk etmiş oluruz, 
iş yapmış olmayız. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu madde 
kabul edilmezse diğer maddelerin hiç hükmü kal
maz. 

REÎS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkın
da teklif vardır. Evvelâ müzakerenin kifayetini reyi
nize arz edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın... Kâfi görmiyenler ellerini kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür efendim. Takrirler okuna
caktır : 

Riyaseti Oelileye 
Sekizinci maddenin tayyini teklif eylerim. 

Sivas 
Halis Turgut 

Riyaseti Celileye 
Şifahen verdiğim izahata binaen sekizinci mad

denin tayyini teklif ederim. 
Niğde 

Ata 

Riyaseti Celileye 
Ata Beyefendi esbabı muoibesinde izah etmişlerdir. 

Binaenaleyh maddenin tayyini teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REÎS — Efendim; başka takrir yoktur. Takrirler 
maddenin tayyi hakkındadır. Binaenaleyh maddenin 
tayyini kabul edenler ellerini kaldırsın... (Red sesleri.) 

MUSTAFA NECATİ BEY (îzmir) — Tay edilir
se bu ıslâhatın mânası yoktur. 

REİS — Tayyi kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Tay teklifi kabul edilmiştir. (Hayır sesleri, beş 
kişi ayaktayız, yeniden reye konulsun sesleri.) Herkes 
otursun ki daha kolay sayabilelim efendim. Maddenin 
tayyini kabul edenler lütfen ayağa kalksın... Kabul 
etmeyenler ayağa kalksın! 

Efendim; şimdi kâtip beyler bir rey farklar saymış
lardır. Bidayette reye koyduğumuz zaman her iki ar
kadaş tay teklifinin kabul edildiğini söylediler. Ayağa 
kalkmak suretiyle reye koyduğum zaman arkadaşlar 
biri üç rey fazla tay teklifini kabul edenler olduğu
nu, diğeri de üç rey fazla tay teklifini kabul etme
yenler olduğunu saymışlardır. Tereddüt vardır. Tek
rar reye koyacağız. Yine olmazsa tayini esami ile ola
caktır. Başka çaresi yoktur. 

REFİK BEY (Konya) — Adlî hayatı öldürmek is
teyen arkadaşlar, tayyi kabul ederleri (Gürültüler). 

REÎS — Rica ederim arkadaşlar; oturup kalkma
sınlar; geziniyorsunuz, sayılmıyor. Tay teklifini ka
bul edenler lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler 
ayağa kalksın... Tay teklifi üç rey fMasiyle kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). Dokuzuncu madde sekizinci ol
muştur. Okunacaktır. 

REFİK BEY (Konya) — Sınıf kavgası bütün ma-
nasiyle tecelli edecektir ve hak, hâkim olacaktır bey
efendi; (Bravo sesleri, gürültüler.) 

REİS — Rica ederim arkadaşlar, yerlerinde otur
sunlar. (Gürültüler.) 

BÎR MEBUS — Adliye ıslâhatı olmuştur, emeği
miz boşa gitmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Hakikat ekseriyettedir. Ne yapalım... 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Hiçbir 
hükümette böyle şey yoktur, polisin eline verildikten 
sonra bugün hürriyet yoktur. 

REİS — Mehmet Bey! Yeter artık. 

FUAT BEY (Kastamonu) — Böyledir efendim. 
REİS — Efendim; dokuzuncu madde sekizinci ol

du. Okunacaktır : 
Madde 8. — Müstantik olmayan mahallerde sulh 

hâkimleri taharrii mesakin hususunda ve ceraimi meş-
hudede müntantiklerin haiz oldukları vazaifi ifa eder
ler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bir sual soraca

ğım efendim. Müstantiklerin vazaifi muayyendir. Müs-
tantikler takdiri delaile mezundur. Yani cürmün vu
kuu şahadetle sabit olduğu halde bazı) ahval ve asa
ra ve sırf kanaati vicdaniyesine ve müdafaa şahitleri
nin ifadesine nazaran müstantik meni muhakeme 
kararı ıstarma mezun mudur, değil midir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT E$AT BEY (İz
mir) — Efendim; bu başka meseledir. 

Fakat temas ettikleri noktaya iki kelime üVcevap 
vereceğim. Müstantiklerin lüzum veya jmeni muhake
me karan vermek salâhiyeti kanunejı muayyendir. 
Onu istimal edebilirler. Her vakit kendilerine vere
ceğim cevap bundan ibarettir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Takdiri delaile 
mezun mudur, değil midir? 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim; 
bu başka meseledir. Ayrı maddesi vardır. Buna ait 
değildir. 

REİS — Efendim; bir takrir vard|r ; 
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Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile işbu maddenin berveç-

hi âti tashih ve tadilini teklif ederim : 
Usulü muhakematı cezaiye kanununun muaddil 

36 ncı maddesi mucibince indeliktiza zabıtai adliye 
vazifesiyle mükellef olan sulh hâkimleri müstantik 
olmayan mahallerde taharrii meşa'kin hususunda ve 
ceraimi meşhudede müstantiklerin haiz oldukları va-
zaifi de ifa ederler. 

Mersin 
Besim 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri.) Bir daha okuya
lım efendim. « 

(Mersin Mebusu Besim Beyin takriri tekrar okun
du.) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Bendeniz kabul etmiyorum efendim. 

BESİM BEY (Mersin) —>- Müsaade buyurursanız 
izah edeyim. Efendim; malûmu âlileridir ki, Usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanununun 36 ncı maddesi esa
sen sulh hâkimlerine müstantiklik salâhiyeti veriyor
du. Bendeniz bunu ilâve ediyorum. Maddenin başına 
buna ilâve ettikten sonra devam ediyorum ve diyorum 
ki (Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun muaddel 
kanunun 36 ncı maddesi mucibince indeliktiza zabıtai 
adliye vazifesiyle mükellef olan sulh hâkimleri müs
tantik olmayan mahallerde taharrii meşa'kin hususun
da ve ceraimi meşhudede müstantiklerin haiz olduk
ları vazaifi de ifa ederler.) Encümenin teklifi ile ben
denizin teklifim arasında fark yalnız bu tavzihten iba
rettir. 

REİS — Efendim; Besim 'Beyin takririni nazarı 
itibare alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı itibare al
mayanlar ellerini kaldırsın... Alınmamıştır efendim. 
Binaenaleyh maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanuna mugayir olan kavanini 
saire ahkâmı mülgadır. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... aKbul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Onuncu maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir, 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim; 
bendenizin demin arz ettiğim noktayı Encümen de ka
ba! etmiştir. Adliye Vekili Bey de muvafakat ediyor
lar. İbarede bir rekâket vardır. Lütfen onu tashih et
sinler ve mesele taayyün etsin. 

REÎS — Son maddeyi okuyalım da efendim. 
Madde 11. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad

liye Vekili memurdur. 
REİS -r-r- Onbirinci maddeyi kabul edenler ellerini 

kâldırsıiî... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Efendim; Encümen sebk ve rapt ve iba
rede bir tashinat yapacak mıdır? 

lŞEiFİK BEY (Beyazıt) — Tasbihatı arz ettik efen
dim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
müdafaa şahitlerinin istimaı meselesinde hiç tereddüt 
olmadığı muhakkaktır, arkadaşlarımızla ittifak edi
yoruz. Yalaız ikinci maddede bir rekâket vardır. Yal
nız Encümen Mazbata Muharriri Bey de orada (yahut 
ve) denildiğinde müdafaa şahitlerinin istima edilece
ğinin muhakkak olduğunu kürsüden söylerlerse tered
düt zail olur. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Söyledik efendim. Ta
biîdir ve kanunidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — (Veyahut) 
deki (yahut) fazladır. Kalkması lâzımdır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Yalnız (ve) dir. (Yahut) 
kalkmıştır. 

REİS — Yahut kelimesi yoktur. Yalnız (ve) ola
caktır, öyle mi efendim? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Evet efendim. (Ve) dir. 
REİS — Sebkü rapt hakkında başka mütalâa var 

mı efendim? (Hayır sesleri.) O halde kanunun heyeti 
umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

Efendim; evvelce reye konmuş olan kanunlara rey
lerini henüz vermeyen rüfeka varsa lütfen versinler. 

SÜLEYMAN STRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
müzayede,. münakaşa kanunu vardır, onu da bitire
lim. 

REİS — Malûmu âliniz ayın yirmiikinci günü 
nısfılleylde Meclisi tatile karar verdiniz. Binaenaleyh 
daha yirmi dakika vaktimiz vardır. Yirmi dakikadan 
sonra devam edebilmek için yeni bir karar vermek 
lâzımdır. O takdirde sabaha kadar devam edebiliriz. 
Fakat verilen karara göre nısfılleylde bitecektir, baş
ka türlü hareket edemem. (Bravo sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bravo Pa
şam! Böyle görmek isteriz. 
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REÎS — Binaenaleyh yirmi dakikalık bir vakti
miz vardır. Yirmi dakika içinde müzayede ve mü
nakaşa kanununu müzakere ederiz. Yirmi maddelik 
bir şeydir, bazı tefsir mazbataları da vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam bu 
kanun çıkmazsa vekâletler iş yapamazlar. Bütçeleri
ni aldılar, bunu bekliyorlar. Tefsiri ondan sonra reye 
vaz edersiniz. 

REİS — O halde Münakaşa Kanununu müzake
re edelim. Vakit gelir ve kanun da bitmezse öylece 
kalır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendiler; celsenin hitamına yirmi dakika kalmıştır. 
Bu kadar bir zamanda 99 maddelik mesai kanununu 
intaç etmek imkânı olmadığını bendeniz de müdri
kim. Yalnız bir söz söyleyeceğim. Bu kanun 13 Kâ
nunusani 1340 tarihinde İsmet Paşa Hükümeti tara
fından Meclise tevdi edilmiş ve Meclis o zaman İktisat 
Encümenine vermiş ve bilâhare bu Encümen Ticaret 
Encümenine münkalip olarak bunu tetkik etmiştir. 
(Şiddetli gürültüler, vakit kalmadı sesleri.) Ve nihayet 
hamdolsun mesai kanununun bir kısmını teşkil eden 
bu 99 maddelik bir kanun Heyeti Ceiileye takdim edi
lebilmiştir. (Kapak gürültüleri.) Yalnız şunu arz et
mek istiyorum ki (Gürültüler.) bunda alâkadar olan 
(Şiddetli gürültüler.) vatandaşlarımız kendileri ile 
Meclisi Âlinizin meşgul olduğunu bilsinler. 

REFİK BEY (Konya) — Meşgulüz, meşgulüz. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Bu

nun gelecek seneye tehiri, çok çalışılıp meydana çı
karılmak istendiğine delildir. 

29. — Hükümet namına vukubulacak müzayede, 
münakaşa ve ihalelerin suveri icraiyesi hakkında 
(11556) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacak. 

Türkiye Cumhuriyet 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

19.12.1341 

4246 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hükümet namına vukubulacak müzayede, müna
kaşa ve ihalelerin süveri icraiyesi hakkında Maliye Ve
kâleti Celilesince tanzim olunup İcra Vekilleri Heye
tinin 30.11.1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye 

arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı muci
be sureti leffen takdim kılınmıştır. Müktezasının ifa
sına müsaade! riyaset penahilerini istirham ederim 
efendim. 

Başvekil 
Aİi Fethi 

Esbabı Mucibe 
Hükümet namına vukubulacak müiayedat ve mü-

. nakasatın tarzı icrası hakkında muhtelif tarihlerde 
mevkii tatbike vaz edilen ahkâmın müteferrik ve mü
tenakıs ve ihtiyacı hakikiye göre noksan olması ve 
muhtelif tarzlarda muamelât cereyanına bais bulun
makta olduğu nazarı itibare alınarak işbu 'kanun lâyi
hası tanzim olunmuştur. 

Birinci Madde — Müzayede ve münakaşalarda 
esas 'itibariyle kapalı zarf usulü müzajyedei aleniyeye 
tercih olunmuştur. Müzayedat ve münakasatı aleni-
yenin bilhassa mühim mübayaat ve satışlarda kabili 
tatbik olmadığı ve çünkü bu usulü müzayedede haki
ki taliplerden gayrı bazı fırsatçıların cerri menfaat 
için talip sıfatıyle ispatı vücut edip hakiki talipleri 
izaç etmekten hali kalmadıkları ve bu yüzden ciddi 
bir çok talibin müzayede ve münakaşalara iştirakten 
tevekki eyledikleri cihetle tezyidi rekabete ve teshili 
muamelâta hayli tesiri olan kapalı zarf usulünün ka
bili tatbik olduğu mahallerde bu usulün tatbiki ve 
ancak işbu usulün mümkün olamayacağı anlaşılacak 
ahvalde müzayede ve münakasai aleniye usulüne mü
racaat olunması müzayede veya münakaşaya taham
mülü olmayan bazı hususatta dahi pazarlık suretiyle 
muamele icrası lüzumu derpiş olunmuştur. 

İkinci Madde — Müzayede ve münakaşaların ale
niyeti ve her talip için şeraiti mütesayiye arz etmesi 
lüzumuna mebni tahrir olunmuştur. : 

Üçüncü Madde — Bazı ahvali mühimmede hide-
matı devletin taahhüdünü ifa edemeyecek talipler yü
zünden duçarı tavik olmamasını teminen tahrir olun
muştur. 

Dördüncü Madde — Dahilî memlekette tedariki 
mümkün olan eşya ve levazım ile ifa edilecek hide-
mat için bir ay müddet kâfi görülmüş ve ancak me-
maliki ecnebiyeden sipariş suretiyle tedarik edilecek 
eşya için bu müddetin ademî kifayesine mebni müd
deti ilân bir buçuk ay olarak temdit olunmuştur. 

Beşinci Madde — Müzayede ve münakaşaya ko
nan eşya veya hizmetin yevmi ihaleden mukaddem 
müzayede veya münakaşa heyetince bedeli muham
men ve bedeli 'keşfinin bilinmesi lüzumuna mebni vaz 
olunmuştur. 
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Altıncı Madde — Müzayede veya münakaşaya 
ilk iştirak edeceklerden bedeli muhammenin yüzde 
onu nispetinde aranan teminat akçası talipleri takyit 
ettiğinden ve bazen de kesri rağabatı mucip olduğun
dan ilk müzayede veya münakaşaya iştirak için ara
nacak teminatı katiyenin nısfı derecesinde bir temi
natı muvakkate aranılmakla iktifa olunması tensip ve 
madde o suretle tanzim olunmuştur. İnşaat ve tami
ratı nafia için teminât akçasının müteahhidin matlû-
batına mukabil vükubulacak tediyattan tevkifat icra
sı suretiyle teminatı katiye miktarına iblâğı işbu inşa
at ve tamiratın ekseriyetle mebaliği külliyeyi tazam-
mun etmesi ve şimdiye kadar cari usul ve teamüle 
'katip olması itiabriyle taliplere teshilât ve binnetice 
teşviki rağabat zımnında tahrir olunmuştur. 

Yedinci Madde — Teminatın nakde hasrı talip
ler için mucibi müşkülât olacağına mebni işbu mad
de nakit yerine muteber bir banka kefaleti veya millî 
esham ve tahvilât dahi alınmasını temin edecek suret
te tahrir edilmiş ve ancak hukuku hazinenin zarardan 
vikayesi için keyfiyet maddede görüldüğü üzere bazı 
takyidata tabi tutulmuştur. 

Sekizinci Madde — Müzayede ve münakaşalara 
iştirak edeceklerin ciddi taliplere hasrı ve muamelâtın 
sürüncemeye maruz kalmamasının temini maksadiyle 
tahrir olunmuştur. 

Dokuzuncu Madde — İşbu maddenin tazammun 
ettiği hüküm bir emri tabiî ise de şimdiye kadar ma
alesef birçok ahvalde müzayede ve münakaşalara işti
rak edenlerin verdikleri teminat akçaları tulu müd
det sürüncemede kalmış ve bu ise bittabi kesri rağa
batı mucip ahvalden bulunmuş olmakla meni için 
tanzim olunmuştur. 

On, onbir ve onikinci maddeler — Kapalı zarf usu
lü ile icra edilen münakaşa ve müzayedelerin mü-
teamel şeklini icra etmektedir. 

Onikinci maddeye, alâkadarandan arzu edenlerin 
teklifnameleri kıraat ve zahrını imza etmekte muhtar 
olmaları hakkında ilâve olunan kayt selâmeti mua
meleyi talipler nazarında da bir kat daha tevsik ve 
teyit ve binnetice ciddî talip ve ragıplar temini maksa
diyle yazılmıştır. 

Onüçüncü Madde — İşbu madde müzayede ve mü
nakaşanın en nafi ve müsavi teklifte bulunan taliple
re hasrı muvafıkı maadelet olmasından maada işi sü
rüncemeden kurtarmak gayesine mebni vaz olunmuş
tur. 

Ondördüncü Madde — Teklifat ve taahhüdünden 
nükul eden veya mukaveleyi imza etmeyen taliple

re ait teminatı katiyenin birtakım merasimi kanuni
ye icrasına mahal kalmaksızın derhal Hazine lehine 
irat kaydını tem i nen vaz edilmiştir. 

Onbeşinci Madde — Taşrada teşekkül edecek iha
le heyetlerine bazan mühim müzayede ve münakaşa
ların icrası tevdi edilebilirse de bu gibi ahvalde iha
le icrası icazetin kendilerine verilemeyeceği derpiş 
edilerek madde o suretle yazılmıştır. 

Onaltıncı Madde — Nizamatı mahsusasına tebaan 
ihale edilmekte olan âşâr ve rüsumun kapalı zarf usu
lü ile müzayedesinin kabili icra olmadığı ve müzaye-
dat ve münakasatı cüziyede aleni müzayede veya mü
nakaşanın daha müsmir olacağı mülâhazaslyle yazıl
mıştır. 

Onyedinci Madde — Müzayede veya münakasai 
aleniyede ilk açılacak peyler umumiyetle haddi lâyik-
tan pek mütebait bir surette verilmekte ve müteakip 
cüzi zam veya tenzillerle iş sürüncemede kalmakta
dır. İlk açılacak peylerin bazı memaliki garbiyede ca
ri olduğu üzere münakaşa veya müzayedeyi icra edsn 
heyet tarafından terkimi bu mahzuru izaleye hadim 
olacağından işbu madde mezkûr maksada mebni ya
zılmıştır. 

Onsekizinci Madde — Müzayede veya münakaşa
ya vazı mümkün veya faideli olmayan ve bazı ah
valde de aleniyeti daii mahzur olan ahval hususatı 
zikr ve tadat etmektedir. 

Ondokuzuncu Madde — Esbabı mucibe müstağ-
nii izahtır. 

Yirminci Madde — Pazarlık suretiyle icra edilecek 
muamelâtın, kanunun hasr ve tahsis ettiği ahvale mün
hasır kalmasını teminen yazılmıştır. 

Yirmibirinci Madde — Müzayede ve münakaşa 
icra edecek heyetlerin taaddüt ve tenevvüü zarurî ol
makla kanunun kadrosuna idhali mümkün olmayan 
bu heyetlerin sureti teşekkül ve vazaifinin talimatı 
mahsusa ile tayini zarurî bulunmuştur. 

Yirmiikinci Madde — Müzayede ve münakaşala
rın selâmeti cereyanını teminen vaz olunmuştur. 

Yirmiüçüncü Madde — Sebebi vazı müstağniL 
izahtır. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Karar : 22 17 . 1 . 1341 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Hükümet namına vükubulacak müzayede, müna
kaşa ve ihalelerin süveri icraiyesı hakkında Maliye 
Vekâleti tarafından tanzim ve Heyeti Vekilece ka-
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bul olunarak Başvekâletin 6 . 12 . 1340 tarih, 6/4246 
numaralı tezkeresiyle Riyaseti Celileye takdim ve 
Encümenimize tevdi olunan lâyihii kanuniye ve es
babı mucibesi Encümenimizce tetkik olunarak 7. 8, 9 
ve 17 nci maddeler" tadilen ve mevadı sairesi aynen 
kabul edilmiş ve lâyihai mezkûrenin ehemmiyetine ve 
devlete ait bir takım müzayedat ve münakaşalın biran 
evvel icrası için tesrii intacı lâzımeden görülmesine 
binaen müstacelen ve tercihan müzakeresi tensibi ile 
heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Karahisarı Sahip 
izzet Ulvi 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırı 
Aza 

Ankara 
ihsan 
Aza 

Karahisarı Şarki 
ismail 

Aza 
Van 

Münip 

Hükümetin Teklifi 
Hükümet namına vukubulacak müzayede ve müna

kaşa ve ihalat Kanun Lâyihası 

Ahkâmı Umumiye 
Madde 1. — Hükümet namına vukubulacak her 

nevi mübayaat, satış, icar, inşaat ve tamirat ve is
tikşaf at ve imalât ve işletme ve nakliyat ve. müma
sili işlerin kapalı zarf usulü üzere münakaşa ve mü
zayedesi icra olunur. Atide 18 nci maddede tadat olu
nan ahvalde pazarlık ve on altıncı maddede gösteri
len işlerde aleni müzayede veya münakaşa caiz olduğu 
gibi inşaatı nafıa ve işletme umuru bir kanunu mah
susa müstenit olmak şartiyle emaneten icra olunabilir. 

Madde 2. — Müzayede veya münakaşa yapılacak 
madde veya hizmetin her türlü teferruatı cami şart
namesi bidayeten tespit ve muhtasaran ilân edileceği 
gibi bidayeti ilândan itibaren birer sureti musadda-
kası talibi müzayede veya münakaşa olduğunu be
yan eden her şahsa bilatehir ita ve tevzi olunur. 

Madde 3. — Mahiyeti mahsusası itibariyle müna
kaşa veya müzayedenin iktidarlarına itimat olunur. 
Talipler arasında icra edilmesi mültezim olan ahvalde 
bu ciheti teminen şartnameye mevad ve ahkâmı mah
susa derç olunur. 

Madde 4. — Münakaşa veya müzayede yevmi iha
leden akalli (bir ay) mukaddem vesaiti muteda ile 
müsavi fasılalarla dört defa ilân olunur. Encümen 
sureti mahsusada memaliki ecnebiyeden celbine lü
zum görülecek eşya için işbu müddet iki aydan dûn 
olamaz. On bin lirayı mütecaviz meblağı tazammun 
eden münakaşa veya müzayedeler (lüzum görülecek 
mahalli gazetelerden maada) hükümetin tayin edece
ği iki gazete ile ayrıca behemehal neşr olunur, işbu 
ilânlarda nıkatı atiye behemehal tasrih olunacaktır. 

Evvelen: Şartname sureti musaddakalarının nere
den istihsal edileceği; 

Saniyen: Müzayede veya münakaşanın hangi ma
kamda ve hangi gün ve saatte vuku bulacağı; 

Sâlisen: Müzayede veya münakaşaya iştirak için 
verilecek teklif namelerin sureti imlâ ve tarzı tevdii; 

Rabian: Müzayede veya münakaşaya iştirak ede
ceklerin derecei iktidarlarına itimat olunur. Talipler 
arasında ceryanını teminen taliplerin bazı vesaik 
ibraz etmeleri lâzım geldiği takdirde bu vesaikin ne 
gibi şeyler olacağı. 

5. Mubayaa edilecek veya satılacak eşya ve le
vazım ve gayri menkulât bedelâtı muhammenesi ve 
inşaat ve tamirat ve imalâtın bedeli keşfi münakaşa 
veya müzayedenin küşadından mukaddem (21) nci 
maddede mezkûr heyet tarafından erbabı ihtisas ma
rifetiyle tahkik ve tespit olunarak bu bapta bir zabıt 
varakası tanzim ve evrakı esasiye meyanında hıfz olu
nur. Ancak inşaat ve tamiratın devairi aidesince ya
pılmış keşifnameleri mevcut olduğu takdirde bunlarla 
iktifa olunur. 

6. Münakaşa veya müzayedeye iştirak edecekler
le mevzuu münakaşa veya müzayede i bedeli muham
meninin yüzde beş nisbetinde teminâtı muvakkata 
alınır, işbu teminatı muvakkate ihalenin icrasını mü
teakip nihayet on gün zarfında ifayı taahhüdü, mez
kûr alınacak teminatı katiye akçasına iblağ oluna
caktır. • 

Teminatı katiye akçası bedeli ihale veya taahhü
dün yüzde onundan ibarettir. Ancak inşaat ve tami
ratı nafıada teminatı muvakkate akçası müteahhide 
istihkakına mahsuben vukubulacak tediyattan yüzde 
beş tevkifi suretiyle teminatı katiye miktarına peyder 
pey iblağ olunur. 

Madde 7. Teminatı muvakkate ve:katiye için tak
dirine mukarrer banka kefaleti veya milli esham ve 
tahvilât da kabul olunabilir. 

Ancak hangi bankaların ne şerait; tahtında kefa
leti ve ne gibi tahvilât ve eshamın ijorsa fiyatından 

— 501 — 



t : 109 22 . 4 . 1341 C : 6 

yüzde on noksanı ile kabul edilebileceğini işbu kanu
nun neşrini müteakip ve icap ettikçe Maliye Vekâ
leti tayin eder. 

Madde 8. — Teminatı katiye akçası - şartnamede 
muayyen müddet zarfında tevdi veya temin olunma
dığı takdirde ihtara hacet olmaksızın alâkadarın ev
velce tevdi eylediği teminatı muvakkate Hükümete 
intikal eder. Binaenaleyh teminatı muvakkate nakit 
ise doğrudan doğruya, banka kefaletnamesi ise ait 
olduğu bankadan derhal talep ve tahsil, esham ve tah
vilât ise borsada derhal furuht suretiyle irad kayt 
ve esham ve tahvilâtın teminatı muvakkate mikartın-
dan fazla bedeli sahibine iade olunur. 

Ancak münakaşalarda müteahhidin mükûlünden 
dolayı taahhüdün münfesih olduğu tarihten itibaren 
üç ay zarfında tekrar münakaşa veya bir ay zarfında 
pazarlık suretleriyle yapılacak mübayaat, nakliyat ve 
inşaat irad kaydedilen teminatı katiye miktarını mü
tecaviz hazine aleyhine bir zarar ve hasarı mucip ol
duğu takdirde zarar ve hasarın mezkûr fazlası müte
ahhidi evvelden ayrıca hükmen talep ve tahsil olunur. 

Madde 9. — Teminatı katiye müteahhidin tama
men ve şartnameye muvafık surette ifa edildiği usu
len sabit olduğunu müteakip bilâimhal sahibine iade 
olunur. 

Kapalı zarf usulü ile müzayede ve münakaşa 
Madde 10. — Kapalı zarf usulü ile vuku bula

cak teklifat berveçhizir tevdi edilir. 
Teklif name bir zarf derununa vaz ve temhiz olu

nur ve zarfın üzerine talibin ismi yazılır. îşbu mem-
huru zarf teminatı muvakkateye ait makbuz ilmü
haberi veya banka kefaletnamesi ile ledelicap isteni
len evrakı müsbitei saire ile beraber diğer mühürlü 
bir zarf derununa vaz ve işbu zarfın üzerine teklif-
namenin yalnız hangi işe ait olduğu işaret olunur. 

Madde 11. — Maddei sabıkada muharrer olduğu 
üzere ihzar edilen zarflar alâkadaran tarafından mü
nakaşa veya müzayedenin yevm ve saat icrasından 
mukaddem müteselsil numaralı bir makbuz mukabi
linde müzayede veya münakaşayı icraya memur he
yetin riyasetine tevdi edilecektir ve riyaset tarafından 
verilen makbuzun numarası zarf üzerine vaz oluna
caktır. Muayyen saatin hululü ile fıkrai atiyede mu
harrer zabıt varakasının tanziminden sonra hiç bir 
teklif kabul olunamaz. 

Müzayede veya münakaşayı icraya memur heyet 
teklifatm kabulü için tayin ve ilân edilen müddetin 
hitamında ve zarfları açmadan mukaddem kaç adet 
teklifname aldıklarını mübeyyin numaralarının işareti 

ile bir zabıt varakası tanzim edecektir. Zabıt vara
kasının tanziminden sonra dış zarflar açılıp müzayede 
veya münakaşaya dahil olabilmek için aranılan şerait 
ve teminatın ifa edilip edilmediği tetkik olunur. Şe
raiti mebhusayi ifa etmiyenlere ait iç zarflar kuşat 
olunmaksızın ashabına iade olunur. 

Madde 12. — Mevadı sabıkada tayin olunan şe
raiti haiz olduğu anlaşılan zarflar aynı celsede ve 
alâkadarandan mevcut olanların huzuru ile kuşat ve 
cehren kıraat olunarak hulâsai münderecatı peyder 
pey bir zabıt varakasına derç olunur. Alâkadarandan 
arzu edenler açılan teklifnameleri kıraat ve okuduk
larını mübeyyin mezkûr teklifnamelerin zahrına vazı 
imza edebilirler. 

Müzayede ve münakaşa tekliflerinin muayyen 
yevmi ihalede tetkikatı ikmal edilemiyeceği anlaşıl
dığı takdirde iç zarfların küşadına başlanmıyarak bü
tün teklifleri havi memhur zarflar tayin ve ilân edi
lecek diğer bir celsei aleniyede açılıp aynı celsede ta
mamen tetki kedilmek üzere müzayede veya münaka
şa heyeti tarafından büyük bir zarf derununa vaz ve 
müştereken tahtı temhire alınacaktır. Her ne suretle 
olursa olsun kuyut ve şuruta muallak teklifat bilâ 
tetkik reddolunur. 

Teklifler tetkikatı neticesinde en muvafık bedel 
teklif eden taayyün ettikten sonra bu teklifin haddi 
lâyık olup olmadığına göre (15) nci madde ahkâmı 
nazarı dikkate alınmak şartiyle ihalenin icra edildiği 
veya müzayede ve münakaşanın keenlemyekûtı tutul
duğu alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 13. — Müteaddit talipler tarafından aynı 
fiyat teklif edildiği ve bu fiyat tekliflerin en nafii 
bulunduğu takdirde aynı celsede yalnız mezkûr talip
lere münhasır olmak üzere derhal aralarında müza
yede ve münakasai aleniye icra olunacak ve bu suret
le takarrür edecek en müsait fiyati veren talibe be
del haddi lâyık olduğu takdirde ihale icra edilecektir. 
İhaleyi müteakip nihayet on gün zarfında tanzim ve 
kâtibi adle tasdik ettirilecek mukavelename teati olu
nur. 

Madde 14. — Uhtesine ihale icra edilen talip bi
lahâre teklifat ve taahhüdündan nükül veya maddei 
sabıka hükmünce mukavelename teatisinden imtina 
eylediği takdirde teminatı katiyye, protesto keşidesine 
ve hiç bir gûna hüküm istihsaline hacet kalmaksızın 
(8) nci maddedeki usul dairesinde irat kaydededile-
cektir. 

Madde 15. — Münakaşa veya müzayede heyetle
rinin ihalesine icazetleri olmıyan hususta ait olduğu 
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vekâletin tasdikine taliken ihalenin talibe tebliği zarf
ların yevmi küşadından itibaren 8 gün tehiri caiz ve 
talibin bu müddet zarfında taahhüdü bakidir. Ancak 
bu müddet zarfında ihalenin icra edildiği müteahhide 
tebliğ edilmediği takdirde talibin teklifatından nükulu 
makbuldür. 

Müzayede ve Münakasai Aleniye 
Madd 16. — Hususatı atiye münakaşa ve müza-

yedei aleniye tarikiyle ifa olunur: 
A) Müzayede ve ihalesi nizamatı mahsusasına 

tabaan ve icra edilecek âşâr ve rüsum; 
B) Bedeli icarei senevisi bin liraya kadar olan 

hükümete ait gayri menkulenin icarı; 
C) Bedeli müzayede veya münakaşası bin lirayı 

tecavüz etmiyecek mubayat ve ihalât; 

D) Kapalı zarf usulünün tatbikine imkân hâsıl 
olmıyan hususat (Maliye Vekâletinin müsaadesine 
iktiran meşruttur.) 

17. Müzayede veya münakasai aleniye kaimele
rinin ilk peyi münakaşa ve müzayedeyi icra eden he
yet tarafından tahrir olunur. Açılacak işbu pey bedeli 
muhammene nazaran heyetçe tensip edilecek bir mik
tardır. Münakaşalarda bu miktarın fevkinde ve mü
zayedelerde ayni miktarın lûnunda teklif kabul edil
mez. Yevmi ihale olarak tayin edilen gün ve saatte 
inkıtar rağabatı müteakip son pey haddi lâyik bulun
duğu takdirde ihale icra olunur. Son bedel haddi lâyik 
görülmediği takdirde yevmi ihale bir haftaya talik 
ve ilân olunur. Bu ikinci yevmi ihalede dahi haddi 
lâyik bedel bulunamadığı takdirde müzayede ve mü
nakaşadan sarfınazarla paazrlık suretiyle muamele 
intaç olunur. İşbu madde hükmü 16 ncı maddenin (A) 
fıkrasında münderiç âşâr ve rüsuma şâmil değildir. 

Pazarlık suretiyle ihale 
Madde 18. — Atideki musarrah ahvalde pazarlık 

suretiyle muamele icra olunabilir: 
A) Cüziyeti hasebiyle münakaşaya vazı mümkün 

veya faideli görülmeyen mubayaatı müteferrika ile 
nafiaya ait mütemadi veya müstacel tamirat: 

(Ancak bunlardan ihalesi münasip görülmiyenler 
emaneten icra olunur.) 

Devair ve müessesatın envai masarifine göre ne 
miktara kadar pazarlık suretiyle mubayaatta buluna
bileceklere vekâleti aidesiyle Maliye Vekâletince 
müştereken tayin olunacaktır. 

B) Yalnız şahsı vahidin yedi tasarrufunda bu
lunan eşya-ve emlâk; 

C) Münakaşa veya müzayedelerde talip zuhur et-
miyen veyahut haklarında nakabili kabul teklifat vu-

kubulan levazım ve inşaat vesairenin hitamı müddet 
müzayede veya münakaşadan itibaren - menfaati hazi
neye muvafık olmak şartiyle - nihayet bir ay zarfın
da ancak pazrlık suretinde münakaşa veya müzayede 
şrtnamesindeki evsaf ve şerait tebdil edilemez. 

D) Münakaşada uhtelerinde takarrür ettiği halde 
şeraiti ihaleyi icra dmediklerinden dplayı zarar müte
ahhitlere ait olmak üzere Hükümet canibinden icra 
ettirilecek nakliyat, inşaat ve mubayaat; 

E) Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile icra edile
cek nakliyat; 

F) Hükümetçe emaneten icrası tensip edilmiyen 
istikşaf at; 

H) Muamelâtın hafi tutulması lüzumu, imalâtı 
münhasıran muhterilerine ait beratlı eşyadan bulun
ması, emniyeti umumiye noktai nazarından münka-
sa ve müzayedeye vazı caiz bulunmaması nevi ve 
istimallerinin veya menfaati hazine dolayısiyle men
şe husullerinde intihap ve iştiraları iktiza etmesi esba
bı gayri melhuzadan dolayı kesbi müstaceliyet edip 
münakaşa veya müzayede icrasına mütehammil olma
ması sebepleriyle pazarlık suretiyle icrası heyeti ve
kile kararına iktiran edecek muamelât. 

Madde 19. — Pazarlıkla vukubulacak ihalâtta alı
nacak teminat işbu kanunun ahkâmı umumiyesıne ta
bidir. 

18 nci maddenin (A) fıkrasında mebhus muba
yaatı cüziye müstesna olmak üzere pazarlık esasına 
müstenit her nevi mubayaat ve ihalât taahhüdatı da 
alelusul musaddak bir mukaveleye rapt olunur, men
şei husulünde yapılacak mubayaatta ticari usul ve 
teamüle tevfikan teati edilen muhaberat mukavele 
makamına kaim olabilir. 

Madde 20. — Pazarlık suretiyle vukubulacak iha-
lâtı (18) nci maddede mezkûr ahvalin hangisine tevfi
kan icra edilmiş olduğu muameleye ait evrakı csasiye-
de zikr ve tasrih edilecektir. 

Münakaşa ve müzayede heyetleri ye salâhiyetleri 

Madde 21. — Müzayede ve münakaşa ve ihalâtın 
merkez ve mülhakatta kimler tarafından icra edileceği 
ve bu heyetlerin derecei icazet ve salâhiyetleri he
yeti vekilece tanzim edilecek talimatı mahsusa ile ta
yin olunacaktır. 

Madde 22 — Müzayede ve münakaşaya memur 
heyet azalariyle bunların ebeveyn evlât ve zevceleri 
müzayede ve münakaşaya dorğudain doğruya veya 
bilvasıta iştirak edemezler. îşbu hüküm pazarlık su
retiyle cereyan edecek muamelâta da şamildir. 
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Mevadı Müteferrika 
Madde 23 — Hükümete ait müzayedat ve mü-

nakasata mütedair olup işbu kanun ahkâmına mu
halif bulunan bilcümle mevzuatı kanuniye ve ah
kâmı nizamiye mülgadır. 

Madde 24 — îşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

Madde 25 — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren kırk beş gün mürurunda meridir. 30 .11 . 1340 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdulhâlik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Mübadele,fmar ve 
tskân Vekâleti Vekili 

Recep 

Kavanini Maliye Encümeniniin Tadili 

Hükümet namına vuku bulacak müzayede ve 
münakaşa ve ihalât kanunu lâyihası 

Ahkâmı Kanuniye 
Madde 1. — Hükümet namına vuku bulacak 

her nevi mubayaat, satış, icar, inşaat ve tamirat ve 
istikşafat ve imalât ve işletme ve nakliyat ve müma
sili işlerin münakaşa veya müzayedesi kapalı zarf 
usulü üzere icra olunur. Atideki on sekizinci mad
dede tadat olunan ahvalde pazarlık ve on altıncı 
maddede gösterilen işlerde alani müzayede veya 
münakaşa caiz olduğu gibi inşaatı nafia ve işletme 
umuru bir kanunu mahsusa müstenit olmak şar-
tiyle emaneten icra olunabilir. 

Madde 2. — Müzayede veya münakaşa yapıla
cak madde veya hizmetin her türlü teferruatı cami 
şartnamesi bidayeten tespit ve muhtasaran 'lân edi
leceği gibi bidayeti ilânından itibaren birer sureti 
musaddakası talebi müzayede veya münakaşa oldu

ğunu beyan eden her şahsa bilâtehir ita ve tevzi 
olunur., 

Madde 3. Mahiyeti mahsusası itibariyle müna
kaşa veya müzayedenin iktidarlarına itimat olunur 
talipler arasında icra edilmesi mültezem olan ah
valde bu ciheti teminen şartnameye mevat ve ahkâ
mı mahsusa derç olunur. 

Madde 4, — Münakaşa veya müzayede yevmi 
ihaleden ekalli (yirmi gün) mukaddem vesaiti muta-
de ile, müsavi fasılalarla dört defa ilân olunur. An
cak sureti mahsusada memaliki ecnebiyeden celbi
ne lüzum görülecek eşya için işbu müddet iki aydan 
dûn olamaz. On bin lirayı mütecaviz meblâğı tazam-
mun eden münakaşa veya müzayedeler (lüzum gö
rülecek mahalli gazetelerden maada) hükümetin 
tâyin edeceği iki gazete ile ayrıca behemehal neşro
lunur. işbu ilânlarda nikatı atiye behemehal tasrih 
olunacaktır. 

Evvelen : Şartname sureti musaddakalarmın ne
reden istihsal edileceği; 

Saniyen : Müzayede veya münakaşanın hangi ma
kamda hangi gün ve saatta vuku bulacağı : 

Sâlisen : Müzayede veya münakaşaya iştirak için 
verilecek teklifnamelerin sureti imlâ ve tarzı tevzii: 

Rabian : Müzayede veya münakaşaya, iştirak 
edeceklerin derecei iktidarlarına itimat olunur. Ta
liplerin arasında ceryanını teminen taliplerin bazı 
vesaik ibraz etmeleri lâzım geldiği takdirde bu ve
saikin ne gibi şartlar olacağı, 

Madde 5. — Mubayaa edilecek veya satılacak 
eşya ve levazım ve gayrımenkulat bedelâtı muam-
menesi ve inşaat ve tamirat ve imalâtın bedeli keşfi 
münakaşa veya müzayedenin küşadından mukaddem 
(21) ııci maddede mezkûr heyet tarafından erbabı 
ihtisas marifetiyle tahkik ve tespit olunarak bu bap
ta bir zabıt varakası tanzim ve evrakı esasiye me-
yanmda hıfz olunur. Ancak inşaat ve tamiratın 
devairi aidesince yapılmış keşifnameleri mevcut ol
duğu takdirde bunlarla iktifa olunur. 

Madde 6. — Münakaşa veya müzayedeye iştirak 
edeceklerden mevzuu münakaşa veya müzeyade be
deli muhammenin yüzde beşi nisbetinde teminatı mu-
vakkata alınır. îşbu teminatı muvakkata ihalenin 
icrasını müteakip nihayet on gün zarfında ifayi taah
hüdü mezkûr alınacak teminat akçasına iblâğ olu
nacaktır. Teminatı katiye akçası bedeli ihale veya 
taahhüdün yüzde onundan ibarettir. Ancak inşaat 
ve tamiratı nafiada teminatı muvakkate akçası mü-
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teahhide istihkakına mahsuben vuku bulacak tedi-
yettan yüzde beş tevkif suretiyle teminatı katiye 
miktarına peyderpey iblağ olunur. 

Madde 7. — Teminatı muvakkate ve katiye için 
takdirine muteber bir banka kefaleti veya maesham 
ve tahvilât da kabul olunabilı. Kezalik envali gay
rı menkulenin değil mukabilinde teminat iraesi hak
kındaki kanun ahkâmına tevfikan - ve birinci dere
cede olmak şartiyle - irae olunacak gayrı menkule
nin ancak teminatı katiye olarak kabulü caizdir. 
Ancak hangi bankaların ne şerait tahtında kefaleti 
ve ne gibi tahvilat ve eshamın borsa fiyatından 
yüzde on noksaniyle kabul edilebileceğini işbu ka
nunun neşrini müteakip ve icap ettikçe Maliye Ve
kâleti tayin eder. 

Madde 8. — Teminatı katiye akçası şaıtrıamede 
muayyen müddet zarfında tevdii veya temin olun
madığı takdirde ihtara hacet olmaksızın alâkadarm 
evvelce tevdi eylediği teminatı muvakkate hüküme
te intikal eder. Binaenaleyh teminatı muvakkate na
kit ise doğrudan doğruya, banka kefaletnamesi ise 
ait olduğu bankadan derhal talep ve tahsil, esham 
ve tahvilat ise borsada derhal füruht suretiyle irat 
kay t ve esham ve tahvilatın teminatı muvakkate 
miktarından fazla bedeli sahibine iade olunacağı 
gösterilen teminat gayri menkul ise olbaptaki kanu
na tevfikan istiyfayı hukuk olunmak üzere dairei 
aidesince müzayedeye çıkarılır. Ancak münakaşalar
da müteahhidin nükülünden dolayı taahhüdün mün
fesih olduğu tarihten itibaren üç ay zarfında tekrar 
münakaşa veya bir ay zarfında pazarlık suretiyle 
yapılacak mubayaat, nakliyat veya inşaat irat kay
dedilen teminatı katiye miktarını mütecaviz hazine 
aleyhine bir zarar ve hasarı mucip olduğu takdirde 
zarar ve hasarın mezkûr fazlası müteahhidi evvel
den ayrıca hükmen talep ve tahsil olunur. 

Madde 9. — Teminatı katiye müteahhidin tama
men ve şartnmeye muvafık surette ifa edildiği usu
len sabit olduğunu müteakip bilâimhal sahibine iade 
ve gayrı menkule ise teminatı usulen fek olunur. 

Kapalı zarf usulü ile müzayede veya münakaşa 

Madde 10. — Kapalı zarf usulü ile vuku bula
cak teklif at berveçhizir tevdi edilir: 

Teklif name bir zarfderununa vaz ve temhir olu
nur ve zarfın üzerine talibin ismi yazılır. İşbu mem-
hur zarf teminatı muvakkataya ait makbuz ilmüha
beri veya banka kefaletnamesi ledelicap istenilen ev
rakı müsbitei saire ile beraber diğer mühürlü bir 

zarf derununa vaz ve işbu zarfın üzerine teklifname-
nin yalnız hangi işe aidolduğu işaret olunur. 

Madde 11. — Maddei sabıkada muharrer olduğu 
üzere ihzar edilen zarflar alâkadaran tarafından mü
nakaşa veya müzayedenin yevm ve saat icrasından 
mukaddem müteselsil numaralı bir makbuz mukabi
linde müzayede veya münakaşayı icraya memur he
yetin riyasetine tevdi edilecektir. Riyaset tarafından 
verilen makbuzun numarası zarf üzerine vaz oluna
caktır. Muayyen saatin hululü ile fıkrai atiyede mu
harrer zabıt varakasının tanziminden sonra hiçbir tek
lif kabul olunamaz. Müzayede veya münakaşayı ic
raya memur heyet teklifatın kabulü için tayin ve 
ilân edilen müddetin hitamında ve zarfları açmadan 
mukaddem kaç adet teklifnarne aldıklarım mübey-
yin numaralarının işaretiyle bir zabıt varakası tan
zim edecektir. Zabıt varakasının tanziminden sonra 
zarflar açılıp müzayede veya münakaşaya dâhil ola
bilmek için aranılan şerait ve teminatın ifa edilip 
edilmediği tetkik olunur. Şeraiti mebhuseyi ifa et
meyenlere ait iç zarflar kuşat olunmaksızın eshabı-
na iade olunur. 

Madde 12. — Mevadı sabıkada tayin olunan şe
raiti haiz olduğu anlaşılan zarflar ayni celsede ve alâ-
kadarandan mevcut olanların huzuru ile kuşat ve 
cehren kıraat olunarak hulâsai münderecatı peyder
pey bir zabıt varakasına derç olunur. Alâkadarandan 
arzu edenler açılan teklifnameleri kıraat ve okuduk
larını mübeyyin mezkûr teklifnamelerin zahrına vazı 
imza edebilirler. 

Müzayede ve münakaşa tekliflerinin muayyen 
yevmi ihalede tetkikatı ikmal edilemeyeceği anlaşıl
dığı takdirde iç zarfların küşadına başlanmayarak 
bütün teklifleri havi (Mühürlü) zarfları tayin ve ilân 
edilecek diğer bir celsei aleniyede açılıp aynı celse
de tamamen tetkik edilmek üzere müzayede veya 
münakaşa heyeti tarafından büyük bir zarf deru
nuna vaz ve müştereken tahtı temhire alınacaktır. 
Her ne suretle olursa olsun kuyut ve şuruta muallâk 
teklifat bilatetkik reddolunur. 

Tekliflerin tetkikatı neticesinde en muvafık be
del teklif eden taayyün ettikten sonra bu teklifin had
di lâyik olup olmadığına göre (15) nci madde ahkâ
mı nazarı dikkate alınmak şartiyle ihalenin icra edil
diği veya müzayede ve münakaşanın keenlemyekûn 
tutulduğu alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 13. — Müteaddit talipler tarafından aynı 
fiyat teklif edildiği ve bu fiyat tekliflerin en nafii bulun
duğu takdirde aynı celsede yalnız mezkûr taliplere 
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münhasır olmak üzere derhal aralarında müzayede 
veya münakasai aleniye icra olunacak ve bu suretle 
takarrür edecek en müsait fiyatı veren talibe bedel 
haddi lâyik olduğu takdirde ihale icra edilecektir. 
İhaleyi müteakip nihayet on gün zarfında tanzim ve 
kâtibiadle tasdik ettirilecek mukavelename teati olu
nur. 

Madde 14. — Uhtesine ihale icra edilen talip bi-
lâhara teklifat ve taahhüdünden nükül veya maddei 
sabıka hükmünce mukavelename teatisinden imtina 
eylediği takdirde teminatı katiye protesto - keşidesi
ne ve hiçbir gûna hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın (8) nci maddedeki usul dairesinde irat kayde
dilir. 

Madde 15. — Münakaşa veya müzayede heyet
lerinin ihalesine icazetleri olmayan hususta aidol-
duğu vekâletin tasdikine taliken ihalenin talebine 
tebliği zarfların yevmi küşadından itibaren sekiz 
gün tehiri caiz ve talibin bu müddet zarfında taahhü
dü bakidir. Ancak bu müddet zarfında ihalenin icra 
edildiği müteahhide tebliğ edilmediği takdirde ta
liplerin teklif atından nükülü makbuldür. 

Müzayede ve Münakasai aleniye 
Madde 16. — Hususatı atiye münakaşa ve müza-

yedei aleniye tarikiyle ifa olunur: 
A) Müzayede ve ihalesi nizamatı mahsusuna 

tebaan icra edilecek elan âşâr ve rüsum; 
B) Bedeli icar senevisi beş bin liraya kadar olan 

Hükümete ait gayri menkülâtın icarı; 
C) Bedeli müzayede veya münakaşası beş bin li

rayı tecavüz etmeyecek mubayaat, ihaîât; 
D) Fiyatı kapalı zarf usulünün tatbikine imkân 

hâsıl olmayan hususat (Maliye Vekâletinin müsaade
sine iktiran meşruttur). 

Madde 17. — Müzayede veya münakasai aleniye 
kaimelerine müzayede veya münakasayi icra eden he
yet tarafından muhammen bir bedel yazılarak mev
kii müzayede veya münakaşaya konulur. Yevmi iha
le olarak tayin edilen gün ve saatte inkitaı rağabatı 
müteakip son pey haddi lâyiki bulduğu takdirde iha
le icra olunur. 

Son bedel haddi lâyik görülmediği takdirde yev
mi ihale bir hafta sonraya talik ve ilân olunur. Bu 
ikinci yevmi ihalede dahi haddi lâyik bedel bulunma
dığı takdirde müzayede veya münakaşadan sarfma-
zarla pazarlık suretiyle muamele intaç olunur. Aleni 
müzayedelerde bedeli ihalenin tekasiti muayyene ile 
istiyfası caiz ve bu takdirde müzayede kaimelerin
den keyfiyet işaret edilmek lâzımdır. 

Pazarlık suretiyle ihale 
Madde 18. — Atide musarrah ahvalde pazarlık su

retiyle muamele icra olunabilir: 
A) Cüziyeti hasebiyle münakaşaya vazt müm

kün veya faydalı görülmeyen mübayaatı mütefer
rika ile Nafiaya ait mütemadi veya müstacel tamirat. 
(Ancak bunlardan ihalesi münasip görülmeyenler 
emaneten icra olunur). Devair ve müessesatm envai 
masarifine göre ne miktara kadar pazarlık suretiy
le mübayaatta bulunabilecekleri vekâleti aidesiyle 
Maliye Vekâletince müştereken tayin olunacaktır. 

B) Yalnız şahsı vahidin yedi tasarrufunda bu
lunan eşya ve emlâk; 

C) Münakaşaya veya müzayedelerde talip zuhur 
etmeyen veyahut haklarında nakabili kabul teklifat 
vukubulan lâvazım, inşaat vesairenin hitamı müd
det müzayede veya münakaşadan itibaren menfaati 
Hazineye muvafık olmak şartiyle nihayet bir ay zar
fında (Ancak pazarlık suretinde münakaşa veya mü
zayede şartnamesindeki evsaf ve şerait tebdil edile
mez.) 

D) Münakaşada uhtelerinde takarrür ettiği hal
de şeraiti ihaleyi icra edemediklerinden dolayı za
rar ve hasarı müteahhitlere aidolmak üzere Hükü
met canibinden icra ettirilecek nakliyat, inşaat ve 
mubayaat; 

E) Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile icra edile
cek nakliyat; 

F) Hükümetçe emaneten icrası tensip edilmeyen 
istikşafat; 

G) Muamelâtı hafî tutulması lüzumu imalâtı 
münhasıran muhterilerine ait beratlı eşyadan bulun
ması emniyeti umumiye noktai nazarından münakaşa 
ve müzayedeye vazı caiz bulunmaması nevi ve isti
mallerinin hususiyetine binaen veya menfaati Ha
zine dolayısiyle meşne husullerinde intihap ve iştira
ları iktiza etmesi esbabı gayri melhuzadan dolayı kes-
bi müstaceliyet edip münakaşa ve müzayede icrası
na mütehammil olmaması sebepleriyle pazarlık su
retiyle icrası Heyeti Vekile kararına iktiran edecek 
muamelât. 

Madde 19. — Pazarlıkla vukubulacak ihalâttan 
alınacak teminat işbu kanunun ahkâmı umumiyesi-
ne tabidir. (18) nci maddenin (A) fıkrasında meb-
hus mübayaatı cüziye müstesna olmak üzere pazar
lık esasına müstenit her nevi mubayaat ve ihalât taah-
hüdatı da aselusul musaddak bir mukaveleye rapt 
olunur. Menşe husulünde yapılacak mübayaatta ti
carî usul ve teamüle tevfikan teati edilen muhabe
rat, mukavelât makamına kaim olabilir. 
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Madde 20. — Pazarlık suretiyle vukubulacak iha-
lâtın (18) nci maddede mezkûr usulün hangisine tev
fikan icra edilmiş olduğu muameleye ait evrakı esa-
siyede zikr ve tasrih edilecektir. 

Münakaşa ve müzayede heyetleri ve salâhiyetleri 
Madde 21. — Müzayede ve münakaşa ve ihalâ-

tın merkez ve mülhakatta kimler tarafından icra edi
leceği ve bu heyetlerin derecei icazet ve salâhiyetleri 
heyeti vekiiece tanzim edilecek talimatı mahsusa 
ile tayin olunacaktır. 

Madde 2. — Müzayede ve münakaşaya memur he
yet âzalariyle bunların ebeveyn, evlât, ve zevceleri 
müzayede ve münakaşalara doğrudan doğruya veya 
bilvasıta iştirak edemezler. İşbu hüküm pazarlık su
retiyle cereyan edecek muamelâta da şâmildir. 

Mevadı müteferrika 
Madde 22. — Hükümete ait müzayedat ve müna-

kasata mütedair olup işbu kanun ahkâmına muhalif 
bulunan bilcümle mevzuatı kanuniye ve ahkâmı niza
miye mülgadır.. 

Madde 24. — tşbu kanunun icrayi ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

Madde 25. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren kırkbeş gün mürurunda meridir. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Hükümet namına vukubulacak müzayede ve mü

nakaşa ve ihalelerin süveri icraiyesi hakkında Baş
vekâletten varit olup Kavanini Maliye Encümenince 
tetkik ve Heyeti Celileye mazbatasiyle takdim kılı
nan kanun lâyihası talebi vaki üzerine 29 Kânunu
sani 1341 tarihli heyeti umumiye içtimaında Encüme
nimize havale buyurulmakla Maliye Vekili Beyefendi 
de hazır olduğu halde müzakere ve tetkik edildi. 

Elyevm müzayedat ve münakasat hususunda mev
kii tatbikte bulunan ahkâm ebniyei emiriye ve vakfi
ye inşaat ve tamiratı hakkındaki nizamname ile âşâr 
nizamnamesi ve 1340 Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 16 ncı maddesiyle bunu tavzihan Heyeti Vekiie
ce tanzim kılınmış bir talimatnameden ibaret ise bun
ların müteferrik ve mütenakız ve.ihtiyacı hakikiye gö
re nakıs olması muhtelif tarzlarda muamelât cere
yanına sebebiyet verdiği cihetle idarei umumiyei 
devlete ait müzayede ve münakaşa ve idarelerin sa
lim ve muttarit bir usule tabi tutulması lüzumu der-
kârdır. 

Lâyihai kanuniyeyi bu noktai nazardan ehemmi
yetle telâkki eden Encümenimiz; 

1. Birinci maddedeki (İnşaatı nafıa ve işletme 
umuru) kaydının (Hükümetçe lüzum görülecek işler) 
suretine tebdilini, 

2. Müzayede ve münakaşa şartnamelerinin talip
lere meccanen verileceğinin ikinci maddede tasrihi
ni, 

3. Mahiyeti mahsusası itibariyle müzayede ve 
münakaşaların iktidarlarına itimat olunacak talipler 
arasında icrası mültezim olan ahvalde üçüncü mad
de mucibince aranacak iktidarın iktidarı malî ve 
fenniye ait okluğunun tavzihini, 

4. Dördüncü maddede bazı ibare tashihatiyle 
memaliki ecnebiyeden celbine lüzum görülecek eşya 
için münakaşa müddetinin Hükümetin talibe veçhile 
kırkbeş güne tenzilini, 

5. Altıncı, yedinci, sekizinci maddelerde bazı 
ibarelerin tashihini 

6. Dokuzuncu maddenin sonuna, şimdiye kadar 
görülen bazı müşkülâtı nazarı dikkate alarak, müza
yede veya münakaşaya iştirak ve teminatı lâzimeyi 
irae eden taliplerden kablelihale iştirakten nükül eden
lerin veya ihalede kazanamamış veya onbeşinci mad
de mucibince muayyen müddet zarfında neticei ihale 
tebliğ edilmediği cihetle nükül etmiş olanların temi
natları derhal kendilerine iade edileceğine dair bir 
fıkra ilâvesini, 

7. 10 ve 11 nci maddelerde kezalik bazı ibare tas-
hihatı icrasını, 

8. 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının müzaye
de ve münakaşaların sürüncemede kalmayarak sürat 
ve emniyetle cereyanını temin maksadına göre tadi
lini, 

9. Âşârın derdesti ilga olması ve rüsum tabiri
nin esasen kâffei tekâlif ve rüsumu ihtiva etmesi mü-
talâasiyle 16 ncı maddenin (A) fıkrasındaki âşâr tabi
rinin tayyını, 

10. 18 nci maddede A, C fıkralarında bazı iba
re tashihatı yapılmak, «F» fıkrası zait olduğundan 
tayyedilmek, (G) fıkrasına bazı ibare tashihiyle (F) 
fıkrası namı verilmek ve kanunu mahsuslarına tev
fikan pazarlık suretiyle icrası icap eden hususata ait 
yeni bir (G) fıkrası ilâve olunmak suretiyle tadilât 
icrasını, 

11. 22 nci maddeye zevceleri kelimesinden son
ra şerikleri kelimesinin de ilâvesini, 

12. 23 ncü maddedeki Hükümete a'it müzaye
dat ve münakasat tabiri idarei hususiyelerle beledi
yelerin yapacakları müzayedat ve münakasatın bu 
kanunun mevzuundan hariç olduğunu göstermekte 
ise de bunu daha vazıh bir şekilde ifade için Hükü
met yerine idarei umumiyei devlet tabirinin ikâme-
siyle maddenin ona göre tahririni, . 
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13. 24 ve 25 nci maddelerin tehiri takdimini, 
14. 24 ncü maddedeki «Mürurunda» kelimesi ye

rine «Sonra» kelimesinin vazını muvafık görmüş ve 
diğer maddeleri de Kavanini Maliye Encümeninin ta
dili veçhile kabul eylemiş olmakla lâyihai mezkûre-
nin berayi tasdik Heyeti Celileye arzına karar ver
miştir. 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili müzayede ve 
münakasat ve ihalât Kanunu lâyihası ahkâmı umumiye 

Madde 1. — Hükümet namına vukuvulacak her 
nevi mübayaat, satış, icar, inşaat ve tamirat ve istik
şafa! ve imalât ve işletme ve nakliyat ve mumalisi iş
lerin münakaşa veya müzayedesi kapalı zarf usulü 
üzere icra olunur. 

Atideki onsekizinci maddede tadat olunan ahval
de pazarlık ve onaltmcı maddede gösterilen işlerde 
aleni müzayede veya münakaşa caiz olduğu gibi Hü
kümetçe lüzum görülecek işler bir kanunu mahsusa 
müstenit olmak şartiyle emaneten icra olunabilir. 

Madde 2. — Müzayede veya münakaşası yapıla
cak madde veya hizmetin her türlü teferruatı cami 
şartnamesi bidayeten tespit ve muhtasaran ilân edi
leceği gibi bidayeti ilânından itibaren birer sureti 
müsaddakası müzayede veya münakaşaya talip ol
duğunu beyan eden her şahsa, bilâ tehir meccanen ita 
ve tevzi olunur. 

Madde 3. — Mahiyeti mahsusa itibariyle bazı 
münakaşa veya müzayedelerin iktidarı malî ve fen
nileri mütehakkik talipler arasında icrasını mültezim 
olan ahvalde bu ciheti teminen şartnameye mevat 
ve ahkâmı mahsusa derç olunur. 

Madde 4. — Münakaşa veya müzayede yevmi iha
leden akalli (Yirmi gün) mukaddem vasaiti mutade 
ile müsavi fasılalarla dört defa ilân olunur. Ancak su
reti mahsusada memaliki ecnebiyeden celbine lüzum 
görülecek eşya için işbu müddet kırkbeş günden dûn 
olamaz.On bin lirayı mütecaviz meblâğı tazammun 
eden münakaşa veya müzayedeler lüzum görülecek 
mahalli gazetelerden mâda Hükümetin tayin edece
ği iki gazete ile ayrıca neşr ve işbu ilânlarda ııoktai 
atiye behemehal tasrih olunur: 

Evvelen: Şartname sureti musaddalarının nere
de istihsal edileceği; 

Saniyen: Müzayede ve münakaşanın lahgi makam
da, hangi gün saatte vukubulacağı; 

Salisen: Müzayede veya münakaşaya iştirak için 
verilecek teklifnamelerin sureti imlâ ve tarzı tev
dii; 

Rabian: Müzayede veya münakaşaya iştirak ede
ceklerin iktidarı malî ve fennilerini müspet vesaikin 
ne gibi şeyler olacağı; 

Madde 5. — Mubayaa edilecek veya satılacak eş
ya ve levazım ve gayri menkülât bedelâtı muhamme-
nesi ve inşaat ve tam'irat ve imaratm bedeli keşfi mü
nakaşa veya müzayedenin küşadından mukaddem 
(21) nci maddede mezkûr heyet tarafından erbabı ih
tisas marifetiyle tahkik ve tespit olunarak bu bapta 
bir zabıt varakası tanzim ve evrakı esasiye meya-
nmda hıfz olunur. Ancak inşaat ve tamiratın devairi 
aidesjnce yapılmış keşifnameelri mevcut olduğu tak
dirde bunlarla iktifa olunur. 

Madde 6. — Münakaşa veya müzayedeye iştirak 
edeceklerden münakaşa veya müzayedeye mevzu me-
vadın yüzde beşi nispetinde teminatı muvakkate ahiz 
ve işbu teminatı muvakkate ihalenin icrasını mütea
kip nihayet on gün zarfında 'ifayı taahhüdü teminen 
alınacak teminatı katiye akçasına iblâğ olunur. Temi
natı katiye akçası bedeli ihale veya taahhüdün yüzde 
onundan ibarettir. Ancak inşaat ve tamiratı nafiada 
teminatı muvakkate akçası müteahhide istihkakına 
mahsuben vukubulacak tediyattan yüzde beş tevkif 
suretiyle teminatı katiye miktarına peyder pey iblâğ 
olunur. 

Madde 7. — Teminatı muvakkate ve katiye için 
nakit yerine muteber bir banka kefaleti veya millî es
ham ve tahvilât da kabul olunabilir. Kezalik emvali 
gayri menkülenin deyn mukabilinde teminat iraesi hak
kındaki kanun ahkamına tevfikan - ve birinci dere
cede olmak şartiyle - irae olunacak gayri menküle
nin teminatı katiye olarak kabulü caizdir. Ancak han
gi bankaların ne eşrait tahtında kefaleti ve ne gibi tah
vilât ve ashamın borsa fiyatından yüzde on noksanı 
ile kabul edilebileceğini işbu kanunun neşrini mütea
kip ve icap ettikçe Maliye Vekâleti tayin eder. 

Madde 8. — Teminatı katiye akçası şartnamede 
muayyen müddet zarfında tevdi veya temin olunma
dığı takdirde ihtara hacet olmaksızın alâkadarın ev
velce tevdi eylediği teminatı muvakkate Hükümete in
tikâl eder. Binaenaleyh teminatı muvakkata nakit ise 
doğrudan doğruya, banka kefaletnamesi ise ait oldu
ğu bankadan derhal talep ve tahsil, esham ve tahvi
lât ise borsada derhal füruht suretiyle iradı kayt ve 
esham ve tahvilâtın teminatı muvakkate miktarın
dan fazla bedeli sahibine iade olunacağı gibi göste
rilen teminat gayri menkul ise olbaptaki kanuna tev
fikan istifayi hukuk olunmak üzere dairei aidesincel 
müzayedeye çıkarılır. Ancak münakaşalarda müteahhi-
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din nükülünden dolayı taahhüdün münfesih olduğu 
tarihten itibaren üç ay zarfında tekrar münakaşa ve
ya bir ay zarfında pazarlık suretleriyle yapılacak mu-
bayaat, nakliyat veya inşaat irat kaydedilen temi-
ntı katiye miktarını mütecaviz Hazine aleyhine bir 
zarar ve hasarı mucip olduğu takdirde zarar ve ha
sarın mezkûr fazlası müteahhidi evvelden ayrıca hük
men talep ve tahsil olunur. Müzayede veya münaka
şaya iştirak ve teminatı lâzimeyi irae eden talipler
den kablelihale iştirakten nükûl edenlerin veya iha
lede kazanamamış veya onbeşinci madde mucibince 
muayyen müddet zarfında neticei ihale tebliğ edilme
diği cihetle nükûl etmiş olanların teminatı muvak
katleri derhal kendilerine iade veya fek olunur. 

Madde 9. — Teminatı katiye müteahhidin tama
men ve şartnameye muvafık surette ifa edildiği usu
len sabit olduğunu müteakip bilâimhal sahibine iade 
ve gayri menkûle ise teminatı usulen fek olunur. 

Kapalı zarf usulü ile müzayede veya münakaşa 

Madde 10. — Kapalı zarf usulü ile vukubulacak 
teklifat berveçhizir tevdi edilir: 

Teklifname bir zarf derununa vaz ve tahtım olu
nur. Zarfın üzerine talibin ismi yazılır, işbu mühür
lü zarf teminatı muvakkataya ait makbuz ilmühaberi 
veya banka kefaletnamesi ile ledelicap istenilen ev
rakı müsbitei saire iel beraber diğer mühürlü bir zarf 
derununa vaz ve işbu zarfın üzerine teklifnamenin 
yalnız hangi işe aidoîduğu işaret olunur. 

Madde 11. — Maddei sabıkada muharrer olduğu 
üzere ihzar edilen zarflar alâkadaran tarafından 
münakaşa veya müzayedenin yevm ve saat icrasın
dan mukaddem müteselsil numaralı bir makbuz mu
kabilinde müzayede ve münakaşayı icraya memur 
heyetin riyatine tevdi ve riyaset tarafından verilen 
makbuzun numarası zarf üzerine vaz olunur. 

Muayyen saatin hululü ile fıkrai atiyede muhar
rer zabıt varakasının tanziminden sonra hiçbir tek
lif kabul olunamaz. Müzayede ve münakaşayı icraya 
memur heyet teklifatın kabulü için tayin ve ilân edi
len müddetin hitamında ve zarfları açmadan mu
kaddem kaç adet teklifname" aldıklarını müebyyin 
numaralarının işaretiyle bir zabıt varakası tanzim 
edilir. Zabıt varakasının tanziminden sonra zarflar 
açılıp müzayede veya münakaşaya dâhil oalbilmek 
için aranılan şerait ve teminatın ifa edilip edilme
diği tetkik olunur. Şeraiti mebhusayi ifa etmeyen
lere ait iç zarflar kuşat olunmaksızın esbabına iade 
..olunur. 

Madde 12. — Mevadı sabıkada tayin olunan şe
raiti haiz olduğu anlaşılan zarflar ayni celsede ve alâ-
kadarandan mevcut olanların huzuru ile kuşat ve 
cehren kıraat olunarak hulâsai münderecatı peyder 
pey bir zabıt varakasına derç olunur. Alâkadaran-
dan arzu edenler açılan teklifnameleri kıraat ve bu 
takdirde okuduklarını mübeyyin mezkûr teklifnama-
leı'in zahrına vazı imza ederler. Müzayede ve mü
nakaşa teklifnamenin muayyen yevmi ihalede tet-
kikatı ikmal edilemeyeceği anlaşıldığı takdirde iç 
zarfların küşadına başlanmayarak bütün teklifleri 
havi (mühürlü) zarflar, eyyamı tatiliye müstesna ol
mak üzere, ertesi günü tayin ve ilân edilecek saatte 
celsei aleniyede açılıp ayni celsede tamamen tetkik 
edilmek üzere müzayede veya münakaşa heyeti ile 
taliplerden mevcut olanlar tarafından büyük bir zarf 
derununa vaz ile müştereken mühürlenir. Her ne su
retle olursa olsun kuyut ve şuruta muallâk teklifat 
bilâtetkik reddolunur. 

Tekliflerin tetkikatı neticesinde en muvafık be
del teklif eden taayyün ettikten sonra bu teklifin 
haddi lâyik olup olmadığına göre (15) nci madde ah
kâmı nazarı dikkate alınmak keenlemyekûn tutuldu
ğu alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 13. — Müteaddit talipler tarafından ayni 
fiyat teklif edildiği ve bu fiyat tekliflerin en nafi 
bulunduğu takdirde ayni celsede yalnız mezkûr ta
liplere münhasır olmak üezere derhal aralarında mü
zayede veya münakasai aleniye icra ve bu suretle ta
karrür edecek en müsait fiyatı veren talibe bedeli 
haddi lâyik olduğu takdirde ihale olunur, ihaleyi mü
teakip nihayet on gün zarfında tanzim ve kâtibi ad-
le tasdik ettirilerek mukavelename teati edilir. 

Madde 14. — Uhtesine ihale icra edilen talip bi
lâhare teklifat ve taahhüdünden nükül veya maddei 
sabıka hükmünce mukavelename teatisinden imtina 
eylediği takdirde teminatı katiyye protesto keşide
sine ve hiçbir gûna hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın (8) nci maddedeki usul dairesinde irat kayde
dilir. 

Madde 15. — Münakaşa veya müzayede heyetle
rinin ihalesine icazetleri olmayan hususta aidoîduğu 
vekâletin tasdikine taliken ihalenin talibine tebliği 
zarfların yevmi küşadından itibaren sekiz gün te
hiri caiz ve talibin bu müddet zarfında taahhüdü 
bakidir. Ancak bu müddet zarfında ihalenin icra edil
diği müteahhide tebliğ edilmediği takdirde taliple
rin teklifatından nükülü makbuldür. 
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Müzayede ve münakasai aleniye 
Madde 16. — Hususaü atiye münakaşa ve müza-

yedei aleniye tarikiyle ifa olunur. 
A) Müzayede ve ihalesi nizamatı mahsusa ta

ban icra edilecek olan rüsum, " 
B) Bedeli icar senevisi beş bin liraya kadar olan 

Hükümete ait menkûlâtın icarı, 
C) Bedeli müzayede ve münakaşası beş bin lira

yı tecavüz etmeyecek mübayaat, ihalât, 

D) Kapalı zarf usulünün tatbikine imkân hâsıl 
olmayan hususat, (Maliye Vekâletinin müsaadesine 
iktiran meşruttur) 

Madde 17. — Müzayede ve münakasai aleniye 
kaimelerine müzayede ve münakasayi icra eden he
yet tarafından muhammen bir bedel yazılarak mev
kii müzayede veya münakaşaya konulur. Yevmi iha
le olarak tayin edilen gün ve saatte inkıtai rağabatı 
müteakip son pey haddi lâyiki bulduğu takdirde iha
le icra olunur. 

Son bedel haddi lâyik görülmediği takdirde yev
mi ihale bir hafta sonraya talik ve ilân olunur. Bu ikin
ci yevm'i ihalede dahi haddi lâyik bedel bulunma
dığı takdirde müzayede veya münakaşadan sarfına-
zarla pazarlık suretiyle muamele intaç olunur. Aleni 
müzayedelerde bedeli ihalenin tekasiti muayyene 
ile istiyfası caiz ve bu takdirde müzayede kaimele
rinde keyfiyet işaret edilmek lâzımdır. 

Pazarlık suretiyle ihale 
Madde 18. — Atide musarrah ahvalde pazarlık 

suretiyle muamele icra olunabilir: 
A) Cüziyeti hasebiyle münakaşaya vazı müm

kün ve faydalı görülmeyen mübayaat, müteferrika 
ile nafiaya ait mütemadi veya müstacel tamirat; 

(Ancak bunlardan ihalesi münasip görülmeyenler 
emaneten icra ve devair ve müessesatın envai ^masa
rifine göre hangilerinden ne kadar miktara kadar 
pazarlık suretiyle mubayaatta bulunabilecekleri vekâ
leti aidesiyle Maliye Vekâletince müştereken tayin 
olunur). 

B) Yalnız şahsi vahidin yedi tasarrufunda bulu
nan eşya ve emlâk; 

C) Hitamı müddet müzayede veya münakaşadan 
itibaren menfaati Hazineye muvafık olmak şartiyle 
nihayet bir ay zarfında münakaşa veya müzayedeler
de talip zuhur etmeyen veyahut haklarında nakabili 
kabul teklifat vuku bulan levazım, inşaat vesaire. 
(Ancak pazarlık suretinde münakaşa veya müzayede 
şartnamesinde evsaf ve şerait tebdil edilemez). 

D) Münakaşada uhtelerinde takarrü ettiği halde 
şeraiti ihaleyi icra edemediklerinden dolayı zarar ve 
hasarı müteahhitlere ait olmak üzere hükümet cani
binden icra ettirilecek nakliyat, inşaat ve mübayaat; 

E) Muayyen tarifeli vasaiti nakliye ile icra edi
lecek nakliyat; 

F) Muamelâtı haf tutulmak lüzumu imalâtın 
muhasıran muhterilerine ait beratlı eşyadan bulun
ması emniyeti umumiye noktai nazarından münakaşa 
ve müzayedeye vazı gayri caiz olmak, nev ve isti
mallerinin hususiyetine binaen veya menfaati Hazine 
dolayısiyle menşe husullerinde intihap ve iştiraları 
iktiza etmek, esbabı gayrı melhuzadan dolayı kesbi 
müstaceliyet edip münakaşa veya müzayede icrasına 
mütehammil olmamak sebepleriyle pazarlık suretiy
le icrası Heyeti Vekile kararına iktiran edecek mua
melât; 

G) Kanunu mahsusalarına tevfikan pazarlık su
retiyle icrası icap eden hususat. 

Madde 19. — Pazarlıkla vuku bulacak ithalâtta 
alınacak teminat işbu kanunun ahkâmı umumiyesine 
tabidir. (18) nci maddenin (A) fıkrasında mebhus 
mubayaatı cüziye müstesna olmak üzere pazarlık 
esasına müstenit her nevi mübayaat ve ihalat tahhü-
datı da alelusul musaddak bir mukaveleye rapt olu
nur. Menşee husulunda yapılacak mubayaatta ticarî 
usul ve teamüle tevfikan teati edilen muhaberat mu-
kavelat kaim olunur. 

Madde 20. — Pazarlık suretiyle vuku bulacak 
ithalâtın 18 nci maddede mezkûr havale hangisine 
tevfikan icra edilmiş olduğu muameleye ait evrakı 
esasiyede zikr ve tasrih olunur. 
Münakaşa ve müzayede heyetleri ve salâhiyetleri 

Madde 21. — Müzayede ve münakaşa ve ihalâtın 
merkez ve mülhakatta kimler tarafından icra edile
ceği ve bu heyetlerin derecei icazet ve salâhiyetleri 
Heyeti Vekilece tanzim edilecek talimatı mahsusa ile 
tayin olunur. 

Madde 2. — Müzayede ve münkasaya memur 
heyet azalariyle bunların ebeveyn, evlât ve zevceleri 
ve şerikleri müzayede ve münakaşalara doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta iştirak edemezler, işbu hüküm 
pazarlık suretiyle cereyan edecek muamelâta da şa
mildir. 

Mevadı Müteferrika 
Madde 23. — İşbu kanun idarei umumiyesi dev

lete ait müzayedat ve münakasata mütedair olup 
buna muhalif bilcümle mevzuatı kanuniye ve ah
kâmı nizamiye mülgadır. 
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Madde 24. — İşbu kanun tarihi neşriden itiba
ren kırk beş gün sonra meridir. 

Madde 25. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şakir 

Kâtip Aza 
Konya Gazantep 
Fuat Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Kırşehir İsparta 
Yahya Galip Yedinci maddesinin bu 

şekline muhalifim. 
Mükerrem 

Aza Aza 
Niğde Saruhan 
Galip Reşat 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Akisini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Müzayede, münakaşa ve ihalât kanunu 
Madde 1. — Hükümet namına vuku bulacak her 

nevi mubayaat, satış, icar, inşaat ve tamirat ve is
tikşaf at ve imalât, ve işletme ve nakliyat ve mümasili 
işlerin münakaşa veya müzayedesi kapalı zarf usulü 
üzere icra olunur. Âtideki on sekizinci maddede ta
dat olunan ahvalde pazarlık ve on altıncı maddede 
gösterilen işlerde aleni müzayede ve münakaşa caiz 
olduğu gibi inşaatı nafia ve işletme umuru bir kanu
nu mahsusa müstenit olmak şartiyle emaneten icra 
olunabilir. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Müzayede veya münakaşası yapılacak 
madde ve hizmetin her türlü teferruatı cami şartna
mesi bidayeten tesbit ve nıuhtasaran ilân edileceği 
gibi bidayeti ilânından itibaren bir sureti musadda-
kası talibi müzayede veya münakaşa olduğunu beyan 
eden hşr şahsa bilâ tehir ita ve tevzi olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Mahiyeti mahsusası itibariyle müna
kaşa veya müzayedenin iktidarlarına itimat olunur. 
Talipler arasında icra edilmesi mültezem olan ahval
de bu ciheti teminen şartnameye mevad ve ahkâmı 
mahsusa derç olunur. 

REİS — Maddeyi yerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Aksini reye koyu-
rum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

v Madde 4. — Münakaşa veya müzayede yevmi 
ihaleden ekalli (20) gün mukaddem vasaiti mütade 
ile müsavi fasılalarla dört defa ilân olunur. Ancak 
sureti mahsusada memaliki ecnebiyeden celbine lü
zum görülecek eşya için işbu müddet iki aydan dûn 
olamaz. On bin lirayı mütecaviz meblağı tazammun 
eden münakaşa veya müzayedeler (lüzum görülecek 
mahalli gazetelerden maada) hükümetin tayin edeceği 
iki gazete ile ayrıca behemehal neşir olunur. İşbu 
ilânlarda noktai atiye behemehal tasrih olunacaktır: 

Evvelen: Şartname sureti musaddaklarının nere
den istihsal edileceği; 

Saniyen: Müzayede veya münakaşanın hangi ma
kamda hangi gün ve saatta vuku bulacağı; 

Salisen: Müzayede veya münakaşaya iştirak için 
verilecek teklif nam elerin sureti imlâ ve tarzı tevzii; 

Rabian: Müzayede ve münakaşanın, iştirak ede
ceklerin derecei iktidarlarına itimat olunur taliplerin 
arasında ceryanını teminen taliplerin bazı vesaik ibraz 
etmeleri lâzım geldiği takdirde bu vasaikin ne gibi 
şeyler olacağı; 

REİS — Efendim; dördüncü maddeyi reyinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Mubayaa edilecek veya satılacak eş
ya ve levazım ve gayrı menkulat bedelâtı muhamme-
nesi ve inşaat ve tamirat ve imalâtın bedeli keşfi 
münakaşa veya müzayedenin küşadından mukaddem 
21 nci maddede mezkûr heyet tarafından erbabı ih
tisas marifetiyle tahkik ve tespit olunarak bu bapta 
bir zabıt varakası tanzim ve evrakı esasiye meyanın-
da hıfz olunur. 

Ancak inşaat ve tamiratın devairi aidesince yapıl
mış keşifnameleri mevcut olduğu takdirde bunlarla 
iktifa olunur. 

REİS — Beşinci maddeyi reyinize vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir^ 
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Madde 6. — Münakaşa veya müzayedeye iştirak 
edeceklerden mevzu münakaşa veya müzayede bedeli 
muhammeninin yüzde beş nisbetinde teminatı mu-
vakkata alınır. İşbu teminatı muvakkata ihalenin icra
sını müteakip nihayet on gün zarfında ifayı taahhü
dü mezkûr alınacak teminat akçasına iblâğ oluna
caktır. Teminatı katiye akçası bedeli ihale veya taah
hüdün yüzden onundan ibarettir. 

Aricak inşaat ve tamiratı nafiada teminatı muvak
kate akçası müteahhide istihkakına mahsuben vuku 
bulacak tediyattan yüzde beş tevkif suretiyle teminatı 
katiye miktarına peyderpey iblâğ olunur. 

REİS — Altıncı maddeyi reye vaz ediyorum. Ka
bul edenler... 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Müsaade 
buyurunuz efendim; ufak bir tadil teklifi vardır. 

Efendim; burada teminat olmak üzere bir muvak
kat, bir kati teminat vardır. Birisi yüzde ondur, birisi 
de yüzde beştir. Yedinci maddede bazı tahvilâta mü
teallik bir madde geliyor. Esham ve tahvilâtının kıy
meti muharreresiyle teminat olarak gösterilmesi bu 
tahvillerin ve devlet itibarının yükselmesini mucip 
olacaktır. Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeni 
de mutabıktır. Yüzde beş teminatı muvakkatanın 
yüzde yedi buçuk, yüzde on teminatın da yüzde on-
beş olarak kabulünü rica ederim. Binaenaleyh altıncı 
maddenin, yüzde beş teminatın yedi buçuk ve yüz
de on teminatın yüzde onbeş şeklinde tadil edilmesini 
teklif ediyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Zaten maadin banka
sında da kabul ettik efendim. 

REİS — Efendim; altıncı madde hakkında İzmir 
Mebusu Rahmi Beyin tadil takriri vardır, okunacak
tır: 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhiati tadilen kabulünü 

teklif ederim: 
Madde 6. — Münakaşa veya müzayede iştirak 

edeceklerden müzayede veya münakaşaya mevzu me-
vadın bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde teminatı muvakkata alınır. İşbu teminatı mu
vakkata ihalenin icrasını müteakip nihayet on gün 
zarfında teminatı katiye akçasına iblağ olunur. Te-
minati katiye akçası bedeli ihale ve taahhüdün yüzde 
on beşinden ibarettir. Ancak... İlh. 

İzmir Konya 
Mustafa Rahmi Musa Kâzım 

İzmir 
Şükrü 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim; Encü
men de maddeyi aynen kabul ediyor. 

REİS — Efendim; Encümen bunu kabul ediyor. 
Binaenaleyh Encümenin maddesi olmak üzere reye 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Teminatı muvakkate ve katiye için 
nakit yerine muteber bir banka kefaleti ve esham ve 
tahvilât da kabul olunabilir. Kezalik emvali gayri-
menkulenin deyn mukabilinde teminat iraesi hakkın
daki kanun ahkâmına tevfikan - ve birinci derecede 
olmak şartiyle - irae olunacak gayrimenkulenin an
cak teminatı katiye olarak kabulü caizdir. Ancak 
hangi bankaların ne şeriat tahtında kefaleti ve ne 
gibi tahvilât ve eshamın borsa fiyatından yüzde on 
noksanı ile kabul edilebileceğini işbu kanunun neşrini 
mütekaip ve icap ettikçe Maliye Vekâleti tayin eder. 

REİS — Efendim; tadil teklifi var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhiati tadilen kabulünü 

teklif ederiz: 
Madde 7. — Teminatı muvakkata ve katiye için 

nakit veya nakit yerine hükümetçe muteber bir ban
ka kefaleti veya kıymeti muharreresi üzerinden is
tikrazı dahili tahvili veyahut borsa fiyatından yüzde 
on noksanı ile diğer millî esham ve tahvilât kabul 
olunur. Kezalik emvali gayrimenkulenin mukabilinde 
teminat iraesi hakkındaki kanun ahkâmına tevfikan 
ve birinci derecede olmak şartiyle irae olunacak 
gayrimenkulenin ancak teminatı katiye olarak kabulü 
caizdir. 

İzmir Konya 
Mustafa Rahmi Musa Kâzım 

İzmir 
Şükrü 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim; Encü
men bunu kabul ediyor. 

REİS — Encümen bunu kabul ediyor. Binaenaleyh 
Encümenin maddesi olarak kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Teminatı katiye akçacı şartnamede 
muayyen müddet zarfında tevdi veya temin olunma
dığı takdirde ihtara hacet olmaksızın alâkadarın ev
velce tevdi eylediği teminatı muvakkate hükümete 
intikal eder. Binaenaleyh teminatı muvakkate nakit 
ise doğrudan doğruya, banka kefaletnamesi ise ait 
olduğu bankadan derhal talep ve tahsil, esham ve 
tahvilât ise borsada derhal füruht suretiyle irat ve 
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kayt ve esham ve tahvilâtın teminatı muvakkate mik
tarından fazla bedeli sahibine iade olunur. Gösteri
len teminat gayrimenkul ise olbaptaki kanuna tevfi
kan istiyfayi hukuk olunmak üzere dairei aidesince 
müzayedeye çıkarılır. Ancak münakaşalarda müteah
hidin nükûlünden dolayı taahhüdün münfesih olduğu 
tarihten itibaren üç ay zarfında tekrar münakaşa ve
ya bir ay zarfında pazarlık suretleriyle yapılacak mü-
bayaat, nakliyat ve inşaat irat kaydedilen teminatı 
katiye miktarını mütecaviz Hazine aleyhine bir za
rar ve hasarı mucip olduğu takdirde zarar ve hasarın 
mezkûr fazlası müteahhidi evvelden ayrıca hükmen 
talep ve tahsil olunur. 

REİS — Söz isteyen yok. Maddeyi kabul edenler 
lüfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde.9. —Teminatı katiye müteahhidin tama
men ve şartnameye muvafık surette ifa edildiği usu
lün sabit olduğunu müteakip bilaemha sahibine iade 
ve gayrimenkule, ise teminatı usulen fek olunur. 

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

Kapalı zarf usulü müzayede veya münakaşa 
Madde 10. — Kapalı zarf usulü ile vuku bulacak 

teklif at berveçhizir tevdi edilir: 
Teklifname bir zarf derununa vaz ve temhir olu

nur ve zarfın üzerine talibin ismi yazılır, işbu mem-
hur zarf teminatı muvakkataya ait makbuz ilmüha
beri veya banka kefaletnamesi ile ledelicap istenilen 
evrakı müsbieti saire ile beraber diğer mühürlü bir 
zarf derununa vaz ve işbu zarfın üzerine teklifname-
nin yalnız hangi işe ait olduğu işaret olunur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen d kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Maddei sabikada muharrer olduğu 
üzere ihzar edilen zarflar alâkadaran tarafından mü
nakaşa veya müzayedenin yevm ve saat icrasından 
mukaddem müteselsil numaralı bir makbuz mukabi
linde müzayede veya münakaşayı icraya memur he
yetin riyasetine tevdi edilecektir. Riyaset arafından 
verilen mekbuzun numarası zarf üzerine vaz oluna
caktır. Muayyen saatin hululü ile fıkrai atiyede mu
harrer zabıt varakasının tanziminden sonra hiçbir 
teklif kabul olunarnaz. Müzayede veya münakaşayı 
icraya memur heyet teklifatın kabulü için tayin ve 
ilân edilen müddetin hitamında ve zarfları açmadan 
mukaddem kaç adet teklifname aldıklarını mübeyyin 

numaraların işaretiyle bir zabıt varakası tanzim ede
cektir. Zabıt varakasının tanziminden sonra zarflar 
açılıp müzayede veya münakaşaya dahil olabilmek 
için aranılan şeriat ve teminatın ifa edilip edilmediği 
tetkik olunur. Şeraiti mebhuseyi ifa etmeyenlere ait 
iç zarflar kuşat olunmaksızın ashabına iade olunur. 

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

Madde 12. — Mevadı sabıkada tayin olunan şe
raiti haiz olduğu anlaşılan zarflar aynı celsede ve 
alâkadarandan mevcut olanların huzuru ile kuşat ve 
cehren kıraat olunarak hulâsai münderecatı peyder
pey bir zabıt varakasına derç olunur. Alâkadarandan 
arzu edenler açılan teklifnameleri kıraat ve okuduk
larını mübeyyin mezkûr teklifnamelerin zahrma vaz 
ve imza edebilirler. 

Müzayede veya münakaşa tekliflerinin muayyen 
yevmi ihalede tetkikatı ikmal edilemeyeceği anlaşıldı
ğı takdirde iç zarfların küşadına başlanmayarak bü
tün teklifleri havi mühürlü zarflar tayın ve ilân edi
lecek diğer bir celsei aleniyede açılıp aynı celsede 
tamamen tetkik edilmek üzere müzayede veya müna
kaşa heyeti tarafından büyük bir zarf derununa vaz 
ve müştereken tahtı temhire alınacaktır. Her ne su
retle olursa olsun kuyut ve şuruta muallak teklif at 
bilâ tetkik reddolunur. 

Tekliflerin tetkikatı neticesinde en muvafık bedel 
teklif eden taayyün ettikten sonra bu teklifin haddi-
lâyik olup olmadığına göre 15 nci madde ahkâmı na
zarı dikkate alınmak şartiyle ihalenin icra edildiği 
veya müzayede ve münakaşanın keenlem yekûn tu
tulduğu alâkadarına tebliğ olunur. 

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

Madde 13. — Müteaddit talipler tarafından aynı 
fiyat teklif edildiği ve bu fiyat tekliflerin en nafi 
bulunduğu takdirde aynı celsede yalnız mezkûr talip
lere münhasır olmak üzere derhal aralarında müza
yede veya münakasai aleniye icra olunacak ve bu su
retle takarrür edecek en müsait fiyatı veren talibe 
bedel haddilâyik olduğu takdirde ihale icra edilecek
tir. ihaleyi müteakip nihayet on gün zarfında tan
zim ve kâtibi adle tastik ettirilecek ; mukavelename 
teati olunur. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Uhtesine ihale icra edilen talip bi- I 
lahare teklifat ve taahhüdünden nükül veya maddei 
sabıka hükmünce mukavelename teatisinden imtina 
eylediği takdirde teminatı katiye, protesto keşidesi
ne ve hiç bir gûna hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın (8) nci maddedeki usul dairesinde irat kayde
dilir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. j 

Madde 15. — Münakaşa veya müzayede heyet
lerinin ihalesine icazetleri olmayan hususta ait ol
duğu vekâletin tasdikine taliken ihalenin talibine teb
liği, zarflann yevmi küşadmdan itibaren sekiz gün 
tehiri caiz ve talibin bu müddet zarfında taahhüdü 
bakidir. Ancak bu müddet zarfında ihalenin icra edil
diği müteahhide tebliğ edilmediği takdirde taliplerin 
teklifatından nükûlü makbuldür. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Müzayede ve Münakasai Aleniye 
Madde 16. — Hususatı atiye münakaşa ve mü-

zayedei aleniye tarikiyle ifa olunur: 
A) Müzayede ve ihalesi nizamat mahsusuna te

baan icra edilecek olan âşâr ve rüsum, 
B) Bedeli icar senevisi beş bin liraya kadaı olan 

Hükümete ait gayri menkulâtın icarı, 
C) Bedeli müzayede veya münakaşası beş bin 

lirayı tecavüz etmiyecek mubayaat, ithalât, 

D) Fiyatı kapalı zarf usulünün tatbikine imkân 
hâsıl olmıyan hususat (Maliye Vekâletinin müsaade
sine iktiran meşruttur). 

(Aşar kalkacak sesleri). 
REİS — Peki efendim. Tashih edilen şekli tekrar 

okuyorum. 

Müzayede ve Münakasai Aleniye 
16. Hususatı atiye münakaşa ve müzayede! ale- I 

niye tarikiyle ifa olunur: 
A) Müzayede ve ihalesi nizamatı mahsusuna 

taban icra edilecek olan rüsum, 
B) Bedeli icarı senevisi beş bin liraya kadar olan 

Hükümete ait gayrimenkulâtın icarı, 
C) Bedeli müzayede veya münakaşası beş bin li

rayı tecavüz etmiyecek mubayaat, ithalât, 
D) Fiyatı kapalı zarf usulünün tatbikine imkân 

hâsıl olmıyan hususat (Maliye Vekâletinin müsaadesi
ne iktiran meşruttur). | 

Tashihen maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 17. — Müzayede veya münakasai aleniye 
kaimelerine müzayede veya münakaşayı icra eden he
yet tarafından muhammen bir bedel yazılarak mev
kii müzayede veya münakaşaya konulur. Yevmi İha-: 
le olarak tayin edilen gün ve saatta inkıtai rağabatı 
müteakip son pek haddilâyiki bulduğu takdirde ihale 
icra olunur. 

Son bedel haddilâyik görülmediği takdirde yevmi 
ihale bir hafta sonraya talik ve ilân olunur. Bu ikin
ci yevmi ihalede dahi haddilâyik bedel bulunamadığı 
takdirde müzayede veya münakaşadan sarfınazarla 
pazarlık suretiyle muamele intaç olunur. Aleni mü
zayedelerde bedeli ihalenin tekasiti muayyene ile 
istiyfası caiz bu takdirde müzayede kaimelerinde 
keyfiyet işaret edilmek lâzımdır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Pazarlık suretiyle ihale 
Madde 18. — Atide musarrah ahvalde pazarlık su

retiyle muamele icra olunabilir. 

A) Cüziyeti hasebiyle münakaşaya vazı mümkün 
veya faideli görülmiyen mubayaatı müteferrika ile 
nafiaya ait mütemadi veya müstacel tamirat, 

(Ancak bunlardan ihalesi münasip görülmiyenler 
emaneten icra olunur.) 

Devair ve müessesatm envai masarifine göre ne 
miktara kadar pazarlık suretiyle mübayaatta buluna
bilecekleri vekâleti aidesiyle Maliye Vekâletince müş
tereken tayin olunacaktır. 

B) Yalnız şahsı vahidin yeddi tasarrufunda bulu
nan eşya ve emlâk, 

C) Münakaşa veya müzayedelerde talip zuhur 
etmiyen veyahut haklarında nakabili kabul teklifat 
vukubulan levazım, inşaat vesairenin hitamı müddetti 
müzayede veya münakaşadan itibaren menfaati hazi
neye muvafık olmak şartiyle nihayet bir ay zarfında, 
(ancak pazarlık suretinde münakaşa veya müzayede 
şartnamesindeki evsaf ve şerait tebdil edilemez). 

D) Münakaşada uhtelerinde takarrür ettiği hal
de şeraiti ihaleyi" icra edemediklerinden dolayı zarar 
ve hasarı müteahhitlere ait olmak üzere hükümet ca
nibinden icra etirilecek nakliyat, inşaat ve mubayaat, 
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E) Muayyen tarifeli vasaiti nakdiye ile icra 
edilecek nakdiyat, 

F) Hükümetçe emaneten icrası tensip edilmeyen 
istikşafat, 

G) Muamelâtı hafi tutulması, lüzumu imalâtı mün
hasıran muhterilerine ait beratlı eşyadan bulunması em
niyeti umumiye noktai nazarından münakaşa ve mü
zayedeye vazı caiz bulunmaması, nev'i ve istimalle
rinin hususiyetine binaen veya menfaati hazine, do-
layısıyle menşe usullerinde intihap ve iştiraları iktiza 
etmesi, esbabı gayrı melhuzadan dolayı kesbi müs
taceliyet edip münakaşa veya müzayede icrasına mü
tehammil olmaması sebepleriyle pazarlık suretiyle 
icrası Heyeti Vekile kararına iktiran edecek mua
melât. 

REÎS — Efendim; söz isteyen yoktur. Maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Pazarlıkla vuku bulacak ihalatta 
alınacak teminat işbu kanunun ahkâmı umumiyesine 
tabidir. 18 nci maddenin(A) fıkrasında mebhus mü-
bayaatı cüziye müstesna olmak üzere pazarlık esa
sına müstenit her nev'i mübayaat ve ihalat taahhü-
datı da alelusul musaddak bir mukaveleye rapt olu
nur. Menşe husulunda yapılacak mubayaatta ticarî 
usul ve teamülü tevfikan teati edilen muhaberat, mu-
kavelat makamına kaim olabilir. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler *• 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Pazarlık suretiyle vuku bulacak 
ihalatın 18 nci maddede mezkûr usulün hangisine 
tevfikan icra edilmiş olduğu muameleye ait evrakı 
esasiyede zikr ve tasrih edilecektir. 

REfS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Münakaşa ve Müzayede Heyetleri ve Salâhiyetleri 

Madde 21. — Müzayede ve münakaşa ve ihala
tın merkez ve mülhakatta kimler tarafından icra edi
leceği ve bu heyetlerin dereçei icazet ve salâhiyetleri 
Heyeti Vekilece tanzim edilecek talimatı mahsusa ile 
tayin olunacaktır. 

RElS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Müzayede ve münakaşaya memur 
heyet azalarıyle bunların ebeveyn, evlât ve zevceleri 
müzayede ve münakaşalara doğrudan! doğruya veya 
bilvasıta iştirak edemezler. İşbu hüküm pazarlık su
retiyle cereyan edecek muamelâta da şamildir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SJRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim; bu son fıkra ile, yapmış oldu
ğumuz, kabul ettiğimiz kanunlar vardır. Bu kanun
da Anadolu hatları, Ankara - Sivas hatları, Samsun -
Sivas, Arada - Diyarbekir hatları vardır. Trabzon -
Erzurum, Kütahya - Tavşanlı - Erzurum - Sarıka
mış, Konya ovası sulama müessesesi, Yan gölü, Sey-
risefain gibf bir çok idareler vardır. Bunlar buna 
tabi olursa hiç bir suretle değiştirilemez. Bunlar 
müessesedir. Teşebbüsatı Nafiadır. Tarihi neşrinden 
muteberdir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bundan evvelkilerine na
sıl olmaz? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Müsaade ediniz efendim. Arz edeceğim 
şeyler var. Kavanini mahsusa ile kabul ettiğiniz bazı 
şeyler vardır. Onun için buraya; «Kavanini mahsu
sa ile inşa ve idare edilecek inşaat ve teşebbüsat ve 
müessesatı nafıa işbu kanuna tabi değildir. Bunlar 
Heyeti Vekilece tanzim edilecek talimatnamelerle ic
ra ve idare olunur»ı Kaydının kanuna, ilâvesini teklif. 

ediyorum. (Kabul sesleri). 

NURİ BEY (Kütahya) — Zapta geçti. (Handeler) 

REİS — Efendim; bu nedir? 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul)— Efendim; bendeniz ayrıca ibu maddeyi 23 
ncü madde olarak kabul ve teklif ediyorum. 

REİS — 22 nci maddeden sonra ıhı efendim? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY — 
Evet efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yirmi üçüncü madde ola
rak efendim. 

REİS — 22 nci maddeyi kabul ejdenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Efendim; 23 ncü madde olarak Nafıa Vekili Bey 
tarafından şu madde teklif ediliyor : 

Madde 23. — Kavanini Mahsusa ile inşa ve idare 
edilecek inşaat ve teşebbüsat ve müessesatı Nafıa iş
bu kanuna tabi değildir. Bunlar Heyeti Vekilece tan
zim edilecek talimatnamelerle icra ve idare olunur. 

REÎS — Efendim; Encümen bu maddeyi kabul 
ediyor mu? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Encümen mad
desi olarak kabul ediyoruz. 

REÎS — Efendim; bu maddeyi Encümen de ka
bul ediyor. Binaenaleyh reyi âlilerine arz ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Matbu 23 ncü madde, 24 ncü madde oldu. 

Mevadı Müteferrika 
Madde 24, — Hükümete ait müzayedat ve mü-

nakasata mütedair olup işbu kanun ahkâmına mu
halif bulunan bilcümle mevzuatı kanuniye ve ahkâmı 
nizamiye mülgadır. 

REÎS — 24 ncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — îşbu kanunun icrayi ahkâmına ic
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Efendim; 25 nci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
kırk beş gün mürurunda mer'idir. 

REÎS — Efendim; 26 ncı maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

REFÎK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretleri; 
müsaade ederseniz bir şey arz edeyim. Ruznamenin 
18 nci maddesinde bir şey vardır. îki kelime ile tas
hih olunacaktır. 

REÎS — Efendim; burada beş altı tane takrir 
vardır. Bütün azayi kiramda mütemadiyen sizin gibi 
teklifte bulunuyor. 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri iki ke
limedir. Efendim; bir maddenin iki kelimesi tashih 
edilecektir. 

ÎDARE HEYETİNDEN RASlM BEY (Sivas) — 
Efendim; memurini muhakemat heyetiyle Encümeni 
azasına hakkı huzur olarak yevmiye beş lira kabul 
edilmişti. Bu parayı tediye edecek bütçede tahsisat 
yoktur. Binaenaleyh adedi azaya göre konmuş olan 
müteferrika tahsisatı beş bin liradan ibarettir. Binaen
aleyh bunun harcırah tertibinden itası imkânı var
dır. Bu suretle kabul ederseniz olur. (Hay hay ses
leri). 

REÎS — Zapta geçmiştir kâfi. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi burada bir kaç tane 
takrir vardır, herkes filân madde, filân şey çıksın 
diyor. Bunun hepsinin çıkmasına imkân yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sırası gelmiştir Paşa 
Hazretleri! 

REÎS — O halde ruznamede müstacel olanları 
çıkarıncaya kadar devam edelim. (Olmaz sesleri). 

REFÎK BEY (Konya) — Bunun sırası gelmiştir. 
îki kelimelik bir tashihten ibarettir. 

REÎS — Efendim; zatıâliniz bunu istiyorsunuz, 
diğerleri başka şeyi istiyorlar. Sizin dediğinizi yapar
sak öbürleri durmuyorlar. Rica ederim, ben ne ya
payım? (Sıra ile sesleri) Ne yapalım yani? 

REFÎK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretlerin
den istirham ediyoruz, sırası gelmiştir, iki kelimenin 
tashihinden ibarettir. 

RElS — Sekiz maddedir efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Değil efendim; bir tek 
satırdır. 

REÎS — Efendim; diğer takrirler mevzuubahs 
olmayacaktır. Artık bitti. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Reis 
Paşa; sözünüz zapta geçti, vakti muayyen geldi. 

REFÎK BEY (Konya) — Efendim; ufak bir tas
hihten ibaretti. Bunu çıkarmalı idik. 

REÎS — Rica ederim Refik Bey; yalnız siz misi
niz burada? Herkes hakkına razı oldu. 

REFÎK BEY (Konya) — Emredersiniz efendim; 
istirham ediyoruz. 

REÎS — Efendim; kanunların neticei arasını arz 
ediyorum : 
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Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa 108 zat iş
tirak etmiştir. 108 kabuldür. Ret ve müstenkif yok
tur. Kanun ikinci defa reye vaz edilmiştir. Binaen
aleyh kanun 108 rey ile kabul edilmiştir. 

Küçük zabitan maaşatı hakkındaki kanuna 102 
zat iştirak etmiştir. 102 kabul vardın Binaenaleyh 
kanun 102 rey ile kabul edilmiştir. 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım idaresi 1341 senesine mahsus fevkalâde bütçe 
kanuna 110 zat iştirak etmiş. Binaenaleyh kanun 110 
rey ile kabul edilmiştir. 

Makam maaşatı hakkındaki kanuna (97) zat iş
tirak etmiştir. (90) kabul, (6) ret, (1) müstenkif var
dır. Binaenaleyh kanun (91) rey ile kabul edilmiştir. 

öksüz yurtları müdüriyeti umumiyesinin (1341) 
senesi bütçe kanununa (126) zat iştirak etmiş (125) 
kabul (1) ret vardır. Binaenaleyh kanun (125) rey 
ile kabul edilmiştir. 

Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanununa (119) 
zat iştirak etmiştir. (119) kabul vardır. Binaenaleyh 
kanun (119) rey ile kabul edilmiştir. 

Kadastro Kanunuma (93) zat iştirak etmiş (92) 
kabul, (1) ret vardır. Binaenaleyh kanun (92) rey ile 
kabul edilmiştir. 

Sulama ücreti kanununa (121) zat iştirak etmiş, 
(120) kabul, (1) müstenkif vardır. Binâenaleyh kanun 
(120) rey ile kabul edilmiştir. 

Bursalı Tahir Bey, Çorum Mebusu Ferit Beyin 
ailelerine mükâfat verilmesi hakkındaki mazbataya 
(115) zat iştirak etmiş, (102) kabul, (l£) ret, (1) müs
tenkif vardır. Binaenaleyh kanun (102) rey ile kabul 
edilmiştir. 

Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanına 
taarriiye itası hakkındaki kanuna (119) zat iştirak et
miş, (118) kabul, (1) müstenkif vardır. Binaenaleyh 
kanun (118) rey ile kabul edilmiştir. 

Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkındaki kanuna (104) zat iştirak et
miş, (92) kabul, (11) ret, (1) müstenkif vardır. Bi
naenaleyh kanun (92) rey ile kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi büt
çesine (350) bin liranın faslı mahsus olarak ilâvesine 
dair kanuna (124) zat iştirak etmiş, (123) kabul, (1) 
müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun (123) rey ile 
kabul edilmiştir. 

Anadolu Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa li
man ve rıhtım idaresinin 1341 senesi bütçesi kanu
nuna (109) zat iştirak etmiş, (109) kabul vardır. Bi
naenaleyh kanun (109) rey ile kabul edilmiştir. Bun
ların her birisi ikinci defa reye vaz edilmiş olan ka
nunlardır. 
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4. — NUTUKLAR 

/. — Meclisi Âlinin bu sene ki mesaisi hakkında 
Meclisi Reisi Kâzım Pasa Hazretleri tarafından irat 
buyuruları nutuk. 

REİS — Kâzım Paşa - Muhterem arkadaşlar! ahi
ren ittihaz buyurulan karar üzerine bugün ikinci in
tihap devresinin ikinci içtima senesinin son celsesini 
akt eden meclisi âlinize, geçen bir senei içtimaiye 
zarfındaki mesai hakkında hulasaten arzı malumat 
etmeyi faideli addediyorum. 

ikinci içtima senesi iptidasında (31) i Heyeti 
Umumiye ruznamesinde ve (368) i Encümenlerde ol
mak üzere (339) lâyiha ve teklif devren mevcut idi. 
Bu sene zarfında (109) gün meclis içtima ederek (208) 
aleni ve (8) hafi celse akt olunmuştur. Bu müddet 
zarfında hükümetten (205) lâyiha gelmiş ve azayi 
kiram tarafından (116) teklifi kanunî verilmiştir. 
Bunlardan (135) i kabul ve (43) ü ret ve istirdat ve 
(18) i iade ve (20) si diğer levayihi kanuniye ile tev
hit suretiyle intaç edilmiş ve gelecek senei içtimâiye 
iptidasına ruznamede ve Encümenlerde olmak üzere 
(504) lâyiha ve teklif devredilmekte bulunmuştur. 

Tetkik ve intaç edilen mebhus lâyiha ve teklifler 
neticesinde Heyeti Celileniz, bu sene (146) kanun 
ve (22) tefsir ve 73 karar kabul buyurulmuştur. Yi
ne bu senei içtimaiye zarfında bilistizah ve (101) 
sual takriri verilmiş ve (143) temenni takriri hükü
mete tevdi kılınmıştır. 

Arkadaşlar! 
Meclisi Âliniz memleketin tekmil sahalarda te

rakki ve tealisini temin için her biri tarihimizde bi
rer dönüm noktası teşkil edecek kadar mühim olan 
âşârın ve rejinin ilgası, yol mükellefiyeti gibi kanun
ları ihzar ve intaç etmiştir. Muhtelif devletlerle ya
pılan muhadenet muahedenamelerini tastik ile mü-
nasebatr hariciyemizi tabiî vüsat ve inkişafına doğru 
sevk etmiş bulunuyor. 
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Efendiler; 
Heyeti Celileniz içinde bulunduğumuz senenin 

feyz ve saadetle meşhûn bir halde idrakini temin 
için 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
hükümete pek kıymetli bir veçhe tayini ile meşgul 
iken şark vilâyetlerimizin bir kısmında irticakâr bir 
hareket vukua gelmiştir. 

Mürettip ve umumî bir propaganda tesiri ile zu
hur eden irtica emaresi üzerine Heyeti Celilenizin 
hadisata takaddüm ederek memleketin huzur ve sti-
kûn ve emniyet ve selâmetini ve istiklâl mahkeme
leri teşkilini kabul ve bunlara ilâveten bazı mühim 
ve kati kararlar ittihaz buyurulmuştur. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Elzem 
idi. 

REİS Kâzım Paşa (Devamla) — Hükümetimizin 
işbu kararlara istinaden tevessül ettiği tedabirin isa
bet ve muvaffakiyetle tatbik, takip edildiği memnu
niyetle görülmektedir. 

Fedakâr ordumuzun gayreti ve müddebbirane 
hareketiyle asi ve mürteciler ezilmiş bulunuyor. (Al
kışlar). Mücrinlerin kanunen tecziyeleri tabiîdir. Ha
rekâtı askeriyeyi yeni bir devrei salâhın takip ede
ceği ve her nasılsa dalâlete sevk edilmiş bulunan bir 
kısım vatandaşların da irşat edilerek refah ve saa
dete isal olunacakları şüphesizdir. Senei içtimaiye 
zarfında arkadaşlarımızdan istifa eden 12 zata aziz 
yurdumuz için başka şahlarda muvaffakiyetler te
menni ve rahmeti Rahmana kavuşan 8 arkadaşımı
zın muazzez hatıralarını yad ve tizkâr ederken (Al
lah Rahmet Eylesin sesleri) 22 teşrinievvel 1341 ta
rihinde toplanılmak üzere, ikinci intihap devresinin 
ikinci içtima senesine hitam veriyor ve arkadaşları
ma hürmet ve muhabbetlerimi tekrar ve teyit ede
rek sözüme nihayet veriyorum. (Sürekli alkışlar). 
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1 — ZAPTI SAK 

B) SON ZAB 

REİS — Efendim; son içtimain zaptı hulâsası 

109 NCU İÇTİMA 
22 Nisan 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde toplanarak zap

tı sabık hulâsasının kabulünden ve evrakı varidenin 
havalesinden sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek bazı ze

vatın İstiklâl Madalyası ile taltiflerine dair Meclis 
Riyaseti tezkereleri ile bazı Encümen mazbataları 
okunarak kabul olundu. Bilâhara tevhidi tedrisat 
ve mükellefiyeti nakdiyei askeriye kanunları ile Mül
kiye Harcirah kararnamesine birer zeyl ilâvesine, 
makam tahsisatına, tekaüt ve istifa kanunundan bir 
maddenin ilgasına, tedariki vasaiti nakliye kanunu
na, askerî ceza kanununun tadiline ve bazı zevata 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine, şura
yı askeriye, küçük zabitan maaşına, ticaret ve sa
nayi odalarına dair kanunlar müzakere, bir kısmı
nın heyeti umumiyesi kabul ve icap edenler tayini 
esami ile reye konuldu. 

Üçüncü Celse 
Refet; Beyin tahtı riyasetlerinde toplanarak İmar 

Bankası lâyihası reddolundu. Anadolu - Bağdat de
miryolları idaresine ait bütçe ve fevkalâde bütçe ka-
nunlanyle öksüz yurtlan bütçesine, mülga âşâr ka
nununa müteferri sulama ücretine, evkaf müdüriyeti 
umumiyesi bütçesine tahsisat ilâvesine, ebniye ka
nununa, harita müdüriyeti umumiyesi ve kadastroya 
dair levayihi kanuniye bilmüzakere bir kısmının he
yeti umumiyesi kabul ve bir kısmı tayini esami ile 
reye konuldu ve celsei hafiyeye geçildi. 

KHUU5ALAJM 
T HULÂSASI 

vardır, okunacaktır : 

j Dördüncü Celse : Hafidir^ 
Beşinci Celse '• 

{ Ref et Bey tarafından kuşat edilerek bahriyede 
sefain mürettebatına hini seferde taajmiye itasına ve 
jandarma mensubinine dair kanunlar müzakere ve 
intaç olundu. Tayini esami ile reye konan kanun
lardan bir kısmının ekseriyetle kabul edildiği ve bir 
kısmının muamelesinin noksan kaldığı bittebliğ saat 
dokuzda içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

Altıncı Celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak muameleleri nok

san kalan 12 kanun reye konuldu. Valilerin maaşa-
tına, bazı zevatın İstiklâl Madalyası ve bazılarının 
da takdirname ile taltiflerine dair mazbatalar knaat 
ve kabul edildi. Bâzı mevakiin şahsiyeti maneviye-

I lerinin istiklâl Madalyalarıyle taltifleri hakkında 
mazbata müzakere ve bütün memleketin şayanı tak
dir olduğu teyit olundu. Bilâhara usulü muhakema-
tı kanununa müzeyyel kanun müzakere ve kabul 
edildi ve münakaşa kanunu dahi bilmüzakere ka
bul edildi. Tayini esami ile reye k©nan kanunların 
neticei ârâsı tebliğ edildi. Badehu Reis Paşa tarafın-

I dan Meclisin senelik neticei mesaisine dair bir nu
tuk irat olundu. 

RElS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

22 Teşrinievvel 1341 tarihinde toplanmak üzere 
ikinci intihap devresinin ikinci içtima senesine niha
yet veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat Dakika : 12,20 
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9 Kanunusani 1340 tarih ve 397 numaralı (İstiklâl muharebatı esnasında malûl kalan muvazzafı mütekait 
ihtiyat milli kuvvetler ve jandarma erkân, ümerâ zabitan ve memurin ve mensubini askeriye ile küçük zabitan 
ve efrada nakdî mükâfat itası hakkmda) ki kanuna müzeyyel kanunun Odnci defa reye konması neticesi 

Reye iştirak edenler : 144 
Kabul edenler : 145 

Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZlD 
Şefik B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYABEKtR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUÖRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahimB. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 

Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nâzmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Aağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakvrp Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

t : 109 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Eubbekir Hazım B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

22 . 4 . 1341 C . 6 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaetin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

(Reddeden) 

BİGA 
Mehmet B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

• • • « « 
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DarülfUnun emanetinin 1341 senesi Bütçe Kanununun ikinci defa reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 144 
Kabul edenler : 130 

Reddedenler : 12 
Müstenkifler : 2 

(Kabul edenler) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

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

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
ihsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DİYARBEKİR 
Mehmet B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi 3. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmet Emin B. 
KARESİ 

Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veîed Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket Ef. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 
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SARUHAN 
Hacı Etem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SllRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Şükrü B. 

ÇANKIRI 
Talât B. 

1 SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAG 
Cemil B. 

TRABZON 

Hasan B. 
Rahmi B. 

! URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

(Reddedenler) 

Ziya B. 

DİYARBEKtR 
Zülfü B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

| ERTUĞRUL 

Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

(Müstenkifler) 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

SİVAS 

Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

• > • < « 
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Osmank Bankası müddeti imtiyaziyesinin temdidi hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
thsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

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

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR. 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 144 
: 132 

11 
1 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DİYARBEKİR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
tbrahim B. 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
.Abdullah Azmi Ef. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL . 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

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

Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARÎ SAHİP 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARÎ ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
tbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ala B. 
Ebubekir Hazım B 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
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RtZE 
Ali B. 
Esad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halii Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Hamdi B. 

URFA 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
Jbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddedenler) 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 

Arif B. 

İSTANBUL 

Kâzım Karabekir Paşa 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

SİVAS • 
Halis Turgut B. 

(Müstenkif) 

HAKKÂRİ 
Nâzmi B. 

» • • • < « 
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Makam maaşı baklandaki kanuaun birinci defa reye vaz'ı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkif 

122 
113 

(Kabul edenler) 

Makam maaşı baklandaki kanuaun birinci defa reye vaz'ı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkif 

122 
113 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DÎYARBEKİR 
Mehmed B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B, 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 

Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
KARAHISARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHISARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Nuri B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mhair Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Veled Çelebi Ef. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 

neticesi 

(Nisap yoktur.) 

Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
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TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Hasan B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

İ : 109 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

22 . 4 . 1341 C : 6 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

(Reddedenler) 

MERSİN 
Besim B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

(Müstenkif) 

DİYARBEKİR 

ZONGULDA 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

TRABZON 
Ahmet Muhlis B. 
Rahmi B. 

Zülfü B. 
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15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcirah kararnamesine miizeyyel kanunun neticesi ârâa 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
thsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murad B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BlGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nami B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 145 
: 141 
: 2 
: 1 

(Kabul edenler) 

Talât B. 
Ziya B. 

f*\ A. TT A T ^*^ * 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DİYARBEKİR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B̂  

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hâztm B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 
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MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
İsmail B. 

Recai B. 
RİZE 

Ekrem B. 
Eşad B. 
Fuad B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 

Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

(Reddedenler) 

MERSİN 
Besim B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 
AH B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
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KUçuk zabitan hakkındaki Karnımın birinci defa reye yazı neticesi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddeden 
Müstenkifler 

131 
130 

1 
O 

(Nisap yoktur.) 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü .B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DÎYARBEKÎR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet D. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GÎRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Pa^a 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSAR1 SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARESİ! 
Kâzım Paşa 
Osman Niayzi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad Ef. 
Veled Çelebi Ef. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B, 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Sbubebkir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
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Reşat 
Vasıf 

Haliİ 

B. 
B. 

SİtRD 
Hulki Ef. 

Mahmud B. 

Recep 
Yusuf 

SİNOP 
Zühtü B. 
Kemal B 

SİVAS 

Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 

Kadri Ahmed B. 

T E K E Ü R D A Ç 

Cemil B. 
TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Haşan, B.; 
Rahmi B. 

URFA * 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

-VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONpULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddeden) 

KAYSERİ 
Ahmet- Hilmi B. 

» > > • * 
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Ticaret ve Saloayi odalan hakkudaki Kanunun birinci defa reye vazı neticesi 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi-B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salfh B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

* Reddedenler 
Müstenkifler 

; 127 
: 127 
: 0 
: 0 

(Kabul edenler) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYABEKİR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUftRUL 1- /1 \ J. KJ VJ 1 \ V/ M—t 

Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
tbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahım Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Rr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 

. Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ahmet B, 
Mahri Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
tbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sa'bri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebübekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 
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SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettin Ef. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

Hasan B. 
Rahmi B. 

1 
Refet B. 
Saffet Ef. 

Hakkı B. 

URFA 

VAN 

İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

!>•<! 
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Müteaddit zevat^ H e m a t i Vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanunun 
neticesi 

birinci defa reye vaz'ı 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 1 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B 

AYDIN 

Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİTLİS 
Mühiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenk,ifjer 

: 124 
: 103 
: • 16 
: 5 

(Kabul edenler) 

ELAZlZ 1 
Hüseyin B. 1 
Süleyman fi. 

ERGANİ 
Kâzım Fehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. . 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

/*1T^XT/*\ 

GENÇ 
Mühiddin B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 

| Münir B. 

KARAHtSARI SAHİP 1 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B, 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU ! 
Ahmet Mahir Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim vSüreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 

1 Ragıp B. 
1 Recep B. 

MALATYA 
1 İsmet Paşa 

Mahmud Nedim B. 
MARDİN 

Necip B. 
MUŞ 

Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 
Saim B. 

SİİRD 
1 Halil Hulki Ef. 
1 Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

URFA 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
1 Ragıp B. 

Tunalı Hilmi B. 
| Yusuf Ziya B. 
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ANKARA 
İhsan B. 

BÎGA 
Mehmet B. 

ÇANKIRI 
Talât B. 

ELÂZtZ 
Muhittin B. 

(Reddedenler) 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
HMız Eîftiı* Ef. 

İZMİR 
Sarâ^Utf Şükrü B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

(Müstenkifler) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfü B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 

SİVAS 

Ziyaettin B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 

T D A R70T» 
1 l\./\DJL\Jl 

Ahmet Muhtar B 
Rahmi R 
xvatııuı u* 

VAN 
Münip B. 
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Bursalı Tahir Beye beş yüz ve merhum Ferit Recai Bey ailesine bin lira ikramiye verilmesine dair maz
batanın birinci defaki neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Neşet B 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

AYDIN 
Dr. Reşd Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 120 
: 99 
: 19 
: 1 

(Kabul edenler) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

DİYARBEKtR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ • 
Muhiddin B. 

GÎRESUN 
Hakkı Tarık B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

! İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hümi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim. B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NÎĞDE 
Ebubekiı Hazım B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vâsıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 

Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B 

UR FA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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ANKARA 
îhsan B. 

ÇANKIRI 
Talât R 
Ziya B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Münür Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir B. 

İZMİR 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

KOCAELİ 
Ahmet Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 

ORDU 
Hamdi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
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Kadastro Kanununun birinci defaki neticei firâsı 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih fi. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 122 
: 122 
: 0 
: 0 

(Kabul edenler) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANt 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

- 5 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

IZMlR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B JVCVİllll -U» 

Mahmud Celâl B. 
Mahmud ^Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Osman Niyazi B. 
KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

38 -

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B XVI Aid' MJ • 

NtftnF 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 



RİZE 

Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 

Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

t : 109 22 

SİİRD 
HalilHulki Ef. 
Mahmud B. 

SÎNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 

. 4 .1341 C : 6 

SİVEREK 
Kadri vffihed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
i €emilsB. 

TRABZON 
"Kebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

» • • < » i •••'• 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

- 5 8 9 — 
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Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanımunun birinci defaki neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA . 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Salih B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 92 
: 92 

: ° 
: 0 

(Kabul edenler) 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Ahmed İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHlP 
izzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 

KARAHtSARI ŞARKI 
Mehmed Emin B. 

«* mı 

— 5 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELÎ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

•-<•*—*•• 
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MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 bütçesine 350 000 Uranın faslı mahsus olarak vazına dair olan Ka
nunun birinci defaki neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Neşet B.

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BÎGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul e 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKÎR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet. B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İ Ç E L 

Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMtR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 

: 109 
: 109 
: 0 
: 0 

denler) 

Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHISARI SAHİP 
izzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

KARAHISARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. , 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hâzim Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza-B. 

- i 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalf Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 

541 — 
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AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
îhsan B. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

Dr. Reşid GâîibB. 
Mithat B. 

BÂYİZİD 
Şefik B. 

BÎGA 
Mehmed B. 

BİfLÎS 
Muhiddin Nâmı B. 

BOLU 
Falih ftffki'B. 
Mehmed Vasfı Ef. 
Şükrü fi. 

BOZOK , 
Ahme<fmmdİ"B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Êf. 
Refet B. 

CANÎK 
Talât Avni B. 

CEBELİBERJlüT 
Avni Paşa 
îhsan B. 

Reye iştirak^fcÖenler 
KabuIHdeıfler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Hinini ve Rihtım İdaresi 1341 
««ite! Örfisi 

123 
123 

0 
0 

Batçe Kâhurtunun bi-

(Nisap yoktur.) 

(Kabul edenler) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
îsmet B. 

DENÎZLÎ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed-Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyki B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGAİSfî 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir MBSffev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız ^ h İ n Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

-OTOSUN 
Hakkı Tarık B.. 
Kâzırrt B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerfem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmahzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHÎSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Muza Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHÎSARI ŞARKÎ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Osman Niyazi B. 
KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

. KIRKLARELİ 
Şevket B. 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Arif B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
ismet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

- 542 -
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RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 
Fuad B. 

SARUHAN 

Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halit Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVERiK 
Kadri Alımed B.* 
Mahmud B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Nebızade Hamdi B. 
Rahmim B. 

vm& 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

> • • • < « 
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Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi 1341 senesine mahsus Fevkalâde Bütçe Kanu-
r nuıiun birinci defaki neticesi ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

110 
110 

0 
0 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B, 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 1 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHtP 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARS 

Ağaoğlu Ahmed B. 
KASTAMONU 

Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuat B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B: 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

ŞARUHAN 
Hacı Ethem B, 
Reşat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer "B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAG 
Cemil B. 

— 544 
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TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
NeBizade Hamdı B. 
Rahmi B. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

»•«<« 
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Öksüz Yurtlan Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi Bütçe Kanununun birinci defaki neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

Reye iştirak edenler : 113 

Kabul edenler : 112 

Reddedenler : 1 

Müstenkifle* : 0 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. " 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

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

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 

Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

Recep B.

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
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TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 

Recep B. 
Şeyh Saffet Ef, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib. B. 

(Reddeden) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

ERGANt 
İhsan B. 

- 547 — 
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Sulama ücreti Kanununun birinci defaki neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nazif B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 110 
: 110 
: 0 
: 0 

(Kabul edenler) 

Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP . 
Hafız Şahin Ef.. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin Ef. 

- * - 5 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kasım B. 
Sadık B. 

KARAHÎSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

48 — 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 

Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
'Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 

Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
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SlVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
.Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONOULDAK 

Halü B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

- • • — • « • > • • « 
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Seferde bulundukları esnada Bahriye zabitanına taamiye itasına olan kanunun birinci defaki neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakır B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul e 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKÎR 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman 5ırn B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

.: 62 
: 62 
: 0 
: 0 

denler) 

KARAHÎSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KASTAMONU 

Mehmed Fuad B. 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuad B. 
KIRŞEHİR 

Ali Riza B. 
KOCAELİ 

İbrahim Süreyya B. 
KONYA 

Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

SARUHAN 
Reşat B. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

TEKFURDAG 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Rpfpt R 

Şeyh Saffet Ef. 
VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

» • • - « 
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Ticaret ve Sanayi Odalan hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazu neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. • 

ARTVİN 
Hilmi B. 
AYDIN 

Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 108 
: 108 
: 0 
: 0 

(Kabul edenler) 
DİYARBEKİR 

Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARAHtSARI SAHİP 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

Nuri B. 
Rağıp B, 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

ŞİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

URFA 
Refet B, 
Şeyh Saffet Ef. 

.VAN 
Hakkı B xXdr\A.l Ut 

İbrahim B. 
Münib B. i-

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Küçük zabitan hakkındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı neticesi 

AKSARAY 1 
Neşet B 

ANKARA 
îhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşıd Galib B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B, 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
: 102 
: 102 
: 0 
: 0 

(Kabul edenler) 
DERSİM 1 

Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, 

1 Kâmil B. 

— 5 

Mahmud Celâl B. 1 
Mahmud Esad B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi Ef. 
KâmÜ Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Osman Niyazi B. 
KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

52 — 

, MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

, URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
1 Ragıp B. 
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Anadofaı demiryolları ve Haydarpaşa liman ve nhtım idaresi 1341 senesine mahsus fevkalâde bütçe kananım 
ikinci defaki neticesi firâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BÎTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU -
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 110 
: 110 

o 
: 0 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ ; 
Kâzım Vehbi B. 

' ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 

; Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

ÎÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 

Dr. Hakkı Şinasi Paşa 1 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım.Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 1 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MU§ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut fe. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

— 558 
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SİVEREK 

Kadri Ahmed B. 
Mahmud B, 

TRABZON 

Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

— BM — 
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Makam maaşı baklandaki kanunan ikinci defaki neticesi ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfki B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

97 
90 

: 6 
: 1 

(Kabul edenler) 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B.: 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud CelâfB. 

Mahmud Esad B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
ismet Paşa 
Mahmud Nedim B". 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

ŞİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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BİGA 
Mehmet B. 

ERZURUM 
Münür Hüsnü B. 

(Reddedenler) 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

4 (Müstenkif) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

» • < f 
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öksüz yurtlan müdiriyeti umumiyesinin 1341 Bütçe kanununun ikinci defaki neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan Paşa 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 126 
: 125 

1 
: 0 

(Kabul edenler) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLÎ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

/ T ? X T / " * 
GENÇ 

Muhiddin B. 
GİRESUN 

Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

— 68 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
ı u x ±a ^ uvJ-< 

Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

IZMlR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B.
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHISARI SAHlP 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHISARI ŞARKI 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

7 — 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmed Hamdi B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
ismet Paşa 
Mahmud Nedim B 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 
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SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
HalU Hulki Ef. 
Mahmüd B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

StVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmüd B. 

TEKFURDAG 
Cemil B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

(Reddeden) 

ERGANİ 
thsan B. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

— 588 — 
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Harita Mttdiriyeti umumiyeti kanunun ikinci defaki neticei ftrfisı 

(Kanun kabul edflmi$tir.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

119 
119 

0 
0 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. • 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü.Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKÎ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Osman Niyazi B. 
KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Ali B. 
Ekrem B. 
Raif B. 

RİZE 

— 689 
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SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SÎÎRD 
Halil Hulki Ef, 
Mahmud B. 

StNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 

Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

— 560 — 
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Kadastro kanununun ikinci defaki neticei ârâsı 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 93 
: 92 
: 1 
: 0 

(Kabul edenler) 
DERSİM 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKİR 

Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Başa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 

(Redde 

İSP^ 
Hüseyin Hü 

ı » • < 
— 5e 

Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Cevdet fi. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

den) 

ıRTA 
snü Ef. 
^ ^ > — • • • 

M — 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Mustafa Fevzi B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı fi. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp fi. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Sulama ücreti kanununun ikinci defaki neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.} 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

Mithat B. 
BAYEZÎD 

Şefik B. 
BlGA 

Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

lefet B. 
CANİK 

Talât Avni B. 

CEBELEBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 121 
: 120 

0 
1 

(Kabul edenler) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B, 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr, Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

.Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 

Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

1 Recai B. 



Ali B 

RİZE 

Ekrem B. 
Rauf 

Hacı 
Reşat 

B. 

SARUHAN 

Ethem B. 
B. 

t : 109 

StİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

StNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

Feı 
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SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 

Cemil B. 

TRABZON 

Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

(Müstenkif) 

DERSİM 
idun Fikri B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

— 563 — 
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Bursalı Tahir Beye beşyüz ve merhum Ferit Recai Bey ailesine bin lira ikramiye verilmesine dair mazba
tanın ikinci defaki neticei ârâsı 

(Mazbata kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismet B, 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

115 
102 

12 
1 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçora B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 

Münir B. 1 
Osmanzade Hamdi B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Mehmed Fuat B. 
KIRKLARELİ 

Şevket B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh 'Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONDULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

564 — 
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ARTVİN 
Hilmi B. 

ANKARA 
ihsan B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şanin Ef. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

KONYA 

Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım B. 

MERSİN 
Besim B. 

(Müstenkif) 

DERSİM 
Feridun Fikr B. 

MUŞ 
Rıza B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

— 565 — 



t : 109 22 . 4 . 1341 C : 6 

Seferde bulunduktan esnada bahriye zabitaıuna taamiye itasına dair kanunun ikinci defaki neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler 
Kaba! edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

119 
118 

0 
1 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B, 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B, 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 

Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Ali B. 
Ekrem B. 

RİZE 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
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SİVAS 

Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B, 

SİVEREK 

Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı Ö. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkif) 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

• > • • - < « 
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Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı 
neticesi 

/ (Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 1 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galip B. 

BÎTLÎS 
Mühiddin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Ham di B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rıfat B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 104 
: 92 
: 11 
: 1 

(Kabul edenler) 

DERSİM 1 
Ahmed Şükrü B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
TT** --'—. Tl 

Hüseyin B. 
Mühiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Mühiddin B. 

GÎRESUN 
Kâzım B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

1 Yusuf Akçora B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHtSARI SAHİP 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHtSARI ŞARKÎ 

Mehmed Emin B. 
KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 

Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

StlRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
iRefet B. 

Saffet Ef. 
VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
1 Ragıp B. 
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(Reddedenler) 

ANKARA 
İhsan B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 

Nazmi B. 

İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü Ef. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

(Müstenkif) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

MUŞ 
Rıza B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

»>•«<« 
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Evkaf müdiriyeti ıımumiyesinin 1341 bütçesine 350 OOCfliramn faslı mahsus olarak vaz'ına dair olan kanunun 
ikinci defaki neticei ârfisı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
thsan B.

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BlGA 
Mehmed B. 

BlTLlS 
Muhiddin Nâmi B, 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANÎK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B, 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

124 
123 

0 
1 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B< 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Efi 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Teyfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdı B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B, 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Musa Kâzım Ef. 
Mustafa EL 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
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SİVAS 

Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin Ef. 

SİVEREK 

Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Riefet B. 
Şeyh Saffet Ef, 

(Müstenkif) 

ERGANİ 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

İhsan B. 

»•«« 
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Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1341 
ikinci defaki neticei ârâsı 

senesi bütçe kanununun 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
thsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BÎTLÎS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

: 109 
: 109 

: 0 
: 0 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. i 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Di. Refik B. 

Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl. B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 

-Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Musa Kâzım B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Necip B. 

MUŞ 

Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 

Ata B. 
ORDU 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Reşat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
N4ııammpı* R 
ıvx uaııııni'i u . 
Rahmi R İV d i i l i 1J U • 

Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
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TRABZON 
Ahmed. Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

I : 109 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Et. 
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VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Askerî Ceza Kanununun 206 ncü maddesinin tadili hakkında k ı a Veki&ea Riyasetinde!) mevrut (1/8İ) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdaf aai Milliye ve Adliye Encümenleci mazbataları», 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 

26 . 8 . 1338 

1785 Karar 
6/1332 Kayıt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askerî Ceza Kanununun ikiyüzüncü maddesinin 

fıkrai ahiresini muadil olup îcra Vekilleri Heyeti
nin 24 . 8 . 1338 tarihindeki içtimaında kabul edilen 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibeyi havi Müdaf aai 
Milliye Vekâletinin 1 . 8 . 1338 tarihli ve Umuru 
Mahakim Müdüriyeti 3408/3024 numaralı tezkeresi 
sureti musaddakası rapten takdim kılınmış ve Vekâ
leti Müşariileyhanın tezkeresinde mevzuubahis olan 
Mülâzımıevvel Ahmet Saim Efendi hakkındaki ev
rakı hükmiyede mütekaddim lâyihai kanuniyenin ik
tisabı kanuniyeti halinde muktezası ifa kılınmak 
üzere Müdafaai Milliye Vekâletine iade edilmiş ol
makla icabının ifasına ve neticesinin işarına müsa-
adei devletlerini rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

tcra Vekilleri Riyaseti Celilesine 
Askerî Ceza Kanunnamesinin ikiyüzüncü mad-

dei muaddilesi ahkâmı umumiyesine nazaran : 
iDolandırıcılık, adabı umumiyeye mugayir hare

kât, şerefi askeriyi muhil eşhasa refakat gibi mesavii 
ahlâkiye zikir ve tadat ve bunlardan biri ile rriuker-
reren mahkûm olanların silki askeriden tart edilme
leri esası vaz edilerek Tekaüt Kanununun ikinci mad
desinde (Sui ahlâk gibi kabayihi mütehakkika) asha
bının tekaüde sevk edileceklerine mütedair kaydı ka
nuninin eşkâli muhtelif ede tevsi ve tefsir ve tatbik 
edilmesindeki mehazir refedilmişse de, maddei maru-
zanın esnayi tanziminde hırsızlık ve hırsızlığı itiyat 
her nasılsa derhatır edilmemiş bulunmasından dola
yı fiilî sirkatle mükerreren mahkûm olmuş bulunan 
zabitanın orduda ipka ve istihdam edilmelerini tecviz 
gibi bir ıstırar karşısında bulunulmaktadır. 

Nitekim evrakı hükmiyesi leffen arz ve takdim 
kılınan 20 - 324 sicil numaralı Mülâzımıevvel Ah
met Saim Efendi eşyayı miniye sirkat etmesinden do
layı bir mah hapse ve tazmine mahkûm olduktan 

sonra o da refikinin eşyasmı sirkat etmek fiilinden 
dolayı tekrar iki mah hapse ve tazmjine mahkûm 
edilmiş bulunduğu ve şerefi askeriyi muhil suiahtâk 
ile melufiyeti hükmen sabit olduğu halde esbabı ma-
ruzai sabıkadan dolayı Tekaüt Kanununun tatbiki 
suretiyle idareten muamele yapılması muvafık görü
lemediği gibi askerlik ve zabitlik kadrü kıymetin' 
takdir edemeyen mumaileyhin hüuaaeti askeriyede ip
kası şerefi askerî ile mütenasip olamayacağından sil

ki askerîden ihracı veya tekaüde şevki muamelesinin 
Heyeti Gelilelerinia rey ve kararına ikjtiran ettirilme
di ivuvafıkı mütalâa kılınmış ve bu raisillü halatta 
muamelenin bir maddei kaauniyeye int/naen teraamı 
temken Askerî Ceza Kanunnamesinin 200 ncü mad
desinin fıkrai ahiresini tadilen tanzim edilen lâyihai 
kanuniyeye leffen arz ve takdim edilmiştir. Mula-
ueyiı bakkında ittihaz buyrulacak kararın tebliğini 
ve lâyihai maruzatım şekli kaauniyet iktisap eyleme
sine müsaade buyrulmasmı arz ve istirham eylerim 
efendim. 1 . 8 . 1338 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Karar 
30 . 12 . 1340 

18 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Mülâzımıevvel Ahmet Saim Efendi isminde bir 

zat, eşyayı miriyi sirkat etmiş olmasından dolayı bir 
ay hapse ve tazmine mahkûm olmuş, Bilâhare oda 
refikinin eşyasını sirkat etmek fiilinden dolayı tek-. 
rar iki ay hapse ve tazmine mahkûm edilmiş. Bu su
retle şerefi askeriyi muhil suiahlâk ile meluf olduğu 
sabit olan mumaileyhin orduda istihdamı caiz olma
dığı halde Askerî Ceza Kanununda (hırsızlık ve hır
sızlığı itiyat) fiili için bir kayıt bulunmamasından do
layı kendisi hakkında ordudan ihraç muamelesi ya
pılamamıştır. Binaenaleyh bundan sonra Saim Efen
di gibi hırsızlık yapacaklar hakkında bir muamele 
yapılamayacağı mahzuruna binaen Başvekâlet, bu ve 
mümasili cürümleri işleyenleri tekaüt muamelesiyle 
tecziye etmek üzere Askerî Ceza Kanununun (200) 
ncü maddesine fıkra ilâvesi suretiyle bir lâyihai ka-
nunive teklif eylemiştir. Tetkik ettik, 
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Başvekâletin teklifi Encümenimizce de noksan 

görüldü. Çünkü: Bir defaya mahsus ve en ufak bir 
maddeye ait dahi olsa sirkat fiili işleyen bir zabitin 
zabitlik şeref ve haysiyetini sureti katiyede ihlâl et
mesine binaen bu fiilin en ağır ceza ile tecziyesini 
Encümenimiz askerlik noktai nazarından muvafık 
görmüştür. Sair milletlerin ordularında da hemen 
aynı muamele tatbik edilmektedir. Binaenaleyh ati
deki lâyiha! kanuniye teklif olunur. 

1341 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 9 . 
69 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Askeri Ceza Kanununun 201 nci maddesinin (1) 
son fıkrasını muaddil olup Başvekâletten vürut eden 
tarih ve 1/81 numaralı lâyirai kanuniye Müdafaai 
Milliye Encümenince tadilen kabul olunduktan son
ra Encümenimize tevdi kılınmış olmakla lâyihai 
mezkûre ve Müdafaai. Milliye Encümeninin tanzim 
ettiği mazbata ve mevadı kanuniye mütalâa ve tetkik 
olundu. Münafii haysiyet ve ahlâk ve muhilli inzibat 
olan ef'al ve ceraimi irtikâp eden erkân, ümera, 
zabitan haklarında tatbik ve silki askeri noktasından 
tayin olunacak mücazat ve muamelâtı mübeyyin bu
lunan maddei mezkûrede birtakım ef'al ve ceraim 
tadat olunmuş iken irtikâbı şerefi zatî ve askeriyi 
muhil ceraimi ahlâkiyeden olan sahtekârlık, sirkat, 
dolandırıcılık, emniyeti suiistimal cürümleri ile mah
kûm olanlara ne yapılacağından bahsedilmemiş ol-
-duğu ve bu cürümlerden ahlaken daha az 'mezmum 
olması lâzım gelen fiillerin mürtekipleri silki askerî
den ihraç ve tart edildikleri halde ceraimi mebhuse 
ile mahkûm olanlar hakkında bir şey yapılamadığı 
cihetle fıkranın tadiline ihtiyaç görüldüğü anlaşıl
maktadır. Filhakika ceraimi ahlâkiyenin en mez-
mumlarından ve başlıcalarından olan sahtekârlık, 
sirkat, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal fiillerini ir
tikâp eden erkân, ümera, zabitanın silki askeride bı
rakılmaları mesleğin şerefi ulviyeti ile kabili telif ola
mayacağı gibi şu vaziyet, daha hafif fiilleri irtikâp 
edenlerin ihraç ve tart muamelelerine maruz kalma
larına karşı da bir tezat teşkil edeceğinden tadil tek
lifi Encümenimizce de esasen şayanı kabul görül
müştür. 

(1) Askerî Ceza Kanununun 201 nci maddesinin 
son fıkrası ; 

Atide muharrer ef'al ve harekâtı ika eyleyen er
kân ve ümera ve zabitan bir daha hizmeti devlette 
istihdam edilmemek üzere müddeti hizmetine göre 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunnamesinin ikinci mad
desi mucibince tekaüden silki askerîden ihraç oluna
cak ve ef'ali mezkûre kavanini mevzuada mücaZat 
mevcutsa ayrıca hükmedilecekür. 

1. — Tembellik ve betaati veya vazifede ihmal ve 
tekasülü itiyat etmek, 

2. — Vazifenin hini tevdiinde veya esnayi ifasın
da temaruz etmek, 

3. — Alâmelinnas mudarebe ve müşatemeyi itiyat 
etmek, 

4. — Kanunu cezayı askerî ve mülkî mucibince 
<eraimi saireden dolayı yalnız (altı ay ve daha fazla 
hapis cezasına mahkûm olmak. (1) 

Hükümetin teklifinde ceraimi mebhuse mahkûm
larının yalnız silki askerîden tekaüden ihracı esası 
muhafaza olunmuşken Müdafaai Milliye Encümeni 
işbu cürümlerin ahlaken pek mezmum olması hase
biyle bunlardan birisini bilirtikâp mahkûm olanların 
tardı esasını kabul ve ancak emniyeti suiistimal cür-
mü ile mahkûmiyetin müstelzimi tart olmasını emni
yeti suiistimalin mala taallûk etmiş olmasıyle takyit 
eylemiştir. Mezkûr Encümenin tart hakkındaki mü
talâasına - istinat eylediği esbabı mucibenin haizi isa
bet olmasına mebni - iştirak eden Encümenimiz mala 
taallûk eden ve etmeyen Emniyeti suiistimaller ara
sında mahiyeten bir fark olamayacağından naşi kay
dı maruzun maddeden çıkarılması rey ve mütalâa
sında bulunmuş ve binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Encümeninin tanzim ettiği mevadı kanuniye - birinci 
maddedeki «malen» kelimesini çıkarmak suretiyle -
bilkabul Heyeti Umumiyenin nazarı tetkik ve tasvi
bine arza karar vermiştir. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Bozok 

Bulunmadı 

Aza 
Konya 
Refik 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir . 

Aza 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî Ceza Kanunnamesinin 200 ncü maddesinin 
fıkrai ahiresi berveçhiati tadil edilmiştir: 

Madde 1. — Kanunu cezayı askeri ve mülkî mu
cibince ceraimi saireden dolayı yalnız altı ay ve da
ha fazla hapis cezasına mahkûm olmak veya kava-
nini mezkûre mucibince sahtekârlık, sirkat, dolandı
rıcılık, emniyeti suiistimal cürümlerinden biriyle mah
kûm bulunmak. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekâleti memurdur. 

9 Zilhicce 1340, 24 Ağustos 1338. 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai. Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Ata 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafia Vekâleti Vekili 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Vekili 

Fuat 

Seriye ve 
Evkaf Vekili 

Abdullah Azmi 
Adliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

Mehmet Vehbi 
İktisat Vekili 
Mahmut Esat 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Kâzım 

Müdafaai. Milliye Encümeninin Tadili 

Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesine 
müzeyyel mevadı kanuniye 

Madde 1. — Askerî Ceza Kanununun 200 ncü 
maddesinde tadat edilen silki askerîden tardı müstel-
zim ef'al meyanına fıkrai âtiye ilâve edilmiştir: 

«Kanunu cezayı askerî ve mülkî mucibince sahte
kârlık, sirkat, dolandırıcılık, malen emniyeti suiistimal 
cürümlerinden biriyle mahkûm olmak (bu mahkûmi
yetin ilk defa vukuu dahi) tardı müstelzim olacaktır.» 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye Vekili memurdur. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahip Rize 

Ali Ekrem 

Kâtip 
İzmit 

İbrahim 
Aza 

Siverek 
Kadri 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 

Aza 
Kastamonu 

Halit . 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

Orduda müstahdem küçük zabitan maaşah hakkında 
Başvekâletten mevrut (1/691) numaralı kanun lâyi
hası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 

Encümenleri mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

5 . 4 , 1341 

1707 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Orduda müstahdem küçük zabitan maaşatı hak
kında Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim 
kılman ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 . 3 . 1341 ta
rihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa ve 
neticesinin inhasına müsaade buyrulmasını rica eyle
rim efendim. 

Başvekil 
İsmet , 

. Esbabı Mucibe 
Tecaribi harbiye ve terakkiyatı asriye müstak

bel ordularda kudreti ilmiyeye malik esaslı bir kü
çük zabitan kadrosunun mevcudiyetini varit ve iske
letini bunlar teşkil etmesi vücubunu göstermektedir. 
Evsafı lâzimeyi haiz küçük zabitanın her halde bey-
nelakran temayüz edenlerden, bulunabileceği tabiî 
olup temini istikbal edilmedikçe bu gibilerin küçük 
zabitliğe celp ve rağbetleri dahi mümkün değildir. 
Halbuki hizmeti askeriyesi müddeti azaltılan ordu
nun talim ve terbiyesiyle hidematı dahiliye ve zaptı 
raptı noktai nazarından küçük zabitlerin uzun müd
det orduda istihdamları zarurî ve lâbüt olup da Av-
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rupa devletlerinde mer'i usul ve kavanin ahkâmın
dan olduğu veçhile küçük zabitana kâfi miktar ma
aş ve mevki vermek suretiyle kabil olacağı bedihi-
dir. 

Zaruret ve esbabı maruzaya binaen orduda tesis 
ve tanzim edilecek olan küçük zabitan teşkilâtı için 
bunlara verilmesi muktazi maaş ve muhassesatı ha
vi lâyihai kanuniye rapten takdim kılınmış olmakla 
süratle iktisabı meriyet ettiği takdirde küçük zabit
liğe taliplerin zuhur edeceği ve ordunun pek muh
taç olduğu işbu anasır ve teşkilâtın hemen vücut 
bulacağı arz olunur efendim. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Küçük zabitan muhassesatı hakkında Başvekâ
letten gelen kanun lâyihasını, Müdafaai Milliye Ve
kâleti müsteşar muavini Miralay Hüseyin Beyin hu
zuru ile tetkik ettik. 

Hükümet bu lâyiha ile küçük zabitanın yetişme
sini iki suretle düşünmüş ve ona göre maaş tahsis 
etmiştir. Birisi : Hazarda hizmeti muvazzafai aske
riyesinde onbaşı olan efradın arzu ettikleri takdirde 
kolordu karargâhlarındaki talimgaha sekiz ay de
vamdan sonra çavuş olanlarıdır ki, bunlar bir sene 
daha orduda kalmaya mecburdurlar ve bir seneden 
sonra kalmak isteseler dahi kalamazlar. Bunlara kı
demsiz küçük zabit ismi veriliyor. Seferde silâh al
tına alınıp fevkalâde terfi ederek muavin veya baş
çavuş olsalar dahi kıdemsiz ismini muhafaza edi
yorlar ve maaşları maatahsisat (çavuş 1000 kuruş, 
başçavuş muavini 1 250, başçavuş 1 500 kuruş) nis
petinde kalıyor. 

ikincisi : Kıdemli küçük zabit ismini alanlardır 
ki, bunlar doğrudan doğruya küçük zabit mektebin
den çıkanlardır. Bunlar orduda çavuş olduktan son
ra bir sene değil dört sene ve bilâhare de isterlerse 
altı sene daha kalabilirler. 

Kolordu karargâhlarındaki talimgahlardan çıkıp 
kıdemsiz küçük zabit olanlar isterlerse küçük zabit 
mektebine giderler ve onlar da o zaman kıdemli kü
çük zabit ismini alarak orduda kalırlar ve daha faz
la maaş alırlar. 

(Çavuş 2 500 kuruş, başçavuş muavini 3 500 ku
ruş, başçavuş 4 500 kuruş) 

Hükümetin teklifi veçhile, bu iki şekilde yetişen 
küçük zabitandan başka bir de şimdiye kadar alay
dan yetişip de küçük zabit olmuş, fakat terhis edil
miş ihtiyat küçük zabitanı vardır ki, onlar da sefer
de silâh altına alındıkları zaman (silâh endazanın 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 5 Mart 1338 ta

rihli kanuna nazaran) (maaşı aslilerinin dört misli 
zam) alacaklar ve kıdemsiz ismini taşıyacaklardır. 

Encümen birinci suretle küçük zabitan yetişmesi
ni, ancak bir sene orduda kalmasını ve bu suretle 
orduda ihtiyatlarla beraber üç cins küçük zabit bu
lunması gibi bir şeklin hâsıl olmasını doğru bulma
mıştır. Yalnız, esaslı olacak bir şekilde küçük zabit 
yetişmesini kabul etmiştir. 

O da : Şimdi mektep yoksa - Nasıl ki, istiklâl 
Mücadelesinde Harbiye Mektebi olmadığı zaman za
bitan talimgahtan çıkmıştı - küçük zabitanın şimdi
lik talimgahlardan yetişmesi ve daimî olarak orduda 
kalmasıdır. 

ileride mektep teessüs ettiği zaman talimgah ye
rine mektepten yetiştirilir. 

Bu noktai nazarı tespit ettikten sonra efradı kü
çük zabit olmaya teşvik için cazip olacak derecede 
fazla bir maaş tahsisi düşünülmüş ve maaşlar tezyit 
edilmiştir. Buna mukabil ikinci maddede gösterildiği 
veçhile iki senede bir zammı maaş yapılmasından 
sarfınazar edilmiştir. 

Lâyihada küçük zabitanın kıdemli olabilmek ya
ni mektebe girmek ve bu suretle orduda daimî kal
mak için şart olarak kendisinden dört sene orduda 
kalacağına dair taahhüt senedi alınması esası kabul 
edildiğine göre maaşlar tespit edilmişti. Küçük zabit 
isterse dördüncü senenin hitamında müddeti temdit 
edebilir, isterse tezkere alırdı. 

Encümen küçük zabitanın bilâhare kendisinden 
en istifade edilecek bir zamanda ordudan çekilme
sine mani olmak için bunun dört sene değil on sene 
olmasını daha muvafık ve daha esaslı bir tedbir ol
mak üzere görmüştür. 

Nitekim zabitanın, bilhassa etibbanın mütemadi
yen istifa etmekte olmalarına binaen şimdi onların 
mecburî müddeti hizmetlerini tezyit etmek lüzumu 
hâsıl oldu. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Namına Maazbata Muharriri 
Rize Rize 
Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 
Kocaeli Malatya 

Kıdemli küçük zabitan için Mahmut Nedim 
dörder senelik üç devrei tem

dit taraftarıyım. 
ibrahim 

Aza Aza 
Kastamonu Ordu 

Halit Recai 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 16 . 4 . 1341 

106 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceîileye 

Orduda kudreti âliye ve umumiyeye malik esaslı 
bir küçük zabit kadrosu vücuda getirilmesini temi-
nen küçük zabitan maaşatı hakkında İcra Vekilleri 
Heyetince tanzim ve Meclisi Âliye takdim edilerek 
6 . 4 . 1341 tarihinde Müdafaai Milliye ve Muvaze
nei Maliye Encümenlerine havale buyrulmuş olan 
lâyihai kanuniye, Müdafaai Milliye Encümeni maz-
batasıyle birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Tecaribi harbiye ve terakkiyatı asriye orduda 
esaslı bir küçük zabit kadrosu bulundurulmasını za
rurî kılmış olup bilhassa hizmeti askeriye müddeti
nin tenkisi dolayısıyle ordunun talim ve terbiyesi ve 
hidematı dahiliye ve zaptü raptı için küçük zabitlerin 
uzun müddet temini istihdamlarına ihtiyaç olduğun
dan bu maksadın istihsali zımnında ekseri memleket
lerde kabul edildiği veçhile küçük zabitliğin şayanı 
arzu olabilmesi için kendilerine verilecek maaşat ve 
muhassesatın tezyidi Encümenimizde de muvafık gö
rülmüş ve bu noktai nazarla Müdafaai Milliye Encü
menince tanzim kılınan lâyihai kanuniyenin bir ve 
ikinci maddeleri tadilen diğer maddeleri aynen ka
bul edilmiş ve maaşat ve muhassesatta yapılacak za-
maimin bu sene bütçesinde tezyidi tahsisatı icap et
tirmeyeceği anlaşılmış olduğundan Heyeti Ceîileye 
arzına karar verilmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Naamına 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
Erzurum 
Rüştü 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 
-

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Küçük zabitan maaşatı hakkında kanun lâyihası 
Madde 1. — Kıdemli ve kıdemsiz küçük zabita-

nın maaşı aslileri berveçhizirdir : 
Kıdemli Kıdemsiz 

Rütbesi Kuruş Kuruş 

Çavuş 
Başçavuş muavini 
Başçavuş 

500 
700 
900 

200 
250 
300 

Madde 2. — Kıdemli küçük zabitan hizmeti fili
ye veya müteahhidelerini temdil ettikleri halde tem
dit tarihinden itibaren her iki senenin hitamında 
maaşı aslilerine elli kuruş zam olunur. 

Madde 3. — Kıdemli ve kıdemsiz küçük zabitan 
diğer efrat misillü tarafı devletten iaşe ve ilbas edi
lirler. Bunlardan arzu edenlerin muayyenatı aynen 
veyahut rayici mahallî üzerinden bedelen verilir. 

Madde 4. — Kıdemli ve kıdemsiz küçük zabita-
nın ne suretle yetiştirilecekleri Hükümetçe tanzim 
•edilecek kararname ile tayin olunur. 

Madde 5. — Kıdemli küçük zabit olarak on sene 
memduhen ifayi vazife ile terhis olunanlardan me
muriyete talip bulunanlar devair ve müessesatı aske
riye ve mülkiyede tereüian istihdam edilirler. 

Madde 6. — Kıdemli küçük zabitanın muhasse-
satlarına dair 18 Teşrinievvel 1335 tarihli kanuna 
muvakkat ile küçük zabit ve küçük zabit mektebi 
hakkındaki 30 Haziran 1327 ve 11 Teşrinievvel 1330 
tarihli nizamnameler ahkâmı mülga ve silâh endaza-
nın tahsisatı fevkalâdelerine mütedair 9 Mart 1338 
tarihli kanun. ahkâmı kıdemli ve kıdemsiz küçük za
bitan haklarında kemakân bakidir. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından itibaren meridir. 

Madde 8. — İşbu kanun ahkâmının icrasına He
yeti Vekile memurdur. 

25 . 1 . 1341 
Müdafaai Milliye Vekili 

Recep 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenanı 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 



Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Küçük zabitan maaşatı hakkında kanun lâyihası 
Madde 1. — Mektepten ve talimgahtan yetişen 

küçük zabitanın maaşı aslileri berveçhizirdir : 
Rütbe Kuruş 

Çavuş 600 
Başçavuş muavini 800 
Başçavuş 1 000 

Madde 2. — Küçük zabit olanlar orduda on sene 
hizmeti fiiliye ifasına mecburdurlar. 

Madde 3. — Küçük zabitan diğer efrat misillü 
tarafı devletten iaşe ve ilbas edilirler. Bunlardan arzu 
edenlerin muayyenatı aynen veyahut rayici mahallî 
üzerinden bedelen verilir. 

Madde 4. — Küçük zal itanın ne suretle yetişti
rilecekleri Hükümetçe tanzim edilecek kararname 
ile tayin olunur. 

Madde 5. — Küçük zabit olarak on sene memdu-
hen ifayı vazife ile terhis olunanlara mükâfatı nak
diye olarak üç yüz lira verilir ve memuriyete talip 
bulunanlar da devair ve müessesatı askeriye ve mül
kiyede tercihan istihdam edilirler. 

Madde 6. — Alaydan, kıtaattan yetişmiş olan kü
çük zabitan, maaşlarını (Silâh endazanm tahsisatı 
fevkalâdelerine mütedair 9 Mart 1338 tarihli kanun) 
ahkâmına nazaran alırlar. 

Madde 7. — Kıdemli küçük zabitanın muhasse-
satlarına dair 18 Teşrinievvel 1335 tarihli kanunu 
muvakkat ile küçük zabit ve küçük zabit mektebi 
hakkındaki 20 Haziran 1327 ve 11 Teşrinievvel 1330 
tarihli nizamnameler ahkâmı mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren meridir. 

Madde 9. — îşbu kanun ahkâmının icrasına He
yeti Vekile memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Küçük zabitah maaşatı hakkında kanun lâyihası 
Birinci Madde — Talimatnamei mahsusuna tev

fikan açılacak talimgahlarla mekteplerden neşet eden 
küçük zabitana berveçhiati muhassesat verilir. El-
yevm bu şeraiti haiz olarak orduda bulunan küçük 
zabitan dahi bu hükümden istifade ederler. 

Rütbe Kuruş 

Çavuş 600 
Başçavuş muavini 800 
Başçavuş 1 000 

6 — 
j İkinci Madde — Birinci maddede muharrer kü-
I çük zabitan orduda on sene hizmeti fiiliye ifasına 

mecburdurlar. 

Üçüncü Madde — Küçük zabitan diğer efrat mi
sillü iaşe ve ilbas edilirler. Bunlardan arzu edenlerin 
muayyenatı aynen veyahut rayici mahallî üzerinden 

I bedelen verilir. 

I Dördüncü Madde — Küçük zabit olarak on sene 
ifayı vazife ile terhis olunanlara mükâfatı nakdiye 
olarak üç yüz lira verilir ve memuriyete talip bulu
nanlar da devair ve müessesatı askeriyede tercihan 
istihdam edilirler. 

Beşinci Madde — Kıtaattan yetişmiş olan küçük 
zabitan maaşlarını (Silâh endazanm tahsisatı fevka
lâdelerine mütedair 9 Mart 1338 tarihli kanun) ah
kâmına nazaran alırlar. 

Ahtncı Madde — Kıdemli küçük zabitanın mu-
hassesatlarına dair 18 Teşrinievvel 1335 tarihli ka
nunu muvakkat ile küçük znbit ve küçük zabit mek
tebi hakkındaki 30 Haziran 1327 ve 11 Teşrinievvel 
1330 tarihli nizamnameler ahkâmı mülgadır. 

Yedinci Madde — îşbu kanun tarihi neşrinden 
I itibaren meridir. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun ahkâmının icra
sına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tetkik Hesabat Encümeni 28 . 10 . 1340 

Adet 

214 

Büyük Millet Meclisi 1336, 1337 ve 1338 senelerine 
ait hesabı katı cetvelleri hakkında Tetkiki Hesabat 

Encümenimden mevrut 3/384 numaralı tezkere 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize tevdi edilen 

Meclisi Âlinin 1336, 1337 seneleri muhasebei katiye 
hesabatı ile 1.338 senesi hesabı katisi lef fen takdim 
edilmiş olmakla Nizamnamei dahilinin 160 ncı mad
desine tevfikan Heyeti Umumiyeye arzını rica eyle
rim. 

1336, 1337, 1338 seneleri 
Tetkiki Hesabat Encümeni 

Reisi 
Yahya Galip 



Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1336 seneni 
maliyesi kati cetveli 
Ve 1338 senesi hesabı kati cetveli 
taranamamıştır. 

Cetvellerin aslı cilt nüshasında mevcuttur. 

ı 
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Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur bütçelerinin 1339 senesi hesabı katî cetvelleri hakkında tetkiki hesa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1339 senei 

F. M. 

6 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Nevi tahsisat 

Riyaseti tahsisatı 
Aza tahsisatı 
Harcirah 
İstiklâl mahkemeleri masarifi 
Memurin maaşatı 
Memurin tahsisatı fevkalâdeleri 
Müstahdemin ücuratı 
Memurini inzibatiye melbusatı 
İnşaat 

Mefruşat ve ücreti nakliye 
Tenvir ve teshin 
Otomobil benzin ve kamyon bedeli 
Müteferika ve kırtasiye 
Kütüphane 
İcarat 
Müstahdemin melbusatı 
Matbaa müstademin ücuratı 
Matbaa tesisatı 
Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
Senini sabıka düyunu 

Muhassesat 
Lira Kuruş 

22 000 
1 504 800 

196 100 
9 000 

23 925 
51 962 
18 067 

1 450 
15 000 
3 000 

10 000 
6 000 

20 000 
2 000 

500 
2 000 

37 997 
69 000 
15 000 

63 

50 
37 
50* 

63 

Senei Maliyesi zarfındaki 
tediyatı nakdile 
Lira 1 

22 000 
1 453 562 

136 694 
6 030 

22 926 
50 542 
14 410 

1 403 
10 938 

2 565 
6 895 
5 887 

19 504 
826 

1 686 
36 508 
59 632 

28 

Kuruş 

39 
56 
21 
78 
69 
26 
74 
29 

37 
44 
11 
02 
09 

86 
33 
66 
66 

2 007 866 00 1 852 107 09 



bat Encümeninin 1/415 numaralı tezkeresi 
Maliye bütçesinin hesabı katî cetvelidir. 

Tahakkuk eden 
Müddeti metemmime Devrei hesabiye 
zarfındaki tediyetı hitamında bütçe Bakiyesi 

nakdiye emanetine alınan Yekûn Muhassesat 
Lira Kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş 

3 200 
856 
45 
6 
15 
141 

61 
08 
06 
33 

147 

147 

61 
763 
6 

92 

76 

05 
14 
60 

Yekûn 
Lira Kuruş 

22 000 
1 455 762 
137 551 
6 076 
22 932 
50 568 
14 551 
1 403 
10 938 

39 
17 
29 
84 
02 
26 
74 
29 

2 565 37 
5 887 
7 043 
19 651 
. 826 

1 747 
37 271 
59 639 

28 
63 

11 
36 
78 
09 

91 
47 
26 
66 
63 

49 037 
59 548 
2 923 
992 

1 394 
3 516 

46 
4 061 
434 

2 956 
348 
112 

1 173 
40O 

252 09 
725 

9 360 

14 971 

il 
33 
71 
,66 
25 
24 
26 
71 
63 
64 

89 
91 

53 
74 

34 

7 300 1 856 508 64 151 357 36 
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F. M. Nevi tahsisat 

A/6 • 1 Riyaseti Cumhur tahsisatı 
2 .„ Riyaset tahsisatı fevkalâde 

B/6 1 Riyaset memurin maaşatı 
2 Riyaset müstahdemin ücuratı 

C/6 1 Riyaset müteferika 
D/6 1 Riyaset kırtasiye 

2 Riyaset tenvir ve teshin 
3 Riyaset müstahdemin melbusatı 

E/6 l Riyaset otomobil bedeli 
F 1 Riyaset masarifi gayrı melhuze 
G 1 Riyaset memurin tahsisatı fevkalâdesi 

Senei Maliyesi zarfındaki 
Muhassesat tediyatı nakdiye 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

20 000 
28 000 
3 240 
2 940 
3 000 
400 

2 000 
960 

16 000 
1 000 
4 900 

20 000 
28 000 
1 365 
2 002 
1 518 
244 

l 561 
960 

8 300 
405 

2 065 

82 440 66 421 94 

Riyaseti Cumhur 1339 senesi hesabatı alelmüfredat tetkik 
meye ait tanzim edilen hesabı katî cetveli berayi tasdik 
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Tahakkuk eden 

Müddeti metemmime Devrei hesabiye 
zarfındaki tediyetı hitamında bütçe Bakiyei 

nakdiye emanetine alman Yekûn Muhassesat 
Lira Kuruş Lira Kuruş Lira " Kuruş Lira Kuruş 

7 300 

Yekûn 
Lira " Kuruş 

20 000 
28 000 
1 365 
2 002 
1 518 
244 

1 561 
960 

15 600 
405 

2 065 

50 
1 
58 
55 

30 

1 875 
937 

1 481 
155 
438 

400 
594 

2 835 

50 
99 
42 
45 

70 

7 300 73 721 94 8 718 06 

olunarak muvafık bulunmuş ve bu hususta senei merku 
heyeti umumiyeye arz ve takdim olunur. 2 Nisan 1341 

1340 Senesi Tetkiki Hesabat Encümeni Reisi 
Denizli Mebusu 
Mazhar Müfit 



Ticaret ve Sanayi Odalan kanun lâyihası (1/431) 
ve Ticaret Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 16 . 4 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6 

1922 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
16 « 1 , 1340 tarih ve 6/502 numaralı tezlere ile 

arz edilmiş olan ve Meclisi Âlide ziyaa uğradığı 
11 . 4 . 1341 tarih ve 431/1929 numaralı tezkerei 
riyasetpenahileriyle işar buyrulan Ticaret ve Sanayi 
Odalarına ait lâyihai kanuniyenin bir sureti musad-
dakası, talebi âlileri üzerine leffen takdim kılın
mıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 9 . 4 . 1341 

Adet 

Karar 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ticaret Odaları hakkında Hükümetçe tanzim 
edilen 63 maddelik kanun lâyihası ile İstanbul ve 
tzmir Ticaret Odalarının tab eyledikleri levayihi 
kanuniye ve mezkûr odalar tarafından gönderilen 
murahhaslar istima edilerek tetkik olundu. 

Levayihi mezkûrenin ihtiva ettiği mevat ve 
ahkâmın birçoğu hükümetçe nizamname -halinde 
neşri kabil olduğu görülmesine ve kanunla vazına 
lüzum olan ahkâmın mahiyet itibariyle fevkalâde 
müstaceliyeti haiz olup halen hiç bir maksada te
vafuk etmiyen Ticaret Odalarının istihdaf ettikleri 
gayeler istikametinde faaliyete şevki ancak bu su
retle mümkün olabileceğine binaen en zarurî aksamı 
cemolunmak suretiyle merbut lâyihai kanuniye vü-
cude getirilmiş ve sicili ticaret lâyihasının müstacel 
ve kanun mahiyetinde olabilecek ahkâmı esasiye ve 
mühimmesi de bu meyanda telfik edilmiştir. Lâyi
hanın birinci maddesi ile Ticaret Odalarının şahsiyeti 
maneviyesi kabul ve teyit edilmektedir ki lüzum ve 
ehemmiyeti aşikârdır. Şimdiye kadar bir türlü şah-

j siyeti mahsusa iktisap edemiyen odaların bu suretle 
taazzuv ve bir mevcudiyeti mahsusa temin edebil
meleri kabil olacaktır. İkinci ve üçüncü maddelerle 
Ticaret Odalan muamelâtjnın ve şekli meselesinin 
tevhidi ve muayyen hedefler istikametinde bir ıttı-

I radt mesai vücude getirilmiş ve daha ziyade şekle 
ve teferruata taalluk eder hususatın bir nizamname 
halinde teşkili Ticaret Vekâletine terk edilmiştir. 

Dördüncü madde sicilli ticaret hakkında ahkâmı 
muhtevidir ki bu sayede Türkiyede mevcut bilu-

I mum esnaf ve erbabı sanayiin miktarı ve şuabat 
ve mahsulü mesaileri hakkında mühim bir istatistik 

I malumatı elde edilecek bu müsbet malumata istina
den inkişafı iktisadimiz için pek kuvvetli bir rehber 

I vücut bulacak ve meçhulât içinde olan vaziyeti tica
riye ve sınaiyemizde vuzuhu tam temin olunacaktır. 

5, 6, 7, 8,9 ncu maddeler odaların şimdiye kadar 
bir mevcudiyet göstermemesine en başlı amil olan 
sebepleri izaleye matuf bulunmakta ve lâyihanın en 
mühim ve şayanı muhafaza ve teyiti aksamını teş-

I kil etmektedir. 

| Mütebaki mevadı usule ait ahkâmı ihtiva etmek
tedir. 

I Ticaret Odalannın memleket iktisadiyatına cid-
I den hayırkâr olabilecek bir vaziyeti faale ve müsmi-
I reye girebilmelerini temin edecek olan lâyihai ka

nuniyenin müstacelen müzakere ve intacını Heyeti 
I Umumiyeye arz ve rica eyleriz. 
I Mazbata Muhariri 
I Ticaret Encümeni Reisi Namına 

İzmir İzmir 
I Mustafa Rahmi Mustafa Rahmi 
I Aza Aza 
I Kars İçel 
I Ömer Şevki Mehmet Kemal 
I Aza 
I Aksaray 
I Mehmet Vehbi 
I * 
I Hükümetin Teklifi 

I Ticaret ve Sanayi Odaları Kanun Lâyihası 

I Madde 1. — Ticaret ve Sanayi Odaları şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz olup emvali menkule ve gayri menku-

I leyi tasarrufa ve vazaifine müteallik muamelât ve 
I ukudatı ifaya ve mehakim ve devairi devlette müddei 

ve müddeialeyh sıfatları ile bulunmaya ve Ticaret 
I Vekâletinin muvafakatiyle istikraz iktine salâhiyettar 
j müessesatı umum iyedendirler. 
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Madde 2. — Ticaret ve Sanayi Odalarının Teş

kilâtı Dahiliyesi ve vazaif ve muamelâtının sureti ifa
sı, Ticaret ve Sanayi odaları heyetlerinin mütalâaları 
istihsal olunarak odaların mahalli ihtiyaç ve hususi
yetlerine muvafık ahkâmı ihtiva etmek üzere Tica
ret Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince ka
bul ve tasdik edilecek bir nizamname ile tayin olunur. 
Bu nizamnamenin neşrine kadar 31 Mayıs 1326 ta
rihli ve Ticaret ve Sanayi Odaları nizamnamesi ile 
26 Eylül 1304 tarihli Simsar ve Dellâl Nizamnamesi 
ahkâmı meridir. 

Madde 3. — Berrî ve behrî ticaret kanunları mu
cibince sıfatı ticariyeyi haiz olan, müessesei ticariyesi 
bulunan her şahıs ferdî ve hükmî her nevi borsa mu
bayaacıları ve hususî ve resmî, dellâl ve simsarlar 
merkez ve şube olarak ikametgâhı ticarî ittihaz eyle
dikleri mahallerin Ticaret ve Sanayi Odalarına kayd
olunmağa mecburdurlar. Bu mecburiyeti ifa etmeye
rek tarihi ilândan itibaren üç ay zarfında kendilerini 
Odaya kaydettirmek için müracaat etmeyen eşhası fer
diye ve hükmiye ve dellâl ve simsarlardan muayyen 
olan senelik kayıt ücretlerinin üç misli odaca ceza tah
sil olunur. Cezanın tahakkukundan itibaren üç ay zar
fında kaydolunmamakta İsrar edenlerin ticarethanele
ri Oda kararı ile hükümetçe set ve simsar ve dellâl-
lar icrayı muameleden menolunurlar. 

Madde 4. — Ticaret ve Sanayi Odaları mukarrera-
tına riayet etmeyenler hakkında odalarca beş liradan 
yüz liraya kadar cezayı nakdî hükmolunur. Bilumum 
cezaları havi oda mazbataları icra dairelerince icra ve 
infaz edilir. 

Madde 5. — Ticaret ve Sanayi Odalarınca 31 Ma
yıs 1326 tarihli Oda Nizamnamesinde kırk birinci ve 
26 Eylül 1304 tarihli Simsar ve Dellâl Nizamnamesi
nin on üçüncü maddesinde musarrah senelik kaydiyle 
ücretleri ile tarifei mahsusası veçhile Odalarca ita edi
lecek evrak ve vasaiki ticariyeden ve muamelâtı tas-
tikiyeden alınacak harçlar ikinci maddede muharrer 
nizamname ile on misline kadar artırılabilir. 

Madde 6. — Sermayesi üç yüz bin liradan yüksek 
olan anonim ve limited şirketlerle müessesatı ticariyei 
resmiyeden fevkalâde hak addiyle Odaların bulunduk
ları mahallere tahsis eyledikleri sermayelerinin binde 
yarımını tecavüz etmemek üzere ikinci maddede mu- , 
harrer nizamnamade tayin edilecek sunuf Ve dereca-
ta göre senelik ücreti kaydiyle alınır, işbu ücurat 
elli liradan aşağı bin liradan yukarı olamaz. 

Madde 7. — Ticaret Odalarının varidatı berveçhia-
tidir : 

1. — Senelik Kayıt ücretleri 
2. — Harçlar ve cezayı nakdiler 
3. — Teberrular ve muavenetler 
4. — Odalarca teşkil ve idare olunan müesseseler

den alınan varidat 
5. — Miktarı her odaca tespit olunarak Ticaret Ve

kâletince tasdik edilmek ve temettü vergilerinin yüz
de beşini geçmemek üzere odalarca tahsil olunacak 
resim. 

6. — Müteferrik varidattan ibarettir. 
Madde 8. — Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Ve

kâletine merbut ve Vekâletin teftiş ve murakabesine 
tabidir. 

Madde 9. — Bilumum esnaf cemiyetleri Ticaret 
Vekâletine merbut olup bu cemiyetler hakkındaki 24 
Nisan 1328 tarihli talimatnamede Şehremaneti ile 
Belediyelere verilmiş olan vazaif ve salâhiyetle Tica
ret Vekâleti ve Ticaret Odaları tarafından ifa edilir. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 11. — îşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

Ticaret Encümeninin1 Tadili 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanun Lâyihası 

Birinci madde — Ticaret ve Sanayi Odaları şah
siyeti hükmiyeyi haiz olup emvali menkule ve gayrı 
menkuleyi tasarrufa ve vazaifine müteallik muamelât 
ve vukudatı ifaya ve mahakim ve devairi devlette 
müddei ve müddeialeyh sıfatlarıyle bulunmaya ve Ti
caret Vekâletinin muvafakatiyle istikraz akdine salâ-
hiyettar müessesatı umumiyedendirler. 

İki nci madde — Ticaret ve Sanayi Odalarının 
Teşkilâtı dahiliyesi ve vazaif ve muamelâtının sureti 
ifası, Ticaret ve Sanayi odaları heyetlerinin mütalâa
ları istihsal olunarak Odaların mahallî ihtiyaç ve hu
susiyetlerine muvafık ahkâmı ihtiva etmek üzere Ti
caret Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
kabul ve tasdik edilecek bir nizamname ile tayin olu
nur. Bu nizamnamenin neşrine kadar 31 Mayıs 1326 
tarihli ve Ticaret ve Sanayi odaları bu Nizamname-
siyle 26 Eylül 1304 tarihli Simsar ve Dellal Nizamna
mesi ahkâmı meridir. 

Üçüncü madde — Berrî ve bahrî Ticaret kanunları 
mucibince sıfatı ticariyeyi haiz olan ve müessesei ti
cariyesi bulunan her şahıs ferdî ve hükmî ve her nevi 
borsa mubayaacıları ve hususî ve resmî simsar ve del-
lâllar merkez ve şube olarak ikametgâhı ticarî ittihaz 
eyledikleri mahallerin Ticaret ve Sanayi Odalarına 
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kaydolunmağa mecburdurlar. Bu mecburiyeti ifa et
meyerek tarihi ilândan itibaren üç ay zarfında kendi
lerini Odaya kayıt ettirmek için müracaat etmeyen eş
hası ferdiye ve hükmiye, simsar ve dellâllardan muay
yen olan senelik kayıt ücretlerinin üç misli cezaen 
Odaca tahsil olunur. Cezanın tahakkukundan itibaren 
üç ay zarfında kaydolunmamakta ısrar edenlerin ti
carethaneleri Oda kararı ile hükümetçe set ve simsar ve 
dellâllar icrayı muameleden menolunur. 

Dördüncü madde — Ticaret ve Sanayi Odaları 
bulundukları mahallerin birer ticaret sicilini tutacak
lardır. İşbu sicile üçüncü madde mucibince odaya kay
dı mecburî olanlarla bunların haricinde kalan bilu
mum esnaf ve dükkânı bulunan sanatkârlar ve kü
çük tacirler dahi kaydolunacaklardır. Tescil kaydiye-
siyle bunların suret harçları yirmi kuruş tecavüz ede
mez. 

Ticaret ve Sanayi Odası bulunmayan mahallerde 
işbu tescil muamelesini belediyeler ifa eder. 

Beşinci madde — Ticaret ve Sanayi Odaları mu-. 
karreratma riayet etmeyenler hakkında Odalarca beş 
liradan yüz liraya kadar cezayi nakdi hükmolunur. Bi
lumum cezalan havi oda mazbataları icra dairelerin
ce icra ve tenfiz olunur. 

Altıncı madde — Ticaret ve Sanayi Odalarınca 31 
Mayıs 1326 tarihli Odalar Nizamnamesinin kırk bi
rinci ve 26 Eylül 1304 tarihli Simsar ve Dellâl Nizam
namesinin 13 ncü maddelerinde musarrah senelik ka-
yıd ücretleriyle tarifei mahsusası veçhile Odalarca ita 
edilecek evrak ve vasaiki ticariyeden ve muamelâtı tas-
dikiyeden alınan harçlar ikinci maddede muharrer ni
zamname ile on misline kadar arttırılabilir. 

Yedinci madde — Sermayeleri üç yüz bin liradan 
yüksek olan anonim ve limitet şirketlerle müessesatı 
ticariyesi resmiyeden fevkalâde sınıf adiyle Odaların 

•> bulunduğu mahallere tahsis eyledikleri sermayenin bin 
de yarımını tecavüz etmemek üzere ikinci maddede 
muharrer nizamname veçhile tayin edilecek sunuf ve 
dereeata göre senelik ücreti kaydiye alınır. îşbu ucu-
rat elli liradan aşağı ve bin liradan yukarı olamaz. 

Sekizinci madde — Ticaret Odalarının varidatı 
berveçhiatidir : 

1. —- Senelik kayıt ücretleri 
2. — Harçlar ve cezayi nakdiler 
3. — Teberrular ve muavenetler 
4. — Odalarca teşkil ve idare olunan müesseseler

den alınan varidat 
5. — Miktarı her Odaca tespit olunarak Ticaret 

Vekâletince tasdik edilmek ve temettü vergilerinin yüz

de beşini geçmemek üzere odalarca tahsil olunacak re
sim. 

6. — Müteferrik varidattan ibarettir. 
Dokuzuncu madde — Ticaret ve Sanayi Odaları 

Ticaret Vekâletine merbut olup Vekâletin teftiş ve 
murakabesine tabidir. 

Onuncu made — Bilumum esnaf cemiyetleri Ti
caret Vekâletine merbut olup bu cemiyetler hakkındaki 
24 Mart 1338 tarihli talimatnamede Şehremaneti ile 
belediyelere verilmiş olan vazaif ve salâhiyetler Tica
ret Vekâleti ve Ticaret Odaları tarafından ifa edilir. 

On birinci madde — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

On ikinci madde — İşbu kanunun icrasına Ti
caret ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Talimat 

Madde 1. — Alelumum esnaf kethüdalıkları mül
gadır. 

Madde 2. — Esnafın her biri ayrı ayrı bir (Cemi
yet) tesis edebilir. 

Madde 3. — Esnaf cemiyetlerinin Dersaadette 
Şehremanetince ve taşrada devairi belediyece mukay
yet ve muayyen bir ikametgâhı olacaktır. 

Madde 4. — Esnaf cemiyeti esnafın kesreti ade
dine göre altıdan on ikiye kadar fahrî azadan teret
tüp eder. 

Madde 5. — Cemiyetlerin azası esnaf tarafından 
iki sene için intihap olunup her sene nısfı tebdil edi
lir. Zamanı intihapta bir yevm ve mekânı muayyen
de esnaf içtima ederek reyi hafi ile azayı intihap eder
ler. Yevmi mezkûrde Dersaadette Şehremanetinden 
ve taşrada devairi belediyeden gönderilecek bir me
muru mahsus esnaf cemiyetinin kâtibi ve esnafın mu-
teberanından iki kişi ile birlikte intihaba nezaret ve 
reyleri tadat ve ihrazı ekseriyet edenleri tayin ve bun
lardan vefat veya istifa edenlerin yerlerine alınmak 
üzere akalliyette kalanlardan bir o kadar esami da
ha . tefrik ederek tanzim edecekleri zabıt varakasının 
müştereken tahtim ile lieclilkayt Dersaadette Şehrema-
netine ve taşrada devairi belediyeye ita eyleyecekler
dir. 

Madde 6. — İntihabı vaki bittetkik tasdik edildik
ten sonra azası içlerinden birini riyasete intihap ve bir 
mazbatai müştereke ile Dersaadette Emanete ve taş
rada devairi belediyeye ihbar edeceklerdir. Reis ve 
azanın esamisi Dersaadette Şehremanetince ve taşra
da devairi belediyece bir defteri mahsusa kaydolunur. 
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Madde 7. — Cemiyetin umuru tahririye ve hesabi-

yesini ve atide beyan edilen vazaifini ifa için bir kâti
bi olacaktır. 

Esnaf Cemiyetlerinin Vazifesi 
Madde 8. — Esnaf Cemiyetlerinin terakkisine me

dar olacak mütalâatı esnafa tebliğ ve onları tergip 
eder. Esnaftan hali acz ve müzayakaya giriftar ve
ya malûl olanlara muaveneti insaniyede bulunur. Es
naf arasındaki esnaflık umurundan mütevellit ihtilâfa-
tı muslih sıfatiyle halleder. Esnaftan biri hakkında in-
delhace hükümetçe bir malûmat alınması veya bun
lardan birinin kefalete rapt edilmesi lâzım gelirse mua
venet ve tebligatı kanuniyeye ve tahsilata delâlet ey
ler. Arabacı ve kayıkçı ve mavunacı ve hammal misil-
lu esnaf Devletin - indeliktiza talep edeceği - hidema-
tı umumiye ve nakliyatı miriyeyi usûl ve nizamatı 
mevzuai haliye ve müstakbelenin tayin eylediği su
rette ifa ile dahi mükelleftirler. Devairi aidesinin bu 
bapta vaki olacak emir ve tebligatının vaktiyle ve 
yoluyle infaz ve icrasından esnafı mezkûre cemiyetleri 
mesuldür. 

Madde 9. — Esnaf cemiyetleri Dersaadette Şehre-
manetinden ve taşrada devairi belediyeden verilecek 
numune veçhile esnafın esamisini ve memleketini ve 
sinnini ve icrayı sanat eylediği dükkânın semt ve nu
marasını ve dükkân sahibi değilse çalıştığı mevkii gös
terir bir defter tutmağa ve bu defterde terki sanat 
ve rıhlet veya tebdili mahal gibi vukuatı yürütmeğe 
ve sıra numarası vazına ve bu esnafın maiyetinde bu
lunacak müstahdiminin künyesini mufassalan yine 
numaralı bir diğer deftere kaydetmeğe mecburdur. 

Madde 10. — Cemiyetlerin ahval ve muamelâtı 
Dersaadette Şehremanetinin ve taşrada mensup ol
dukları devairi belediyenin nezareti tahtında cereyan 
edecektir. 

Madde 11. — Vazifesini ifa etmeyen veya ifayı 
vazifede terahi eyleyen cemiyeti devairi müteall ikası 
meclisinin şikâyeti üzerine Dersaadette Meclisi ema
net ve taşrada Meclisi beledî kararı ile Şehremini 
fesh ile yeniden intihap icra ettirir. Cemiyet azasın
dan bazılarının vazifelerini suiistimal eylediğine dair 
vaki olan şikâyet üzerine bittahkik kanaat hâsıl oldu- ' 
ğu halde Şehremini bunları tebdil ettirmekle beraber 
haklarında takibatı kanuniye icra ettirir. 

Madde 12. — Cemiyetin ve intihap olunacak rei
sin masarifi zaruriyesine mukabil esnaf cemiyetinin 
vereceği kararla esnaf tarafından muayyen ve cüzi bir 
meblâğ ita edilecek ve bu mebaliğin miktarı Dersaa

dette Şehremanetince ve taşrada devairi belediyece 
musaddak olacaktır. 

Musaddak miktardan fazla hiç bir nam ile para 
toplanamayacak ve buna cüret edenler hakkında ka
nunu ceza ahkâmı derhal tatbik edilecektir. 

Madde 13. — Esnaf cemiyetleri teşekküllerini mü
teakip kendi esnafları arasında zaptü raptı muhafaza 
ve işbu nizamname ile cemiyetlere tahmil edilen va-
zaifin suveri ifaiyesini tayin edecek surette bir tali
matı dahiliye tertip edip Dersaadette Şehremanetine 
ve taşrada deva;ri belediyeye verecektir. 

Bu talimat münderecatının işbu nizamname ile 
muayyen esaslara muvafık, esnafın teamülü kadimine 
ve nizamatı umumiyei devlete ve serbestii ticarete 
mutabık olduğu Dersaadette Meclisi emanetçe ve taş
rada belediyece bittetkik anlaşıldığı halde tasdik ve 
defteri mahsusuna da kayt ve tescil olunur. 

Madde 14. — Esnaf cemiyetleri, muaveneti müte
kabile esasına müstenit teşebbüsatta bulunabilir ise 
de evvelemirde bu bapta tanzim edecekleri programı 
ve şeraiti Dersaadette Şehremanetine ve taşrada de
vairi belediyeye tasdik ettirmeleri lâzımdır. 

Madde 15. — Teavün maksadiyle esnaf cemiyet-
lerinin toplayacakları paraların sureti cem ve idhar ve 
idare ve sarfiyatı Dersaadette Şehremanetinin ve taş
rada devairi belediyenin nezareti mutlâkasına ve her 
halde bu yolda vukua gelecek teşebbüsat ve devletçe 
bu bapta vaz edilecek nizamat ahkâmına tabidir. 
Bilâ ruhsat bu yolda ve her ne nama olursa olsun 
cemiyetin esnaftan para toplaması memnudur. 

Madde 16. — Esnaf cemiyetleri teavün maksadiy
le ve evvelce hükümetçe kabul ve tasdik edilecek prog
ram veçhile toplayacakları mebaliğin hulâsai hesabi-
yesini ve her sene iptidasında Dersaadette Şehremane
tine ve taşrada devairi belediyeye irae edecek ve Der
saadette Emanetçe ve taşrada devairi belediyece bit
tetkik neticesi gazetelerle ilân olunacaktır. Bu yolda 
toplanacak mebaliğ ancak Dersaadette Şehremaneti
nin ve taşrada devairi belediyenin tayin edeceği Os
manlı bir müessesei maliyede hıfız ve tenmiye oluna
bilecektir. Sureti aherle istimali memnudur. Sendika 
teşkili yani ihtikâr suretiyle ittifak akdi katiyyen mem
nudur. 

Madde 17. — Esnaf cemiyetlerinin esnaf umuru 
hakında ve gerekse teavün teşebbüsatına müteallik ve
recekleri kararla cemiyeti umumiyei belediyece tasdik 
olunmadıkça kesbi katiyet edemez. 

Madde 18. — Esnaf cemiyetlerinin kararına Der
saadette Şehremaneti meclisinde ve taşrada Meclisi 
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belediyede itiraz olunur. Dersaadette Meclisi emanet 
ve taşrada Meclisi belediye kararı muttahazi kavanini 
umumiye ahkâmına ve taamülü esnafa ve âdap ve âda-
tı nasa ve selâmet ve serbestii ticarete münafi gördü
ğü halde fesh ile muktezayi kanuniyi tayin eyler. 

Madde 19. — Cemiyetlerin karar ve icraatından 
şahsen mutazarrır olanlar mahakimi umumiyede ba-
dileri hakkında zarar ve ziyan ve tazminat davasında 
muhtar olurlar. 

Madde 20. — Cemiyetlerin ihtilâfı esnafa müteal
lik ve rızayı tarafeyne mukarin olarak muslih sıfa-
tiyle verdikleri kararlan ve Dersaadette^ Meclisi ema
netçe ve taşrada Meclisi belediyece tescil ettirildiği 
halde mahakim nezdinde vuku bulan musalahalar mi-
sillu tarafeyn hakkında nafiz ve lâzım olur. 

Madde 21. — Esnaf cemiyetlerinin sulhu mutazam-
nım verecekleri kararlar bir defteri mahsusa aynen 
kaydedilip tarafeyn ile hazırı bilmeclis bulunan aza 
ve reis tarafından imza veya tahtım edilir. Cemiyet 
müdürü ile reis veya kâtibin imzaları ile musaddak 
birer sureti tarafeyne ita olunur. Cemiyet sulh için 
bir gûnâ harç ve resim ahzedemez. Yalnız tarafeyn 
yedine verdiği karar sureti, kayıt sureti misillu dam
ga resmine tabidir. 

Madde 22. — Cemiyetin sulh kararları bin kuru
şa kadar meblâğ veyahut bin kuruş kıymetinde mal 
hakkında ise Dersaadette ise Meclisi emanet ve" taş
rada Meclisi belediye tarafından ve herhangisi ta
rafından ibrazını müteakip defteri mahsusuna tescil 
edilerek keyfiyeti tescili kararnamenin zahrma işaret 
ve Meclis ve taşrada Meclisi belediye tarafeynin tak
rirlerini istima ettikten sonra tescil ve tescilin zirini 
tarafeyne tahtim ettirdikten sonra kararnameyi tas
dik ve ita eder. 

Madde 23. — Mevadı salife ahkâmına tevfikan 
Dersaadette Meclisi emanetten ve taşrada Meclisi be
lediyeden tasdik kılınmış sulhnameler hükmünce ta
rafeynden biri ittibaden imtina eylediği halde tarafı 
diğer icra dairesine müracaatla tenf iz ettirir. 

Madde 24. — tera dairesi yirmi ikinci madde hük
müne tevfikan bu misillu sulhnameler ahkâmını icra 
ile teslimat vukuu veya sulhun fesadı iddiası ki hük
men halle muhtaç bir iddia dermeyan olunduğu hal
de icra memuru tarafeyni mahkemeye gönderir. Der
meyan olunacak itiraz muhtacı hüküm ve kaza olma
dığı takdirde nazarı itibare almayıp sulhname ahkâ
mını tenfiz eder. 

Madde 25. — Başka başka sınıflara mensup iki 
esnaf beyninde vuku bulacak ihtilâfatı esnafın mer

but olduğu dairei belediye meclisi azasından birinin 
tahtı riyasetinde mensup oldukları cemiyetlerde ikişer 
kişiden mürekkep teşekkül edecek bir heyeti hükmün 
ekseriyeti ârâsı ile halkı fasl olunur. 

Buna kanaat hâsıl olmadığı halde bir hafta zarfın
da derecei saniyede olarak Dersaadette Meclisi ema
nete ve taşrada Meclisi idareye müracaatla oraca bit-
tetkik verilecek karara tarafeynin tebaiyeti mecburi
dir. 

Madde 26. — Esnaf cemiyetlerinin leh ve aleyhte 
ikame olunacak daavide husumet, cemiyetin reisi umu
runa teveccüh eder. 

Yanık yerlerin iman için bir banka teşkiline dair Sa 
ruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve on iki refikinin 

2/45İ numaralı teklifi kanunisi ve Encümeni 
Mahsus Mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstirdatı mesudumuz anında vatanın her köşesin

den milletin gayei emel ve hedefi zafer ittihaz ettiği 
ve istihlâs uğrunda yüz milyonlarca lira sarf ve on 
binlerce şehit verdiği İzmir'e doğru seyahat ve akın 
eden her sınıf halk, mahsuldar olan arazinin temin 
eylediği servet yüzünden şehir ve kasabalarının mamu-
riyetiyle aksamı sairei vatana gıptabahş bir numunei 
mamuriyet ve medeniyet ibraz eden bu güzel yurtla
rın, düşmanı makhur tarafından nasıl bir harabeye çe
virdiği ve mesut halkın ne elim bir felâkete düştüğü
nü görmüş ve zafer neşesi ile bütün Türkiye'nin eski 
sürür saçarak izharı şadümani eylediği bir sırada, gi
riftar oldukları felâket sebebiyle gözlerinden kanlı 
yaşlar dökerek icrayı matem eden bu şayanı merha
met halkı (ağlamayınız, millet emeline vasıl oldu, 
bu uğurda harap olan yurtlarımızı, düşmanı denize 
dökerek bu yerleri kurtaran millet yapacak, sizi eski 
refah ve saadetinize isal edecek) diye tesliye etmiş idi. 
Salâhiyettar en büyük zevattan en küçük ferdi millete 
kadar herkes ağzından hakiki bir itminanı kalple tek
rar edilen şu vadi tesellinin üzerinden üç sene geçtiği 
halde maatteessüf istihlâsı vatan uğrunda harabeye 
dönen bu yanık yurtların imarına doğru şimdiye ka
dar esaslı bir şekilde ne bir teşebbüs yapılmış ve ne 
de halkın meskensizlik yüzünden duçar olduğu sefalet 
ve felâketi tahfif ve izaîe edecek bir çare düşünülmüş
tür. 

Geçen sene hükümet, aliden ifasına mecbur olduğu 
mübadele mesaili için icap eden tedabiri ihzar etmiş 
iken bilhassa yanık yerlerin imarı ile maruzu sefalet 
ve felâket olan halkının canlarını muhafaza için başla-
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rını sokacak birer mesken tedarikine çalışmak ve 
bununla, beraber mübadele ve iskân işlerini de deruh
te eylemek üzere bir (Mübadele, imar ve iskân) Ve
kâleti teşkil ve ihdas edilmiş ve bu teşkilâtla yanık 
yurtlar halkının mağmum gönüllerine bir nefhai ümit 
bahşedilmiş idi. 

Zahiren pek kavi bir azim ve irade ile işe sarılan 
vekâlet, deruhte ettiği vazaifi mühimmeden müstace
liyeti hasebiyle yalnız mübadeleyi tercih eylemiş ve 
hini teşkilinde en kuvvetli esbabı .mucibe olarak serd-
dedilen imar umuru ile iştigale vakit ve imkân bula
mamıştır. Mübadelenin hitamiyle imarı memlekete ça
lışacağı bir sırada dahi vekâleti mezkûre lağvedile
rek yanık yurtlar halkının bütün ümit ve nazarlarını 
kendisine atfeylediği bu makam da ortadan kalkarak 
zavallı felâketzedeler de böylece melce ve mercisiz kal
mıştır. 

Hükümetimiz harap yerlerin imarı ile muhtacı mua
venet harikzedegânın iskânını bütün millete karşı ilân 
ettiği umdeler meyanında zikir ve taahhüt etmiş ve 
resikâra geçen her kabine bunu mesai programına 
esas vazife olarak ithal ve kabul eylemiş ve Fethi 
Beyefendi kabinesi de Meclisi Âli huzurunda kıraat 
eylediği nutkunda hükümetin bu baptaki noktai na
zarını (istilâ dolayısıyle yurtları düşmanın ihrak ve 
tahribine maruz kalan, ahvali umumiyeleri muhacirin 
mertebesinde mucibi ihtimam bulunan vatandaşları
mızın tehvini ihtiyacına salih iktisadî" ve malî ted
birler ittihazını derecei vucupta görmekteyiz) sözle
riyle teyit ve tavzih buyurmırlardır. 

ismet Paşa Kabinesi bu maksadın temini için is
kân bütçesinin 325 nci faslının altıncı maddesi ile üç 
yüz bin lira talep eylemiş iken bunu istihlâf eden Fet
hi Beyefendi kabinesi meblâğı mezbureyi gayrı kâfi 
görerek yedi yüz.bin liraya iblâğ eylemişse de biline
mez ne gibi esbabı mucibe dolayısıyle hükümetin pek 
muhik ve beca olan şu teklifi Muvazenei Maliye En
cümeni muhteremince faslı mezkûrun diğer mevadına 
karıştırılarak saraheten harikzedegâna muaveneti ih
tiva eden altıncı maddedeki erkâm bütçeden ihraç 
edilmiştir. Meskensizlikten müstehlik şehirlerdeki em
vali metruke hanelerine sığınmak ihtiyacında kalan 
halkın yurtlarına irtibatlarının temini ile istihsalâtın 
tezyidi gibi bir gayei iktisadiyeyi istihdaf eden yanık 
yerlerin imarını Muvazenei Maliye Encümeni muhte
reminin de hükümet gibi nazarı itibar ve ehemmiyete 
alacağına kani bulunduğumuz cihetle bütçeye mevzu 

tayyını bunun temini maksada gayrı kâfi olması ka-
naatından neşet eylediğini zannediyoruz^ 

Filhakika şimdiye kadar zarurî olan bu yardımın 
yapılamamasının başlıca sebebi : Paranın büyük, ya
manın küçük olmasıdır. Bu itibarla Muvazenei Mali
ye Encümeninin hareketi vakıası hükümet ve Meclisi 
Âlinin başka bir tedbir ittihaz eylemesi düşüncesiyle 
pek beca görülmektedir. Fazla yapılacak yardımın se
nelerle teahhürü hem bu yerlerin kabiliyeti imariyesini 
ifna eylemekte ve hem de halkının sefaletini günden 
güne artırmaktadır. Bu itibarla şimdiye kadar yapıla
mayan şu esaslı vazifei hükümeti bir kere daha Mec
lisi Âlinin nazarı merhamet ve atıfetine arzı zarurî 
görmekteyiz. 

Yanık yerlerle, halkın hali perişanisini arz ve izah 
edecek değiliz ve çünkü bu, azayı muhtereminin cüm-
lesmce malûm bir hakikattir. Bu sebeple buna daif es
babı mucibe serdini zait addetmekteyiz. Yalnız iki 
noktanın tavzihini faydalı görmekteyiz. 

(1) Yanık yerlere yapılacak muavenet zahiren 
devlet bütçesinin masraf kısmını artıracaksa da, yurt
larına iade ve iskânları sebebiyle derhal- müstahsil 
vaziyete geçecek halkın mesaisinden devletin varidat 
kısmı bizde kollara istinat eden istihsal kudreti nis-
betlndeb ir tezayüt husule getirecek ve bir defa için 
yapılacak şu müsmir masraf, devlet bütçesinde her 
sene için bir fazla varidat teminine bais olacaktır. 

(2) Harikzedegânın yurtlarında iskânı ile hem 
yanan yerlerin iktisabı mamuriyet eylemesini temin 
ve hem de bunlardan boşalacak emvali metruke hane
leri dolayısıyle her tarafta mevcut mesken buhranı tah
fif edilmiş olacaktır. 

Bugün Manisa ve Aydın'ın feyyaz topraklarına 
sahip olan halkı, meskensizlik sebebiyle hep izmir'de 
oturmakta ve bu sebeple arazilerini işjetememektedir. 
Maatteessüf elde medarı ihtiyaç bir istatistik bulunma
dığı cihetle hazinei milletin bu yüzden nek adar za
rar görmekte olduğunu tayin mümkün olamamakta
dır. Fakat bu fıkdanı vasaite rağmen hakikat olan
ca üryanlığıyle meydanda olduğundan yanık yerlerin 
imariyle, pek perişan bir surette ötede beride sürünen 
halkın iskânından memleketin her veçhile ne kadar 
müstefit olacağını arz ve izaha lüzum görmüyoruz. 

işin en mühim ve muğlak kısmı bunlara yapıla
cak muavenetin şekil ve miktarının tayin ve tespiti key
fiyetidir. Asıl bu noktai mühimme halledilemediği 
içindir kib u zavallılara şimdiye kadar hükümetçe bir 
muavenet yapılamamıştır. 

t : 109 
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Kemali teessürle itiraf etmeliyiz ki bu muamayı 
felâketi bütün safahatiyle ihata ve bunun izalesine 
bir çarei hal bulacak bizde kimse yoktur. Filhakika 
ve aşikârdır. Cenabı Hak tekerrürünü göstermesin. 
Bu felâket tarihi millide ilk defa giriftar olduğu
muz bir faciadır. Bu cihetle bu cerihai vatanı te
davi edecek bizde mütehassıs bulunmaması pek tabi
dir. Yalnız bir hatamız varsa her hususta tecrübe ve 
malumatlarına müracaat mecburiyetinde bulunduğu
muz garp erbabı ihtisasından istifadeyi bu iş için 
düşünememiş olmaklığımızdır. 

Hidematı devletin ekserisi için kabul edilen bu 
mütehassıs celbi esasını yanık yerlerin imarı huşu 
sunda ihmal edişimiz hiç de olmasa gerekir. 

Harbi Umumîde bizim gibi felâkete uğramış 
memleketler var, fakat bizim gibi tahrip edilen, şe
hirlerini hâlâ yangın külü ile bırakan yoktur. Binaen
aleyh derhal bir mütehassıs celbi ile yapılacak muave
netin müsmir bir şekilde ifasını temin etmek ve 
kudretimiz nisbetinde kabiliyeti imariyemizi göster
mek lâzımdır. Bu suretle hareket edilmediği içindir 
ki hükümetin yapmış olduğu ufak tefek yardımlar 
faidebahş bir netice vermemiştir. Düşmanın sinei 
vatanda açtığı bu yara pek büyüktür. Bütçemizin ma
lum vaziyeti sebebiyle felâketzedelerin tatmini için 
lâzım olan tazminatın tesviyesi suretiyle bu yara
nın para ile tedavisine imkân yoktur. Bu işe ilmî 
bir şekilde esaslı bir tedbir ittihaz etmeden her ne 
miktar olursa olsun bütçeye konulacak paraların he
der olacağını zannediyoruz. Meclisi Âli (mübadeleye 
gayrı tabi eşhasa ait olup hükümet yedinde bulu
nan metruk emlâk ve arsa) ların (düşman, usat* ve 
hasbellüzum hükümet tarafından hedmü ve tahrip 
veya harp dolayısıyle ihrak edilmiş olan emlâk sa
hiplerine muhtaç olanlar tercih edilmek şartıyle zayi
atlarının derecesi nisbetinde tevzi ve temlik) edileceği 
hakkında 13 mart 1341 tarihinde bir kanun kabul 
buyurdu, hükümet bu kanundaki aynen tevzi ve tem
likteki, müşkülâtı hissederek bunların satılarak esma-
nının tevzii için yeni bir teklifi kanunide bulundu. 
Fikrimizce Meclisi Âlice kabul edilerek hükümetçe 
tatbikine imkân görülemiyen marülarz kanun gibi 
yeni teklifi kanuninin de kabiliyeti tatbikiyesi yok
tur,. 

Evvelâ: Bu emlâki metruke meşguldür. Filhal 
satılmasına imkân yoktur. Saniyen bunların satıl
ması birçok zavallıların sokak ortalarına atılmalarına 
ve bu emlâkin muhtacı iskân halktan ziyada ashabı 
servet yedine geçmesine bahis olacaktır, 

Salisen: Def atan satılıp az zaman zarfında ve 
zarurî ihtiyaç nisbetinde tevzii kabil olamıyacağm-
dan istihdaf edilen gayeyi temin edecek bir fayda 
hasıl olmıyacaktır. 

Meclisi Âli bu mühim işin ihtiyacın yüzde birine 
bile tekabül etmiyecek alelade yardımlarla başarıla-
mıyacağırn takdir içindir ki geçen sene 8 teşrinisani 
1339 tarihi ile kabul ettiği Mübadele, îmar ve iskân 
Kanununun onuncu maddesi ile (tahrip edilen yer
lerin ve iskân mıntıkalarının imarını temin için 
devletçe irae olunacak teminat mukabilinde bir imar 
bankası) tesisi için Hükümete mezuniyet vermiş idi. 

Bu kanunun icrayi ahkâmına memur olan hü
kümetin bu hususta ne gibi teşebbüsatta bulundu
ğuna vakıf değiliz. Ancak yanık yerlerin imarının 
milletin temenniyatı ile Meclisi Âlinin arzu ve te-
mayüîâtını tevhit edecek bir imar bankası teşkil ile 
mümkün olacağına kaniyiz. Halkın, hükümetin ve 
Meclisi Âlinin lüzumu teşkilinde ittifak ettiiğ bu 
bankaya bütçemizin tahammülü derecesinde bu sene 
bir milyon lira tahsisat vazolunursa maksadı temin 
eder ümidindeyiz. Esasen mütevazin olmayan bütçe
mizden banka için bir milyon lira tefriki kabil olama
dığı takdirde bunun iskân Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesinin 325 nci faslının mevadı muayenesinden 
tenkis suretiyle temini mümkündür. 

Yaranın büyüklüğü sebebiyle ayrıca daha ziyade 
yardım edilmek maksadıyle (Yunan istilâsından tah-
lis ve istirdat olunan mahallerden gayrı aksamı mem
lekette) kaydı istisnaisiyle havalii şarkiye muhacirleri 
mesakininin tamire ve inşası için 3 nisan 1339 ta
rihli kanunla bir milyon lira tahsisat ita eden Mec
lisi Âlinin baştan başa harabeye dönen vilâyatı 
müstahlesenin imarı ile halkın iskânını temin edecek 
İmar Bankası için bu parayı bilâ münakaşa ita ede
ceğinden şüphemiz yoktur. 

Teşkili müttefikan kabul olunan ve başına her
halde bir mütehassıs celbi zarurî bulunan bankanın 
vazifesi hane inşası ile harikzedeganın iskânı olacak
tır. 

Bu maksadına vusul için iki tarike müracaat za
ruretindedir. Evvelâ sermayesini karşılık göstererek 
şirketler vasıtasiyle yanık yerlerin imar ve halkın 
iskânına çalışmak. Saniyen bu kabil şirketlerle an
laşmak kabil olamadığı takdirde bu vazifeyi bilcümle 
malzemei inşaiyeyi bizzat tedarik etmek suretiyle 
kendi tarafından ifa eylemek, 
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İmar Bankasının derhal işe başlayabilmesi için 
talep olunan bu bir milyon lira sermaye ile temini 
maksada hadim olamıyacağı aşikârdır. Bu sebeble 
esasen 13 mart 1340 tarihli kanunla harp dolayısiyle 
ihrak edilmiş olan emlâk sahiplerine tahsis edilen 
gayn mübadil eşhasa ait emlâk ve arsaların dahi 
bankaya devri zarurî görülmekledir. 

Banka kendisine devrolunacak bu gayrı menkulâ-
tı tedricen satarak sermayei asliyesine ilâve eder 
ve hepsinin hitamında kanunu mahsusuna tevfikan 
bedelâtını mustahakine tevzi eder. 

İşte yanan yerlerin iman ile halkın iskân ve se
faletten tahliyesi için muhit ve vaziyeti maliyemize 
nazaran düşünebildiğimiz yegâne çare budur. Mak
sadımız yalnız memleketin imarı ile halkın refahı ol
duğundan Meclisi Âlinin ihtisas encümenleriyle hükü
metimizin temini maksada hadim bundan mada bu
lacakları şekli de hürmet ve minnetle karşılarız. 

Maruzatı anifenin muhassalası olmak üzere tan
zim edilen berveçhiati teklifi kanunimizin müsta-
celen ve takdimen müzakere ve kabulünü rica ede
riz,, 

Sanman Saruhan 
Mustafa Fevzi Mehmet Sabri 

Saruhan 
Reşat 

Saruhan 
Abidin 

İzmit 
Kâmil 

Aksaray 
Besim Atalay 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Menteşe 
Esat 

Lâyiha Encümeni 
90 Karar 

Saruhan 
Kemal 

Saruhan 
Etem 

Aydın 
Reşit Galip 

Giresun 
Hakkı Tarık 

îzmit 
Ahmet Münir 

Riyaseti Celileye 
Yanık yerlerin imarı için bir banka teşkiline da

ir Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve oniki 
refikinin 2/451 numaralı teklifi kanunisi Encümeni

mizce bittetkik esas itibariyle şayanı müzakere görül
mekle Heyeti Umumiyeye arz olunur; 

Mazbata Muharriri 
Namına . 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Çankırı 

Yusuf Ziya 

Aza 
İ 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Kâtip 
Erzurum 

Aza 
Antalya 
Rasih 

Encümeni Mahsus Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Esbabı muhtelife tahtında harap plan aksamı va
tanın imarıyle melce ve meskensiz kalan halkının is
kân maksadiyle 13 Mart 1340 tarihli kanun ve bunun 
mevadı muaddilesiyle kendilerine verilmesi kabul edi
len emvali gayrımenkule ile Mübadele, îmar ve İs
kân bütçesinin bu kabil mesaibzedegâtfa tahsis eyle
diği meblâğın sermaye ittihaziyle bir banka teşkili 
hakkında Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve 
rüfekası tarafından ita olunup Müba4ele, İmar ve İs
kân Encümenince tetkik' ve tadil oluhan ve Meclisin 
bu seneki devrei tatiliyesinden evvel iktisabı kanuniyet 
edebilmesini temin için havale buyurulmuş olan Ta
pu, Kavanini Maliye, Muvazenei Maliye Encümen
lerinden intihap edilecek üçer aza ile teşkil edilecek 
Muhtelit Encümence müzakeresi Heyeti Umumiyenin 
kararı iktizasından bulunan teklifi kanunî Encümeni
mizce tetkik ve müzakere olundu. Sureti muhtelife 
ile baştan başa harap olan memleketin imaliyle hal
kın maruz bulundukları sefalete bir $.n evvel nihayet 
verilmesi lüzumu hakkında esbabı mıjcibe serdini zait 
addetmekteyiz. Bu zarureti Meclisi Âlinin takdir et
mekte olduğunu, bu maksadın husulü için kabul bu
yurduğu kanunlar delaletiyle müdrikiz. Buna 'binaen 
tafsilâtı zaide serdinden içtinap ederek esasen kanu
nen kendilerine bahşedilen bir hakkın sureti tahak
kukundan başka bir gaye istihdaf etmeyen ve Encü
menimizce muvafık ve şayanı kabul görülen işbu tek
lifi kanuninin Encümenimizce tadil edilen şeklinin bu 
devrei içtimaiyede iktisabı kanuniyet edebilmesi için 
müstacelen ve takdimen müzakeresi istirhamiyle he-
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yeti umumiiyeye arz olunur efendim. 16 Nisan 1340 
Encümeni Mahsus Reisi Mazbata Muharriri 

İsparta Sivas 
Mükerrem Bankanın şubelerinin dört 

yerde açılması ve uzak 
olan Van, Bitlis, Erzurum 
ve Sivas gibi vilâyetlerin 
istifade edemeyeceğine 
mebni merkezden gayrı 
dört yerde hasarzede ve 
yanık yerlerin kesif ma
hallerinde derhal şubeler 
küşadının tasrih ve tespit 
edilmesi lâzım olduğu ka-
naatında bulunduğumdan 
muhalifim. Esbabı muha
lefetimi ayrıca izah edece
ğim. 

Mükerrem Halis Turgut 
Kâtip Aza 

Saruhan Elâziz 
Kemal Mustafa 
Aza Aza 

- Saruhan Van 
Bazı nokata muhalifim. Münip 

Reşat 
Aza 

Gaziantep 
Şahin 

Encümeni Mahsusun Tadili 

Hasar/edeler Bankası Kanunu 

Madde 1. — Düşman, usat ve hasbellüzum Hükü
met tarafından hedmü tahrip veya harp dolayısıyle 
ihrak edilmiş olan şehir, kasaba ve köylerin imariyle 
meskenlerinin inşası için (Hasarzedeler Bankası) na-
miyle bir banka teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi berveçhi âtidir: 
A) Mübadele, İmar ve iskân Müdiriyeti Umu-

miyesinin 1341 senesi bütçesinin 325 nci masarifi 
umumiye faslından bilifraz tahsis olunan beşyüz bin 
lira, 

B) 1342 senesi Maliye Bütçesinde yeniden açıla
cak faslı mahsusundan tahsis olunacak beşyüz bin 
lira, 

C) Mübadeleye gayrı tabi eşhasa ait olarak hü
kümet yedinde bulunup bankaya devredilecek olan 
emvali gayrımenkule. 

Madde 3. — İkinci maddenin (C) fıkrası mucibin
ce bankaya devrolunacak emvali gayrımenkuleden 
mütevellit bilcümle hukuk ve vazaif bankaya tevec
cüh eder. 

Madde 4. — İkinci maddenin (C) fıkrası mucibin
ce bankaya devrolunacak emvali gayrımenkule ban
kaca bilmüzayede taliplerine satılarak esmanından 
bankaca mezkûr emvali gayrımenkulenin 1331 sene
sindeki kıymeti mukayyedeleri esmanı namına ema
neten iradı hayr .ve mütebakisi düşman, usat ve has
bellüzum hükümet tarafından hedmü tahrip veya 
harp dolayısıyle ihrak edilmiş olan emlâk sahipleri 
namına istihkak ve zayiatlarının derecesi nispetinde 
hisse senedi ita olunur. 

Madde 5. — İşbu bankanın hisseleri kanunun tari
hi neşrinden itibaren iki sene müddet zarfında hasarze
de olduklarını banka Meclisi İdaresince kabul edilecek 
vesaiki mutebere ile ispat eden zevata münhasır ola
caktır. 

Madde 6. — İşbu bankanın merkezi Ankara'da 
olacak ve icabeden mahallerde şubeler kuşat edecek-. 
tir. 

Madde 7. — İşbu bankanın bilumum senedat ve 
muhaberatı kâffei rüsum ve tekâliften muaftır. 

Madde 8. — Beşinci maddedeki iki sene müddet 
zarfında tahakkuk edecek hissedaran tarafından akdo-
lunacak içtimada heyeti umumiye tarafından usulü 
dairesinde, intihap olununcaya kadar bankanın ilk 
meclisi idaresi berveçhi âti zevattan teşekkül edecek
tir. 

A) İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek bir 
müdiri umumî ile üç azadan; 

B) Büyük Millet Meclisince intihap buyurula-
cak üç zattan; 

C) Tayin ve intihap buyurulan- işbu yedi zatın 
intihap edecekleri üç zattan. 

Madde 9. — İşbu banka kanununun suveri tat-
bikiyesini mübeyyin nizamname vazı banka meclisi 
idaresince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunur. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur^ 
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Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve Rüfe-

kasının Teklifi Kanunisi 

Yanık yerlerin iman için bir banka teşkiline dair 
Kanun lâyihası 

Madde 1. — İstihlâs edilen mahallerde düşman 
tarafından ihrak ve tahrip edilen şehir, kasaba ve köy
lerin imarı ile meskenlerinin inşası İçin bir İmar Ban
kası teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu bankaya sermaye olarak Müba
dele, İmar ve iskân bütçesinden yeniden açılacak 325 
A faslına bir milyon lira tahsisat vaz olunmuştur. 

Madde 3. — 13 Mart 1340 tarihli kanunla tadat 
olunan sebeplerle ihrak edilmiş olan emlâk sahiple
rine tahsis edilen mübadeleye gayrı tabi eşhasa ait 
emlâk ve arsalar tmar Bankasına devrolunmuştur. 

Madde 4. — İmar Bankasının bilumum muame
lât ve muhaberatı kâffei rüsum ve tekâliften müs
tesnadır. 

Madde 5. — Hükümetçe tayin edilecek bir mü
dür ile yanık mahaller ahalisi tarafından intihap edi
lecek meclisi idare tarafından idare olunacak işbu ban
kanın sureti teşkil ve idaresini mübeyyin Heyeti Ve-
kilece bir talimatname tanzim olunacaktır. 

Madde 6. — Bankanın merkezi İzmir'de olacak 
ve icabeden • şubeler kuşat edilecektir. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Saruhan 
Mehmet Sabrı 

Saruhan 
Kemal 

Saruhan 
Etem 

Menteşe 
Esat 

Aksaray 
Besim Atalay 

Giresun 
Hakkı Tarık 

İzmir 
Kâmil 

Saruhan 
Reşat 

Saruhan 
Abidin 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aydın 
Reşit Galip 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 

Giresun 
Hacim Muhittin 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Türkiye Cumhuriyeti 
İmar ve İskân 12.3.1341 

Encümeni 
Adet 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeninin Tadili 
Türkiye Hasarzedegân tmar Bankası Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde düş
man, usat ve hasbellüzum hükümet tarafından hedmü 
tahrip veya harp dolayısıyle ihrak edilmiş olan şehir ve 
kasaba ve köylerin imarı ile meskenlerinin inşası için 
(Türkiye Hasarzedegân İmar Bankası) namiyle bir 
banka teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi berveçhi âtidir : 
A) Mübadele, İmar ve İskân Bütçesinden harik-

zedegân için muavenet suretiyle tahsis edilen bir mil
yon lira (işbu bir milyon lira mezkûr bütçenin A fas
lında mevzudur.) 

B) Hükümet yedinde bulunan 13 Mart 1340 ta
rihli kanunda mevzu olan emlâk ve arsalar. 

Madde 3. — İşbu bankanın hisseleri, iki sene müd
det zarfında hasarzede olduklarını vesaiki mutebere 
ile ispat eden zevata münhasır olacaktır. 

Madde 4. — İşbu bankanın bilumum muamelât, 
senedat ve muhaberatı kâffei rüsum ve tekâliften 
müstesnadır. 

Madde 5. — İşbu bankanın merkezi Ankara ola
caktır. Ve icabeden mahallerde şubeler kuşat edile
cektir. 

Madde 6. — Mübadele, Dâhiliye, Muvazene! Ma
liye, Kavanini Maliye ve Tapu Encümenlerinden inti
hap olunacak iki aza ile Ziraat Bankası meclisi ida
resinden ve Ticaret Vekâletinden müntehap bir zat
tan teşekkül edecek muvakkat bir heyet işbu kanu
nun nizamnamesini tanzim ve şirketler nizamnamesi
ne tevfikan muamelei müteakibesi için Heyeti Veki-
leye tevdi edecektir. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

Mübadele, İmar ve 
İskân Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Aksaray Mebusu Antalya 
Namına Ahmet Saki 
Antalya 

Ahmet Sadi 
Aza Aza 
Genç Saruhan 

Muhittin Etem 
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Aza 
Kars 

Ömer 

Aza 
Van 

Münip 

Anadolu Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtım İdaresinin 1341 senesi bütçesiyle Anadolu 
Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ye Rıhtım İdare
sinin 1341 senesine mahsus fevkalâde bütçesi hakkın
da Kanun lâyihaları ve Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbataları (1/692, 1/693) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
12.4.1341 

Anadolu Bağdat Demiryolları îdarei Umumiyesiy-
le Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdarelerinin hidema-
tı umumiyesi için Nafia Vekâleti Celilesince tevdi olu
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12.4.1341 tarihli iç
ti marnda ledettezek'kür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden bütçe lâyihaları leffen takdim kılınmıştır. Muk-
tezasınm ifa ve neticesinin imhasına müsaade buyur 
rulmasını. rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Anadolu Bağdat Demiryollarının 1341 senesi bütçe 
kanun lâyihası 

Madde 1. — Merbut (A) cetvelinde gösterildiği 
veçhile Anadolu Bağdat Demiryollarının 1341 senei 
maliyesi masarifi umumiyesi (5 708 250) lira olarak 
tayin edilmiştir. 

Madde 2. — Merbut (B) cetvelinde muharrer bu
lunduğu veçhile Anadolu - Bağdat Demiryollarının 
1341 senei maliyesi varidatı (7 396 250) lira olarak 
tahmin olunmuştur. 

Madde 3. — Mezkûr Demiryolları İdarelerinin ni
zamname! esasileri ile muayyen ve hükümetçe mu-
saddak bulunan bilcümle varidat ve hâsılatının usulü 
meriye ve nizamatı mahsusasına tevfikan 1341 senei 
maliyesi zarfında dahi cibayeti istifasına devam olu
nacaktır. 

Madde 4. — İşbu bütçe 1341 senesi martı iptida
sından 1342 senesi şubatı nihayetine kadar tam oniki 
aylık hidemat ve tahsisatı ihtiva eder. Müddeti mez-
kûre zarfında tahakkuk edipte tesviye olunamayan 
matlubat ancak ertesi sene nisanı nihayetine kadar te
diye olunabilir. Ondan sonra tahakkuk eden düyunat 
ertesi sene bütçesine - Sabıka düyunu - namiyle ra-
kamsız olarak vazolunacak faslı mahsustan ita olu
nur. 

Madde 5. —• Fusul ve mevat beynin münakalât 
müdiriyeti umumiyenin teklifi ve meclisi İdarenin tas
vibi ile icra olunur. 

Madde 6. — Masarifi temsiliye müdürü umumiye 
müfredatı aranılmaksızın usulen basenet verilir. Bun
ların sarfiyat evrakı bilâhare meclisi idarece görülür. 

Madde 7. — Bağdat Demiryolunun varidatından 
fazla tahakkuk edecek masarifi ileride idareteyn bey
ninde hesabı rüyet edilmek üzere Anadolu Demiryolu 
hâsılatından tesviye edilecektir. 

Madde 8. — İdarenin bilumum sarfiyatı vizeye ve 
Usulü Muhasebe! Umumiye Kanununa tabi değildir. 

Madde 9. — Varidatın istifasına esas olan tarife ve 
nispetler tebeddül etmemek üzere 1341 senesi martın
dan itibaren masraf ve vezne muamelâtından lira esas 
ve kuruş onun kesri itibar edilecektir. Yirmi para ve 
ondan noksan küsurat tay ve fazlası kuruşa iblâğ olu
nacaktır. 

Madde 10. — İşbu kanun ahkâmı 1 Mart 1341 ta
rihinden muteberdir. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Na
fia Vekili memurdur. 

Başvekil Müdafaa! Milliye Vekili 
İsmet Recep 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mahmut Esat Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü Hasan Hüsnü 
Maarif Vekili Nafia Vekili 

Hamdullah Suphi Süleyman Sırrı 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Mehmet Sabri Ali Cenan! 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Adnan 

Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdiriyeti Umumi» 
yesine merbut Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 
'Sermüfettişliğinin 1341 senesi bütçe lâyihasıdır 

Madde 1. — Merbut A cetvelinde gösterildiği veç
hile Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Sermüfettişliğinin 
1341 senei maliyesi masarifi umumiyesi (256 635) 
lira olarak gösterilmiştir. 

Madde 2. — Îdarei mezkûrenin senei merkûme 
varidatı merbut (B) cetvelinde muharrer olduğu veç
hile (300 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3. — Mezkûr idarenin nizamname! esasisi 
ile muayyen ve hükümetçe musaddak bulunan bilcüm
le hâsılat ve varidatın usulü meriye ve nizamatı mah-
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susasına tevfikan 1341 senei maliyesi zarfında dahi 
cibayet ve istifasına devam olunacaktır. 

Madde 4. — işbu bütçe 1341 senesi mart iptida
sından 1342 senesi şubat nihayetine kadar tam oniki 
aylık hidemat ve tahsisatı ihtiva eder. Müddeti mez-
kûre zarfında tahakkuk edipte tesviye olunamayan 
matlubat ertesi sene nisan nihayetine kadar tediye 
olunabilir. Ondan sonra tahakkuk eden düyunat ertesi 
sene bütçesine - sabıka düyunu - namiyle rakamsız 
olarak vazolunacak faslı mahsustan ita olunur. 

Madde 5. — Füsul ve mevat beyninde münakalet 
müdüriyeti umümiyesinin teklifi ve meclisi idarenin 
tasvibi ile icra olunur. 

Madde 6. — Varidatın istifasına esas olan tarife ve 
nispetle tebeddül etmemek üzere 1341 senesi martın
dan itibaren masraf ve vezne muamelâtında lira esa
sı ve kuruş onun küsuru itibar olunacaktır. Yirmi pa
ra ve ondan noksan küsurat tay ve fazlası kuruşa ib
lağ olunacaktır. 

Madde 7. — İdarenin bilumum sarfiyatı vizeye ve 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. 

Madde 8. — işbu kanun ahkâmı 1 Mart 1341 ta
rihinden muteberdir. 

Madde 9. — işbu kanunun icrasına Nafia Vekili 
memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan HüsnS 
Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Adnan 

1341 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresi Bütçe Kanunu 

ve 
Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve 

Rıhtım İdaresi fevkalâde Bütçe Kanunu 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa li

man ve Rıhtım idaresinin 1341 senesi bütçesi en
cümenimizin 8 . 4 . 1341 tarihli mazbatası üzerine 

ittihaz olunan karara tevfikan hükümetçe tevdi ve 
Heyeti Umumiyece encümene havale edilmekle Nafia 
ve Maliye Vekilleri encümenimizden gösterilen lüzum 
üzerine Nafia Encümeninden intihap olunan Encü
men Reisi Trabzon Mebusu Muhtar; Beyefendinin hü
zün1. ile tetkik olundu. 

İlk defa olarak Meclisi Âliye takdim olunan işbu 
bütçenin 1340 senesi sarfiyatı katiye ve varidatı hak-
kikiyesi nazarı dikkate alınarak tanzim ve hattın mec
lisi idaresincede tetkik ve kabul edildiği görülmüş
tür. İdarei mezkûrenin 1340 senesi bütçesi tahsisatı 
munzamma ile beraber (5, 576, 463) liradır. Buna mu
kabil 1341 senesi bütçesi (5, 904, 800) liradır. Arada 
(328, 337) lira kadar fazlalık vardır. 

1340 senesi yekûnunda emanat reddiyatı için 
(120 000) lira dahil bulunduğundan mukayese için bu
nun da tenzili icap etmektedir. Bu suretle iki bütçe ara
sında (448 337) liralık bir fark vardır. 1340 Bütçesinde 
bazı maaş ve masarif altı veya yedi aylık,mevzu ol
duğu cihetle bunlar senelik hesap edildiği takdirde ara
daki farkın takriben (300 000) liradan ibaret bulundu
ğu görülür. 

1341 Senesinde banliyöde (32), Haydarpaşa -
Eskişehir arasında (4) yolcu (8) marşandiz, Eskişehir-
Ankara arasında (4) yolcu (4) marşandiz (2) kurs, 
Eskişehir - Konya arasında (2) yolcu (4) Marşandiz, 
Konya - Yenice arasında (2) yolcu (4) Marşandiz ka
tarı ile her seksiyon için bir ameliyat katarı seyrü
sefere vazedildiği ve bütün bu trenlerin senevî üç bu
çuk milyon kilometre katedeceği ve Haydarpaşa li
man ve rıhtımında yeni antrepolar açılacağı hesap edil
miş olmasına nazaran aradaki fark şayanı istiksar de
ğildir. 

Varidata gelince: 1340 Senesinin (6 566 050) lira 
tahmin edilen varidatına mukabil 1341 senesi için 
(7 692 000) lira varidat tahmin edilmiştir ki bu vari
datın 1340 senesindeki tahsilata nazaran tamamen ta
hakkuk edeceği ve hatta Suriye hududunda pasaport 
ve gümrük muamelâtının sureti icrası ve doğru yolcu 
nakliyatı temin edildiği ve 1341 senesi hâsılatı feyizli 
olduğu takdirde bu miktarın çok fevkinde varidat el
de edileceği ümit edilmektedir. 

Suriye ve Halep ile İstanbul arasında doğru yolcu 
nakliyatı başladığı surette hem ücreti nakliyenin eh-
veniyeti ve hem de arzu edilen günde hareket ve İstan
bul'a daha az bir zamanda muvasalat imkânının hu
sulü dolayısiyle vapurlarla rekabet kabil olacak ve bu 
yüzden yolcu nakliyatı artacaktır. 1340 Senesi hubu
bat nakliyatı yalnız Haydarpaşa için takriben (16 000) 
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tona baliğ olmuştur ki Anadolu hattı hemen hemen 
hiç bir sene bu kadar az zahire nakletmemiştir. Filha
kika Haydarpaşaya: 

1899 Senesinde takriben 28 000 ton 
1900 Senesinde takriben 102 000 ton 
1906 Senesinde takriben 152 000 ton 
1907 Senesinde takriben 117 000 ton 
1912 Senesinde takriben 163 000 ton 

. 1913 Senesinde takriben 109 000 ton 
1914 Senesinde takriben 94 000 ton 
1915 Senesinde takriben 130 000 ton zahire 

nakledilmesine nazaran 1340 senesindeki miktarın pek 
az olduğu tezahür eder (diğer senelerin istatistiklerini 
elde etmek için vakit bulunamamıştır.) 

Şimendiferler varidatının en mühimmini seyri ha
fif nakliye ücretleri teşkil etmekte olmasına naza
ran 1341 senesinde mahsulât ve zahire nakliyatının 
kaviyen ümit edilen tezayüdü dolayısıyle varidatın 
tahmine nispetle mühim surette artacağı şüphesiz
dir. 1340 senesi Müvazenei Umumiye Kanunu ile as
kerî nakliyatta tesviye ilga edildiği halde ciheti as
keriyece tesviyeden farklı görülmeyen kuruşlu mazba
talar tevdii suretiyle nakliyat yapıldığı tetkikat es
nasında anlaşılmıştır. Bu usul, tesviye usulünü bir 
şekli diğerde idameden manayi mutazammın olma
dığı cihetle muvafık görülmemiş ve nakliyatı aske
riyenin daima peşin para ile tediye edileceği Mali
ye Vekili Hasan Beyefendi tarafından taahhüt edil
miş olduğundan, tekerrürüne meydan verilmemesi 
için bu bapta Nafia ve Müdafaa! Milliye Vekillerinin 
de nazarı dikkatleri celp edilmiştir. 

Masarif atın varidatı umumiyeye nazaran nispeti 
yani işeltme emsali Anadolu Demiryollarında zirde 
görüleceği veçhile % 72,40'dır. 

1341 senesi Bütçesi 
Varidat 

Lira 

7 692 000 Yekûnu umumî 
300 000 Haydarpaşa Liman 

Rıhtım İdaresi 
ve 

Masarif 
Lira 

5 904 800 

261 500 

7 392 000 

49 900 Derince Limanı 

7 342 100 

5 

— 

5 

643 200 

40 000 

603 200 

Varidat 
Lira 

70 000 Sıhhiye tevkifatı 

7-272 100 
973 200 Bağdat 

6 298 900 

Masarif 
Lira 

70 000 

5 533 200 
973 200 

4 560 000 

100 X 4 560 000 
72,40 

6 298 900 
Birçok memleketlerde işbu nispet bu miktarın fev

kinde bulunmuştu. Ezcümle Fransa'nın Harbi Umu
miden evvel ve sonra işletme emsallerini müşir cetvel 
bunu müeyyit bulunmakta ve bu hattaki vaziyet şa-
yani memnuniyet görülmektedir. 

(1925 senesi Dönon'un şimendifer muhtırasından) 
İşletme emsali 

Şirketler 1913 1922 1923 

•OL 89 
82,4 

yo 
% 
OL 

96 
103 
90 % 

85,5 
89 
94 
87 

Şimal % 62 % 90 
Şark % 61 % 82 
Paris-Liyon-Medi-
trane ı% 57 
Paris-Orlean % 59 
Midi % 54 
Vasati emsali % 59 

Envai masarif : 
Birinci fasıl : Memurin ve müstahdemin, amele, 

bekçi ve hammal maaş ve yevmiyeleri ile Meclisi İda
re aidatı, mütehassıslar ve maiyeti ücuratı ve ikrami
ye maddelerinden mürekkep olup (2 662 700) lira ola
rak teklif edilmiştir. 

1340 senesinde verilen maaş, ücurat ve yevmi
yelere nazaran (237 879) lira kadar bir fazlalık mev
cutsa da yukarıda da arz ve izah edildiği üzere sey
rüsefer ve makine adetlerinin tezayüdünden hafta 
tatilleri ile Harbi Umumiden beri temin edilemeyen 
nizmanameye müstenit senelik mezuniyetin temini 
ve bugünkü faaliyet ve ihtiyaca nazaran gayri kâ
fi görülen Eskişehir atelyesinin tevsii dolayısıyle 
bilhassa umuru cerriye ve hareket ve mağaza ve Hay
darpaşa liman ve rıhtım kadrolarının tezyidinde gö
rülen zaruretten ve 1341 senesindeki zamaim ile her 
memurun müddeti muayyenesi zarfında verecekleri 
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imtihanı müteakip müstahak oldukları terfii niza
miden münbais bulunmuştur. 

1918 senesinde ş'irket zamanında demiryollar 
idaresinde Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir - Ka
rapınar hatlarında sanatkâr ve işçiler hariç olduğu 
halde, mevcut (5 190) memur ve müstahdeme karşı 
1341 senesi kadrosunda (4 827) memur ve müstah
dem dâhildir. 

Şirket zamanında şimdiki gibi muntazam ve müte
madi gece seferleri de mevcut değildi. Bilhassa hali
hazırdaki memurin ve müstahdeminin hemen kâffe-
si şimendifercili ğe yeni intisap etmiş olup şirket za
manındaki memurlar senelerden beri hizmete alış
mış mücerrep kimseler bulunduğu ve şehir istasyon
larındaki memurin ve müstahdemin adedi Hafta Ta
tili Kanunu mucibince altıda bir tezyit edildiği halde 
bugünkü memurin mevcudunun şirket zamanındaki 
mevcuttan 363 kişi eksik bulunması şayanı memnuni
yet görülmüştür. 

Kadrodaki maaşlara gelince:. Zirdede gösterildiği 
veçhile tespit ve kabul edilen mekadir Türkiye'de 
bulunan ecnebi şimendifer idarelerindeki mümasille
rinden sarfınazar Ankara - Sivas hattı için kabul edi
len kadro miktarından da fazla bulunmamaktadır. 

Asgarî Azamî 
Sıfatı memuriyeti kuruş kuruş 

Sıfatı memuriyeti 

Müdiri umumî 
Müdiri umumî muavini 
Rüesa 
Rüesa muavinleri 

502,50 
245,00 
212,50 
140,00 

Şube müdürleri ve kalem amirleri 98,75 
Mühendisler 98,75 
Etibba 98,75 

291,25 
212,50 
158,75 
140,00 
158,75 

1341 senesi kadrosuna nazaran tespit olunan asgarî 
ve azamî maaşatı irae eder cetveldir 

Memurin : 
Birinci sınıf memru 
ikinci sınıf memur 
Üçüncü sınıf memur 
Muhasipler : 
Birinci sınıf muhasip 
ikinci sınıf muhasip 
Üçüncü sınıf muhasip 
Şakirdler 

8 005 
6 505 
5 000 

8 550 
.7 505 
6 000 

150 

9 425 
8 000 
6 500 

9 875 
8 750 
7 500 

200 

Hademeler 
Bekçiler 
Hammallar 

Mevkif memurları 
Birinci sınıf mevkif memuru 
ikinci sınıf mevkif memuru 
Üçüncü sınıf mevkif memuru 
Hareket memurları : 
Hareket memuru 
Gişe memuru 
Muhabere ser memuru 
Muhabere memuru 
Hareket şakirdi 
Kopyacı 
Manevracı 
Birinci sınıf manevracı 
ikinci sınıf manevracı 
Makasçı 
Birinci sınıf anbar memuru 
ikinci sınıf ambar memuru 
Üçüncü sınıf ambar memuru 
Ser puantör 
Taksatur 
Puantör 
Hammal başı 
Lambacı 
Birinci sınıf katar memuru 
İkinci sınıf katar memuru 
Üçüncü sınıf katar memuru 
Kondöktör 
Gardofüren 
Tatar muayene memurları 
Depo müdürleri 
Depo müdür muavinleri 
Birinci «sınıf makinist 
ikinci sınıf makinist 
Mezun ve imtihanlı ateşçi 
Ateşçi 
Gece ateşçileri 
Pompacı 
Pompa revizorü 
Gardovagon 
Kömürcü 

Asgarî 
kuruş 

Azamî 
kuruş 

(Maktu yevmiye) 
100 
100 
100 

arı 
8 975 
7 505 
6 000 

175 
150 
200 
150 
125 
125 

5 500 
155 
125 

8 975 

7 505 
6 000 
5 500 

150 
125 
125 
100 

7 000 

6 000 
125 
125 
100 

6 500 
8 750 
8 750 
8 005 
6 000 

165 
120 
110 
110 
190 
120 
100 

150 
150 
125 

10 325 
8 970 
7 500 

200 
200 
225 
200 
150 
150 

7 500 
200 
150 

10 325 
8*970 
7 500 
6 500 

200 
150 
150 
175 

8 000 
7 000 

• 5 750 
150 
150 

8 975 
13 000 
11 000 
10 325 
8 000 

20G 
165 
150 
165 
215 
150 
125 

I : 109 
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Sıfatı memuriyeti 

Silici 
Lavajcı 
Birinci sınıf revizör 
İkinci sınıf revizör 
Fabrika şube amiri 
Fen memurları 
Fen kalemine memur mühendis
ler 
Ressam 
Müfettişler ve kalem fen amir
leri 
İhtiyat ve kısım fen memurları 
İhtiyat fen memur şakirdi 
Fırka çavuşları 
Şube gece bekçileri 
Geçit bekçileri 
Yol bekçileri 
Telgraf fen memurları 
Telgraf fen memurları şakirdi 
Telefon muhabere memuru 
Telgraf çavuşu 
Telgraf çavuşu muavini 
Ziraat çavuşu 
Bahçivan 
Ziraat amelesi 

Asgarî 
kuruş 

100 
125 
205 
150 

8 750 
5 000 

8 750 
5 000 

14 000 
5 000 
5 000 

110 
100 
90 

100 
5 000 

150 
125 
125 
100 
125 
125 
100 

Azamî 
kuruş 

125 
150 
250 
200 

14 000 
9 875 

14 000 
8 975 

20 250 
10 775 
6 500 

200 
115 
140 
125 

9 875 
175 
150 
150 
125 
175 
150 
125 

Sanatkâr ve işçi ücret ve yevmiyeleri kadroya 
dahil olmayıp bunlar öteden beri müteamil olduğu 
üzere masarif meyanında çıkardıkları işin mahiyet 
fiyatına nazaran bütçeye masraf kaydedilmekte ve 
hesapları muayyen usul dairesinde tutulmaktadır. 

Bu fasıl meyanına dahil beşinci heyeti müşavere 
maddesini mukavelenameye merbut Avrupa'dan celp 
edinlen mütehassıslar ile bunları maiyeti ücuratı 
maddesi olup eîyevm şehrî altışar yüz lira ücretli üç 
ve (1 800) İsviçre Frank'ı ücretli bir ki cem'an dört 
mütehassıs mevcuttur. İki mütehassısın daha celbi 
mukarrerdir. 

Altıncı ikramiye maddesinde yüz otuz bin lira va
zifelerinde fevkalâde ehliyet ve liyakat gösterenlerle 
vazife esnasında malul ve mecruh olanlara ve aile
lerine müddeti hizmetlerine göre verilecek ikramiye 
ve aynı zamanda diğer şirketlerde kabul edildiği 
veçhile memurin temettüü karşılığı olarak mevzu 
bulunmuştur. 

ikinci Fasıl — Masarif faslı olup birinci madde 
harcırah ve kilometre ikramiyeleridir. Bunlar olbap-

taki talimatnamelerine tevfikan teftiş esnasında me
murine verilen yevmiyelerden ve katar memurininin 
kilometre ve ikramiyelerine karşılık olarak mevzu
dur. 

ikinci Madde — Davet vukuunda kongrelere iş
tirak ve lüzumu halinde Avrupa'daki şimendifer 
müessesatını tetkik için izam edilecek memur masa
rifine mukabil (5 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Üçüncü memurin hane kiraları ve mebani icarı 
maddesine mevzu (40 800) liradan (20 000) lirası Hay
darpaşa rıhtımındaki garın rıhtım idaresine verilen 
kirasıdır ki varidat bütçesinde aynen gözükmektedir. 
Mütebaki (20 800) lirası mebani talimatnamesi mu
cibince idarece mevakif civarında ikamete mecbur 
edilen memurini faaleye idare mebanisinde yer gös
terilemediği takdirde idarece tespit edilen ve meva
kif civarında bulunan mıntıka dahilinde ikamet şar-
tıyle ve memurun derecesine göre şehrî azamî yir
mi liraya kadar verilen mebaliğden ibarettir. Ma
mafih noksan mebani fevkalâde bütçeden peyderpey 
ikmal edilmekte olduğundan bu tahsisatın bir iki 
sene sonra bütçeden kaldırılacağı tabiîdir. Bu me-
yanda Yenice İstasyonunun kirası da dahildir. 

Dördüncü madde idarenin bilumum kırtasiye ve 
evrakı matbua ve kitap bedeli tahsisatı olup 1340 
sarfiyatına nazaran (51 400) lira teklif edilmiştir. 

Beşinci madde demirbaş eşya, atelye, ziraat ve 
sıhhiye âlât ve edevat ve levazımı tamir, tecdit ve 
tedariki masarifi olup 1340 senesi sarfiyatına naza
ra n(60 500) lira teklif olunmuştur. 

Altıncı madde 1340 senesi sarfiyatına göre vazedil
miştir. 

Yedinci madde masariften en mühimmini teşkil 
eden mahrukat, yağ ve mevadı müstehlike masrafı 
olup senevî makinelerin (3,5) milyon kilometre kat 
edeceğine ve her kilometrede (17) kilo kömür sar-
fedileceğine göre hesap edilerek atelyelerle bilumum 
mahrukat ve tenvirat masarifi de ilâve olunarak 
1 254 600) lira teklif edilmiştir. 

Sekizinci Madde — 1341 senesinde (50) lokomo
tif (120) yolcu ve furgon (750) yük vagonu tamir 
edileceği hesap olunarak (706 300) lira teklif edil
miştir. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler tamiratı müte
madiye karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Onbirinci Madde — 1340 senesi sarfiyatı nazarı 
dikkate alınarak (132 900) lira olarak teklif edilmiş
tir. 
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önbeşinci Madde — Ankara - Sivas, Yenice -
Nusaybin, izmir - Kasaba hatları vagonlarının Ana
dolu hattındaki tatili edevat ücretinin Anadolu - Bağ
dat idaresi vagonlarının mezkûr idareler hatlarında 
tatili edevat ücretinden mütebakisi mukabili olup 
Ankara - Sivas hattı vagonlarının Anadolu hattında 
yüklü bulundukları zaman yevmî bir lira ücret itası 
dolayısıyle geçen seneye nazaran (7 000) lira fazla-
sıyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

On üçüncü Madde — Kaza tazminatı ile eşyayı 
ticariye haşarat ve zayiatına mukabil işletme nizam
namesi mucibince verilecek tazminat için (8 000) li
ra teklif olunmuştur. 

Ondördüncü Madde — Masarifi mehakeme; ida
re namına ikame olunacak davalar masarifine muka
bil (2 000) lira teklif edilmiştir. 

Önbeşinci Madde — İstikraz suretiyle hükümet
ten alınan mebaliğ ile banka faiz ve komisyonları 
karşılığı olarak (29 000) lira teklif olunmuştur. 

Onaltıncı Madde — Bilumum zarar ve ziyan mu
kabili olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

Onyedinci Madde — Haydarpaşa'daki Şimendifer 
Mektebi talebesinin iaşe masarifine ve Eskişehir'de 
memurin çocukları için idarece açılacak leylî mek
tebe muavenet için (7 000) lira teklif olunmuştur. 

Onsekizinci Madde — İdare mebani ve edevatı 
muharrike ve müteharrikesi ile malzemesinin sigor
tası ile sigorta sermayesi olarak (50 000) lira teklif 
edilmiş ve bunun (25 000) lirası sigorta sermayesine 
muhtes bulunmuştur. 

Ondokuzuncu Madde — Bilumum masarifi mü
teferrika ve mütenevvia mukabili olarak geçen sene-
ki sarfiyata nazaran (55 500) lira teklif edilmiştir. 
Derince limanının tahmil tahliye masarifi, gişe me
murları tahsisatı bu meyanda dahildir. 

Onüçüncü fasıl — iki maddeden mürekkep olup 
birinci maddesi müdiriyeti umumiyece yapılacak 
masarife mukabil (2 000) lira olarak ve ikinci mad
desi gayrı melhuz masarif mukabili (7 500) lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Hulâsa; 1341 senesi bütçesi (5 904 800) lira ola
rak Encümenimizce kabul edilerek Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Bütçe Kanunu Esbabı Mucibe Lâyihası 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 

liman ve rıhtım idaresinin muntazam bir surette iş
letilmesini temin için müessesei hususiye suretinde 
idaresi lâzimeden bulunmuş ve esasen Meclisi Âlice 
de 2 2Nisan 1340 tarihli kanunla bu esas kabul edil

miş olduğundan bütçesi Meclisi Millînin tastikine 
arz edilmekle beraber idarenin müessesatı hususiye 
ahkâm ve kavaidine tabi tutulması zarurî görüldÜT 
günden bütçe kanununun bu esas dairesinde tanzimi 
encümenimizce müttefikan kabul edilerek teklifi ka
nunî ona göre tertip edilmiştir. Ancak lâyihai kanu-
niyenin beşinci maddesinin «idarenin bilumum maaş 
ve masarifinin Divanı Muhasebatın vizesine ve Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmıyacağı». 
hakkındaki birinci fıkrası müttefikan kabul edilmiş
se de usul ve taammülüne tevfikan tanzim edilecek 
hesabı katinin Divanı Muhasebatça veyahut Muva-
zenei Maliye ve Nafıa Encümenlerinden mürekkep 
teşekkül edecek heyette tetkiki hususunda encümeni
mizce itilâf hasıl olamamıştın Azadan bir kısmı 22 
Nisan 1340 tarihli kanunda müdiriyeti umumiye he
sabı katisinin tetkik ve tastiki meclisi idareye veril
miş olduğundan idare ve usul ve nizamat ve tali
matına tevfikan tanzim edilecek idare hesabının Di
vanı Muhasebatça diğer kısamda muhasebe ile bera
ber meclisi idarenin de ibrası ve binaenaleyh hesaba-
tın ve yapılan işlerin idarî kısmı da dahil olduğu hal
de daha vasi bir sahada tetkiki lüzumuna kail ola
rak bilançoyu müştereken tetkik ve tastik eylemesi 
noktai nazarını kabul etmiş ve her iki noktai nazar
da tesavii ârâ zuhur eylemiş olduğundan bu iki su
rete göre tanzim olunan teklifi kanuniden birinin 
tercihi Heyeti Umumiyenin takdirine arz olunmuş
tur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Saruhan Mebusu 
Reşat 

1341 senesi Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtım İdaresi Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Merbut (A) cetvelinde muharrer bu

lunduğu veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtımının 1341 senei maliye
si varidatı (7 692 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve Hay
darpaşa liman ve rıhtımının 1341 senei maliyesi ma
sarifi umumiyesi (5 904 800) lira olarak tayin olun
muştur. 

Madde 3. — Mezkûr demiryollar ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idarelerinin bilcümle varidat ve hâ
sılatının usulü meriye ve nizamatı mahsusasına tev
fikan 1341 senei maliyesi zarfında dahi cibayet ve 
istiyfasına devam olunacaktır. 
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Madde 4. — İDerince limanında Haydarpaşa li

manı tarifesi tatbik edilecek ve Haydarpaşa limanın
da olduğu gibi tarifei asliyenin beş misli üzerinden 
ücret istiyfa edilecektir. 

Madde 5. — İşbu bütçe 1341 senesi Martı ipti
dasından 1342 senesi Şubatı nihayetine kadar tam 
on iki aylık hidematı ve tahsisatı ihtiva eder. Müd
deti mezkûre zarfında tahakkuk edip te tesviye olu-
namıyan matlubat ancak ertesi sene Nisanı nihaye
tine kadar tediye olunabilir. 

Madde 6. — Mevat beynindeki münakalât ile fa
sıl yekûnunu tecavüz etmemek şartıyle kadroların ter
tip ve tadili müdiriyeti umumiyenin teklifi ve mec
lisi idarenin tasvip ve tastiki ile icra olunur. 

Madde 7. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi, fazla varidatın
dan (700 000) lirasını ihtiyat malzeme idharına tah
sis edebilir. 

Fazla varidatın ihtiyat malzeme idharına tahsis 
edilen miktardan artan kısmı fevkalâde bütçe masa
rifine karşılık ittihaz olunur. 

Madde 8. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtımına ait mübayaat ve mü-
nakasaalar meclisi idarece tanzim edilceek talimat
nameye tevfikan müdüriyeti umumiyece icra olunur. 

Madde 9. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi muamelâtı da
hiliyesinde ve eşhas ve müessesat ile münasebatında 
hususî müessesat ahkâm ve kavaidine tabidir. Me
murin ve müstahdemini hakkında da aynı ahkâm 
caridir. Ancak hükümetçe tayin edilmiş ve şimdiye 
kadar aidatı tekaüdiye itası ile mükellef tutulmuş 
olan memurin arzu ettikleri takdirde kemâkân tekaüt 
aidatı ita edebilirler. 

Madde 10. — (Adliye Encümeninin malumat ve 
muvafakati munzamdır.) 

Demiryollar umuru zabıta nizamnamesine muga
yir harekâtta bulunanlar hakkında demiryol idare
lerince usulen tanzim edilen zabıt varakaları sahte
likleri sabit olmadıkça muteber ve mamulünbih ve
saikten maduttur. Ancak nizamnamede muharrer 
cinayetler hakkında tanzim edilen zabıt varakaları 
ahkâmı umumiyeye tabidir. Demiryol işletme mua
melâtına muhalif vuku bulan efalden dolayı tanzim 
olunan zabıt varakalarının mahakim veya müddei 
umumiliğe tevdii üzerine hukuku umumiye davası 
müddeiumumilik tarafından ikame olunur. Demiryol 
idarelerinin efali mezkûreden mütevellit hukuku şah-
siyesi dahi mezkûr idarelerin takiplerine mahal ol

maksızın zabıt varakasına merbut ve ücreti nakliyeyi 
tazammun eden muhtıralar üzerine işbu hukuku umu
miye davasıyle aynı zamanda tahtı hükme alınır. 

Madde 11. — Varidatın istifasına esas olan tarife 
ve nisbetler tebeddül etmemek üzere işbu kanunun 
tarihi neşrinden itibaren lira esas ve kuruş onun kes
ri itibar ve varidatta ve devlet namına cibayet olunan 
vesaiti nakliye vergisinde küsurat kuruşa iblâğ olunur, 

Madde 12. — İdarenin bilumum maaş ve masarifi 
Divanı Muhasebatın vizesine ve Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununa tabi değildir. Şu kadar ki demir
yollar idaresi usulü hesabiyesine göre tanzim edilecek 
idare hesabı Divanı Muhasebatça rüyet olunur. «x» 

Çatalca Konya 
Şakir Fuat 

Ertuğrul Gaziantep 
Fikret Remzi 

Sivas 
Halis Turgut 

Madde 12 — İdarenin bilumum maaş ve masari
fi Divanı Muhasebatın vizesine ve Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununa tabi değildir. Şu kadar ki 22 Ni
san 1340 tarhili kanunun dördüncü maddesi muci
bince meclisi idarece tetkik ve tastik edilecek hesa
bı katiyi Muvazenei Maliye ve Nafia Encümenleri
nin iştirakiyle teşekkül edecek heyet derecei nihaiyede 
tetkik ve tastik* eder. Mezkûr heyet demiryollar ve 
liman ve rıhtım idaresi muamelâtını tetkik etmek üze
re her sene iptidasında iki müfettiş intihap eder. İda
renin varidat ve masarifi umumiyesiyle mizanı umu
misinin kuyut ve vesike istinaden tetkiki ve bilançonun 
tastiki zikrolunan heyete aittir. 

İşbu .tastik muamelâtı meclisi idarenin bilançoyu 
heyete arzı tarihinden itibaren bir ay zarfında ikmal 
olunur. 

Nafia Encümeni 
Namına Encümen Reisi Mersin 

Trabzon Niyazi 
Muhtar Zonguldak 
İsparta Ragıp 

Mükerrem Niğde 
Sarıılıan Galip 

Reşat 
Madde 13. — İşbu kanunun ahkâmı 1 Marta 1341 

tarihinden muteberdir. 

«x» Bu madde hakkında iki teklif mevcut olup 
her ikisinde de tarafeynin noktai nazarlarına göre tes
pit olunan şekiller Meclisi Âlinin takdirine arz olun
muştur. 
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Madde 14 
liye, 

Fasıl 

1 

2 

. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ma-
Nafia ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Madde 

1 
2 
3 
4 
5 ' 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

Varidat Bütçesi (A) Cetveli 

1341 Senesi 
Varidatı 

Nevi Varidat Muhammenesi 

Yolcu 
Seyri seri ve bagaj 
Seyri hafif 3 
Tahmil ve ihraç 
Nakliyatı askeriye 
Kantariye 
Tatili edevat 
Ardiye 

Birinci faslın yekûnu 7 

İşletme ve zabıta cezası 
Eşcarı müsmire satış ve icarı 
Hâsılatı mütenevvia 

İkinci faslın yekûnu 

Lira 

2 675 000 
273 000 
715 000 

69 500 
500 500 
11 200 
12 600 

1 400 

258 200 

6 800 
5 000 

12 000 

23 800 

Fasıl 

3 
4 
5 

Madde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

* 7 
8 
9 

10 
11 
12 

Nevi Varidat 

Sıhhiye tevkifatı 

1341 Senesi 
Varidatı 

Muhammenesi 
T,ira 

Derince limanı varidatı 
Haydarpaşa liman ve 

Palamar 
Rıhtım 
Tahmil ve ihraç 
Demiryolu ücreti 
Kantariye 
Ardiye 
Varidatı muhtelife 
Bedeli icar 
Su satışı 
Cerri sefain 
Duba icarı 
Elektrik satışı 

Beşinci faslın yeki 

Yekûnu Umumî 

rıhtımı 

înu 

70 000 
40 000 

varidatı 
7 500 

90 000 
105 000 

8 000 
18 000 

8 000 
1 500 
2 500 
2 000 
5 000 
5 000 

25 000 

300 000 

7 692 000 

Fasıl Madde 

Masarif Bütçesi (B) Cetveli 

Nev'i muhassesat 

Maaşat, ücurat ve yevmiyeler 
Memurini daime ve muvakkate ve Şimendifer Mektebi muallimleri maaş ve 
ücuratı 
Daimî ve muvakkat memurin ve müstahdemin amele ve hamal ve bekçi ücret ve 
yevmiyeleri 
Meclisi idare 
Meclisi idare kalemi maaş ve ücurat 

.Heyeti müşavere ve maiyeti maaş ve ücuratı 
İkramiye 

Birinci faslın yekûnu 
Masarif 
Harcirah ve kilometre ve ikramiyeleri (Şimendifer Mektebindeki katar memur
ları ikramiyeleri dahildir) 
Avrupaya tetkik ve tetebbu masrafı 
Memurin hane kiralan ve mebani icarı 
Kırtasiye, evrakı matbua ve kitap bedeli 
Demirbaş eşya, atelye, ziraat ve sıhhiye alât ve edevatı ve levazım tamir, tecdit 
ve tedariki masarifi 

Lira 

956 500 

1 507 300 
15 000 

3 900 
50 000 

130 000 

2 662 700 

221 100 
5 000 

40 800 
51 400 

60 500 



Fasıl Madde 

- â ö -
Nev'i muhassesat Lira 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

Posta, telgraf ve telefon ücuratiyle akçe nakliyesi ve ilânat masarifi 
Mebani ve edevatı muharrike ve müteharrike mahrukat yağ, tenvirat ve tathiratı 
vesair mevadı müstehlike masarifi 
Edevatı muharrike ve müteharrike tamiratı 
Hat ve telgraf hatlarının tamir masarifi (köprüler dahildir) 
Mebani tamiratı 
Lokomotiflerin manevre masarifi telgraf ve işaratı elektrikiye, dinamo, akümü-
lâtör ve asansör masarifi 
Transit vagonlarının tatili edevatı 
Kaza ve eşyayı ticariye haşarat ve zayiat tazminatı 
Masarifi muhakeme 
Faiz ve komisyon 
Zarar ve ziyan 
Şimendifer Mektebi iaşe masrafına ve memurin ve amele çocuklarına mah
sus mektebe muavenet 
Sigorta ücret ve sigorta sermayesi 
Masarifi müteferrika ve mütenevvia 

İkinci faslın yekûnu 
Masarifi mütenevvia 

1 Masarifi temsiliye 
2 Masarifi gayri melhuza 

Üçüncü faslın yekûnu 

Yekûnu umumî 

4 500 

1 254 600 
706 300 
536 000 
53 000 

132 900 
10 000 
8 000 
2 000 
29 000 
5 000 

7 000 
50 000 
55 500 

3 232 600 

2 000 
7 500 

9 500 

5 904 800 

Anadolu - Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıh
tım tdaresi 1341 senesi fevkalâde bütçesi esbabı mu

cibe lâyihasıdır. 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa li

man ve rıhtım idaresi mebani ve müessesatı ile âlât 
ve edevatının tamir, tecdit ve ıslâhı için 22 Nisan 1340 
tarih ve 507 numaralı Kanunla beş senede zarfına 
mezuniyet verilen onbeş milyon liraya mahsuben 
1340 senesinde idarece zirde gösterildiği veçhile, 
«2 751 905>y lira sarf edilmiş ve 1341 senesinde de 
«5 000 000» lira sarfı zaruri görülmekte bulunmuş 
olduğundan kısmen Hükümetçe muhasses mebaliğden 
ve kısmen fazla varidattan sarfiyat icra edilmekle 
beraber mevcut açığın istikraz veya mübayaat ve in
şaatın kredi ile yapılması suretiyle kapatılmasını te-
m'inen bu hususta idareye salâhiyet itası muvafık gö
rülmüş ve bu esas dâhilinde tanzim edilen fevkalâ
de bütçe Kanunu Heyeti Umumiyeye takdim kılın
mıştır. 

Saruhan 
Reşat 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım İdaresinin 1340 senesi fevkalâde bütçesinden 
yapılan sarfiyatı müşir cetvelidir. 

Lira K. İzahat 

443 548 68 Lenike Hofman fabrikasından mu
bayaa olunan on lokomotif, yedi 
tender, beş araba bedeli 

240 321 38 Eşvatekvif fabrikasından muba
yaa olunan maatender beş makine
nin bedeli 

396 721 50 Eşvatekvif fabrikasından muba
yaa olunan maatender on makine 
bedeli 

164 577 68 Vegman fabrikasından mubayaa 
olunan altı yolcu arabası 

471 696 44 Afep şirketi vasıtasiyle Dendel fab
rikasından alınan ray ve teferruatı 
asmanı 
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Lira K. izahat 

77 813 

8 622 

17 348 
77 450 
174 187 
66 039 

409 404 

21 552 

2 751 905 

35 988 49 Hanomag fabrikasında tecdiden ta
mir ettirilen altı lokomotif kazanı
nın ücreti tamiriyesi 

29 542 07 Henştel fabrikasında tecdiden ta
mir ettirilen altı lokomotif ücreti ta-
miriyesinin birinci nısfı ile rubu 

117 089 36 Henştel Göne Hokofi Hote fabrika
sında imal ettirilen demir köprü 
malzemesinin üç partisinin c/c 8 ile 
dördüncü partisinin % 6'sı 

66 Katarların elektrik tertibatının tec
didi masarifi 

80 Elektrikle müteharrik bir vinç esma-
nının iki sülüsü 

12 Ro hidrolik esmanı 
70 Köprüler masarifi tamiriyesi 
64 Mebani ve su tesisatı masarifi 
47 Haydarpaşa Gar, liman ve hangar 

ve teferruatı masarifi tamiriyesi 
27 Hattın takviyesi için yapılan masa

rif 
88 Mevakif demirbaşının tamir ve tec

didi için yapılan masarif 
14 Yekûn 

Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tım idaresi 1341 senesine mahsus fevkalâde bütçe Ka
nunu 

Madde 1. — 22 Nisan 1341 tarihli Kanunla beş se
ne zarfında sarfedilmek üzere Anadolu demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi mebani ve 
müessesatı ile âlât ve edevatının tamir, tecdit ve ıslâ
hı için muhasses onbeş milyon liradan 1341 senesin
de merbut (A) cetveli mucibince (5 000 000) liranın 
sarfı kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu sarfiyata karşılık olmak üzere 
merbut (B) cetveli mucibince (2 987 200) lira varidat 
tahsis edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu fevkalâde tamirat ve mübayaat 
masarifi ile karşılığı beynindeki açığın temini için de
miryolları idaresi gelecek seneler Nafia bütçele
rine vazedilecek tahsisatla idarenin varidat fazla
larını karşılık göstermek üzere istikraz akd'ine ve 
taahhüdat icrasına ve bu hususta ledelhace Hükü
met de kefalete mezundur. 

Madde 4. — Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım İdaresinin 1341 senesi 

Bütçe Kanununun 5, 8, 9, 11, ve 12 nci maddeleri ah
kâmı işbu fevkalâde bütçe hakkında da meridir. 

Madde 5. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

(A) Cetveli 
5 000 000 Lira masarif (X) 

(B) Cetveli 
1 000 000 Lira 1341 senesi Nafia Bütçesine mev

zu tahsisat 
9Ö0 000 Lira 1340 senesi Nafia Bütçesine mev

zu üç milyon liranın bakiyesi 
1 087 200 Lira idarenin 1341 senesi fazla varidatı 

2 987 200 

Öksüz Yurtları Müdürüyeti Umumiyesinin 1341 senesi 
Bütçesi hakkında Kanun lâhiyası ve Muvazenei Maliye 

Encümeni mazbatası (1/660) 

22 . 3 . 1341 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Darüleytamlar Müdürüyeti Umumiyesinin 1341 
senesi Bütçesi hakkında Maarif Vekâleti Celilesince 
tadilen bittanz'im teklif olunan ve İcra Vekilleri He
yetinin 18 . 3 . 1341 tarihli İçtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden bütçe lâyihası ile müf
redatı ve esbabı mucibe mazbatası sureti .leffen tak
dim kılınmıştır. Muktezasmın ifasına müsaade bu-
yurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Darüleytamlar Müdürüyeti Umumiyesi 1341 senesi 
esbabı mucibe lâyihası 

Darüleytamlar, Maarif Vekâletinden devir ve il
hak olunduğu zaman merkezde natamam bir müdü-

(X) Ciheti sarfı : 
Yol malzemesi, balast, ray ferşiyatı, hat ve köprü

ler takviye ameliyatı, silolar, grenyeler, Başköy köprü
sü, demir köprüler, derince limanı iskelesi, Haydarpa
şa limanı ile mevakifindeki mebani inşaat ve tamiratı 
Eskişehir atelye ve tevsiatı, 

Mübayaat: 13 adet lokomotif, 12 adet yolcu vago
nu ve 4 furgon 2 adet seyyar vinç, ve iki elektrikli va
gon katarı lokomotif ve vagon fevkalâde tamiratı 



rüyeti umumiye teşkilâtı - çoğu bozuk ve noksan ol
mak şartiyle - onsekiz Darüleytam mevcut idi. Bun
lardan biri Trakya'da beşi İstanbul'da, onikisi Anado
lu'nun muhtelif yerlerinde idi. 

Müdürüyeti Umumiye teşkilâtı kadrosunda mu
hasebe müdürü, mümeyyiz, levazım ve ayniyat ve 
muamelât memurları ile veznedardan mâdâsı mün-
haldi. Darüleytamların vaziyetleri ise pek karışık ve 
ciddî bir ıslâh ve tensiike muhtaç idi. Büyük Millet 
Meclisince musaddak 1340 senesi mülhak bütçesin
de mevcut darüleytamlar, 250, 500, 750 mevcutlu ol
mak üzere üç sınıfa ayrılmak ve hepsi için 7 250 tale
be ve 1 005 memur, muallim ve müstahdemin kabul 
edilmiş ve merkeze ait masraflar da dâhil olmak üze
re tekmil hidemat için (1 312 093) liralık tahsisat kon
muş idi. 

Müesseselerin - sınıfı itibariyle tertip olunan - ta
lebe kadroları, mevcut binaların haddi istiabisine 
uygun gelmediğinden tatbikinde çok müşkülâta uğ-
ranılmıştı. Birçok yerlerdeki binaların darlığı veya
hut çok masrafla tadil ve temire muhtaç olması ha-
sabiyle müesseselerin muayyen kadroları kadar ta
lebe kabulüne imkân bulunamamış ve binaenaleyh 
1340 senesi zarfındaki talebe mevcudu altı bini geç
memiştir. Gerek mütemadi muharebelerde memle
ket ve istiklâl müdafaası uğrunda şehit düşenlerin 
gerekse harbin uzaması dolayısıyle hastalık, hicret, 
yangın vesair sebeplerle ölenlerin, kimsesiz ve mil
lete vedia olarak bıraktıkları yüzbinlerce yetimin 
bugün Hükümetin himaye ve şefkatinden başka ehem
miyetli melceleri olmadığına nazaran bunların hiç 
olmazsa mühim bir kısmının müesseselerimizde barın
dırılarak cemiyetimize müfit olacak surette talim 
ve terbiyelerinin temini çok lâzım ve şayanı arzu idi. 
Fakat Darüileylamlara terk ve tahsis edilmiş bulu
nan binaların haddi istiabisinin kifayetsizliği ve bun
ların lüzumu kadar genişletilmeleri veya tamir edil
meleri uzun zamana ve hayli masrafa bağlı bulun
ması, 1341 bütçesinin binaların haddi istiabisine gö
re tanzim edilmesini mucip olmuştur. Merbuten tak
dim kılınan bütçenin birinci faslının birinci mad
desini teşkil eden mekûlâttan 1340 bütçesinde be
her nüfus için yevmiye yirmi kuruştan mahiye altı 
ve senevî yetmiş iki liralık tahsisat konmuşsa da ha-
vayici zaruriye fiyatlarının nispetsiz artması ve umu
mî iaşe buhranı hasebiyle yevmiye yirmi kuruşun 
yetimlerin ancak ekmek parasiyle nihayet bir kap çor
balarına kâfi gelebildiği sarahaten tebeyyün etmiş
tir. Binaenaleyh memleketin her tarafında ekmeğin 
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okkası 25 - 30 kuruşa yükseldiğine nazaran 1341 büt
çesine, iaşe tahsisatı, malî müzayakamız nazarı dik
katten uzaklaştırılmayarak beher nüfus için yevmiye 
otuz kuruş hesabiyle aylığı dokuz ve seneliği 108 li
ra olarak vaz olunmuştur. Mamafih hakkiyle neşvü
nemalarını temin için hususî bir surette beslenmeye 
muhtaç birçok yavrularımız için bu miktar tahsisa
tın bile kifayetsiz bir derecede olduğu meydanda
dır. 

İkinci maddeyi ihtiva eden melbusat, için, 1340 
bütçesinde beher nüfusa yalnız oniki liralık tahsi
sat konulmuştu. Bu miktar tahsisatın senede en aşa
ğı muhtaç olunan iki kat çamaşır, bir yazlık, bir kış
lık elbise, yine yazlık ve kışlık ayakkabı, başlık, ço
rap, mendil gibi zarurî ihtiyaçların üçte birine bile 
kifayet edemediği anlaşılmıştır. Melbusat tahsisatı
nın azlığından dolayı bu sene maalesef yetimlerimi
zi tamamen giydirememek gibi elim bir vaziyet kar
şısında kalınmıştır. Bu sebepten 1341 bütçesi melbu
sat tahsisatı - kifayetsizliği bariz olduğu halde - bil-
mecburiye nüfus başına yalnız yirmi liradan hesap 
edilmiştir. 

Üçüncü mahrukat ve tenvirat ve tamirat mad
desi, 1340 bütçesinde beher nüfus için mevzu ayda 
seksen kuruş nakâfi geldiği cihetle 1341 bütçesinde 
bu madde için nüfus başına yalnız bir lira kabul edil
miştir. 

Birinci faslın geriye kalan maddelerine ait hiz
metler ve ihtiyaçlar için de aynı derecede tahakkuk 
eden zaruretler dolayısiyle cüzî miktarlar ilâvesine 
mecburiyet görülmüştür. Bilhassa beher nüfus için 
senede yarım lira hesabiyle konulan mualece tahsi
satı da hiçbir veçhile kifayet etmediğinden 1341 se
nesi için nüfus başına bir lira olarak vazedilmiştir. 

Bütçenin ikinci faslının birinci maddesini teşkil 
eden maaşat ücurat ve tahsisatı fevkalâde için 1340 
bütçesinde müdürüyeti umumiye ile onsekiz Darül
eytam için (363 233) lira konulmuştu. Darüleytamlar 
memur ve muallimlerinin sicil muamelâtı yeniden 
tanzim ve takibe muhtaç bir hale geldiğinden me
mur ve muallimlerin hayat ve mematlarında ehem
miyeti bedihi olan sicillerinin vakit ve zamaniyîe tan
zimi vukuatlarının muntazam takibi zımnında mü
dürüyeti umumiye kadrosunun idare şubesine bir 
sicil memuru ve evrak ve dosya muamelâtının bir me
murla tedviri imkânsızlığma binaen evrak şubesine 
de bir mukayyit ve geçen sene bütçesine konulmayan 
müdürü umumî maaş ve muhassesatı ilâve olunmuş
tur. Darüleytamların _ muhasebe umuru, birer mute-



met mahiyetinde olarak her müessesede mevcut ve 
hesap memurları tarafından idarei merkeziye namı
na ifa ve bilûmum tediyat Ziraat bankaları tarafın
dan icra edilmekte ve sarfiyat ancak badessarf ve 
aylarca sonra merkez tarafından Divanı Muhasebata 
vize ettirilmektedir. Bu muamele tarzı birçok zarurî 
esbap ilcasiyle sarfiyatın vakitü zamaniyle bütçeye 
mahsubunu tehir ve tavik ettiği gibi ekseriya muhav-
vel muhassesatı harici sarfiyatı istilzam etmekte ve 
bilnetice hesap işlerinde matlup ve mültezim olan 
sürat ve intizamın elde edilmemesine büyük bir se
bep teşkil eylemekte idi. Kaydedilen bu mahzurun 
izalesi, bilûmum sarfiyatın kablessarf vilâyetlerdeki 
murakıplar vasitasiyle Divanı Muhasebatın mura
kabesine tabi tutularak kanunu işkâl dairesinde mua
mele icrasının temini ve nakit muamelelerinin ahiren 
vukubulan itilâf üzerine cüzî bir ücret mukabilin
de kemafissabık Ziraat Bankası vasitasiyle tedviri 
suretiyle İstanbul'daki Darüleytamların hepsi için 
bir ve Anadoludaki müesseselerin de her birinde bi
rer mesul muhasiplik teşkilâtının mevcut hesap ve 
mubayaa memurları ile kâtipler yerine ikâmesine 
mecburiyet görülmüştür. 1340 bütçesinde hesap ve mu
bayaa memurları ile kâtipler için (22 944) ve nakli nu-
kut için (6 000) lira ki ceman (28 944) Ura tahsisat 
mevzu iken 1341 senesi için bâlâda arz edildiği veç
hile Ziraat Bankası ile yapılan itilâf neticesinde nak
li nukut için ( 3000) ve mesul muhasiplik teşkilâtı
nın tatbiki halinde (29 400) lira ceman (32 400) lira
ya ihtiyaç görülmüştür. Aradaki fark senevî (3 456) 
liradan ibaret olduğuna nazaran bu derece cüzî bir 
ilâvenin Darüleytamlar muamelâtı hesabiyesinin te
mini inzibat ve intizamı emri ehemmi karşısında çok 
görülmeyeceği şüphesizdir. 

1340 senesinde mevcut olan onsekiz Darüleytam-
dan Bigados'ta bulunanın ezheri cihet ipkasında 
bir fayda mevcut olmaması hasebiyle mezkûr mües
sesedeki yetimler diğer Darüleytamlara taksim ve 
tevzi edilmiş ve elyevm muamelâtı tasfiye edilmek 
üzere bulunmuştur. Perişan bir halde Darüleytamlara 
gelen yetimler arasında zayıf ve ukadat veremi halin
de bulunanların kurtarılmaları için mezkûr Darül-
eytam yerine müdür ve müdür muavini tabip olmak 
üzere istanbul'da bir prevantoryum (Karşılayıcı has
tane) tesisine katî bir zaruret hissedilmektedir. Bina
enaleyh .zayıf ve hasta çocuklarımızın hayatlarını he
der etmemek için nakline ve bu şekle kalbine lüzu
mu katî görülen, Bigados da dahü olduğu halde, büt-
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çeye geçen sene olduğu gibi onsekiz muesseselik tah
sisat vazedilmiştir. 

1340 Bütçesine mevzu harcirah tahsisatı kifa
yet etmediğinden bu sene bu maddeye; dört beş bin 
lira daha nakline mecburiyet hâsıl olmuştur. Zira 
uzak yerlerde bulunan Darüleytamlara merkezden 
ehliyetli memur ve muallim tedarik ve izamı zarure
tine binaen 1340 bütçesine mevzu beş bin liralık tah
sisat senenin birinci altı ayı zarfında tayin ve izam 
kılınanların harcirahımn ancak yarısinı ödeyebilmiş
tir. Yüzlerce memur ve muallim miktarında daima te
beddülat ve münhallât vukuu tabiî ve, geniş mânâda 
birer terbiye ve talim müessesesi olan Darüleytam-
larda muktedir kimselerin isthidamı zarurî olduğu
na ve böyleleri de ekseriyetle Ankara, istanbul, İz
mir gibi mühim merkezlerden tedarik olunarak uzak 
yerlere de gönderilmek mecburiyetine binaen harci
rah tahsisatının haddi kifayeye iblâğı lüzumu bedihi-
dir. 

Yeniden kaydedilen (Avrupaya gönderilecek ta
lebe tahsisatı), atelyelerimizin ve memleketin en ziya
de muhtaç olduğu sanatlarda usta yetiştirmek üzere 
en müsait ve muvaffak çocuklardan beş talebenin 
Avrupa'da sanatlerinin ikmalini temin 'için ilâve edil
miştir. 

1340 bütçesindeki (Telgraf ücretleri tahsiastı) beş 
bin lira iken -341 bütçesinde bin lira ; tenzil ile dört 
bin lira konulmuştur. 

1340 senesi Muaveneti içtimaiye Vekâleti bütçe
sine mevzu Darülşafaka ve hususî Daruleytamları mu
avenet tahsisatı olarak otuzbeş bin lira Vekâleti mü-
şarinielyhanın işarı üzerine naklen bütçemize ilâve 
edilmiştir. 

Varidat 
Bütçenin varidat kısmı 1340 bütçesinde olduğu gi

bi beş fasıldan ibarettir. Birinci faslı töşkil eden mües1-
sesat hâsılatı çocuklarımızın ameli hayatta muvaf
fakiyetlerini temin için son zamanlarda tesis olu
nan ve günden güne noksanlarının ikmaline çalışı
larak terakki ve inkişaflarına itina olunmakta bu
lunulan sanat atelyelerinde vücuda getirilen mamû-
lât ve masnuatını bedelleri mukabilidir ki 1340 büt
çesinde kabul edilen yetmiş beş bin Ura 1341 bütçe
sine aynen vazedilmiştir. Henüz teessüs devrinde ol
masına rağmen günden güne terakki ve tekâmül asa
rı gösteren sanat atelyelerimiz müesseseler ihtiyaç
larının çoğunu ait' oldukları masraf bütçesinden mah-
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sup suretiyle temin edeceğinden 1341 varidatı mu-
hammenesinin mevzu miktardan daha fazla olacağı 
ve bu suretle Hazineden istenmekte olan muhasse-
satı nakdiyenin seneden seneye azaltılacağı kaviyyen 
ümit edilmektedir. 

ikinci faslı teşkil eden (Teberrüat) 1340 bütçesin
de yetmiş beş bin lira olarak gösterilmişse de 1340 
senesi zarfında bu fasıldan tahakkuk eden varidat mik
tarı otuz üç bin liradan ibarettir. Bundan dolayı 1341 
bütçesine bu fasıl için ancak elli bin lira vazolunmuş-
tur. 

Üçüncü faslı teşkil eden (Viiâyat ve belediyelerden 
muavenet) 1340 bütçesinde on bin lira olarak kabul 
edilmişti. Bu bapta valiliklere tamimen icra kılınan 
tebligata alınan cevaplara nazaran varidatı hususi-
yenin kifayetsizliği malûm olan birkaç vilâyet müs
tesna olmak üzere ekseri vilâyetler meclisi umumi
lerin içtimalarında 1341 hususî ve belediye bütçeleri
ne Darüleytamlar için tahsisat vazı teklif olunaca
ğını bildirdiklerinden bu faslın 1341 bütçesindeki ye
kûnu yine on bin lira olarak gösterilmiştir. 

Dördüncü faslı teşkil eden (Varidatı mütenevvia) 
1340 bütçesinde yirmi bin lira olarak kabul edilmiş 
ve senenin nihayetine kadar bu fasıldan vukubu-
lan tahsilat miktarı yirmibeş liraya baliğ olmuştur. 
Bu fasıldan olan varidatın mühim kısmım teşkil eden 
fazla eşya satışının hitam bulmuş olmasına rağmen 
1341 bütçesine de bu fasıldan yine yirmi bin lira va
ridatı muhammene vazolunmuştur. 

Varidat kısmının beşinci faslını teşkil eden (Mu-
vazenei Umum'iyeden muhasses mebaliğ) (1 461 940) 
lira olarak tespit edilmiştir. Her ne kadar 1340 bütçe
sinde (930 000) lira mevzu ise de müdürüyeti umumi-
yenin 1340 bütçe Kanununun üçüncü maddesi mu
cibince bütçe açığı olan ve yeni bir membaı varidat
la temin olununcaya değin Hazineden avans suretiy
le tediye edileceği kaydedilen (197 039) liranın tedi
yesi kabul olunduğu gibi Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletinin 1340 bütçesinin 203 ncü faslının 
ikinci ve üçüncü maddelerinden naklolunan otuz beş 
bin lira da ilâve edildiği takdirde Muvazenei Umu-
miyeden muhasses mebaliğin yekûnu (1 162 093) li
raya baliğ olduğu görülür. 

Esasen bu, Darüleytamlara ait olup Hazinece isti
fa olunan tütün resmi munzamını (Evlâdı şüheda) ver
gisi karşılığından tahsil edilmekte olmasına ve mez
kûr munzam resim, 1339 senesinde (1 600 000) lira 
olarak tahmin edilmiş bulunmasına binaen, geçen 
sene bütçesine nazaran (299 847) lira fark ile Darül-

34 -

I eytamların 1341 senesi bütçesi için Muvazenei Umu-
miyeden talep olunan (1 461 940) liranın memleketin 
hayat ve İstiklâli yolunda canlarını feda eden aziz şe-

j flitlerimizin bize vediaları olan yetimlerin beslenme
leri ve büyütülmeleri ve her veçhile muktedir birer 

I uzuv olarak yetiştirilmeleri uğrunda çok görülme
yeceği kav'iyen ümit olunmaktadır efendim. 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

I Darüleytamlar Müdürüyeti Umumiyesinin 1341 se- ' 
nesi Bütçe Kanunu lâyihası 

Madde 1. — Darüleytamların 1341 senei maliyesi 
varidatı umumiyes'i merbut (A) cetvelinde gösterildi
ği veçhile bir milyon altıyüzonaltı bin dokuzyüzkırk 
lira tahmin edilmiştir, 

I Madde 2. — Darüleytamların 1341 senei maliyesi 
hidematının ifası için merbut (B) cetvelinde irae olun-

I düğü veçhile bir milyon altı yüz on altı bin dokuzyüz 
I kırk lira olarak tayin ve tahsis edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı faslın mevadı beyninde müna
kale icrasına Maarif Vekâleti mezundur. 

I Madde 4. — Darüleytamlarda mesul muhasiplik 
teşkilâtı ihdas edilmiştir. Muhasipler müdiriyeti umu-

I miyenin inhasiyle Usulü Muhasebe! Umumiye Ka
nununun 22 nci maddesi mucibince Maliye Vekâleti 

I tarafından tayin olunur. İşbu memurini hesabiye müs-
I takilen Darüleytamlar Müdiriyeti Umumiyesi Muha-
I sebe Müdiriyetine merbutturlar. 

Madde 5. — Mevcut Darüleytamların herhangi bi-
I rini ledeliktiza teşkilâtı hazırasiyle bir mahalden di-
I ğer mahalle nakle Maarif Vekâletinin muvafakatiyle 
I Müdiriyeti Umumiye mezundur. 

I Madde 6. — Darüleytamlar namına mukayyet 
I emlâk ve araziden lüzumsuzluğu tahakkuk edenleri 
I satmaya ve icabeden mahallerde mevcut sermayesiyle 

ve Darüleytamlar irat ve akar almaya Maarif Vekâ
letinin muvafakatiyle Müdiriyeti Umumiye mezun
dur. 

I Madde 7. — Darüleytam sanayi atelyelerinde ça-
I lıştırılacak talebeye sanathaneler tertibinden aidat ve 

diğer yetimlere de eyyamı resmiye ve tatiliye de müte-
I ferrika tertibinden münasip miktarda harçlık verilir. 
I Bunların miktar ve sureti tevzii Müdiriyeti Umumiye-

ce tanzim olunacak talimatnameye tabidir. 

Madde 8. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
I itibaren meriyülicradır. 
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Madde 9. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına Maa
rif Vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mehmet Seyit 

18.3.1341 
Müdafaai Milliye Vekili 

îrnza esnasında bulunmadı. 
Bahriye Vekili 

Jhsan 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
îrnza esnasında bulunmadı. 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
AH Cenani 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 
Sıhhiye Vekili 

Doktor Adnan 





1 3 4 1 
ÖKSÜZ YURTLARI BÜTÇE KANUNU 

öksüz Yurtları bütçesi esbabı mucibe mazbatasıdır. 
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Öksüz Yurtları bütçesi 1340 senesi bütçesine na

zaran üç yüz dört bin sekiz yüz kırk yedi lira fazla-
siyle gelmiştir. Bu fazladan haizi tesir olan mevat iaşe, 
ilbas, mualece ve levazımı tedrisiye ile inşaat ve tami
rattır. 

Encümeniniz bütçe ile yapılan teklif atı vakıayı 
tetkik ve öksüzlerin iaşe, ilbas, talim ve terbiye ve bil
hassa sanata ihtimam edilmesi hususlarını nazarı iti
bare alarak iktiza eden tahsisatları esirgememekle be
raber tekliften 239 735 lira noksanı ile kabul edilmiş
tir. 

Fasıl : 1 
1340 bütçesine nazaran 248 340 lira faziasiyle ta

lep edilmişse de yapılan tetkikat neticesinde (945 350) 
lira tahsisatın mevcut-kadroya ve 1341 senesinde icra 
edilecek hidemata nazaran kifayeti anlaşılarak faslı 
mezkûr tekliften (184 970) lira noksanı ile kabul edil
miştir. 

Fasıl : 2 
Maaş ve .ücurattır. Bu fasrl geçen seneye nazaran 

kadroda yapılan tenkihat neticesinde (23 000) lira nok
sanı ile (197 220) lira olarak kabul edilmiştir. 

• . • - F a s ı l : 3 

Tahsisatı fevkalâdedir. Geçen sene maaş ve tah
sisatı fevkalâde bir fasılda bulunduğu ve bunun me-
haziri mevcut olduğu anlaşıldığından ayrı bir» fasıl 

»olarak vaz ve mevzuatı kanuniyeye nazaı#ı (141 135) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 4 
Bu fasıl geçen sene öksüz Yurtlarının Sıhhiye ve 

Muaveneti içtimaiye Vekâletine merbut olması dola-
yısıyle Vekâlet memurini mazulesi meyanmda göste
rilmiş ise de bilâhare Maarif Vekâletine devri müna
sebetiyle birçok müşkülât tahaddüs etmiş ve nihayet 
Maarif Vekâletinin tahsisatı munzamma talebiyle er
babı istihkakın maaşları sekiz on ay teahhürden son
ra tesviye edilebilmiştir. Bunun için ve esasen Öksüz 
Yurtları mülhak bütçe olması hasebiyle memurini ma-
zulesinin de bir fasılda görülmesi tabiî ve zarurî ol
duğundan bittefrik iki maddeye vaz ve fasıl yekûnu 
dört bin lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Bu fasıl geçen sene sanayihaneler masraf ve ser

mayesi suretiyle mevcut olduğundan esbabı mudbede 
izah edilen sermayei mütedaVile esası nazarı itibare 
alınmayarak masraf edilmiştir. Bunun için işbu fasıl 
ikiye bittefrik (20 000) îirası sanayihaneler tesisatı ola
rak kabul edilmiş mütebakisi altıncı fasja vazolun-
muştur, 

Fasıl : 6 
Öksüz yurtları sanayihanelerinde sermayei müteda-

vile olmak ve başka hiçbir tarafa sarf edilmemek üze
re vaz ve (40 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 7 ' 
Bu fasıl harcırah maddesi geçen sene Meclisi 

Âlice kabul edilen karardan mütevellit bir tezayüt, 
nakli nükut maddesi de Ziraat Bankası ile yapılan 
anlaşma mucibince tenakus etmiş ve faslın yekûnu 
(11 000) lira olarak kabul edilmiştir.) 

Fasıl : 8 
Bu fasıl geçen seneye nazaran bin beş yüz lira nok-

saniyle (3 500) lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 9 
Bu fasılda mevcut olan otuz beş bin lira geçen se

ne Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesin
de (Darüşşefeika. ve hususî öksüz yurtlarına muave
net) suretiyle mevzu iken mezkûr bütçeden tayedile-
rek Darüşşefeka kısmı Maliye Vekâleti bütçesine vaz
edilmiş mütebaki (25 000) lirası da (Husûsî öksüz 
yurtlarına muavenet) suretiyle fasla vaz ve kabul edil
miştir. 

Varidat 
Öksüz yurtlarının varidatı dört kaleme inhisar et

mektedir. Bunlardan birinci fasıl müessesat hâsılatı
dır. Geçen seneye ve teklifi vakıa na?aran yirmi beş 
bin lira noksanı ile (50 000) lira olarak vazedilmiştir. 

Fasıl : 2 
Teberruattır. Sulh günü teberruu bir kararı mah

susla öksüz yurtlarına hasrü tahsis edilmiştir ki ge
çen seneki teberruata nazaran (50 000) lira tahak
kuk edebilmesi mümkün görülmüş olmakla aynen ip
ka edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Vilâyet ve belediyelerden muavenettir. Bu fasılda 

(5 000) lira olarak tahmin ve kabul edilmiştir. 
Fasıl : 4 

Varidatı mütenevviadır. Geçen seneki tahakkuka-
ta nazaran aynen yirmi bin lira olarak tahmin ve ka
bul edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Muvazenei Umumiyedeln muhasseş olan Maliye 

Vekâleti bütçesinde mevzu olan (930 000) liradır. 
Fasıl : 6 

Açık miktarıdır. Bu açığın kapatılması için mer
but kanunun üçüncü maddesi mucibifcce ve Maliye 
Vekâletinin muvafakatiyle tütün ve sigara paketleri
ne yirmi para resim vazı takarrür etmijş ve bu resim
den tahassül edecek varidatla karşılaştırılması esası 



kabul olunmuş ve bu miktarda (322 205) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Hülâsa 
Öksüz yurtitannm Bigados Öksüz Yurdunu diğer 

müessesata taksim, mütebaki onyedi öksüz yurdunun 
mevcudunu altı bine iblağ eylemek ve mevcut sanayi-
haneleri takviye ederek öksüzlerin sanattan azamî is
tifade eylemelerini ve hayatta duymuş, oldukları acıla
rını tahfif ederek heyeti içtimaiyemize birer unsuru 
nafi olmak üzere yetişmeleri için iktiza eden tahsisat 
Encümeninizce vazedilerek bejpayi tasdik ve kabul He
yeti Umumiyeye takdim k4ınjJMftır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Sivas 
Halis Turgut 

Öksüz Yurtlan Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 
Senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — öksüz yurtlarının 1341 senesi maliye
si varidatı umumiyesi merbut (A) cetvelinde göste
rildiği veçhile bir milyon üçyüz yetmiş yedi bin iki 
yüz beş lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Öksüz yurtlarının 1341 senei maliye
si hidematmm ifası için merbut (B) cetvelinde irae 
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! olunduğu veçhile bir milyon üç yüz yetmiş yedi bin 
iki yüz beş lira olarak tespit ve tahsis edilmiştir. 

Madde 3. — Tütün idarei muvakkatesinin imal ve 
füruht eylediği yirmi gram tütün ve yirmi adet siga
rayı havi beher paketten öksüzlerin talim ve terbiye-

j sine sarfedilmek üzere Hazine namına yirmi para re-
I sim alınır. 

I Madde 4. — Öksüz yurtları bütçesinin üçyüz yir-
I mi iki bin iki yüz beş liradan ibaret olan açığı Ma

liye Bütçesinde kuşat olunacak faslı mahsustan veri
lir. 

I Madde 5. — Öksüz yurtlarının sanat şubelerine 
I tefrik edilip sanatta çalışan talebelerine medarı teş-
{ vik olmak üzere sanayihaneler hâsılatından yüzde be-
I şi tecavüz etmemek üzere ikramiye ve umum öksüz-
I lere de ayda talebe başına beş kuruşu geçmemek üze-
I re müteferrika tertibinden harçlık verilir. Bunların su

reti tevzii ve itası tanzim olunacak talimatnameye ta-
| bidir. 
I Madde 6. — Aynı faslın mevadı beyninde müna

kale icrasına Maarif Vekâleti mezundur. 

Madde 7. — tşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 8. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma-
I üye ve Maarif Vekâleti memurdur. 
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(A) CETVELİ : VARİDAT. BÜTÇESİ 

M. Nev'i Varidat 

Müessesat hasılatı 
Teberruat 
Vilâyet ve belediyelerden muavenet 
Varidatı mütenevvıa 
Muvazenei Umumiyeden muhasses mebaliğ 
Faslı mahsustan verilecek mebaliğ 

Yekûn 

1340 senesinde 
Heyeti Umumi' 

yece kabul 
olunan İka 

75 000 
75 000 
10 000 
20 000 

1 127 093 
0 

1.307 093 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan ' 

Ura 

75 4960 
50 000 
K)0ö0 
20 000 

1 461 940 
0 

1 616 940 

Encümenince 
kabul olunan 

lira 

50 000 
50 000 
5 000 

20 000 
930 000 
322 205 

1 377 205 

(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 

1341 senesi için 

M. Nev'i muhassesat 

1340 senesinde 
Heyeti Umurm-

yece kabul 
olunan lira 

1 Mekûlat 
2 Melbusat 
3 Mahrukat, tenvirat, tathirat 
4 Mualece 
5 Kırtasiye ve masarifi tabiye ve levazımı 

tedrisiye 
6 Su ve telefon ücuratı 
7 Müteferrika 
8 Nakliyatı umumiye, hayvan ve vesaiti nak

liye mubayaa ve tamiriyesi, yem bedeli 

9 Tesisat 
10 İnşaat, tamirat, bedeli icar 

11 Masarifi mehakeme 

Birinci faslın yekûnu 

Hükümetçe 
teklif OİUB4R 

lira 

594 360 (1) 
87 000 (2) 
70 000 (3) 
3 625 (4) 

16 375 
4 500 
11 000 

15 000 

70 000 

746 820 
120 000 
83 500 
6 000 

20 300 
5 000 
16 000 

10 O00 

100 000 

1000 

871 «60 1 120 320 

Encümenince 
kabul olunan 

lira 

622 350 
100 000 
70 000 
5 000 

18 000 
5 000 
11 000 

21 000 
40 000 

40 000 
3 000 

935 350 
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(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 

F. M. Nev'i muhassesat 

Maaş ücurat 
İkinci faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

Üçüncü faslın yekûnu 
1 Mazül memurlar maaşı 
2 Mazül memurlar tahsisatı fevkalâdesi 

Dördüncü faslın yekûnu 
1 Sanayihaneler tesisatı 

Beşinci faslın yekûnu 
Sanayihaneler sermayei mütedavilesi 

Altıncı faslın yekûnu 

1340 senesinde 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

364 233 
364 233 

0 
0 
0 

0 
0 

60 000 

60 000 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

375 420 
375 420 

0 
0 

4 000 

4 000 

60 000 

60 000 

Encümenince 
kabul olunan 

lira 

197 220 
197 220 
141 13.5 
141 135 

1 600 

2 400 
4 000 

20 000 
20 000 
40.000 
40 000 

(D (-
Talebe Memurin 

_ X : ) X 9 X 12 
(2) 6 000 X 20 
(3) 6 915 X12 X (520 idarei merkeziye için) 
(4) 6 000X1 

(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 

7 1 Memurlar, muallimer ve sanatkârlar harcı
rahı 

2 Nakli nükut / 
Avrupaya gönderilecek talebe masarifi sev-
kiyesi 

Yedinci faslın yekûnu 
8 Telgraf ücüratı 

Sekizinci faslın yekûnu 
9 Hususî öksüz yurtlarına muavenet 

Dokuzuncu faslın yekûnu 
Senini sabıka düyunu 

Yekûnu umumî 

5 000 
6 000 

0 
11 000 
5 000 

5 000 
35 000 
35 000 

0 
1 347 093 

(D 

(2) 

8 000 
3 000 

7 200 
18 200 
4 000 

4 000 
35 000 
35 000 

0 
1 616 940 

8 000 
3 000 

0 
11 000 
3 500 
3 500 

25 000 
25 000 

0 
1 377 205 

Adedi talebe 
(1) X 120 X 12 

(2) Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti Bütçesinin 203 ncü faslından naklen 



M. 

Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 kadrosu 

Unvanı memuriyeti 

Müdiri Umumî 
Terbiye ve tedrisat müdürü (1) 
Terbiye ve tedrisat mümeyyizi 
Kâtip 
tdare ve memurin mümeyyizi 
Sicil memuru 
Kâtip 
Evrak ye dosya memuru 
Evrak ye mukayyidi 
Muhasebe müdürü 
Muhasebe mümeyyizi 
Muamelât memuru 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Veznedar ve kâtip 
Levazım ve ayniyat memuru 
Müfettiş 
Sanayi müdürü 
Sanayi kâtibi 
Hıfzıssıha mütehassısı 
Müstahdimini müteferika (2) 

134Q senesi 
kadrosu 

det Lira 

l1 

2 

2 

0 
40 
25 
15 
25 

15 
İ5 

40 
25 
20 

15 
20 
20 
40 
40 
15 

25 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Adet Lira 

1 75 
1 50 
1 30 
1 15 
1 30 
1 20 
1 15 
1 , 25 
1 15 
1 50 
1 30 
1 20 
1 20 

1 20 
1 25 

1 50 
1 15 
1 50 
3 30 

(1) (1340 bütçesindeki unvanı memuriyeti «Öksüz yurtlar şubesi müdürü» dir.) 
(2) (Ücreti maktua) 



Öksüz Yurtlan Müdiriyeti Umumiyesi Şuabatının memurin ve muallim 1341 Kadrosu 

F. M. Unvam memuriyeti 

Birinci sınıf müdürler 
İkinci sınıf müdürler 
Üçüncü sınıf müdürler 
Birinci sınıf muavinler 
İkinci sınıf muavinler 
Üçüncü sınıf muavinler 
iŞSnnçi sınıf tabip ye hıfzıssıha mualimi 
İkinci sınıf tabip ve hıfzıssıha muallimi 
Üçüncü sınıf tabip ve hıfzıssıha muallimi 
Birinci sınıf hesap memuru 
ikinci sınıf hesap memuru 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
Kâtip 
Mübayya ve satış memuru 
Mübayya ve satış memuru 
Ânbar,depoy memuru 
Ânâbr ve depoy memuru 
Eczacı .. 
Eczacı 
Muallim (3) 
Öîrinçi sınıf muhasibi mesul 
ikinci sınıf muhasibi mesul 
Üçüncü sınıf muhasibi mesul 
Muhasibi mesul refiki ve mukayyit 
Veznedar ve kâtip 

13< M) senesi 
kadrosu 

^det 

3 
5 

10 
3 , 

•'•v.-yy, 
10 
3 
5 

10 
3 
3 

10 
8 
9 

10 
8 

10 
3 

22* 

Lira 

40 
35 
10 
25 

' '•'- •:""W'r 

20 
25 
20 
20 
15 
15 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
15 

10-20 

1341'de ] Hükümetin 
teklifi 

Adet 

5 
5 
8 
5 
5 
8 
6 
İS 
8 

18 
8 
1 
1 

204 
? 
5 
6 

15 
18 

Lira 

40 
35 
30 
25 
20 
20 
30 
25 
2b 

15 
12 
25 
20 

10-25 
30 
25 
20 
15 

(3) Kanunî hakkı mükteseplerine göre verilmek sortiyle 



F. M. 

Öksüz Yurtlar Müdiriyeti Umumiyesi : Sanat ustaları ve müstahdimini müteferrikasının 13 

Unvanı memuriyet 

Ustalar başı 
Birinci sınıf usta 
tkinci sınıf usta 
Üçüncü sınıf usta 
Dördüncü sınıf usta 
Beşinci sınıf usta 
Altıncı sınıf usta 
Yedinci sittıf usta 
Birinci- sınıf kalfa 
tkinci sınıf katfa. 
Üçüncü sınıf kalfa 

Müstahdemini müteferrika 
Aşçıbaşı 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Tamirata 
Müstahdemini müteferrika 
Müstahdemini müteferrika 
Müstahdemini müteferrika 
Müstahdemini müteferrika 

1340 senesi 
kadrosu 

Adet 

24 
24 

2 
7 , 

24 
20 
13 

9 
9 

29 

76 
95 
95 

135 
100 

Beheri 
Lira 

70 
60 
50 
40 

35 
30 
20 

35 
30 
15 

15 
20 
15 
12 
10 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Adet 

3 
3 

11 
27 
25 

4 
1 

14 

10 
8 

28 

66 
69 
84 

194 

Beheri 
Lira 

100 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

35 
30 
15 

15 

V20 

15 
12 



Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci madde
lerinin tadili hakkında İzmir Mebusu Mustafa Rahmi 
Bey ve rüfekasımn 2/458 numaralı teklifi kanunisi ve 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Esbabı Mucibe 

Bir yangın afetine maruz kalan mahallerin sene
lerce tamirat ve inşaatsız kalmasında harikzade va
ziyeti maliyesinin düşkünlüğü kadar bu gibi mahal
lerin üsuiu tesviyesine dair mazbut ve her suretle 
hukukî müemmen ahkâmı kanuniyenin mevcut ol
maması da amil addolunabilir. Filhakika 24 teşrini
evvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun 20,21,22, 
23,24,25 nci maddeleri tarla ad ve itibar edilen 
sahalarda ne suretle arsaların taksimata tabi tutu
lacağını ve belediye canibinden haritaların ne suret
le tertip ve tanzim edileceğini bir katiyeti mahsusa 
ile beyan etmemektedir. 

Binaenaleyh yangının vuku bulduğu mahal be
lediyesi, eğer yangın mahallerinin haritasını tanzim 
ve ikmal etmemiş ise arsa sahipleri için uzun za
man beklemek mecburiyeti baş göstermektedir. İs
tanbul'un seneler geçtiği halde enkazı perişanisiyle 
yangınlar sahasına malikiyeti, Yunan işgalinden kur
tulan mahallerde esaslı ve kati inşaata henüz ipti-
dar edilememiş olması bir taraftan kanunun inşaatı 
teshil etmemesinden halkın zarurette bulunmasın
dan, diğer taraftan ise her mahalli belediyelerince 
icap eden haritalarının ikmal edilmemiş olmasından 
ileri eglmektedir. Bu esbabı asliyeden mada mües-
siratı feriye dahi vardır. Ezcümle mezkûr kanunun 
yangın mahalleri için ihtiva ettiği ahkâmdan biri 
her arsa sahibine arsa vermek ve fakat bu arsaların 
dörtte birini belde namına meccanen almak idi. 
Bundan da çok elim neticeler tahassül etmekte ve 
küçük bir saha dahilinde çalışabilen veyahut bu 
sahayi ahere icar suretiyle geçinebilen herhangi bir 
akar veya hane sahibinin bunun rubununur» tevki
finden sonra pek mahdut bir daire içinde kalmağa 
mahkûm tutulmakta idi. O küçük arsaya müşteri 
bulmakta müşkülâtla ve kendisi istifadeye kıyam 
eylese imkânsızlıkla karşılanmakta olmasından sarfı
nazar, yangın hasebiyle yeni haritaların tanzim ve 
tespit ettiği geniş caddeler yanında makûsen müte
nasip bir manzara arz eden bu küçük binalar hem 
şehirin manzaraı umumiyesinde hem de sıhhatinde 
intizamsızlık husule getirmekte idi. Bundan mada, 
yeni haritalar mucibince yollar veyahut belediyece 
lüzum görülecek sair gûna meydanlıklar küşadma 
veyahutta haller hastaneler gibi müessesatı umumi-
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J ye ve sıhhiye tesisine medar olmak üzere muhterik 
bina arsalarından katedilen rubuların ademi kifa-

I yeti halinde istimlâk usulüne müracatta belediye-
I lerin muhtar oldukları da nazarı dikkate alınacak 

olursa Ebniye Kanununun yangın sahalarında arsa 
sahibi olanlara yine arsa vermeyi tazammun eden 
mevadı, tam manası ile hukuku müemmen değildir. 
Bundan maada ya ikamete yahutta hayatını kazan-

I mağa ve müşteri tutmağa ve kendisini tanıtmağa 
I muvaffak olduğu ve bilnetice muhiti ile istinas pey-
I da eylediği bir mahalde yangından sonra da kala

bilmek, tatbikatla taayyün ettiğine göre ashabı akar 
için kabil olmamaktadır. Çünkü Ebniye Kanunu
nun yirminci maddesi, yanan arsalar yerine arsa 

I verilirken (şeref ve kıymeti kadiminin) nazarı dik-
I kate alınacağını söylüyor. Halbuki yine yapılan 
I haritalar bazan eski şerafetli mahalleri iptal ile yeni 

mahalleri, caddeleri ihtiva etmekte ve binaenaleyh 
(şeref ve kıymet) kadime göre değil, haritanın ta
zammun ettiği vaziyet noktai nazarından istikbale 

I göre tayin ve tespit edilmektedir. Arsa ashabı ise 
bunun ancak eski şeref ve kıymetle ve mehmaem-

I ken eski mahalle yakın bir \erde verilecek arsa ile 
teadül ve tekabülünü bihakkin talep ediyor, Bahu
sus harita münasebetiyle bütün eski arsaların muh
telif istikametten açılan yollar hasebiyle yerlerin-

I den oynamış olması ipkaen ve hatta haliyen en şe-
I refli ve kıymetli bir yerde bulunmak iktiza eden ar-
I saları bir tesadüfün icabına mahkûm ediyor. Ve 

bunun içindir ki şeref ve kıymeti sabıbayi tayin 
keyfiyeti o memleketin bu hususta salâhivettar ze
vatının takdiriyle değil, vazifesi münhasıran yangın 
yerlerinin ve bu yerler üzerndeki ufak arsaların 
ashabını göstermek suretiyle kadastro plânları çıkar
mağa inhisar eden yabancı heyeti fenniyelerin eline 

I kalıyor ve bundan birçok mehazir tevellüt ederek 
ashabı hukukun mahkemelerde uğraşması ve katiy-

I yen belediyelerin yüksek paralar sarfederek yap
tıkları haritaların kıymetsizliğini mucip oluyor. 

tşte : 

1. — Yangın yerlerinde derhal inşaatı temin 

2. — Arsa ashabına diledikleri mahallerde dile
dikleri arsayı alabilmek salâhiyetini sahş, 

3. — Arsa ashabının şimdiye kadar zaten yan
gınla taayyün zararlarına bir de arsalarının dörtte 
birine kadar vuku bulan katiyatı izale için işbu lâyi-
hai kanuniye arz ve takdim kılınmıştır. Bu maksatla-

| rın temin çaresinin de ancak (arsa ashabına arsa 

file:///erde
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yerine arsaların bedelini vermek) usulünden ibaret 
olduğunu Atina, Selanik Mesina gibi şehirlerin hep 
bu esasat dahilinde yeniden inşa edilmiş veya edil
mekte bulunmuş olması da delil gösterilebilir. Esa
sen mevkii meriyette bulunan Ebniye Kanununun ih
tiyaca kâfi bulunmadığı umumca müsellem oldu
ğundan ve buna ait ayrıca tekalifi vekâlet aidelerin-
ce ya, yapılmış veya yapılmak üzere bulunduğun
dan bahseylemek de işbu kanunun lüzum ve müs
taceliyetini ispata kâfi addedilebilir. 

Birinci Maddenin Esbabı Mucibesi: 
Ebniye kanununun 20 nci maddesi, ön binası 

muhterik olan yerleri (tarla addediyordum) bu ka
dar binanın yanması bir şehirin heyeti umumiyesi 
üzerinde şayanı dikkat bir ameliyei fenniye icrasına 
lüzum göstermediği ve gösteremiyeceği ve esasen işbu 
kanunla takip edilen gaye, yangını müteakip kalacak 
sahada derhal fennî surette yeni binalar inşaasını te
min eylemek olduğu nazarı dikkate alınarak bir ma
hallin tarla addi için lââkal yüz elli hanenin yanmış ol
ması şart ittihaz edilmiş ve bu mahallerin dahil ve 
ittisalinde bulunan her nevi bostan, bağ, bahçe ve ar
saların da bu meyana ithali tensip olunmuştur. 

İkinci Maddenin Esbabı Mucibesi: 
Bu madde ile yanan her binanın veyahut bu bina

ların dahil veya ittisalinde bulunan her mahallin ge
rek devlet, evkaf, idarei hususiye, şürekât gibi eşhası 
hükmiye ve gerek bunlardan mada eşhası hakıkiyeye 
aidiyetinde asla fark gözetilmemiş ve herbirisi işbu 
kanunun icabatına seyyanen tabi tutulmuştur. Bu su
retle her arsanın ayrı plânının, bir de bu ayrı plânla
rın mecmuundan mürekkep umumî bir plânın ve baş
kaca her belediyenin yeniden tesisini tasavvur ettiği 
şekil ve sureti mübeyyin diğer umumî plânın bir he
yeti fenniye marifetiyle tanzim ettirilmesi ve bütün tet-
kikat, itirazat ve tatbikatın işbu plânlar üzerinden ic
rası zarurî görülmüştür. 

Üçüncü Maddenin Esbabı Mucibesi : 
İkinci madde mucibince belediyenin tanzim ve ik

maline mecbur olduğu planların mahallî belediyele
rince uzun müddet ademi ihzarı, istanbul'da ve İz
mir'de pek acı tecrübelerle tezahür ettiği veçhile as
habı hukukun bir müddeti gayrı muayyene için arsa
larından ve bilnetice hukuku tasarrufiyelerinden isti
fadelerini mani ve gerek iktisadı memleket, gerek va
ridatı hazine noktai nazarından netayici müessifeyi 
daî bulunacağı nazarı dikkate alınarak berveçhibalâ 
plânların bir sene zarfında behemehal ikmali mecbu

riyetinin belediyeye tahmili ve bu müddetin hitamın
da ashabı hukukun serbestiye malik olacağının tasrihi 
tensip edilmiştir ki bu suretle belediye için de bir ta-
ziyanei faaliyet vazedilmiş demektir. 

Dördüncü Maddenin Esbabı Mucitfesi: 
İkinci madde mucibince tanzim I edilen kadastro 

planlarının bir defa mahallerinde tatbiki ve badettat-
bik o mahallin kıymetinin takdiri keyfiyeti işbu kanu
nun en esaslı noktasını teşkil ettiği için bu salâhiyeti 
belediye, harikzedeler, meclisi idareler: tarafından mün-
tehap beş zata tevdi etmek tensip edilmiş ve harikze-
ler tarafından intihap imkânsızlığı hallinde onlar namı
na iki azanın intihabı yine Meclisi îdjareye bırakılmış
tır. 

Bu beş kişiden mürekkep heyet parafından müt-
tehaz iptidaî kararların tebliğinden Üşülü Muhakema-
tı Hukukiye Kanununun mevadı mahsusasına tevfiki 
hareket edilmenin hukuku nasın masuniyeti ve maz-
butiyeti muameleyi temin edeceği nazarı dikkate alın
mış ve o yolda bir fıkrai mahsusa vazedilmiştir. An
cak devlete ve evkafa ve idarei hususiyeye ait arsala
rın kıymeti hakkında memurini tarafından müddeti 
muayyenesi zarfında itiraz edilmemesinin hukuku 
ammeye müessir olacağı endişesiyle bunlara ait arsa
lara mukadder bedellerin daireleri tarafından itiraz vu
ku bulmasa dahi resen tetkiki tensip [edilmiştir. Arsa
lar ashabı tarafından takdir komisyonları mukarre-
ratına itirazı havi verilecek istidaların Meclisi İdare 
Riyasetine yani vali veya kaymakamlara veya nahiye 
müdürlerine itası ile kayıt tarihinden j bilietibar bir ay 
zarfında tetkiki mecburî tutulmuş vej meclisi idarele
rin takdir heyetince muta kararı tastik ve bedeli tez-
yiden veya tenkisen tadil ve ıslâh etmeğe salâhiyettar 
olması ve artık bu kararların hiç bir mercide kabili 
tetkik bulunmıyarak kesbi katiyet eylemiş olması, zati 
maslahatın bidayetinden itibaren geçirdiği safahatı 
tetkikiye ve takdiriyenin kifayetine Ve bir de yangın 
mahallerinde bir an evvel inşaata paslanması lüzu
muna mebni muvafık görülmüştür. 

Bu suretle muta kararların tebliğlinde de Usulü 
Muhakematı Hukukiyeye tevfiki muamele tensip edil
miştir. 

Beşinci Maddenin Esbabı Mucibesi!: 
Berveçhibalâ şekil ve surette icraı kılınan takdiri 

kıymet muamelesinin neticei tabiiyeşindendir ki hiç 
bir ferdin mücerret arsaların mülkiyetinin kendisine 
aidiyetinden bahisle gerek takdir koalisyonunda, ge
rek Meclisi İdarede ciheti tasarrufa afit iddia ve Mü
dafaada bulunması caiz değildir. Ancak bu arsada 



veraset, iştira, şüyu gibi envai istihkaktan herhangi bir 
sebep tahtında alâkası bulunduğunu iddia eden şah
sın bu alâkasını mübeyyin vesaik ve beyinat ibrazla 
beraber istifa yi hukuk için mahkemei aidesine müra
caat edeceğini ve ancak bu alâka sebebiyle takdir edi
len kıymete itiraz olunduğunu ve neticei hükme ka
dar bedeli mukadderin belediye veznesinde mahfuz 
bulundurulmasını talep edebileceğini teminen bir fık-
rai mahsusa ilâvesi tensip edilmiştir. Meclisi îdare 
veyahut bu husustaki vazifesinin hitamında Meclisi 
Belediye, ihtilâfı dâi olan arsa bedelini, ya bir ilâmı 
katî ile istihkakını ispat veyahut ashabı alâkanın yek- > 
diğeriyle muvafakati mübeyyin diğer bir gûna vesaiki [ 
resmiye ibraz edenlere verir. Bir kat bir arsa hakkın
da eşhası muhtelife tarafından verilen itiraz istidala
rının tevhiden tetkiki lüzumu, alâkadaranın huku- i 
kunu daha müemmin olmak haysiyetiyle tasrih edil- i 
mistir. 

Altıncı Maddenin Esbabı Mücibesi : 
Berveçhibalâ şekil ve surette kıymeti katiyyen ta- ' 

karrür eden arsalar bedeli makamına kaim olmak ve \ 
arsa sahibinin ismi ile istihkakı olan meblağı da muh- ; 
tevi bulunmak üzere belediye tarafından arsa ashabı
na birer bono verilir. 

Bunun ahere devir ve havalesi ve bonoların kıy- \ 
meti tezyide medar olduğu noktasından muvafık gö- ; 

' rülmüş ve ancak ihtikâra ve memleketimizde kendi [ 
işlerinden mada hususatta istimal edilecek arsalar iş- I 
tirasına salâhiyettar bulunmıyanlar yedinde bonoların \ 
tekasüf ve tecemmüüne meydan vermemek üzere bu ' 
devir ve havalenin bono zahrına belediye meclisi ka- J 
rar tahrir edilmek şartiyle tayin ve tasrihi zikredil- '\ 
mistir. 

Bununla beraber hariçte belediyelerin muvafakati ; 

olmaksızın vuku bulacak devir ve havalenin kıymetten , 
tamamen ari bulunduğunu daha ziyade katileştirmek j 
için belediyede kaydı bulunmıyan bono sahiplerini be- • 
lediyenin tanımıyacağını göstermek üzere de bir fık- I 
rai mahsusa vazedilmiştir. i 

Yedinci Maddenin Esbabı Mücibesi: ! 
Mevadı anifeye tevfikan plânları yapılan, kıymet- i 

leri kesbikatiyet eden ve mukadder kıymetlerinin eda 
ve mahsup olunacağı işbu kanunla kabul edilen arsa
lar tamamen yekpare bir hale gelmiş ve bittabi bele
diyenin mülkü idadina dahil olmuştur. Bu suretle 
meslek sahibi olan belediye memleketin ihtiyaca t ,ve 
şerefiyle mütenasip olmak üzere işbu tarlalar dahilin
de her türlü mebani tesisi, caddeler küşadı, mahalle
ler ihdası gibi faaliyetler ibrazına muvaffakiyet im

kânını istihsal eylemiş olduğundan olbaptaki umumî 
plân dairesinde arsaları bilmüzayede satılığa çıkar
mak suretiyle hakkı temellük ve tasarruftan istifade 
eylemek salâhiyetinden azamî istifade edebilecektir. 

tşbu müzayedeye gerek mukaddema arsa sahibi 
olup arsalarının bedeli mukadderi mukabilinde bono
ya malik gerek bu bonolara bilhavale sahip olanlar ve 
gerek bunların haricinde bulunanlar iştirak edebile
cek ve bilmüzayede takarrür eden bedeli bütün ha
milleri nakit makamında bonolarla tediye edecek ve 
bedel kararında bono miktarını tecavüz ederse far
kını nakden tesviye eyliyecektir, ki bu suretle mukad
dema arsa sahibi olanlar bu tarlanın en münasip gö
rülen mahallinde diledikleri yeri intihap ve tefrikte 
serbesti kazanmış olacaklardır. 

Müzayede ve ihale müddetleri mümkün olduğu ka
dar kısa tutulmuş ve bundan da bir an evvel yangın 
yerlerinde inşaatın temini kasdedilmiştir. Bilmüzaye
de üzerine ihalesi icra edilen arsanın müşterisine bu 
arsanın mevki ve hududunu ve mesahai sathiyesini 
mübeyyin olmak üzere belediyeden musaddak bir ye
ni kadasro plânı verilecek ve işbu plân üzerine vesaiki 
muteberei kanuniyeden addolunarak sahibine tapu 
idaresince derhal tasarruf senedi ita olunacaktır. An
cak tapu senedatının ahzü itasında ifası muktazi bir
çok muamelâttan bu müşterileri masun bulundurmak 
ve esasen her türlü kuyudu tasarrufiyesi işbu kanun
la tasfiye olunan bu arsalar dolayısiyle müşterileri 
beyhude yere tekrar birçok mezahime maruz bırakmak 
muvafık görülmediğinden tapu idaresine bu vesikanın 
ibrazını müteakip tasarruf senedinin itası lâzım gele
ceği tasrih ve tebyin edilmiştir. 

Bedeli müzayedeyi vakti zamanında tediye etme
yenlerin bilâhare ikinci müzayede vukuunda aradaki 
farkı tediye etmeleri lüzumu da bir fıkra ile teyit olun
muştur, 

Sekizinci Maddenin Esbabı Mücibesi: 
•Bonoların kabili devir ve havale olması ve bun

lar mukabilinde arsa iştira olunabilmesi bu bonola
rın kıymeti itibariyesini muhafazaya medar olacağı 
gibi işbu bonolar bedelinin bankada tahviline veya
hut gerek bono sahibinin veyahut aharının belediye 
rüsumundan olan deyninin mahsubuna kabiliyet ve
rilmesinin de işbu kıymeti muhafazayı temin ede
ceği nazarı dikkate alınmış ve ancak bu keyfiyet be
lediyece derhal lâzımühcra olmaktansa siai maliye
sine muallâk ve menut tutulmuştur. Birçok eşhasın 
ellerindeki arsalara vaziyet ve mukabilinde bedel ol
mak üzere bonolar ita eden bir belediyenin her şey-



den evvel ifa edeceği vazifenin bu borçtan kurtulma-
>sı olacağı ve bununsa diğer gûna yazaifi esasiyeyi 
ihlâl etmeyecek bir şekil ve surette yapılmasının na
zarı insafla görüleceği teemmül edilmiş ve bu mad
denin ibaresi (iştira olunur) yerine (iştira olunabilir) 
suretinde tahrir edilmiştir. 

Bundan mada herhangi bir belediye nakit maka
mında bulunan ve hakikatte karşılığı arsa olan bu bo
noları karşılık göstererek istikraz etmek ve bü istik
razla bonolardan bir kısmını ödemek veyahut bele
diyeye ait tesisatta bulunmak şıklarını da ifaya muk
tedir olursa çok müfit bir iş görüleceği teemmül ve 
ona göre de bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Ancak bir memleketin ihtiyacatını belediyeden zi
yade bizatihi devletin daha iyi nazarı dikkatte tuta
cağı ve beldenin yükselmesinin ve medeniyete doğru 
yürümesinin devlet şerefi ve haysiyetini ve kuvvetini 
tezyide bais olacağı hakikatlerine binaen belediyenin 
bu suretle istimlâk ettiği arsalar bedellerini talep eden 
birçok dayinler meyanında, vazifei asliyesi toprağı
nın en ufak cüzündeki müessesata hayat ve kuvvet 
vermek olan devletin de ahzı mevki ederek belediye
yi derhal tediyei deyne mecbur tutması şiarı insaf ve 
hikmeti idare ve müessesatı devlet ve millet arasın
da zaruriyül cereyan eden münasebeti vedadiye ile 
nâkabili telif görülmüş ve bunun için belediyelere bir 
suhulet olmak üzere belediyenin Hazineye olan bono 
borçlarının Hazinenin belediyeye vermekle mükellef 
olduğu müsakkafat vergisi hissesinin her sene tevki
fi suretiyle itfası usulü vazedilmiştir. Bu, nevama esa
sen devlet tarafından üzerine ebniye inşa edilmeye
cek ve boş durması halinde devlete bir fayda temin 
etmeyecek arsalar bedellerinin uzunca bir vade ile be
lediye zimmetinde tecili demek .olur ki yangınların 
tahtı tesirinde gerek fert itibariyle ve gerek o efradı 
mutazarrıranın muhassalai servet ve saadeti olan be
lediye itibariyle hali zarurette bulunan bir mahal hal
kına devletin muavenetinden ve hem de muaveneti 
lâzime ve meşruasından başka bir şey değil demektir. 

Dokuzuncu Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Vakıf bir arazinin kıymeti, üzerindeki binanın kıy

metinin takriben yüzde beşi nispetinde olabileceği 
muhtelif ashabı akarla istişare neticesinde anlaşıla
rak mukadder kıymetlerinin yüzde beşinin mahallî 
evkaf idaresine ve mütebaki yüzde doksan beşinin 
icareteyn veya mukataa erbabına bono olarak tes
viyesi kaydedilmiş ve icarei vahideli ebniye arsaları 
bedellerinin doğruca evkaf idarelerine aidiyetinin 
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] malûmiyetine mebni bu cihet kanunda meskûtünanh 
bırakılmıştır. 

Onuncu Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Bazen süratte inşasına lüzum gösterilen mebaninin 

tecili inşasınr temin için ancak o nevi binalara inhi
sar etmek üzere işbu kanunun (4) ve (7) nci mad
delerinde muharrer itiraz ve ihale ve müzayede müd
detlerinin nısfa indirilmesi tensip edilmiştir. 

Onbirinci Maddenin Esbabı Mucbesi : 
'Plânı tanzim, kıymeti takdir, muamelâtı tebliği -

yesi kanun dairesinde ifa edilmiş ve binnetice bonola
rı hazırlanmış arsaların sahipleri bir sene zuhur et
mezse esasen yedinci madde mucibince belediye em
lâkinden madut olan bu arsalar bedelinin ashabı na
mına hıfzından maada bir çare mevcut bulunmadığı 
gibi onbeş sene zarfında da bu bedele istihkakını ispat 

I edenin istifayı matlup edeceğini teminen işbu onbirin
ci madde vazedilmiştir. 

Onikinci Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Tarla ad ve itibar edilen bir saha dahilinde ya he

yeti haliyesiyle kalan veyahut kısmen muhterik olan 
binaların belediyelerin kudreti maliyesine veyahut şe
hir plânının o günkü icabatına veya sair zaruretine 
binaen istimlâki mi veyahut Ebniye Kanununun ikinci 
faslında muharrer ahkâma tabi tutulması mı daha 
muvafık olacağı keyfiyetinin meclisi belediyece ev
velemirde takarrür ettirilmesi lâzım geldiğinin derci ve 
bilhassa ashabı alâkanın muhafazai hukuku namına 
da muvafık görülmüştür. 

Onüçüncü Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Yangın sahalarının büyük veya küçük olsalar bi

le bazı müessesatı umumiyeyi maabit ve mekâtibi 
muhtevi olması melhuz ve yangından sonra o ma
hallin veya şehrin icabatına göre yine böyle müesse
selerin meydana getirilmesi varit ve muhtemel olduğu 
nazarı dikkate alınarak, yangın sahasında meselâ, 
cami, mektep, karakol, sair gûna devairi resmiye in
şasının muktazi olup olmadığı ve müktazi ise her bi
rinin mahal ve sahasının ne olacağının bu gibi hu-
susatı takdir ve tayin için en ziyade salâhiyettar bir 
merci olan mahallî cemiyeti umumiyei belediyesince 
kararlaştırılması tensip edilmiştr. 

Ancak bu suretle umumî binalar ihdas edilecek 
mahallerin mukaddema belediyeler tarafından işbu 
kanun dairesinde bedeli mukabilinde alındığı nazarı 
dikkate alınacak olursa aynı mahallerin herhangi bir 
daire namına terkinde arsa bedellerinin ahzı tabiî ve 
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ancak bu bedellerin tayin ve tespitinin de istimlâki em
lâk kararnamesinde usulü dairesinde ifası münasip gö
rülmüştür. Zira devairi resmiyeyi, tesis ve inşa ede
cekleri müessesatı umumiyeden dolayı eşhas misullü 
müzayedeye iştirak ettirmek muvafıkı nasefet ve ada
let görülmemiştir. Bu suretle menafii umumiye namı
na inşa edilecek binalardan idarei hususiyeye taallûku 
bulunanların hini müzakeresinde ya Encümen azala
rının veyahut mahallî cemiyeti umumiyei belediye 
azalarının da reylerine müracaat edilmesi bilhassa ip
tidaî mektepler inşaatı masrafının halka tahmili kül
fetinin icabatı zaruriyesinden addedilmiştir. Bu su
retle inşa edilecek binalar hangi daireye aitse arsa be
delleri ve idarelerden veya nakit olarak alınmak lü
zum ve zarureti fikrai mahsusa ile tespit olunmuştur. 
Çünkü belediye esasen tediyesini borçlandığı bono 
bedellerini eda edebilmek için füruht edeceği arsalar 
bedelini tahsil edebilmek mecburiyetindedir. Şü tak
dirde arsa bedelleri peşin verilmedikçe mezkûr arsa
ları belediyenin devairi resmiyeye teslim etmemesi 
hakkı teslim edilmiş olur. 

- Ondördüncü Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Bu kanunun hini teklifinde bir taraftan ihtiyacatı 

cedide ve diğer taraftan elyevm meri ebniye kanu
nunun ihdas ve idame ettiği ve halkın istinas peyda ey
lediği ve halen de ifasında bir fayda bulunduğu an
laşılan ahkâm nazarı dikkate alınarak işbu lâyiha ih
zar edilmiş ve artık Ebniye Kanununun harik ma
hallerine mütedair mevadının ifasına bittabi lüzum 
kalmamış olduğundan mezkûr kanunu n20, 21, 22, 
23, 24, 25 noi maddelerinin mülga bulunduğu zikre
dilmiştir. 

Maddei Muvakkatenin Esbabı Mucibesi : 
Mukaddema vükubulan yangınlar dolayısıyle el

yevm işbu kanuna tevfikan tarla addi muktazi olan 
mahallerde haritalar yaptırılmamış ise bu kanunun 
mer'iyetinden bilitibar geçecek bir sene zarfında bu 
haritaların behemehal yaptırılmasını ve arsaların işbu 
kanuna tevfikan tesviyesini ve hilafı takdirinde arsa 
ashabının eski arsası üzerinde bina inşasına salâhi-
yettar olacağını tebyinen işbu maddei muvakkate vaz-
olunmuştur. 

Onbeşinci Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Ehemmiyet ve müstaceliyeti derkâr olan işbu ka

nunun neşri ferdasından itibaren meriyeti münasip 
görülmüştür. 

Onaltıncı Maddenin Esbabı Mucibesi : 
Kanunun mevzuulehi harik mahalleri olduğuna ve 

bu mahallerde bilumum devairi devlete ait ebniye-

nin bulunması kabil bulunduğuna göre icrasında he
yeti vekilenin memur bulunması tabiîdir. 

Hülâsa : 

1. — Yangın yerlerinin harabiden bir an evvel 
kurtulmasını, 

2. — Harikzedelerin, arsalarının rubu derecesin
de vermeye mecbur oldukları ağır ve muzır mükellefi
yetin ilgasını, 

3. — Yangın yerlerinde caddeler küşadı dolayı
sıyle istimlâk muamelesine fimâbat ihtiyaç kalmama
sını, 

4. — Arsa ashabına dilediği mahalden arsa teda
rik etmeye salâhiyet itasını, 

Ve bilnetice : 
Yangından mütevellit harabiyetin az zaman zar

fında hali mamuriyete ifrağını istihdaf eden ve bu 
maksadı temine kâfi ahkâmı ihtiva eyleyen işbu tek
lifi kanuninin bu devrei içtimaiyede müstacelen mü
zakere ve kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

28 Şubat 1340 - Cumartesi 
îzmir Maraş 

Rahmi Mithat 
îzmir îzmir 

Mahmut Celâl Ahmet Münir 
izmir 
Kâmil 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet 

14 .3 . 1341 
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Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ebniye Kanununun, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci 
maddelerinin tadili hakkında îzmir Mebusu Mustafa 
Rahmi Bey ve rüfekasının teklifi kanunisi Encüme-
nimizce bittetkik esas itibariyle şâyânı müzakere gö
rülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Mazbata Muharrir 
Namına 

Kâtip 

Yusuf Ziya 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Kâtip 
Karesi 

Haydar Adil 
Aza 

Antalya 
Rasih, 
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Aza Aza 
Kütahya Elâziz 
Cevdet Hüseyin 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Ebniye kanununun bazı mevadınm tadiline dair 

îzmir Mebusu Rahmi Bey ve rüfekasının teklifi ka
nunisi tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketin bazı aksamında vaki olan harikler 
sebebiyle arsa haline inkilap eden mahallerin yeniden 
imar ve ihyası mevcut Emniyet Kanununun bazı 
maddelerinin tadiline tevakkuf ettiğine Dahiliye En
cümenince de kanaat hasıl olduğundan teklifi vaki 
bazı tadilâtla kabul edilmiş ve meydana gelen mad
deler Riyaseti Celileye takdim kılınmıştır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas ' Kayseri 
Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziantep Sivas 

Aza Aza 
Çorum Kocaeli 

İsmail Kemal İbrahim 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

İzmir Mebusu Rahmi Bey ve rüfekasının teklifi 
Ebniye kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci mad

deleri ahkâmı makamına kaim mevadı kanuniye 

Madde 1. — Bir dairei belediye mıntıkası dahi
linde yüz elliden fazla binası muhterik olan mahal
ler ve bu mahallerin dahil ve ittisalinde bulunan 
bostan, bağ, bahçe ve arsalar gibi yerler tarla addo
lunur. Buralarda bina inşası mevadı atiyedeki şeraite 
tabidir. 

Madde 2. — Yangın yerlerinde kâin ve rakabesi 
veya idaresi devlete, evkafa, idarei hususiyeye, ya
hut vesair eşhası hakikiye veya hükmiyeye ait ar
saların ayrı ayrı eşkâl ve mesahasını gösterecek ka-
dostro planlan ve yangın yerinin plânlara müstenit 
bir umumî haritasını ve müstakbel şeklini ve ona gö
re arsaların tevziatını gösteren umumî plân belediye 
dairesi tarafından bir heyeti fenniye vasıtasıyle tan
zim ettirilir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada beyan olunan plân 
ve haritaların vukuu harikten itibaren nihayet bir 
sene zarfında tanzim ve ikmali mecburidir. Eğer bir 
senenin hitamında plân ve haritalar ikmal edilmemiş 
olursa artık dairei belediye o harikin mahalli vukuun

da bina ihdasına işbu kanun vesilesiyle mümanaat 
edemez. 

Madde 4. — ikisi belediye meclisi ve biri mın-
tıkai belediyenin tabi olduğu meclisi idare ve ikisi 
harikzeler tarafından biliçtima hazırun mevcudunun 
ekseriyeti mutlakasıyle müntehap olmak üzere beş 
azadan müteşekkil bir heyet yangın mahallerinde ar
saların halihazır kıymetlerini ayrı ayrı takdir ve ka
dastro plânlarını mahallen bittatbik tastik ederek 
her arsa için bir kararname tanzim ve belediye riya
setine tebliğ eder. Şayet harikzedeler aza intihabı için 
vuku bulan davete icabet etmezler, yahut biliçtima 
bir karar ittihazına muvaffak olamazlar ise onlar na
mına iki aazyı Meclisi İdare intihap eder. 

işbu kararname Usulü Muhakematı Hukukiye 
Kanununun tebligata müteallik ahkâmı dairesinde 
alâkadarana tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden iti
baren bir ay zarfında alâkadaranın itiraza hakkı var
dır. Şu kadar ki, rekbp veya idaresi Devlete ve Ev
kafa ve idarei hususiyeye ait arsalar itiraz vukubul-
mazsa dahi re'sen tabiî tetkiktir, itirazı havi istida 
mıntıkai belediyenin tabi olduğu meclisi idare riya
setine verilir. Meclisi idare işbu istidadının kaydı ta
rihinden bilitibar nihayet bir ay zarfında tetkikat 
icra ve takdir heyetinin kararnamesini tasdik veya 
tadil ve ıslah eder. Hiç bir mercide kabili tetkik ol
mayıp katî bulunan işbu karar alâkadarlara yine 
Usulü Muhakematı Hukukiye ahkâmına tevfikan 
tebliğ olunur. 

Madde 5. — Bir arsanın bedeli muhammenine 
müstahaklar tarafından itiraz vaki olursa bunların 
her birini müddeti kanuniyesi zarfında vukubulan 
itirazatı meclisi idarece tevhiden tetkik edilir. Bu tet
kik neticesinde tastik veya tadil ve ıslah suretiyle 
verilecek kararın tazammun ettiği bedelin muterizler-
den hangisine ait olduğunu ya bir ilâmı katî veya 
alâkadarananının müttefikan verecekleri mevsuk mu-
vafakatnameleri ile sabit olması şarttır. Maddei ati
ye mucibince arsa sahiplerine nakit makamında ve
rilecek bonolor bu gibi ahvalde ihtilâfın sureti ka-
tiyede halli tarihine değin belediye veznesinde hıfzolu-
nur. 

Madde 6. — Müruru müddet veya indelitiraz tas
tik veya tadil ve ıslâh suretiyle kesbi • katiyet eden 
kararnameler üzerine arsa sahiplerine arsalarının mik
tarı kıymetini mübeyyin olmak üzere belediyeler ta
rafından muvafakati lâhik olmak şartıyle âhare ka
bili devir ve havaledir. Kuyudu belediyede bunun 
sahibi olmak üzere mukayyet bulunmayanlar bonoya 
sahip addolunmazlar, 
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Madde 7. — Mevadı sabıka mucibince bedelleri ı 
takdir ve bonolarla tediye edilen arsalar belediye em- I 
lâkinden maduttur. Yeni plân mucibince tertip ve 
tanzim olunan arsalar belediye meclisi kararı ile ve 
bir ay müddetle usulü dairesinde müzayedeye çıka- I 
rılır. Bono sahipleri müzayedeye iştirak suretiyle ar- I 
sa iştira ederse bedeli müzayedeye mahsuben bono
larını nakit makamında verebilirler. Müzayedeye bo- I 
no sahibi olmayanların iştiraki halinde bunlar bedeli I 
müzayedeyi nakden tesviye ederler. Müzayede bede- I 
li haddi lâyık görülmediği takdirde belediye dairesi I 
müzayedeyi onbeş gün daha temdit edebilir. İşbu 
müddetin hitamında müzayedesi ikmal edilen arsa I 
her kaç kuruşa baliğ olursa olsun usulü veçhile talibi I 
uhdesine ihale olunur. Bilmüzayede ihale olunan ar- I 
saların sahibini ve mevki ve hudutlarını ve mesaha- I 
sini mübeyyin olan yeni kadastro plânları vesaiki I 
muteberei kanuniyeden madut olup bu kabil vesaik I 
erbabına mahalle şahadetnamesi gibi vesaik aranmak- I 
sızın vesair muamelâtı idariyeye de lüzum gösteril- I 
meksizin doğrudan doğruya tapu idaresince tasarruf I 
senedi verilir. Bedeli müzayedesi bir hafta zarfında I 
tediye edilmeyen arsalar tekrar müzayedeye vaz'edi- I 
lerek noksan zuhurunda farkı müşterii evvele tazmin I 
ettirilir. I 

Madde 8. — Bonolar belediyelerce nakde tahvil I 
veya gerek kendisine ve gerek ahara ait belediye rü- I 
sunuma mahsup suretiyle iştira olunabilir. Bunları I 
karşılık göstererek istikraz akdetmeye belediye daire- 1 
leri salâhiyettardır. I 

Rakabe veya idaresi devlete ait arsaların bedeli I 
belediyeye ait müsakkafat vergisinden her sene tev- I 
kifat icrası suretiyle tahsil ve itfa olunur. I 

Madde 9. — Kıymetleri ahkâmı anife dairesinde I 
takdir edilen vakıf arsalardan mukataalı veya icare- I 
teyinli olanlardan bedeli mukadderlerinin yüzde beşi I 
mahallî evkaf idaresine ve mütebakisi mukataa ve I 
icareteyn ashabına bono olarak verilir. I 

Madde 10. — Birinci madde mucibince tarla ad- I 
dedilen mahallerde acilen bazı inşaata ihtiyaç bulun- I 
duğu mahallî meclisi umumî belediyesince kararlaş- I 
tırıldığı takdirde o nev'i inşaat için muktazi arsalara I 
münhasır olmak üzere (4) ncü ve (7) nci maddelerde I 
muharrer itiraz ve müzayede ve ihale müddetleri nısfı- I 
na tenzil olunur. I 

Madde 11. — Hakkındaki kararnamenin iktisabı I 
katiyet etmesinden itibaren bir sene zarfında sahibi I 
zuhur etmeyen arsalar belediye dairesince mal edilip j 

i bonoları belediyece hıfz olunur. İktisabı katiyet ta
rihinden itibaren onbeş sene zarfında sahipleri zu-

I hur ederse işbu bonoların bedelleri onlara verilir. 
I Madde 12. — Birinci madde mucibince tarla 
I addolunan mahallerden heyeti haliyesiyle kalan veya 
I bazı mahalleri muhterik olan binaların ya Ebniye Ka

nununun ikinci faslında muharrer ahkâma tabi tu-
I tulması veyahut usulen istimlâki meclisi belediyen ;n 
I ihtiyarına tabidir. 

I Madde 13. — Tarla addolunan mahallerde meabit 
I ve mekâtip vesair gûna müessesatı umumiye ve res

miye inşasına lüzum bulunup bulunmadığı ve lü-
I zum varsa bunların mahalleri ve sahaları mahalli 
I cemiyeti umumiyei belediyesince kararlaştırılır. An-
I cak idarei hususiyeye taallûk eden tesisat ve inşaatın 
I müzakeratında meclisi umumii belediyeye encümen 
I mevcutsa encümen azasından ikisi, değilse mahallî 
I cemiyeti umumiye azası dahil olur. Nahiyelerde ce-
I miyeti umumiyei belediye kararı ile iktifa edilir. Bu 
I gibi tesisat hangi idareye müteallik ise arsa bedel-
I leri o daire tarafından tesfiye olunur ve arsa bede-
I lâtı haliyet miktarını tecavüz etmemek üzere İstim -
I lâki emlâk kararnamesine tevfikan takdir olunur. Be-
I deli mukadderin bonolarla tesviyesi de caizdir. An-
I cak arsaların resmî müşterilerine teslimi behemahal 
I bedelinin berveçhipeşin tesviyesine mütevakkıftır. 

I Madde 14. — Ebniye kanununun 20, 21, 22, 23, 
I 24, 25 nci maddeleri mülgadır. 
I Maddei muvakkate — Üçüncü maddede beyan 
I olunan bir sene mühlet işbu kanunun meriyetinden 
I evvel vuku bulmuş olan harikler için yevmiye meri-
I yetinden itibaren başlar. 
I Madde 15. — İşbu kanun yevmi neşrinin ferda-
I sından itibaren mer'iyülicradır. 
I Madde 16. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına He-
I yeti Vekile memurdur. 

I Dahiliye Encümeninin Tadili 

I Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci mad 
I deleri ahkâmı makamına kaim mevadı Kanuniye 

I Madde 1. — Bir dairei belediye mıntıkası dahilin-
I de yüzelliden fazla binası muhterik olan mahaller 
1 ve bu mahallerin dahil ve ittisalinde bulunan bostan, 
I bağ, bahçe ve arsa gibi yerler tarla addolunur. Bura-
I larda bina inşası mevadı atiyedeki şeraite tabidir. 
I Madde 2. — Yangın yerlerinde kâin ve rekabesi 
I veya idaresi devlete, evkafa, idarei hususiyeye, ya-
I hut sair eşhası hakikiye veya hükmiyeye ait arsala-
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rın ayrı ayrı eşkâl ve mesahasını gösterecek kadast
ro plânları ve yangın yerinin bu plânlara müstenit 
bir umumî haritasını ve müstakbel şeklini ve ona gö
re arsaların tevziatını gösteren umumî plân belediye 
dairesi tarafından bir heyeti fenniye vasıtasıyle tan
zim ettirilir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada beyan olunan plân 
ve haritaların vukuu harikten itibaren nihayet bir 
sene zarfında tanzim ve ikmali mecburidir. Eğer bir 
senenin hitamında plân ve haritalar ikmal edilme
miş olursa artık dairei belediye o harikin mahallî 
vukuunda bina ihdasına işbu kanun vesilesiyle mü
manaat edemez. 

Madde 4. — Üçü belediye meclisi ve üçü harik-
zedeler tarafından müntehap olmak üzere altı aza
dan müteşekkil bir heyet yangın mahallerinde arsa
ların halihazır kıymetlerini ayrı ayrı takdir ve ka
dastro plânlarını mahallinde tatbik ve tastik ederek 
her arsa için bir kararname tanzim ve belediye ri
yasetine tebliğ eder. Şayet harikzedeler aza intihabı 
için vuku bulan davete icabet etmezler. Yahut biliç-
tima bir karar ittihazına muvaffak olamazlarsa on
lar namına üç azayı cemiyeti umumiyei belediye in-
tihp eder. 

işbu kararname Usulü muhakematı hukukiye ka
nununun tebligatta müteallik ahkâmı dairesinde alâ-
kadarana tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden itiba
ren bir ay zarfında alâkadaranının itiraza hakkı var
dır. Şu kadar ki rekabe ve idaresi devlete ve evkafa 
ve idarei hususiyeye ait arsalar itiraz vukuu bulmasa 
dahi re'sen tabiî tetkiktir. İtirazı havi istida cemiyeti 
umumiyei belediyeye verilir. Cemiyeti Umumiyei be
lediye bir ay zarfında tetkikat icra ve takdir heyeti
nin kararnamesini tastik veya tadil ve ıslâh eder. Hiç 
bir mercide kabili tetkik olmayıp kati bulunan işbu 
karar alâkadara yine usulü muhakematı hukukiye ah
kâmına tevfikan tebliğ olunur. Tarihi tebliğinden iti
baren onbeş gün zarfında şurayı devlete müracaat ve 
temyiz hakkı vardır. Şûrayı devlet bir ay zarfında 
neticei tetkik ve kararını bildirmeye mecburdur. 

Madde 5. — Bir arsanın bedeli muhammenine 
müstait müstahaklar taraf ından itiraz vaki olursa bun
ların her birinin müddeti kanuniyesi zarfında vuku 
bulan itirazatı meclisi idarece tevhiden tetkik edilir. 
Bu tetkik neticesinde tasti kveya tadil ve ıslâh su
retiyle verilecek kararın tazammun ettiği bedelin rau-
terizlerinden hangisine ait olduğunun ya bir ilâmı 
kafi veya alâkadaranın müttefikan verecekleri mu-
fakatnameleri ile sabit olması şarttır. Maddei atiye 

mucibince arsa sahiplerine nakit makamında verile
cek bonalar bu gibi ahvalde ihtilâfın sureti katiyede 
halli tarihine değin belediye veznesinejde hıfz olu
nur. 

Madde 6. — Müruru müddet veya iı^delitiraz tas-
lik veya tadil ve ıslâh suretiyle kesbi katiyet eden 
kararnameler üzerine arsa sahiplerine arsalarının mik
tarı kıymetini mübeyyin olmak üzere belediyeler ta
rafından bir bono verilir. Bu bono nanıa muharrer 
ve belediye meclisinin malumat ve muvafakati lâhik 
olmak şartıyle ahere kabili devir ve havaledir. Ku-
yudu belediyede bononun sahibi olmak üzere mukay
yet bulunmayanlar bonoya sahip addolunmazlar. 

Madde 7. — Mevadı sabıka mucibince bedelleri 
takdir ve bonolarla tediye edilen arsalar belediye em
lâkinden madutturr Yeni plân mucibince tertip ve tan
zim olunan arsalar belediye meclisi kararı ile ve bir 
ay müddetle usulü dairesinde müzayedeye çıkarılır. 
Bono sahipleri müzayedeye iştirak suretiyle arsa iştira 
ederse bedeli müzayedeye mahsuben bonolarını nakit 
makamında verebilirler. Müzayedeye bono sahibi ol-
mıyanların iştiraki halinde bunlar bedeli müzayedeyi 
nakden tesviye ederler. Müzadeye bedeli haddi lâyik 
görülmediği takdirde belediye dairesi müzayedeyi on
beş gün daha temdit edebilir. İşbu müddetin hitamın
da müzayedesi ikmal edilen arsa her kaçı kuruşa baliğ 
olursa -olsun usulü veçhile talibi uhtesine: ihale olunur. 
Bilmüzayede ihale olunan arsaların sahibini ve mevki 
ve hudutlarını ve mesahasını mübeyyin p&an yeni ka
dastro plânları vesaiki mutebere! kanunfyeden madut 
olup bu kabil vesaik erbabına mahalle şahadetnamesi 
gibi vesaik aranmaksızın vesair muamelâtı idariyeye 
de lüzum gösterilim eksizin doğrudan doğruya tapu ida
resince tasarruf senedi verilir. Bedeli müzayedesi bir 
hafta zarfında tediye edilmiyen arsalar (tekrar müza
yedeye vaz edilerek noksan zuhurunda farkı müştereli' 
evvele tazmin ettirilir. 

Madde 8. — Bonolar belediyelerce I nakde tahvil 
veya gerek kendisine ve gerek ahere aitj belediye rü
sumuna mahsup suretiyle iştira olunabilir; Bunları kar
şılık göstererek istikraz akdetmeğe belediye daireleri 
salâhiyettardır. 

Rekabe veya idaresi devlete ait arsalajnn bedeli be
lediyeye ait müsakkafat vergisinden her isene tevkifat 
icrası suretiyle tahsil ve itfa olunur. 

Madde 9. — Kıymetleri alhkâımı anjfe dairesinde 
takdir edilen vakıf arsalardan mukataalı jveya icaretin-
li olanların bedel miktarlarının yüzde be$i mahallî ev
kaf idaresine ve mütebakisi mukataa veıicareteyn as
habına bono olarak verilir, 
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Madde 10. — Hakkındaki kararnamenin iktisabı 
•katiyet etmesinden itibaren bir sene zarfında sahibi 
zuhur ûtmiyen arsalar belediye dairesine mal edilip 
bonoları belediyece hafzolunur. İktisabı katiyet tari
hinden itibaren on beş sene zarfında sahipleri zuhur 
ederse işbu bonoların bedelleri onlara verilir. 

Madde 11. — Birinci madde mucibince tarla ad
dolunan mahallerde heyeti haliyesiyle kalan veya 'ba
zı mahalleri muhterik binaların ya Ebniye kanununun 
ikinci faslında muharrer ahkâma tabi tutulması veya
hut usulen istimlâki meclisi belediyenin ihtiyarına ta
bidir. 

Madde 12. — Tarla addolunan mahallerde maa-
bit ve mekâ'tip vesair gûna müessesatı umumiye ve res
miye inşasına lüzum bulunup 'bulunmadığı ve lüzum 
varsa bunların mahalleri ve sahaları mahallî cemiyeti 
umumiye belediyesince kararlaştırılır. Ancak idarei 
hususiyeye taallûk eden tesisat ve inşaatın müzakera-
tında meclisi umumî belediyeye encümen mevcutsa en
cümen azasından ikisi, değilse mahallî cemiyeti umu
miye azası dahil olur. Nahiyelerde cemiyeti ulmumiye 
belediye kararı ile iktifa edilir. Bu gibi tesisat hangi 
idareye müteallik ise arsa bedelleri o daire tarafından 
tesviye olunur. Ve arsa (bedelleri istimlâk kararname
sine tevfikan takdir olunur. 

Bedeli mukadderin (bonolarla tesviyesi de caizdir. 
Ancak arsaların müşterilerine teslimi behemehal be
delinin berveçhipeşin tesviyesine mütevakkiftir. 

Madde 13. — Ebniye kanununun 20, 21, 22, 23, 
24, 25 nci maddeleri mülgadır. 

Maddei Muvakkata — 3 ncü maddede beyan olu
nan bir sene mühlet işbu kanunun meriyetinden evvel 
vuku bulmuş olan harikler için yevmi meriyetinden iti
baren başlar. 

Madde 14. — îşbu kanun yevmi neşrinin ferdasın
dan itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına he
yeti vekile memurdur. Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 483 ncü maddeleri berveçhizirdir : 

Madde 20. — Gerek etrafı yol ile mahtut adalar 
ve gerek mahallat büsbütün veyahut on haneden zi
yadesi muhterik oldukta o mahal yeniden taksim ile 
tarla veçhile tesviye olunacaktır. Şöyle ki; o mahallin 
heyeti kadımesi yani harikten mukaddem mevcut olan 
yollar ile her arsanın mesahai sathiyesi gösterilerek bir ı 
haritai umumiyesi tersim olunup sekizinci madde ah
kâmına tevfikan etraf ve derun sokaklarının tevsi ve i 
istikameti kırmızı hatla çizildikten sonra terettüp eden 
zayiatı umumiyeden yüzde hesabiyle her arsanın mik

tarı kadimi nisbetinde isabet edecek zayiat bilihraç ar
salar mümkün mertebe murabba veya mustatil olmak 
ve şeref ve kıymeti kadimesi gözetilmek ve yüzleri tu
tulunun miktarı cedidi, kadim yüzleri miktarına nis-
•bat ve hesap edilerek verilmek üzere taksimatı icra ve 
bermuçübi harita arsa sahiplerine balâsı haritalı birer 
ilim ve haber ita olunacaktır. 

Madde 21. — Yirminci maddede muharrer ada-
larda bulunan çıkmaz, sokaklar mahallinin iktizasına 
ve tahammülüne göre ya kuşat veyahut seddolunarak 
adasına taksim edilecektir. 

Madde 22. — Yirminci maddede muharrer harita
nın sureti tensip ve icrası on ikinci madde ahkâmına 
tatbik olunacak ve bu misüliü mahallerin tesviyesinde 
tevsii tarik için terki lâzım gelen yerlerin mesahai sat-
hiyesinin nihayet ruhunu tecavüz etmemek şartiyle as
habı tarafından meccanen terk olunacak ve harik ma
halleri dahilinde ve ittisalinde bulunan hoştan, ve bağ 
ve bahçe ve arsalar muhterik hükmünde işbu taksime 
ithal edilecektir. 

Madde 23. — Ada tesviyesinden dolayı arsaların 
tebdil mahallî iktiza ettikte her arsa sahibi arsasın-
daki enkazını yeni arsasına nakledebilecektir. 

Madde 24. — Tesviye olunan muhterik bir adada 
heyeti haliyesiyle kalan veya bazı mahalleri muhterik 
olup elli birinci madde mucibince tamiri memnu ol-
mıyan ebniye yirminci maddenin hükmünden hariç 
olup istikameti kararlaştırılmış sokaklara dair onuncu 
ve on birinci maddelerin ahkâmına tabi olacaktır. 

Madde 25. — Yeni yol küşadı veya tevsi ve isti
kamet ve tesviyeden dolayı bir arsa, hane inşasına el
verecek surette küçük veya biçilmsiz kaldığı halde itti-
salindeki arsa sahipleri kendi hanelerini inşa ederken 
küçük ve biçimsiz kalan arsa sahibine bedeli misli ile 
münasip miktar vermeğe mecbur olacak ve küçük ar
sanın sahibi razı olmazsa büyük arsa sahibine satma
sı teklif olunacaktır ve iki taraftan dahi istinkâf vuku 
ibulduğu takdirde küçük arsayı idarei belediye talhmin 
ettirerek mubayaa edecektir. 

Kadastro Kanun Lâyihası (1/628) ve Kadastro Encü
meni Mahsus Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 25 . 2 . 1341 

Müdiriyetü 
Adet 942 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde kadastro teşkilâtı

nın icrası hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tan
zim edilen ve tera Vekilleri Heyetinin 19 . 2 . 1341 ta-



rihli içtimaında. ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa ve 
neticesinin inhasına müsaade buyrulmasını rica eyle
rim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Mukaddeme 

ve 
Vaziyeti Hazıra 

Müstağnii arz ve izaıhtır ki hakkı tasarruf ve te
mellükün tenini, gerek umumî - yani mevcudiyeti si
yasiye ve idarei hükümet - ve gerek hususî - yani ta-
sarrufatı sariha ve katiyei efradı memleket - noktai 
nazarından ihtiyacatı içtimaiyei medeniyenin, kaidei 
muhkemei iptidaiyesi ve bünyanı mevcudiyeti millet 
ve hükümetin imadı aslî ve esasisidir. 

Bu münasebetledir ki bilumum hükümetler dahili 
dairei hükümetleri olan .arazinin umumunun hududu
nu ve dahilinin keza münferiden hudut ve sunuru ta
sarruf iyesini ve emvali gayrı menkulenin ve bunlar 
üzerindeki hukuku tasarrufiye ile her feirinin vaziyeti 
umraniye ve iktisadiyesine göre sınıf ve nevini tevsik 
ve tespite hükümet ile ahali ve tabayı hükümet arasın
daki tekabülü hukuk ve vazaifin tamamı icrasına muk-
tazi tedabir ve usulleri ittihaza herşeyden evvel atfı 
ehemmiyet edegelmişlerdir. 

Türkiye Hükümeti dahi bu mühimmeye pek ka
dim tarihlerde ve bir intizam ve vukufu fevkalâde ile 
hasrı ihtimam ermiş ve elyevm kuyudu kadime namı 
verilen kıymettar ve hükmü kanunu haiz asar meyda
na getirmiş ise de, tahavvülâtı teikemmüliyei medeni-
yeden vakit ve zamanında istifadeye itibar edileme
miş olması dolayısiyle bunlar ihtiyacatı hazırai içti-
maiyemizi temine kifayet edememişler ve eşhası haki
kiye ve hükmiyeye ait emvali gayrı menkulede müte-
haddis tezebzübatı hazırai tasarrufiyeyi refi izaleye 
salih bir vesika ve hücceti tasarruf olabilmekten mah
rum kalmışlardır. 

Bundan sonra tanzimatı hayriyenin tarihi ilânına 
kadar emvali gayrı .menkulenin sırf mülk aksamına 
ait olarak mahâk'imi şeriyece verilmiş olan temessük 
hüccetlerile arazii emiriyenin tasarrufuna ait olarak 
avarızı divaniye ve tekâlifi örf iyenin tahsiliyle mükel
lef muhassıllar, sipahiler, mültezimler, subaşılar ve ko
ru ağaları taraflarından tanzim ve ita edilmiş olan ve
saiki tasarrufiye, gerek sieilâtı mahâkimin ve gerek 

§ 5 — 

I nıznamçelerin yalnız tarih itibariyle tutulmuş oİmaları-
j na mebni, tarih malum olmadıkça maimulünbih tutu-

lamıyacakiarı gibi bunlar da hüsnü muhafaza ve ta
kip edilememiş olduklarından dolayı kıymeti hukuki-
yelerini kaybetmişlerdir. 

Tanzimatı hayriyeyi müteakip isdar edilen Arazi 
Kanunu ile Tapu Nizamnamesi mucibince tanzim ve 
ita oluna gelen vesaiki tasarrufiye (tapu senedatı) nın 
da 1275 tarihinden beri ancak memleketin sülüs ve pek 

I pek nısıf derecesindeki ashabı emvali gayrı menkule-
I sine verilebildiği ve tapu idaresinin bunların kavliyatı 

tasarrufiyesini tedvire ancak kifayet edebilip peyderpey 
mütehaddis yanlışlıklar ve münazaatı tashih ve hal ile 
işe boğularak vazifei esasiyesi olan tespiti tasarrufatı 
ammeye yetişemediği ve teakubu ezmatı ile tekessür 

! edegiden muamelâtı tasarrufiyeyi sureti seria ve mun-
I tazamada cem ve telfik eyleyemediği ve binaenaleyh 

bizzarur daimî zabıt defterlerini tutmağa ancak muvaf-
I fak olabilip bunu da nıuhassıl, sipahi ve subaşıları 
I ruznameleri ve tapuları gibi tarih itibariyle yürüt

meğe mecbur kaldığı için ezminei kadime vesaiki ta-
sarrufiyesinden farklı ve her sahibi gayrı menkule em-

I niyetbahş bir tasarruf senedi ihzar ve itasına mukte
dir olamamıştır. 

I Bu münasebetle sinini ahir ede emri tasarrufun bi-
I hakikin tevsik ve tespiti için mülga Defterhane Ema-
I netince çalışılmağa ve katî bir tahrir icrası suretiyle 
I memleketin en mühim ihtiyacı olan (malına sahibiyet) 
I kaziyei mühimmesinin halline atfı ehemmiyet edilmiş 
I ve teşebbüsatı muhtelifede bulunulmuşsa da avanz 
I ve esbabı muhtelife ile sahai tatbika vaza muvaffaki

yet hâsıl olamamıştır. 

Bilâ şüphe bir malı gayrı menkule mutasarrıf olan 
I bir kimse tarafından hükümetin tahtı tevsik ve tasdi-
I kinde olarak o malın şekil ve miktarı hakikisi ve bil-
I cümle menafi ve masarifi derpiş edilerek tayin olun

muş kıymet ye maliyeti ile ziri tasarrufunda bulun
duğu görülmedikçe ve hukukunun hiç bir suretle zi-

I yaa uğratılmayacağına maddeten ve katiyyen kanaat 
I husule getirilmedikçe keyfiyeti tasarrufa itimat oluna-
I mayacağı derkârdır. 

Binaenaleyh bugün muhtacı tahsih ve izah olma-
I yan bir hal varsa o da Umuru tasarrufiye, Defterha-
J ne veyahut Tapu idaresi namı verilen bu dairenin va-
I ziyeti hazırası olup bunu bilmeyen ve bu şerait altın

da atii tasarruf atına itimatla bakabileni kimse olmadı
ğıdır. Ancak esbabı taharri edildikde görülür ki dai
renin ve memurin ve müstahdemini dairenin kusur 
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ve kabahat veyahut acizleri bu hale sebep değildir. 
Sebebi aslî, memurinin itaat ve tatbik mecburiyetinde 
bulundukları kavanin, nizamat ve talimatnamelerdir. 

Pek aşikâr bir hakikati içtimaiyedir ki : 
Kavanin ve nizamatı ihtiyacatı umümiyei mede

niye tevlit eder. 
Binaenaleyh iki yüz, üç yüz yıl belki daha pek çok 

zaman evvelki devirler ihtiyacatının tatminini kâfil 
olabilmek üzere o zamanlardaki zihniyetlerle kaleme 
alınmış olan kavanin ve nizamatla bugün dahi amel 
etmeğe uğraşmak bisut ve abestir. 

Nitekim en yüksek kavaidi tasarrufiyemizden bi
ri olan hududa itibar vardır. Dönüme itibar yoktur. 
Maddei kanuniyesi, her şeyin bir katiyeti riyaziye ve 
rakamiye ile ölçüye vurulduğu bu devirde ve ilâ 
el'an mamulünbih ve muta olursa artık aynı zihni
yetlerle malamal olan mevadı sairesi tecsim olunabi
lir. 

Vaziyeti hazırayı tavsif sadedinde, hakkı tasarru
fun berveçhi maruz fennen tespiti kavanini medeni 
yenin en ruhlu maddesini teşkil ettiği bu asırda, ilâ-
mat, hüccetler, temessükler gibi ihtiyacatı hakikiyei 
içtimaiye vasaiki tasarrufiyesine bugün olduğu gibi, 
esaslı bir tahrir yapılmadıkça yarın dahi istinat isti-
rarında bulunulduğu calibi dikkat olarak iraa oluna
bilir. 

Mabeyin senedatı unvanı resmisi altında ledelhace 
ihticaca kâfi addi mecburiyetinde bulunduğumuz ev
rakı tasarrufiyeye bir de senetsiz tasarrufatın tahmi
nen bütün Türkiye'de sülüs ve belki nısıf derecesinde 
olduğunu ve muamelâtı intikaliyeye rağbet gösteril
meyerek ekser ashabı emlâkin ceddi ekberleri namına 
muharrer temessükâtı atika ile tesahubu emlâk ede 
geldikleri ve gâhnöbet usulü gibi bazı mahallerde hal
kın kendi kendine kavaidi tasarrufiye vazı istirarında 
kaldıkları ve elhasıl imtiyazatı sakimei salifeye göre 
güya istinat ile bazı müessesatı zemmiyenin Türkiye 
dahilinde makam ve devairi resmiyeyi ihmal ile ade
ta müstakilen tapu muamelâtı icra etmiş oldukları 
arz ve ilâve edilirse tezebzüp kâfi derecede tecessüm 
eder. 

Umuru tasarrufiye muamelâtının (mübadele) mese
lesinden olduğu gibi bazan hükümetin vaziyet ve 
muamelei hariciye ve siyasiyesinde de mühim Vr roJ 
oynayacağı pişi teemmüle alınırsa, vaziyeti hazırasiy-
le tapu idaresinin muhafazai hukuku hükümet ve ta
ba hakkında hakkiyle ifayı hizmete kâfi derecede mü
cehhez olmamasının zararları tebarüz eder. 

Binaenaleyh umuru tasarrufiyenin mecrayi salim 
ve medenisine ircaı her şeyden evvel elzemdir. 

Tahtiti Umumî 
Bir milletin hukuku hâkimiyetinden biri ve belki 

en birincisi dahili dairei hükümranisi olan memleke
tin tasarruf senedine malikiyetidir. Bu şube, milletin 
mutasarrıf olduğu memleketin hudutlarını keza hiç 
bir hudut münazaasına mahal ve meydan vermeyecek 
surette tespit ve irae edeceği gibi dahili memleketin 
de askerî, malî, umranî, sınaî, mülkî velhasıl hâki
miyeti milliyesinin icabettireceği suver ve eşkâfde ta
sarrufunu tayin ve takdir edecektir. 

Senedin şekline gelince : Bu tekemmülâtı hazırai 
fenniyeden ve erbabından bilistifade meydana getirile
cek olan haritai umumiyedir. Bu hususa Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesi Harita Dairesi Riyasetince 
sarfı mesai edilmekte bulunulmuş ve nirengi teşkilâtı 
suretiyle kadastro plânlarının ihzarı da haritai umu
miye ahzının bir fer'-ini teşkil edeceği bariz ve tama
men fennî bir mahiyeti haiz bulunmasıyle riyaseti 
müşarünileyha ile temas ve müzakere edilerek dairei 
mezkûrenin muavenet ve müzaheretinden de bilistifade 
ve bir an evvel tahrire iptidar mümkün görülmüştür. 

(Kadastro) nun Fevaidi 
Kadastro teşkilâtı yalnız malî noktai nazarda ve 

verginin matrahını tayin için mütalâa edilmek musip 
olmayıp evvelemirde emvali gayrı menkulenin vazi
yet ve mevkilerinin katî surette tahdit ve tayini. 

Saniyen : Ferağ, intikal, mübadele, taksim, ifraz, 
terhin, vefaen ferağ, teminat, haciz, bilmüzayede fü-
ruht, menafii umumiye için istimlâk gibi tahavvülâtı 
umümiyei gayrı menkulâtın takip ve tespiti. 

Salisen : Turuku umumiye ve hususiye, şimendifer, 
su mecraı ve kanalları, rıhtımlar ve umuru nafıa! sai
re ve belediyeler hidematı ve asarı sanayii kadime ve 
cedide (heykeller vesaire gibi) hutut ve hudut ve mev
kii. 

Rabian : Her türlü menabii tabiiyei serveti milliye, 
maadin vesairenin haritalarının tanzimi. 

Hamisen : Mebanii milliye ve askeriye haritaları
nın ahzı. 

Sadisen : Her türlü gayrı menkulâta bir kıymeti 
sabitei nakdiye vermek ve onların tebeddülat ve ta-
havvülâtını takip eylemek. 

Sabian : Varidatı devletin en mühim menbaını 
teşkil etmekte olması itibariyle gayrı menkulâtı sınıf
lara taksim ile her bir sınıfla vereceği vergi miktarını 
tayin ve tespit eylemek. 



Saminen : Velhasıl malî, iktisadî ve içtimaî her tür
lü malûmatı istatistikîyi ihzar eylemek, hidematı mü-
himmei umumiyesinin başlıcalarını teşkil eylediği de 
pişi dikkate alınmak icap eder. 

Bu rütbe şümullü bir hizmeti medeniyei hüküme
tin de sümmettedarik esaslara istinat ettirilmesi doğ
ru olamaz. Bu münasebetle memlekette bir tahriri 
hendesi icrası lâbüt görülmüş ve birinci maddei ka
nuniye bu noktai nazara müstenit bulunmuştur. Ke
safeti iktisadiye ve içtimaiyeleri itibariyle aledderecat 
en mühimlerinden başlanılmak şartiyle tahriri icra ve 
plân kadastralları tanzim edilecek emvali gayrı men-
kulenin adeden bugün tespiti malumatı istatistikiyenin 
noksan ve hatta fıkdanına mebni mümkün olamaya
cak ise de herhalde pek tahminî bir hesapla otuz 
mahalden tahrire iptidar edilmek ve her sene aynı 
miktar tahrir heyetleri ile devam edilmek şartiyle 
25 : 30 sene imtidat eyleyeceğine nazaran herhangi 
bir sebeple olursa olsun tahrir ve tahtitin inkıtaa uğ-
ratılmayarak devam etmesi şayanı temenni olup le-
hülhamt hükümetine ve iradesine millet sahip olmuş 
bulunduğu için ilâhitame tatbik olunacağı memul bu
lunmuştur. 

Tahatitti umumî, taksimi arazi ve tahdit ve tah
ririn esasını teşkil edeceği gibi, taalluku umumî ve şa
mil bulunduğundan ve memleketin fennî ve riyazî hu-
tut ve hududu umumiyesi tayin olunmadıkça tahdit ve 
tahrir hususunda sebkedecek mesainin kadim esasata 
raptedilmesi kabil olamayacağından işe esasından gi
rişmek ve aynı zamanda muhtelif devairi hükümete ve 
vilâyat ve belediyelere varıncaya kadar haritaya olan 
lüzum ve ihtiyacı temin ve tatmin eylemek lâzım ge
leceğinden bu emri mühimmin ifasını devairi mütealli-
kasından memur edilecek zevattan mürekkep ve Ka
dastro Müdiriyeti Umumiyesine merbut bir heyeti 
daimei muhteliteye tevdi etmek muktazi görülmüş ve 
yedinci madde bu noktai nazardan kaleme alınmış ol
duğu gibi on seneden beri Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesi harita dairesince muhtelif mikyaslarda olarak 
ahz ve neşredilmiş ve edilegelmekte bulunmuş olan 
haritalar yalnız askerî noktai nazardan değil aynı za
manda bilcümle ihtiyacatı mülkiye ve medeniyei mem
lekete dahi hizmet eylemiş bulundukları aşikâr ve pek 
büyük emek ve şayanı şükran himmetlerle vücuda ge
tirilmiş olan işbu heyeti fenniyei askeriyenin vukuf 
ve tecaribi sabıka ve mesaili vakıasından istifade edi
lerek dairei mezkûrenin yalnız Müdafaai Milliye Ve
kâleti meyanında muhasses tahsisatı cüziyei seneviye-
siyle bırakılmayıp memleketin eşeddü ihtiyaç ile muh-
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I taç olduğu muhtelif haritaların ahz ve neşrine ve bi
lumum Türkiye'nin haritai umumiyesinin tersimine 

I devamla beraber ihtiyacatı mübremei umumiyeye taal-
I luk eden her gûna haritaları bir an evvel vücuda ge-
J tirmesine ve esaslı ve kuvvetli nirengi teşkilâtı sure-
I tiyle tahdidi umumiyi de icra eylemesine müzaheret 
I vücubu derkâr bulunmuştur. 

I Şu sayede bütün Türkiye'nin topoğrafik bir hari-
I tai umumiyesinin sureti muntazama ve seriada tanzi-
I mi emri teshil ve istihsal edilmiş olacağı gibi, aynı za-
I manda da kadastro teşkilâtı vücuda getirilebilecek ve 
I her iki teşkilât aynı dairei mütehassısa elinden ve bir 
I tarz ve mikyasta çıkacağı cihetle nirengiyar teşkilâtın-
I da ahangi umumî ve hususî temin edilmiş bulunacak -
I tır. Şu takdirde hükümetin resmî ve ihtiyacatı ammeyi 
I temine kadir ve teşkilâtı mahsusayı haiz bir dairei vasiai 
I fenniyesi sureti muntazama ve mütemadiyede herhan-
I gi bir şahsiyeti hükmiye ve maneviyenin tatmini ihtiya 
I çına hasre mesai ettikçe artık suveri müteferrika ve 
I muhtelifede ve aynı hizmetler için ayrı ayrı aletler mu-
I bayaasına ve memurlar istihdamına müsaade olunma-
I mak ve dairei fenniyei mezkûre mercii aslî ittihaz edil-
I mek icap eder. 

I Bittabi bu şekli rehin kabul ve tasvip olursa As-
I kerî Harita Dairesinin Müdafaai Milliye Vekâleti Ce-
I lilesine ciheti askeriyeye ait istikşaf haritaları vesaire 
I noktai nazarından merbutiyeti baki kalmakla beraber 
I vazaif i umumiyesi sairesi noktai nazarından da müsta-
I kil bir müessesei fenniye haline ifrağ edilerek (Tür-
I kiye tahtiti umumî dairei fenniyesi) namı altında fen-
I nî, hey'i ve hendesî noktai nazardan şuabat ve de-
I vairi muhtelifeyi havi olmak üzere teşkil edilmek 
I mümkün olabilecektir. Lâzimülitiraftır ki askerî ve 
I mülkî heyeti fenniyei mevcudemiz ve âlat ve edevatı 
I hendesiyem'iz işbu maksadı mühimmin husulünü te-
I mine kifayet edecek derecede değildir. Bu münase-
I betle memleketin vüsati, zamanın darlığı ve bütün 
I bunlara inzimam edecek olan ihtisas meselesi pişi te-
I emmüle alınarak mütehassısını ecnebiyeden dahi isti-
I fade ciheti nazarı mütalâaya alınacaktır, işbu ecnebi 
I mütehassıslar birer fen memuru ve kadastro müte-
I hassısı sıfatiyle marülarz tahtiti umumî dairesinin şu-
I bei mülkiyesine memur ve tefrik edilerek istihdam olu-
I nacaktır. 
j Memleketimizin mecmu mesahai sathiyesi yedi yüz 
I küsur bin kilometre murabbaı olup bunun heyeti 

umumiyesinde tahdit, (plân kadastrallar teşkili) icrası 
I adimülimkân denilecek derecede müstebat ve bilü-
I zum olduğu gibi beyhude ve tahammül fersa masa-
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rifi de istilzam eyleyeceğine mebni bugün için ariz ve 
amik tahdit ve tahriri ve dördüncü derece nirengi 
teşkilâtı icabettirecek aksamı memleket, marülarz 
mecmu mesahai sathiyesinin yedide biri nispetinde 
olarak yetmiş ilâ yüz bin kilometre murabbaı hesap ve 
tahmin olunmuştur. 

işbu aksamı memleket kesafeti içtimaiye ve ikti-
sadiyeleri itibariyle üç dereceye taksim edilerek bu 
derecelerden her birerlerine ait bi'lât ve nevahi tayin ve 
tercihan tahririne iptidan icabedecek kısımlar tefrik 
edilebilmek ve tahdit ve tahrir muamelâtı bir intiza
mı tam altında vücude getirilmek üzere Dahiliye, Ma
liye ve Ziraat Vekaletleriyle Tapu Müdiriyeti Umu-
miyesinden memur zevattan müteşekkil bir heyet teş
kil edilerek' her sene tahrir olunacak mahallerin bir 
cetveli işbu heyetçe bittertip ertesi sene bütçesine es
babı mucibesiyle birlikte derçolunacaktır. 

Âşârın ilgası münasebetiyle arazinin sürati tah
rir ve tasnifine ihtiyacı tezauf eylemiş olduğu gibi ka
dastronun hidemat ve vazaifi muhtelif esi meyanında 
da arz ve tadat edilmiş olduğu veçhile hükümetler 
için -en kavi ve muhik menbaı iradın emvali gayrı-
menkule olduğu müsellem bulunmasına binaen emri 
tahrirde bu mühimmenin pişi dikkate alınması ve ta'k-
dimülehem alelmühim suretiyle tahrir edilecek ma
hallerin listelerinin tanzimi vücubu katî altındadır. 

İkinci ve üçüncü derece adadına dahil aksamı 
memleket için aero fotogrametri ve istereo fotogra-
metri usulleriyle seri plân kadastrallar husule geti
rilmek mümkün ve kâfi bulunmuştur. Hatta bu usul
lerin birinci derecede adadına dahil mahaller için tat
biki hususunda pek çok mesai ve gayretler sebket-
mekte olup tekemmül ettiğine kanaat girildiği za
man daha seri ve daha pek çok az masrafı istilzam 
etmekte olması itibariyle memleketimizin aksamı mü-
himmesinde de bunların tatbiki cihetine geçilmesi 
tabiîdir. 

Bu derecat haricinde kalacak aksamı me-
m al ile için şimdilik topografik haritalarla iktifa edip 
bunlar dahilinde herhangi bir suretle olursa olsun zi 
raî, iktisadî, içtimaî intifa için bir teşebbüs vuku
unda müteşebbisleri tarafından o arazinin hükümet 
heyeti fenniyesine harita ve plânlarının yaptırılması 
mecburî tutulmak lâzımdır. 

Berveçhi maruz evvelemirde tahrirlerinin icrasına 
lüzum gösterilecek mahaller taayyün ettikte 20 - 30 
koldan tahrire mübaşeret edilecektir. 

Bu heyetlerin adetlerini teksir dahi kabil olup 
bu cihete ita buyurulacak tahsisatın miktarı ile mü

tenasiptir. Bugüne değin icra edilmiş olan tahrir ve 
tahdit muamelâtı mesbukasından ve bunların netayi-
cinden istifade edilerek şehirlere ait olan plânlar he
men tertip ve telfik olunmak ve bunların bir taraf
tan plân kadastralleri yapılıp muntazam ciltler deru-
nunda ve fihrist usulüyle cemedilmekle beraber ka
dastro dairelerince derecei sıhhatleri ve tahtiti umu
miye derecei tevafukları tetkik ve tashih ile iktifa edi
lip yeniden bu hususta izaai vakte meydan verme
mek ve gayei aslî olan işbu şehirler civarındaki ara-
zinin tahdit ve tahririnden işe başlamak musip ola
caktır. Tahtit ve tahdit ve tahrir berveçhibalâ şerait 
altında vücude getirilebilmek için otuz sene çalışmak 
iktiza edeceği tahmin ediliyorsa da esbabı atiye müd
deti mezkûrenin kısmen takliline hadim olabilir. Şöy
le ki : 

Bugün bihesabı vasatî herhangi bir gayrimenkul 
azamî onbeş sene zarfında ferağ, hibe, intikal, temi
nat, haciz, ifraz vesaire gibi esbap dolayısıyle maru
zu tahavvüldür. 

imdi her ne gibi bir sebeple olursa olsun tapu, 
veya vergi idarelerine veyahut icra dairelerine, kâti
bi adiliklere mahakim ve belediyelere ve Ziraat 
Bankalarına velhâsıl herhangi bir makamı resmii hü
kümete bir gayrimenkul için müracaat vukubulursa 
her şeyden evvel harita yaptırılmasına ashabı müra
caatın mecbur tutulması ve devairi hükümeti ihmal 
edecek herhangi bir mutasarrıfın suveri münasebe ile 
mücazatı intibahiyeye tabi kılınması veyahut harita 
yapılmamış olan herhangi bir gayrimenkul dosyası 
üzerine muameiei resmiye ifa eden memur ve maka
mın mesul tutulması kadastro muamelâtını hayliden 
haylıya teshil edebilir. Atide arz edileceği üzere teş-
!c:l edilecek olan kadastro muhafaza memurları halkın 
bu baptaki ihtiyacatını temine hasrı mesai edecekle
rinden mühendis bulunamamış olmak gibi izar dahi 
gayrı varit olacaktır. 

Keza siai maliyei hükümetin müsaadesi nisbetin-
de heyeti tahririyenin adedi dahi mümkünül tezyit
tir ki bu da marülarz müddeti tahririn azalmasına 
pek çok hadim olabilir. Zira kaviyyen memuldur ki 
tahrire mübaşeretin üçüncü ve dördüncü seneleri ga
yesinde temin, edeceği fazla varidat tazifi mesaiye 
müsait olacak ve netice daha çabuk ele alınacaktır . 

Tahtitin ve tahririn devamı esnasındaki tekem-
mûlâtı Fenniye dahi zamanı mesaiyi kısaltabilmekte 
pek mühim bir tesiri haiz olacağından takibatı müte-
madiyede bulunulurak bu cihetten de istifade edile
ceği derkâr bulunmuştur. 
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Mamafih bugün için memleketimizin tahriri icap 
eden aksamının eşkâl ve şeraiti hazıra altında azamî 
otuz sene zarfında kadastrosu teşkilâtının vücude ge
tirebileceği tahmin ve^hesapediimekte bulunmuş ve 
atide arz edildiği üzere derpiş edilen heyeti fenniye tah
ririye ve alât ve edevatı ve hidematı sairesi için sene-
vî bir milyon liralık bir tahsisata lüzum olacağı görü
lerek beşinci maddei kanuniyeye bu miktar derç edil
miştir. 

Tahsisat 
Senevî bir milyon liralık bir tahsisatı tahririye der

ci berveçhi manız hesabı tahminiye müstenit olup tah
riri icra edilecek aksamı mühimmei memleketin yüz 
bin kilometre murabbaı kadar olacağı ve bunun da tah
minen Isviçrenin mecmu mesahai sathiyesinin üç mis
li kadar bulunduğu nazarı mütalâaya alınıp hükümeti 
mezkûre tahrir bütçesine kıyasen mevzu bulunmuş
tur. 

Masarifin müfredatına gelince : 

1 — Birinciden üçüncüye kadar tiryangülasyon 
2 — Dördüncü derece nirengi teşkilâtı 
3 — Poligonasyon 

A— Tef'cir ve teybis 

5 — Aksama tefrik ve tasnif 

6 — Tahdit 
7 — Aksamın mesahası (bugünkü mücerret ve 

mükemmel usullerle) 

8 — Kadastro vesaikinin ihzarı (plânlar, defter
ler vesaire) 

9 — Ormanların mesahası (Alman ve Macarla
rın teklifi mucibince ve Aerofotogrametri ile) 

10 — Alât ve edevatı fenniye, tahririye ve bunla
rın muayene ve muhafazası 

11 — Kadastro dairesi müstahdemin ücurat ve 
masarifi 

A — Birinci derece şehirlerle yüksek kıymetli ara
zi ve manatik için. 

Mikyas : 1/500, 1/1000, il/2000 
P. — İkinci derecedeki manatik için 

Mikyas : 1/2000, 1/2500,: 1/5000 
G — Ve üçüncü derecedeki manatik için de 

Mikyas : 1/5000, 1/10000 

Nisbetlerinde haritaları yapılacak ve nirengi teş
kilâtı bu esasla meydana getirilecektir. 

Mesahai sathiyeleri 10 hektarı mütecaviz göller ile 
arazi ve cibali gayrı nafia mesahalarından ve oralar
da sarf ve izaai mesai ve vakitten sarfınazar edilecek
tir, 

Yukarıda bilmünasebe arz edildiği üzere tahrire 
ve nirengi teşkilâtına aynı zamanda muhtelif noktalar
dan bed'ü mübaşeret edileceği cihetle bir milyon lira 
işbu heyetlerin memurin ve mütehassisin ücuratiyle 
alâtı fenniye vesairesi ve yukarıda arz ve tadat edilen 
îıidemattn ifası nıkatı nazarından talep olunmuştur. 
Tahdit ve tahatit, muamelât ve vazaifi sairei hükü
mette d?hi olduğu üzere, yalnız iptidadan ve intiha
dan ibaret olmayıp idame dahi edilmek icap eden bir 
hizmeti mühimmedir. Binaenaleyh kadasro teşkilâtı bi
tirildiği zaman gerçi hizmet nihayete ermiş ve tahriri 
tamam olmuş ad ve itibar olunabilirse de gayrı men-
kulenin tahavvüiâtı mütemadiyei tasarrufiyesi evlâ bit-
tarik kadastro dairesince plânlar üzerinde de takip ve 
işaret olunmak ve her tarih ve güıjıde herhangi bir 
gayrı menkulün vaziyeti ahiresini iraeye salih bir hal
de tutulmak lâzım gelecektir. 

Binaenaleyh Tapu Müdiriyeti Ümumiyesinin biri 
tamamiyle hukukî ve muamelâtı tasarrufiye evrakı 
müsbitei kanuniyeîerini ihzar ve defatirine kayıd ve 
tescil ile mükellef ve diğeri tamamiyle fennî ve kuyu-
du kadime mahzeninde müttehaz Imerasim ve adatı 
kanuniye dairesinde hıfzedilir. Hükmü kanunu haiz 
vasaiki fenniyei tasarrufiyenin tersim, tanzim ve ta
dil ve muhafaza umuru ile muvazzaf iki mühim şu
besi vücude getirilecek ve tahriri hitama eren her bel
de veya kasabada teşkilâtı mezkûre hemen yapılacak
tır. 

1341 Bütçesinin 124 ncü B faslın?. Tapu ve Messah 
Mektebi tahsisatı ithal kılınmış ve î bu mektebe daha 
fazlaca atfı itina ve ehemmiyet mukarrer bulunmuş 
olup mütehassısını ecnebiyeden bazılarının mektepte 
kadastro ve teferruatı hakkında ders vermeleri de te
mine çalışılacağından Müdiriyeti Umumiye her iki 
şubesi memurin ve mütehassisinini bimennehülke-

12 — Ve gayrı melhuz, olarak tespit olunabilir. 
Senei maliye zarfında yapıldığı gibi âdi mesahlar-

la ve nirengisiz tahdit. Katî ve fennî ve medenî bir ne
tice veremiyeceğinden senei atiyede işbu tahdit mua
melâtına nihayet verilerek mütehassisini ecnebiye ile 
mütehassisini askeriye ve fenniyemiz birleştirilmek su
retiyle muamelâtı tahririyeye evvelemirde nirengi teş
kilâtı ile başlanılmak, vücubu katî altında bulunmuş
tur. Tahriri icra edilecek aksamı memleket üç mıntı
kaya tefrik edilerek : 
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rim tamamiyle ehliyet, hukuku milliyeyi bihakkin mu
hafazaya kabiliyet sahibi olmak şartiyle senini kalile 
zarfında yetiştirebilecektir. 

Tahtit ve kadastro teşkilâtının icrası rehini tasvip 
olduğu takdirde umumî bir tahdit ve tahrir kanunu 
kaleme alınarak ayrıca takdimi derkâr bulunmuştur ki, 
bunda kavanini mevcudeden istinbat suretiyle huku
ku tasarrufiyeye, emlâkin ifat perverane tecezziden 
menine, arazinin tasnif ve derecata sureti taksimine, 
kıymetlerinin sureti vaz ve takdirine, şimdiye kadar 
memleket dahilinde her türlü aklı selimin kabul ede-
miyeceği tarzda meydan almış olan örf ve adatı.saki
me ile gâhnöbet usulü veyahut lâyetenahi tevsi ve te
cavüzü hudut gibi usullerin ref ve ilgasına velhasıl tah
riri umuminin suveri icraiyesine ve tahriri kuyut ve 
plânlarının suveri muhafazalarına ait ahkâm derpiş 
edilecektir. 

Keza, tahdit ve tahrir münasebetiyle ihtiyar edile
cek olan masarifi hükümete ve işbu hizmeti mühim-
meye mukabil, tahdit ve tahrir kanunu hazırında dahi 
mevzu bulunduğu üzere, ahz ve tahsili icap eden rü
sum dahi nazarı itibare alınarak kanuna dere edile
cektir. 

Maruzatı salifenin bir iki mahallinde tekiden tek
rar kılındığı üzere, hususî, umumî harita ve plânlar 
mesailinin taallûku umumî ve şamili bulunduğu gibi 
tahtit icrası esasını kabul eden hükümatı mütemed-
dinede dahi tatbik edilmekte olduğu üzere her sene 
muamelâtı tahtitiyeyi ve netayicini tetkik ederek ame
liyata ve teşkilâta ait mütalââtı umumiyeyi havi umumî 
raporla hükümeti tenvir eylemek ve ertesi sene me
saisinin daha mütekâmil bir tarzda cereyanını temin 
edecek esasatı ihzar eylemek üzere bir heyeti umumi-
yenin her sene Türkiye tahtiti umumî dairei fenni-
yesinde içtimai lâzimeden görülmektedir. Dördüncü 
maddei kanuniye bu cihete matuftur. 

Hatime 
thtiyacat ve hukuku içtimaiyei medeniyeden hiç bir 

. hak ve ihtiyaç tasavvur edilemez ki (tasarruf) e takad
düm edebilsin, (hayat) (mekân) ile, mekân ise (temel
lük) le kaimdir. Yaşadığı, yaşayacağı yere hakkiyle 
sahip olamıyan, hayatım hakkiyle tahtı temine ala
mamış demektir. 

Cemiyatı medeniyenin umumî ve ferdî işbu ihtiya
cının tatmini için asırlardan beri tecrübe ederek te
kemmül ettirmiş oldukları usullerden istifadeye ve hat
ta usulü mevzuaya daha fazla kemaller vererek bimen-
nehülkerim memleketimizde de tatbikine hasrı ehem

miyet zamanının hulul eylediğine kanaati kâmilemiz 
vardır. 

Hükümetçe bu mühimmeye atfı ehemmiyet edi
lerek bu baptaki ihtisası müsellem olan İsviçre Vod 
kantonu umuru tasarrufiye müdürü (Mösyö Lui Heg) 
davet edilmiş ve kadastro teşkilâtı muamelâtı hakkın
da muamileyh raporunu tanzim ve ita eylemiştir. 
Bir sureti mütercemesi merbut bulunan işbu raporun 
hakkında da bazı maruzatı taliyede bulunmak icap 
etmektedir. 

Şöyle ki: Mütehassısı mumaileyh Türkiye'de hat
ta istikşaf ve iptidaî nirengi teşkilâtı vücude getirilme
diği ve topoğrafik mesai hiç sebketmediği noktai 
nazarından raporunu tanzim eylemişse de Harita Dai
resi Reisi Şevki Paşa ile Rasathanei ve Matbaai askeriye 
müdürleri beylerle birlikte icra edilen müzakeratta mü
tehassısın icrasını teklif eylediği ameliyattan bir kısmı 
mühimminin yapılmış olduğu ve mevcut bulunduğu 
anlaşılmıştır. Binaenalâzalik yukarıda dahi arz ve 
izah edildiği üzere kadastro teşkilâtına esas ittihaz 
edilecek olan dördüncü derece nirengi teşkilâtı ile 
ile birinci derece nirengi teşkilâtı arasında tetabuku 
tam temin yani mesaide bir ahengi umumî ve hususî 
tesis olunmak üzere mesaii fenniyenin mezci lâzım ge
leceği cihetle şimdiye kadar yapılmış olanlarla tekrar 
iştigal edilmiyerek belki bunların tekemmülüne çalış
makla beraber (mumamelâtı iptidaiye) si itimam edi
len mahallerin hemen kadastro plânlarının tertip ve 
tanzimine mübaşeret kılınması muvafıkı mütalâa olun
muştur. 

Bu noktai nazardan 1341 senesi Mayıs iptidasında 
Ankara, istanbul, îzmir, Bursa ve Konya vilâyetleri
nin kadastrolarının icrasına mübaşeret kılınacak ve 
heyeti fenniye olsuretle sevk ve tevzi edilecektir. 

Kadastro teşkilâtının vücude getirilmesi pek tabiî 
olarak uzun bir zamana münhasır olacağına nazaran 
bu vazifei mülkiyei memleketin emri ifasında ilâhita-
me ecnebi mütehassıslar istihdamına mecburiyetten is-
tihlâs için, bir mesleki fennî olan kadastro mesaili 
hakkında memurin ve müstahdemini mevcudei fen
niyenin ve tergip ve teşvik suretiyle alınacak genç ve 
tercihan lisana aşina efendilerin amelî ve fennî bir 
tarzda yetiştirilmeleri zımnında (kadastro) mektebi ye
niden kuşat edilecektir. 

1342 senesinden itibaren bilimtihan senevî elli 
genç ve müstait efendi Avrupa'ya izam ve ikmali 
tahsil ettirilmek suretiyle azamî beşinci ve en niha
yet altıncı sene nihayetinde yüz elli kadastro fen mü-
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tehassısı yetiştirilmiş olacaktır ki, işbu fen ordusu 
her halde harita ve kadastro ameliyatında Türkiye' 
yi ecanıbe iftıkardan müstağni kılacaktır. 

Kadastro Kanunu lâyihası 
1. — Türkiye Cumhuriyetinde kadastro teşkilâtı 

yapılacaktır. 
2. — Kadastro, emvali gayrı menkuleye ait hu

kuk ve muamelâtı tasarrufiyenin temin ve tevsikine 
ve emvali gayrı menkulenin eşkâli hendesiyesini ve 
sahasını ve vaziyeti hukukiyesini iraeye ve gayrı men-
kulât vergisinin tayinine salih defatir ve vesaiki ta
sarrufiyenin tertip ve tesisine elzem esasatı camidir. 

3. — Türkiye'de kadastro usulünü tesis ve muha
faza teşkilâtının vücuda getirilmesi Tapu Müdüriye
ti Umumiyesine mevdudur. 

4. — Türkiye'de kadastro teşkilâtının icrasını ve 
devamını temin için (Tahit ve tahdidi umumî mües-
sesei fenniyesi) namiyle bir müessese vücuda getiri
leceği gibi kadastro mütehassısı ve mühendis yetiştir
mek için de bir mektep kuşat ve tesis olunacaktır. 

5. — İşbu teşkilâtın vücuda getirilmesi için Tapu 
Müdüriyeti Umumiyesi 1341 bütçesine bir milyon 
lira tahsisat vaz edilmiştir. 

6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye Ve
kâleti memurdur. 

Kadastro Encümeni Mahsusu Mazbatası " 
Riyaseti Celileye 

Türkiye dahilinde kadastro teşkilâtı vücuda ge
tirmek üzere Hükümetçe tanzim ve Encümenimize 
tevdi olunan lâyihai kanuniye ve esbabı mucibesi 
mütalâa ve tetkik edildi. 

Kadastro harita fenni ile alâkadar ve onun lâzı
mı gayrı müfarikidir. Bir memlekette vücuda getiri
lecek bilcümle asar ve müessesatı medeniyenin müs
tenidi aleyhi olan harita fenni Avrupa'da hemen bir 
buçuk asır evvel başlayarak vergilerin bir sureti adi-
lede tespit ve umuru tasarrufun tanzim noktai na
zarından malî, yol ve şimendiferler inşası, kanallar 
küşadı, bataklıkların teybisi, enharın seyrisefaine 
müsait bir hale vazı, ormanlardan ve sinei arzda 
medfun hazaini tabiiyeden istifade gibi iktisadî tak
simatı mülkiyeyi akıl ve mantık dairesinde tertip 
edebilmek noktai nazarından idarî; Hükümeti müca
vire ile hudutların tespiti, münazaanın tahdidi nok
tai nazarından siyasî ve bunların hepsinin fevkinde 
olarak memleketin müdafaai haliyesini temin etmek 
noktai nazarından da askerî mekasıtla terakkiyatı 
mütemadiyeye nail olmuştur. Bu sayede mikyasatı 
muhtelif ede vücuda getirilen namütenahi haritalar 

üzerinde akıllara hayret veren kemalâtı medeniye 
meydana gelmiştir. Geçen asrı milâdimin rubu evve
linde başlayıp Avrupa'nın büyük vb küçük bütün 
hükümetlerince kabul edilen harita' |ahzı usûlü her 
memlekette (Coğrafya dairesi), (Coğrafya müessese
si) ilh. namiyle gayet yüksek iktidar» ilmî ve salâ
hiyeti vasıayi haiz müessesat» fenniye bizzat kendi 
memleketlerinin balâda tadat olunan i ihtiyacatı asri
ye ve medeniyelerini temin ve tatmini ettikten başka 
ahiren (1861) senesinde Prusyalı general Bayer'in 
teklifi ile merkezi Berlin'de olmak üiere (Beynelmi
lel hendesetülarz cemiyeti) vücuda getirmişlerdir ve 
Avrupa'nın bütün hükümetleri ve ahiıjen Amerika ve 
Japonya devletleri de bu cemiyeti fönniyeye iltihak 
ederek cemiyeti mezkûre faaliyetini Türkiye müstes
na olmak üzere bütün kürei arza teşmil etmiştir. Bu 
cemiyet elyevm kürei arz üzerinde muhtelif memle
ketlerin nirengilerini yekdiğerine raptü ilsakı, rasat 
ve mesahatta müstamel alâtı hendesiyenin ve usulü 
fennilerin tevhit ve tekâmüle isali, gerek kıtaatı ham
seden her biri ve gerek umumu üzerinde arzın şekil 
ve cesametinin tetebbu ve takdiri için! nısfınnehar ve 
devairi mütevaziye kavislerinin mesahası ve cazibei 
arziye şiddetinin tayini, deniz seviyei vasatiyesinin 
sahihen tayini ile buna nazaran müsşnnematı arziye 
irtifaı hakikilerinin istihracı gibi arzî, havayı nesimi 
irtifaatının hesabı ve muhtelif mesaliiki şemsiye ve , 
ecramı semaviyenin arz ile yekdiğeriyle olan her tür
lü münasebatı hükmiyelerini tetkik ve hulâsa fezayi 
namütenahinin amakına nüfuz ile bjeşerin pişgâhı 
hayretine her gün başka bir haritai tabiat ihda et
mek gibi felekî ve heyetî vazaifle biri lahza tevakkuf 
etmeyerek çalışmaktadır. Milyarlar sarfı ile vücuda 
getirilen rasathaneler, alâtı hendesiye, fototeodolit, 
kronometreler, dıl'i esas cihazları ve lihtiraatı ahire-
den telsiz telgraf, telefon, tayyareler, harita fenninin 
en mühim anasırı muavenesindendir. 

Bizde takriben Üçüncü Selim zajriamnda başla
nıldığı mevcut alâtı hendesiyeden istiklâl olunan ha
rita işleri cahil ve gayrı müdrik sultanların tesiriyle 
terk ve ihmal edilmiş ve ikinci Abdülhamit zamanın
da Fransa'dan celbedilen iki mütehassıs dahi Eskişe
hir'de pek az iş vücuda getirdikten jsonr?. senelerce 
beyhude oturup nihayet memleketlerine avdet etmiş
lerdir. Meşrutiyetin iptidasında sırf askerî makasıt-
la bir harita komisyonu vücûda getirilmiştir ki, bu
günkü harita dairesinin esasını teşkil îeder. 

Harita Dairesi vatanın geçirdiği i bunca buhran
lara rağmen daima sessiz ve iyi bir makine gibi ça
lışmış ve hedefine doğru ilerlemiştiH Medenî mil-
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letler arasında lâyık olduğu mevkii mutlaka almak 
azmi katisinde bulunan genç Türkiye Cumhuriyeti 
bir taraftan memlekette hakkıyle sahip ve mutasar
rıf olmak ve aşarı ilga ederek Türk Köylüsünün 
yükünü tahfif etmek isterken diğer taraftan ne gibi 
bir esası fenniye müstenit olduğu malum olmıyan 
vergi usullerinin tebdili ile hem adaleti ve hem de 
hazinenin muvazenetini tesis etmek iştiran ile müs-
taceien Türkiye kadostro plânlarını vücude getir
mek ihtiyacını hissetmiştir ve kadastro plânlarının 
tesisi herşeyden evvel sahih bir nirengiye balâda ta
dat edilen birçok ameliyatı fenniyeye mütevakkıf ol
duğu ve halbuki bu esasat ve ilmiyatı fenniye yal
nız kadastro plânları gibi Tapu Müdiriyeti Umurai-
yesinı alâkadar etmeyip belki Ziraat, Ticaret, Nafia 
ve bilhassa Müdafaai Milliye Vekâletine ve alelıtlak 
bilumum devairi devlete muktazi haritaların lâzımı 
gayrı müfariki olmakla bütün Türkiyeye âm ve 
şamil olduğundan her dairei devlette aynı maksatla 
muhtelif müessesatı fenniye vücude getirmekten ise 
elde mevcut olan askerî harita dairesinin kadrosunu 
tevsi ve teşkilâtını ikmal ederek muhtelif devairin 
ihtiyacını tatmin edecek surette tekemmülünü ve 
böylece umur ve hususatı fenniyeyi bir yerde tev
hit etmeyi encümenimiz fennen ve iktisaden Türk i -
yenin menafii hayatiyesi icabatından addetmiştir. 
Esbabı mesrudeye binaen bilumum vekâletler ve de 
vairi devlete muktazi plân ve haritaların ahz, ter
sim ve tabı vazifesiyle mükellef bir Harita Müdi
riyeti Umumiyesi teşkili kanunu, diğer taratan Ta
pu Müdiriyeti Umumyesini de usulü sakimei hazı-
radan kurtarmak ve Harita Müdiriyeti Umumiye-
since vücude getirilecek kadastro plânlarının sureti 
tatbik ve muhafazasını temin etmek maksadiyle 
kadastro kanunu namiyle ikinci bir kanun tanzimi 
muvafık görülmüştür. Harita Müdiriyeti Umumi-
yesinin teşkilinde hâkim olan zihniyet fen ve iktisat 
olduğundan harita dairesinin vaziyeti askeriyesinin 
muhafazası ile Müdafaai Milliye Vekaletine raptı 
esas itibariyle kabul edilmiştir. Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi teşkili kanununun birinci, ikinci ve üçün
cü maddeleri bu noktai nazarla tensip edilmiştir. 
Dördüncü madde Harita Müdiriyeti Umumiyesinin 
vazaifi esasiyesini tespit etmektedir. Şu kadar var 
ki her vekâlet veya daire hususatı adiye ve müsta-
celede meselâ tapu müdiriyetince herhanig bir gayrı 
menkulün ifraz veya intikali gibi derecei saniyede 
kalan hidemat için müdiriyeti umumiyesinin işgali 
münasip görülmeyip maddei mezkûrenin fîkrai ahi-

resiyle bu gibi vazaifi taliye devairi aidesine tevdi 
edilmiştir. Cumhuriyetin tesisi ile her tarafta baş
lanmak istenilen asar ve ümran ve terakki < ümlesin-
den olarak bilhassa belediyeler şehirin haritalarının 
tanzimine atfı ehemmiyet etmekte ve mütefennin 
olup olmadıkları tahkik edilemiyen birçok eşhası 
hususiye şehir plânlan yaptırmakta olduklanndan 
hem belediyeleri duçarı hata olmaktan korumak 
hem de sahih surette vücude getirecekleri haritalar
dan memleketin umumî haritası noktai nazarından 
istifade edilmek üzere beşinci maddedeki kuyudat 
vaz edilmiştir. Harita Müdiriyeti Umamiyesinin 
muntazam bir programla çalışabilmesini temin ve 
müdiriyeti mezkûre ile alâkadar diğer makamat an
sında her türlü aheng ve irtibatı hüsnü muhafaza 
için altıncı madde vazedilmiştir. Harita vazaifi ge 
rek dimağen ve gerek maddeten gayet yorucu V'°. 
mütemadi mesaiyi mucip olduğu ve mensubinini 
çabuk yıprattığı için bilumum memalikı mü-
temeddinede olduğu gibi Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi memurini fenniyesine bir tazminatın ita
sını kabul ve yedinci madde bu maksatla kabul 
olunmuştur. Harita fenni taksimi arazi, ilmi heyet 
hartalar nazariyesi, ihtimalât hesabi gibi. gayet muğ
lak kavaidi riyaziyeyi ihtiva ettiğinden t*.ekâtibi 
sairede tahsiline imkân görıbıeyen işbu fennin lâ/i-
kiyle tedvini için Harita Mektebi namiyle bir mek
tep vücuda getirmeyi Encümenimiz pek mühim gör
müştür. Harita Müdiriyeti Umumiyesi mevcut heyet 
ve nirengi, topografi ve kartografi şubelerini fanu-
nu hazıraya tevfikan tevsi ve ikmal edeceği gibi 
ayrıca kadastro, ftogrametri, tesviyei umumiye, taba-
katülarz şubeleri ve bu şuebatm kâffesini tedvir ede
cek bir fen şubesi teşkil etmek ve bir alâtı dakika 
tamirhanesi vücuda getirmek ve bütün bu şuabatı ihti
va edecek bir bina inşa edebilmek üzere müdiriyeti 
mezkûreye (1341) senesi için beş yüz bin lira tahsis 
edilmiştir. 

Harita Müdiriyeti Umumiyesi bu sene teşkilâtını 
ikmale say ile gelecek sene esaslı bir surette faali
yete geçeceğinden bu sene ancak Ankara ve müm
kün olursa İstanbul'un kadastro plânlarını yapabile
cektir. Binaenaleyh Ankara ve İstanbul'dan beheri
ne beşer kadastro postası tefrik edileceğinden her 
posta nezdine tahrir ve tahmin heyeti olarak Tapu 
Müdiriyeti Umumiyesi tarafından terfik olunacak 
memurinin maaşat ve masarifatına karşılık olmak 
ve kadastro planlarının emri muhafazasına muk
tazi teşkilâtı yapabilmek üzere Tapu Müdiriyeti 
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Umumiyesi 1341 bütçesine yüz bin lira vazolunmuş-
tur. 

Hulâsa : Türkiye'de kadastro teşkilâtı hakkında 
hükümet tarafından teklif edilen lâyihai kanuniye-
nin birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri ahkâmı bir 
maddede cem ve ifade edildiği gibi üçüncü madde
nin ikinci fıkrası marülarz Harita Müdiriyeti Umu
miyesi Kanununun dördüncü maddesinin sonuncu 
fıkrasiyle temin edilmiş olduğu için burada tekrarı 
zait görülmüş ve dördüncü madde dahi aynı müta
lâaya mebni tayyedilmiştir. 
Kadastro Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon Mebusu Malatya Mebusu 
Ahmet Muhtar Mahmut Nedim 

Kâtip Aza 
Diyarbekir Mebusu Sivas Mebusu 

Cavit Halis Turgut 
Aza Aza 

Bozok Mebusu Konya Mebusu 
Süleyman Sırrı Hacı Bekir 

Aza Aza 
Bolu Mebusu Edirne Mebusu 

Şükrü Hüseyin Rıfkı 

Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanunu 
Birinci madde — Müdafaai Milliye Vekâletine 

merbut olmak ve ayrı bir bütçe ile idare edilmek 
üzere Harita Müdiriyeti Umumiyesi namıyle bir mü-
diriyet teşkil olunmuştur. 

tkinci Madde — Elyevm Müdafaai Milliye Ve
kâletine merbut Harita Dairesi tahsisatı ve bilcümle 
memurin ve müstahdemini ve alât ve edev.it ve le 
vazmıı saucsıyle Harita Müdiriyeti Umumiyesinin 
esasını teşkil ve dairei mezkûrenin bilumum muame
lât ve hesabatı müdiriyeti uınumıyeye intik-ıl eder. 

Üçüncü Madde — Harita Müdüriyeti Umumiye
sinin tayini Müdafaai Milliye Vekâletinin inhas! 
üzer/ıe Başvekaletin tasvibiyie Resicumhurun tas-
tikine arz olunur. 

Dördüncü madde — Harita Müdiriyeti Umumi 
yesi: 

A — Müdafaai Memlekete mnktazi bilumum 
plân ve haritaların; 

B — Tapu Müdiriyeti Umumiyesine muktazi 
kadastro plânlarının; 

C) Nafıa, Ziraat ve Ticaret vekâletlerine muk
tazi plan ve haritaların, 

D) Diğer vekâletlerle bilûmum devairi resmiye-
nin lüzum göstereceği haritaların; 

Ahz ve tâbiyle mükelleftir. 
Ancak herhangi bir vekâlet veya daire kendi ih

tiyacı meslekî ve fennisinin istilzam ettiği mesaiyi 
bizzat ifa edebilir. 

Beşinci Madde — Belediyeler, idarei hususiyeler 
ve bilûmum müessesat ve eşhas tarafından hususî ve
saitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer 
nüshası vesaiki lâzimesiyle Harita Müdüriyeti Umu
miyesine tevdi edilir. 

Altıncı Madde — Harita Müdüriyeti Umumiyesi
nin her sene ifa edeceği hidemat ve ahzedeceği ha
rita ve planlarla sair mesaii fenniyenin esasatı, alâ
kadar devairi hükümet ve makamatı tarafından in
tihap edilecek murahhaslarla Harita Müdürü Umu
misi ve şuabatı müdiranından mürekkep bir heyet ta
rafından o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine 
şevkinden evvel Harita Müdürü Umumisinin daveti 
üzerine bilmüzakere tespit olunur. 

Yedinci Madde — Harita Müdüriyeti Umumiye
si memurini fenniyesine derecei ihtisaslarına nazaran 
ve yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. İşbu taz
minatın miktarı kadro ile tespit olunur. 

Sekizinci Madde -— Harita Müdüriyeti Umumiye
si, harita ve kadastro ameliyatı için muktazi memu
rini fenniyeyi yetiştirmek üzere bir Harita mektebi 
tesis edecektir. 

Dokuzuncu Madde — Harita Müdüriyeti Umu
miyesinin 1341 senesi teşkilât, teçhizat, tesisat ve in
şaatı için Müdafaai Milliye bütçesinde kuşat oluna
cak faslı mahsusa beş yüz bin lira vaz olunmuştur. 

Onuncu Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

On Birinci Madde — İşbu kanunun icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Maddei Muvakkate — Müdüriyeti Umumiyenin 
1341 senesi mesai programı işbu kanunun neşrini mü
teakip altıncı maddede mezkûr heyetçe tanzim olu
nur. Müdüriyeti Umumiyenin (1341) senesi kadrosu 
Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından tertip ve icra 
Vekilleri Heyetince tanzim olunur. 
Kadastro Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon Malatya 
Hini imzada bulunmadı Mahmut Nedim 

Kâtip Aza 
Diyarbekir Sivas 

Cavit Halis Turgut 
Aza Aza 

Bozok Bolu 
Süleyman Sırrı Şükrü 

http://edev.it
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Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Aza 
Edirne 

Hüseyin Rıf ki 

Muhtelif encümenlerden terekküp eden Encüme
nimiz on iki içtima akdederek Tapu Müdürü, Müda-
faai Milliye Vekili Erkânı Harbiye Reisi Sanisi ye 
Harita Dairesi Reisinin efkâr ve mütalâatını ariz ve 
amik tetkik ederek işbu iki kanunu vücuda getirmiş
tir. Gerek vergi ve tasarruf ve gerekse sair umur ve 
hususatı nafıa için kaybedilecek bir dakika zaman 
olmadığına kani olan Encümenimiz işbu kanunların 
müstacelen ve tercihan ve takdimen müzakere ve in
tacını Heyeti Umumiyeye arz ve teklif eyleriz. 
Kadastro Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon Malatya 
Hini imzada bulunamadı Mahmut Nedim 

Kâtip Aza 
Diyarbekir Konya 

Cavit Hacı Bekir 
Aza Aza 
Bolu Bozok 
Şükrü Süleyman Sırrı 
Aza Aza 
Sivas Edirne 

Halis Turgut . Hüseyin Rıf ki 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kadastro Kanunu Lâyihası 

Birinci Madde — T ü r k i y e Cumhuriyetinde ka
dastro teşkilâtı yapılacaktır. 

İkinci Madde — Kadastro, emvali gayrı menku-
leye ait hukuk ve muamelâtı tasarrufiyenin temin ve 
tevsikine ve emvali gayrı menkulenin eşkâli hendesi-
yesini, mesahasını vaziyeti hukukiyesini iıaeye ve 
gayrı menkulât vergisinin tayinine salîh defatir ve 
vesaiki tasarrufiyenin tertip ve tesisine elzem esasatı 
camidir. 

Üçüncü Madde — Türkiye'de kadastro usulünü 
tesis ve muhafaza teşkilâtının vücuda getirilmesi Ta
pu Müdüriyeti Umumiyesine mevdudur. Ancak or
manlarda amenajman ve maden haritalarının ahzı 
muamelelerinin kadastro ameliyesiyle tevhiden icra 
veya münferiden devam olunması lüzumu Ziraat ve 
Ticaret vekaletleriyle Maliye Vekâleti arasında müş
tereken kararlaştırılır. 

Dördüncü Madde — Türkiye'de kadastro teşki
lâtının icrasını ve devamını te/nin için (Tahtit ve 
tahdidi umumî müessesei fenniyesi) namiyle bir mü
essese vücuda getirileceği gibi kadastro ve mütehas
sıs ve mühendisi yetiştirmek için de bir mektep ku
şat ve tesis olunacaktır. 

Beşinci Madde — tşbu teşkilâtın vücuda" getiril
mesi için Tapu Müdüriyeti Umumiyesi 1341 bütçesi
ne bir milyon lira tahsisat vazedilmiştir. 

Altıncı Madde — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Maliye Vekâleti memurdur. 

19 . 2 . 1341 
Başvekil ve Müdafaa i 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 
İhsan Cemil 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 

Maarif Vekili Nafia Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Feyzi 

Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Hasta 

Kadastro Encümeni Mahsusunun Tadili 
Kadastro Kanunu 

Birinci Madde — Emval' gayrı menkuleye ait 
hukuk ve muamelâtı tasarrufiyenin temin ve tevsi
kine ve bunların eşkâli hendesiye ve mesahai sathiye 
ve vaziyeti mevkiiye ve hukukiyelerini iraeye ve gay
rı menkulât vergisinin tayinine salih defatir ve vesa
iki tasarrufiyenin tertip ve tesis ve muhafazası için 
Tapu Müdüriyeti Umumiyesinin merbut bir kadast
ro teşkilâtı vücuda getirilecektir. 

İkinci Madde — 1341 senesi zarfında işbu teşki--
lâtın vücuda getirilmesi için Tapu Müdüriyeti Umu
miyesinin senei mezkûre bütçesine beş yüz bin lira 
tahsisat vaz edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına Maliye Vekâleti mezundur. 
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