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Sayfa 
kuruşun 10 CDO kuruşa 'iblağı hakkında (1/152) 
numaralı ve mekteplerde münhal muallimliklere 
tayin edilecek memurini muvazzafa ile muvak
kat muallimlere verilecek maaş hakkında (1/710) 
numaralı, Türkiye dahilinde 1338 senesinden 
itibaren mücaddeden 'inşa edilecek mesakinl 
ile istilâ ve hariklerden harab olan mahaller
de yapılacak akarat vergilerinin beş sene müd
detle affı hakkında (1/158) numaralı, meyan 
kökleri ile ballarından rayice tevfikan öşür is-' 
tliyfası hakkında (1/64) numaralı kanun lâyiha
ları ille, Kastamonu Mebusu Fuat Bey ve rüfe-
kasının Kastamonu'ya tabi Göl Nahiyesinde 
mevcut Ziraat Mektebinin Ziraat Vekâletinin 
1340 bütçesine ithali hakkında (4/174) numa
ralı, Menteşe Mebusu Esat Bey ve rüfekasu 
nın; sefaretti kübralarda şimdiye kadar 
olduğu gibi, Sefaret imamlığının ipkasına ve 
tahsisatlarının 1340 bütçesine ithaline dair 
(4/122) numaralı, Bitlis Mebusu Resul Sıtkı Be
yin 1338 senesinde Blitîlis vilâyeti muhtacîni 
zürraasına verilmiş olan 2 QDü liranın affı hak
kındaki teklifi kanunîsinin biran evvel intacı- * 
na dair (4/177) numaralı takriirleıü ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası, 193:196 
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yedinde bulunun metrûlk emlâk ve arsalar es-
manının, emval ve emlâki düşman, usat ve 
hasbellüzum hükümet tarafından tahrip edilmiş 
olanlara, zayiatlarının derecesli nl'sbetinde tev
ziine dair 15 Nisan 1341 tarihli Kanunun 
tefsiri hakkında takriri (4/295) 196 

2. — Diyarbokir Mebusu Cavıit Beyin; Şû
rayı Devlet Kanununun beşinci maddesinde 
münderiç üç sene vilâyetta bulunmak kaydında 
İstanbul Vilâyetinin dahil olup, olmadığının tef
sirine dair takriri (4/296) 196 

3. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâ-< 
ziz'in asîler tarafından işgallinde eşyala:ı yağ
ma edilen zabitan zararlarının şimdilik hükü
met tarafından tazmini hakkında takriri. 196 
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yin; biirinci devre mebuslarından iken, yolda 
eşkiya tarafından şebiid edilen Gümüşane Me
busu merhum Ziya Beyin, büyük çocuğu Enver 
efendinin, İstanbul liselerinden birine leylî ola
rak kaydı ile yol vesalir masrafının maarifi 
umumiye bütçesinden teminine dair takriri.; 204 
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Mahsulâtı arziye vergisfinin mükerrer istiyfasına 
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kâleti Vekilli ve Dahiliye Vekilli Cemil Beyin ce
vabı, 196:198 

3. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Orduda 
daimî küçük zabitan yetiştirilmesi için ne gibi 
tedabir ittihaz olunduğuna dar sualine Müdafaai 
Mlilliye Vekili Recep Beyin cevabı. 198:199 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 199,205 
1. — Ziraat Vekâleti bütçesinin 333, 335 

ve 341 nci fasıllarına tahsisatı munzamma ilâ
vesi hakkında (1/746) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 199:200 

2. — Şûrayı Devlet Teşkfilâtı hakkında (1/27) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Muva
zenei Maliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları, 200:204 

3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının tefsiri
ne dair Başvekâletten mevrut (3/354) numaralı 
tezkere ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 205 

4. — Aşar nizamnameslinin 66 ncı maddei 
muaddelesinin tefsirCne dair Başvekâletten mev
rut (3/357) numaralı tezkere ve Kavanîni Ma
liye Encümeni mazbatası. 205 

5. — 134Q senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 30 ncu maddesinlin tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/344) numaralı tezkere 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 205:206 

6. — Müstesna Evkafın ref'i istisnaiyetli hak
kında (1/493) numaralı kanun lâyihası ve Kava
nîni Maliye ve Evkaf encümenleri müşterek 
mazbatası. 206 

5. — HAFİ. CELSE 204 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 2,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER: Şeref Bey (Diyarbekir), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak: 

On İkinci İçtima 

21 Teşrinisani 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin, Tahtı Riyasetlerinde bilinikat Zaptı 

sabık hülâsası ile, isyan sahasında ve civarındaki vilâ-
yatta ilân edilmiş olan idarei örfiyenin bir sene da
ha temdidi hakkındaki Başvekâlet tezkeresi kıraat ve 
kabul olundu. 

Kayserili Mustafa Behçet Bey mahdumu Sabit 
namıyle maruf Hilmi ve Müdafaai Milliye Vekâleti 
Üsera Şubesi yazıcılarından Yozgat'h Musa oğlu 
Osman ve Kahveci Çırağı Yozgat'h Mehmet oğlu 
Mustafa haklarında verilen hükmü idamın tasdiki 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul edildi. 

Vazifei memuriyeleri haricinde emrazı sariyei hay
vaniye mücadelesine memur edilecek memurini fen-
niyeye verilecek yevmiyeler hakkındaki kanun lâyi
hası müstacelen müzakere ve aynen kabul olundu. 
Badehu, Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine devam edilerek dokuz mad
desi tadilen ve on altı maddesi aynen kabul olundu. 

Açıkta kalan ümera ve zabitanın iktidarlarına 
göre orduda muavin olarak istihdamları veya mektep 
muallimliklerine tayinleri ve 1 Teşrinisani 1340 tari
hinden evvel Posta ve telgraf hidematına dahil 
olan memurini muvakkatenin sureti tavzifleri ve 
mahalli iskânlarını bilâ mezuniyet tebdil eyliyen 
muhacir ve mürtecilerle aşair hakkındaki kanun 
lâyihalarının birinci müzakereleri bilicra maddeleri 
aynen kabul edildi, 

Tekaüt Kanununun neşrinden evvel velileri vefat 
eden memurini mülkiye evlâtlarından; kanunun neş

rinden sonra maaş tahsisi için müracaat edenler 
hakkında ne yolda muamele edileceği hakkında Ka
yanım Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul edildi. 

Muamelâtı kırtasiyenin haddi asgalrîsino tenzili 
ve müracaat ve takibi şikayet Kalemi! teşkili hak
kında Rize Mebusu Ekrem Beyin, tejtlifi kanuni
sinin reddine dair Dahiliye Encimenj mazbatası 
okunarak kabul clundu, 

3 Mart 1340 tarihli kanunun Türkiye Cıımhuri' 
yeti hududu haricine çıkarılan Osmanlı; hanedanımn 
emvali gayrı menkullerinin tasfiyesi haikkındaki ye
dinci maddesinin tadiline dair Niğde fyfebusu Ebu-
bekir Hazım Beyin, teklifi kanunîsi red \ve bazı maz
batalar vaki olan talep üzerine Dahiliye Encümeni
ne iade olunduktan sonra Pazartesi j günü içtima 
edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS 
efendim? 

Zaptı Sabık hakkında mütalâa var mı 

MÜNİR BEY (İzmir) Efendim! Öeçen zabıtta, 
İsmail Bey, aşar mülgadır, bunun müzakeresine lü
zum yoktur demişti. Buna cevaben, o ı̂u bendeniz 
bilmiyorum, demişim. Halbuki bendenije tabiî aşarın 
lağvını biliyorum. O öyle değil, zabıt) yanlış tutul
muştu. (Onu bendeniz de biliyorum) olacaktır. Bu 
tarzda tashihini rica ederim. 

REİS — Zaptı sabık Hulâsası bundan sonraki 
celsede okunmuş ve kabul edilmişti. Mamafih bu bir 
zabıt yanlışlığı olduğu için, tashih edilecektir. Başka 
mütalâa var mı efendim? 

Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır-: 
sın... Kabul edilmiştir. 

— 191 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Evkaf Mildiriyeti Umumiyesinin 1341 se

nesi bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair Baş
vekâletten mevrut kanun lâyihası. (1/757) 

REİS — Muvazenoi Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Teklifler 
/. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 

emval ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum hü
kümet tarafından tahrip edilmiş olanların Maliyeye 
intikal eden emlâk müzayedelerinden alacakları mes
ken bedellerinin Mahsubu Umumî Kanunu mucibin
ce takas ve mahsubuna Maliye Vekâletinin mezuni
yeti hakkında teklifi kanunîsi. (2/484) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Askerî Fabrikalarına ait mevaddı inhisariye-

nin Maliye Vekâletine devri hakkında (1/751) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesinin 

1340 senesi Mülhak Bütçe Kanununun altıncı mad
desinin tefsirine dair (3/387) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve tefsire mahal olmadığı hakkında Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası.. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesinin 1340 

senesi mülhak bütçe kanununun altıncı maddesinde 
muharrer «Askerî ve millî» tabirinden Divanı Mu
hasebatça münhasıran hükümet malı olan «Askerî 
ve mi'llî» fabrikalar maksüd olduğu içtihadında bulu
nulmuş ise de bu tabir yalnız Askerî ve millî fabri
kalara münhasır olmayıp, millî sermaye ile müteşek
kil dahilî fabrikalara da şâmil telâkki edilmekte bu
lunduğundan bahisle bu bapta Divanı Muhasebatça 
dermeyan edilen içtihadın Meclisi Âlice lüzumu tef
siri hakkında Ticaret Vekâletinin iş'arı üzerine Baş
vekâleti Celilenin Encümenimize muhavvel 2 . 2 . 1341 
tarihli ve 6/1105 numaralı tezkeresi mütalâa olundu. 
Mamulât ve masnuatı dahiliyeyi himaye ve teşvik 
maksadıyle vaz edilmiş olan mezkûr altıncı madde 
devairi devletçe efrat talebe ve memurin ve müstah
demin için tedariki muktazi kumaş ve kunduraların 
hariçteki fiyattan yüzde on fazla dahi olsa hükümet 
idaresinde bulunan Askerî Fabrikalar ile millî mües

seselerden mubayaa edilmesi mecburiyetini tazammun 
etmekte ve esasen kanunu mezkûrun müzak'eratını 
muhtevi zabıt ceridesinin sekizinci cildinin yüz ikin
ci sayfası bu noktai nazarı vazıihan ve sari'han göster
mekte olduğundan Divanı Muhasebatça dermeyan 
olunan noktai nazarın gayri varit ve mesele tefsir 
külfetinden azade bulunduğunun Heyeti Celileye ar
zına karar verildi. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı İsparta 

Mustafa Abdülhalik Mükerrem 
Kâtip Aza 

Diyaribekir Konya 
Şeref Kâzım Hüsnü 
Aza Aza 

Kütahya Maraş 
Mehmet Nuri Mithat 

Aza 
Niğde 
Galip 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin maz
batasını reyi âlilerine arz ediyorum. Kahul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.... Kahul edilmiştir. 

3. — Düşman tarafından tahribata maruz mahal
ler inşaatı için ocaklardan resim alınmamasına dair 
(1/142) numaralı kanun lâyihası ve Saruhan Mebusu 
Ethem Beyin 8 Teşrinisani 1339 tarihli Mübadele, 
İmar ve İskân Kanununa zeyl olmak üzere (2/262) 
numaralı teklifi kanunîsi ve her ikisinin de reddine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni maztasası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Düşiman tarafından tahribata maruz mahallerin 

imarat ve inşaatı için istimal olunmak üzere mahal
lerinde küşad edilecek ocaklar mamulâtından resim 
alınmaması zımnında-, olup, İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin 7 . 4 . 1339 tarihli ve 6/1072 numaralı 
tezkeresiyle gönderilen lâyihai kanuniye ile müsakka
fat vergisinden muaf olan mesakin ve akaratta kul-: 
lanılacak taş, kireç, kiremit ve tuğlaların resimden 
muafiyeti hakkında Saruhan Mebusu Ethem Beyin, 
teklifi kanunîsi tevhiden tetkik ve müzakere edildi. 

Maadin Nizamnamesinin bazı maddeleri ile taş-
ocakları nizamnamesinin tadiline dair 12 Nisan 1341 
tarihli ve 608 numaralı Kanunun beşinci ve altıncı 

— 192 
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maddeleri ile bazı taşocaklarmdan maada mevcut bil
umum taşocakları rüsumu nispfye ve mukarrere harç
ları ile birlikte vilâyat idarei hususiyeler'ine devredil
miş olduğu cihetle Encümenimizce yapılacak bir mua
mele olmayan her iki teklif reddedilerek heyeti umu-
miyeye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Mazbata 
Muharriri Namına 

İsparta 
Mükerem 

Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Kütahya 
Nuri Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza 

Niğde 
Galip 

REİS — Efendim! Encümen mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Mükâfat Kanunu unvanlı ve (2/298) numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığından 
reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celiieye 
flDevlete, vilâyet idarelerine ve belediyelere varidat 

bulan ve bu baptaki teklifi kanun ile kabul edilen 
eşhas ile devlet devairinde muamelâtı tenk'is edecek 
memurlara arazi ve ikramiye verilmesini istihdaf eden 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, teklifi ka
nunîsi Lâyiha Encümeninin mazbatası ile birlikte Ma
liye Vekili Bey hazır olduğu halde müzakere ve tet
kik edildi 

Teklifi kanunîde mevzubahis olan hususat için 
hükümetçe masarifi gayrı melhuze tertibinden tedi-
yatta bulunabilmesi mümkün görüldüğü cihetle işbu 
teklif üzerine tayini muameleye mahal görülmediğin
den reddine karar verildi. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Nuri 
Hini imzada 

Si^as 
Rasim 

Aza 
Kütahya 

Bey 
bulunmamıştır. 

Afca 
Niğ|de 
Gjılip 

REİS — Encümen mazbatasını reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldjrsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabuı Edilmiştir. 

5. — Hariciye Vekâletince gerek merkezde ve ge
rek sefarethane ve şehbenderler vasıtası ile hariçte is-
tiyfa edilmekte olan harç ve resimlerin [tezyit ve ka
nunen muayyen haddi aslîsine irca içiıi İcra Vekil
leri Heyetine salâhiyet itasına dair (1/135) numaralı 
ve Evkaf Nizamnamesinin 20, 21, 22 nci bendlerin-
de tamirat ve inşaatı çüz'iye için muayyen olan 2 500 
kuruşun 10 000 kuruşa-iblağı hakkında (1/152) nu
maralı ve mekteplerde münhal muallimliklere tayin 
edilecek memurini muvazzafa ile muvakkat muallim* 
lere verilecek maaş hakkında (1/710) numaralı, Tür
kiye dahilinde 1338 senesinden itibaren müceddeden 
inşa edilecek mesakin ile istilâ ve hariklerden harap 
olan mahallerde yapılacak akarat vergilerinin beş se
ne müddetle affı hakkında (1/158) nurnarah, meyan 
kökleri ile ballarından rayice tevfikan öşür istiyfası 
hakkında (1/64) numaralı kanun lâyihaları ile Kas
tamonu Mebusu Fuat Bey ve rüfekasın\n; Kastamo
nu'ya tabi Gül nahiyesinde mevcut Ziraat Mektebi
nin Ziraat Vekâletinin 1340 bütçesine ithali hakkında 
(4/174) numaralı ve Menteşe Mebusu Esat Bey ve 
rüfekasının sefareti kübralarda şimdiye kadar oldu
ğu gibi, Sefaret İmamlığının ipkasına ve tahsisatları
nın 1340 bütçesine ithaline dair (4/122) numaralı, 
Bitlis Mebusu Resul Sıtkı Beyin, 1338 senesinde Bitlis 
Vilâyeti muhtacın zürraına verilmiş olaty 3 000 lira
nın affı hakkındaki teklifi kanunîsinin biran evvel in
tacına dair (4/177) numaralı takrirleri v$ tayini mua
meleye mahal olmadığına dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celiieye 
Merbut cetvelde esas numaraları ile 

zılmış olan beş kıta kanun lâyihası ile 
I hizalarında gösterilen esbabı mucibe 
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yini muamelelerine mahal görülememiş olmakla Ri
yaseti Celrleye takdim kılındı. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi 
Çankırı 

Mustafa Afodülhalik 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Mazibata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Niğde 
Galip 
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Numarası 
Esası Cinsi Hülâsası Encüm 

1/135 

1/174 Takriri 

4/152 

1/710 

1/158 

4/122 Takrir 

1/64 

4/171 Takrir 

Lâyihai Kanuniye 

Kastamonu 
ve rüfekası 

Fuat 

Lâyihai Kanuniye 

Lâyihai Kanuniye 

Lâyihai Kanuniye 

Menteşe Mebusu 
Esat Bey ve rüfeka
sı 

Lâyihai Kanuniye 

Hariciye Vekâletince gerek merkezde ve gerek Se
farethane ve Şehbenderhaneler vasıtası ile hariçte 
istiyfa edilmekte o olan harç ve resimlerin tezyid 
ve kanunen muayyen haddi aslîsine irca için tc^ 

ra Vekilleri Heyetine salâhiyet itasına dair. 

Kastamonuya Tabi Göl Nahiyesinden mevcut Zi
raat Mektebinin Ziraat Vekâletinin 1340 bütçesine 
ithali hakkında. 

Evkaf Nizamnamesinin 20, 21, 22 nci bendlerinde 
tamirat ve inşaatı cüziye için muayyen olan 2 500 
kuruşun 10 000 kuruşa iblağına dair. 
Mekteplerde münhal Muallimliklere tayin edilecek 
memurini muvazzafa ile muvakkat muallimlere ve
rilecek maaş hakkında. 
Türkiye dahilinde 1338 senesinden itibaren müced-
deden inşa edilecek mesakin ile istilâ ve hariklerden 
harab okn mahalleer yapılacak akarat vergilerinin 
beş sene müddetle affı hakkında. 

Sefareti kübralarda şimdiye kadar olduğu gibi Se
faret İmamlığının ipkasına ve tahsisatlarının 1340 
bütçesine ithaline dair. 
Meyan kökleri ile ballarından rayice tevfikan öşür 
istiyfası hakkında. 

Bitlis Mebusu Re
sul Sıtkı Bey 1338 senesinde Bitlis Vilâyeti Mnhtacîni zürraına 

verilmiş olan 2 000 liranın affı hakkındaki teklifi 
kanunîsinin biran evvel intacına dair. 

1340 senesi Muvazenei 
maddesi ile intaç edilm 

Mezkûr mektep için 1 
tahsisat kabul edilmişti 

1341 senesi Evkaf Bü 
desi ile intaç edilmiştir. 

1341 senesi Muvazenei 
maddesi ile intaç edilm 

1340 senesi Muvazene 
maddesi ile intaç edilm 

1340 bütçesi tasdik ed 
resine mahal kalmamış 

Mahsulâtı arziye vergi 
nunun ikinci maddesi 

Takrirde mevzubahis 
niahal olmadığı hakk 
rınii ve 9 numaralı E 
sani 1341 tarihli Hey 
edilmiştir. 
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REİS — Efendim, Encümenin raazbatasını reyi 
âlinize vaz ©dıjyoruım. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldrsm... Kaibul 
ekiilîrniştliır, 

Tezkereler 
/. — Hasanoğlu Halil ile Halil oğlu Ahmet ve 

İbrahim oğlu Mehmet haklarında affı hususi istihsa
line dair Başvekâlet tezkeresi (3/502) 

REİS — Adiye Encümenine bava İte ediyoruz. 

Takrirler 
/. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Müba

deleye gayri tabi eşhasa ait olup, hükümet yedinde 
bulunan metruk emlâk ve arsalar esmanınm, emval 
ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum hükümet ta
rafından tahrip edilmiş olanlara, zayiatlarının derece
si nisbetinde tevziine dair 15 Nisan 1341 tarihli ka
nunun tefsiri hakkında takriri (4/295). 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edildi. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İskân Encü
menine de gitmek lâzım gelir. 

REİS — Doğrudur ve İskân Encümenine. 

2. — Diyarbckir Mebusu Cavit Beyin; Şûrayı 
Devlet Kanununun beşinci madesinde münderiç üç 
sene vilâyatta bulunmak kaydında istanbul Vilâyeti
nin dahil olup olmadığının tefsirine dair takriri. 
(4/296) 

REİS — Dahiliye ve Adliye Enaürnenlorine. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Re "s -Beyefendi;! 
Bu ıkanun daha çıkmamıştır iki, takrir Encümene ha
vale edilişin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY <Bozoik) — Kanunu
nun heyetli mecmuası kabul edememiştir iki, herhan
gi 'bir un&desti halkkında teMr istemilsblmsin. 

REİS — Efendim, ikanumun heyetli umuml'yesi ha-
Ikukaten ıkaibul edilmamllştir. Kabul edildikten sonra 
eğer şayanı tefsir görülürse o vatoiıt yeniden bıir tak
rir verirler. 

3. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâziz'in 
asiler tarafından işgalinde eşyaları yağma edilen za
bıtanın şimdilik hükümet tarafından tazmini hakkında 
takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
gönderiyoruz. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, Mah
sulâtı arziye vergisinin mükerrer istiyfasına imkân 
kalmamak üzere ne gibi tedabir alındığına dair Ma
liye Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual burada mevcut değildir. 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Suali bendeniz ta-

kabbül ediyorum. Mesele mühimdir. Maliye Vekili 
Beyefendi cevap versin. 

REİS — Efendim, sahibi sual yerine başkası kaim 
olamaz. Sahibi sualin bulunması lâzımdır. Şayet beye
fendi bunu mühim görüyorsa bugün bir sual takriri 
verir ve yarın onun cevabını alır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ne beils var Maliye 
Vekili cevap verseler? 

REİS — Efendilin, 'böyle bir mesele geçen sene 
de vaki 'olmuştur. Rüştü Paşa da böyle bir meseleyi 
ıteikabbiül etrmslk dstamilşlerda. Nizamname harıicine 
ç:i!caimayı.z. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Maliye Vekili Be
yefendi lizahat veaısiln! 

REİS — Olamaz efendilim, nizamname haricine 
çılklamayız. Vtıkil ûsterse herhangi bJr zamanda iza
hat verebilir. Fakat bugün başkasının sualimi teikab-

bül edemezsi!n!;z. Tahıllrî bir tdklllfıinlz olmak lâzım
dır. Binaenaleyh ruznamenln diğer mevaddına geçi
yoruz. 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ulus Mu
hiti ormamndaki yangının derecei sıhhat ve vüs'ati ve 
itfa tedabirine dair sualine Ziraat Vekâleti Vekili Da
hiliye Vekili Cemil Beyin cevabı. 

Riyaseti Celileye 
17 Teşrinisani 1341 tarihli Hâkimiyeti Milliye Ga

zetesinde Ulus Cumhuriyet Halk Fırkası mutemedi 
tarafından 15 Teşrinisani 1341 tarihinde keşide edil
miş şu telgrafı okudum : 

(Bu muhit ormanları müthiş hariklerle yanıyor,. 
teessürlerle bildiriyorum.) 

Ziraat Vekili Beyefendiden atideki sualime şifa
hen cevap vermesini temenni ederim. 

Sual : Ulus Muhiti ormanlarının yandığı doğru 
mudur, yangın ne zaman başlamıştır ve derecei vü
sati nedir, yangının esbabı nedir ve itfa için ne te
dabir alınmıştır, itfa edilebilmiş ise tahribat derecesi 
nedir? 

Kastamonu Mebusu 
Halit 
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ZİRAAT VEKÂLETİ VEKİLİ, DAHİLİYE VE
KİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — Bu mesele hak
kında evrakı tahkikiye henüz kamilen gelmedi. Yal
nız telgrafla sorulan suallere gelen cevapta : 15 Teş
rinisanide Ulus civarındaki ormanda bir yangın çı
kıyor. Üç kol olarak büyüyor. Mahallî ahali ve Hü
kümet Teşkilâtı kemali şiddetle yangının önüne geçe
rek söndürüyorlar ve 16 Teşrinisanide yangm sönü
yor. Yangına sebebiyet verdiğinden şüphe edilen bazı 
kimseler hakkında tahkikat yapılmaktadır. Mahallî 
Ziraat Başmüdüriyeti, Safranbolu Kaymakamı ile 
Ulus Nahiye Müdürünün yangını söndürmek husu
sundaki fartı mesailerinden dolayı taltifname ile tal
tif olunmalarını da teklif ediyor. Henüz evrak gel
mediği için, yangının derecei vüsati ve müsebbipleri 
kimler olduğu vesaire hakkında şimdi fazla tafsilât 
arz edemeyeceğim. Halit Bey arzu ettikleri takdirde 
bu sualin mufassal cevabını bilâhare mükemmelen 
ikmal edebilirim. 

HALİT BEY (Kastamonu) — İzahatlarından do
layı Vekil Beyefendiye arzı teşekkür ederim. 

Yangının bir gün gibi az bir zamanda söndürül
mesi şayanı şükrandır. Yalnız Vekâletin nazarı dik
katini âtide arz edeceğim bir kaç noktaya celbede-
rim. Maruzatım bizzat meşhudatıma ve mahallinde 
yaptığım tahkikata müstenittir. Ormanların sık sık 
böyle yangına maruz olmasının birkaç sebebi vardır. 

Birincisi : Ormanların yakınında ve civarında ta
vattun etmiş olan köylüler kendilerine tarla yapmak 
için ormanları yakıyorlar ve bunu bittabi kasten ya
pıyorlar. Bu vukuat pek çoktur. Bir de tarla ihtiya
cından ziyade yanan ağaçların külünün gübre maka
mında istimal ediyorlar ve bu suretle bundan da is
tifade emeliyle ormanları yakıyorlar. Fakat bu güb
relerin tesiri nihayet nihayet 3 - 5 sene devam ediyor. 
Bundan sonra yanında' diğer bir ormanı daha yakı
yor ve bu suretle ikinci bir tarla meydana getiriyor. 
Maalesef bu mesele şimdiye kadar ehemmiyetle na
zarı dikkati celbetmemiş ve ciddiyetle tedabir ittihaz 
edilmemiş olduğundan arz ettiğim bu hal ve bu tah
ribat el'an devam edip durmaktadır. Onun için bu 
hususta vekâletin nazarı dikkatini ehemmiyetle cel-
bederim. Bundan maada köylüler tarafından bu su
retle meydana getirilen tarlaların tapuları da yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İnşallah onları tapuya raptedeceğiz. 

HALİT BEY (Devamla) — Evet efendiler, onda 
dokuzunun tapuda kaydı yoktur. İşte bu suretle baş
layan yangınlar büyük yangınlara sebebiyet veriyor 
Önüne geçilemez bir hale geliyor, tevessü ediyor. 

İkincisi; usulüne tevfikan tüccarlar ibamukavele-
name makta alıyorlar ve katiyat neticesinde bfttabi 
ormanlarda enkaz1 kalıyor, talaş hâsıl oluyor. Maale
sef bu husus da dikkatle takip edilmediği içindir ki, 
bu da yangına sebebiyet veriyor. Bu enfkazın da te
mizlenmesi lâzımdır. Son zamanlarda bilhassa aşarın 
ilgasından sonra bizim muhitte herkes | keresteciliğe 
başlamıştır. Eskiden aşar mültezimi cflanlar şimdi 
keresteci olmuşlardır. Eline bir bıçkı alj&n keresteci
likle iştigale başlıyor bu suretle ormanın şurasında 
burasında talaşlar peyda oluyor ve bittabi bunlar 
müruru zamanla kuruyor, ufak bir dikkatsizlik neti
cesi büyük yangınların zuhuruna sebebjiyet veriyor. 
Meselâ ufak bir kibrit büyük bir yangın başlangıcı 
oluveriyor. Geçenlerde hususî bir mektujpla el bıçkı
ları hakkında Ziraat Vekili Sabri Beyefendiye maru
zatta bulunmuştum. 

Üçüncüsü : Ulus muhiti hakkında [ Hükümetin 
bilhassa Ziraat Vekâleti ile Ticaret Vekâletinin ehem
miyetle nazarı dikkatini celbederim. Efendim! Ulus, 
Safranbolu muhitine tabi bir nahiyedir ye Bartın ile 
Safranbolu arasındadır. Geçen sene Ului'a gitmiştim. 
Bilhassa bu telgrafı yazan Nuri Efendi çok hamiyet
li bir arkadaştır. Açık Söz Gazetesinde [de bu husus 
için bir çok makaleleri vardır, hülâsa bjı iş için çok 
çalışmıştır. 

Efendiler! Bu mıntıka, vilâyetin en jdağhk mmtı-
kasıdır. Ormanların bütün kesafeti de bı| Ulus mıntı-
kasındadır. Burada dört - beş fabrika vajrdır. Bu fab
rikaların bir kısmı Bartın tüccarlarının bir kısmı da 
Safranbolu tüccarlarınındır. Bunların msfmul ve gay
ri mamul olarak yaptıkları kerestelerin [ihracat iske
lesi Bartındır. Belki senede bu iskeleden yüz bin 
metremikâbı kereste çıkar, yani harice | sevkiyat ya
par. Şimdi bu tüccarların tabiî ameleye ihtiyaçları 
vardır. 

Meselâ ormandan ağaç kesmek, keptikten sonra 
bunları tomruk haline getirmek, tomruk! haline getir
dikten sonra da fabrikaya çekmek ve faprikada çalış
mak gibi hususat için en mühim olan şeyj amele keyfi
yetidir. İşte bu ameleyi de başlıca o nahiyenin ahali
sinden tedarik ederler. Esasen oraların ^halisi de fa
kirdir. Tarlalarından senenin ancak yedij ayında mai
şetlerini temin edebilecek bir miktar yiyecek çıkara
bilirler. Mütebaki aylarda maişet tedarjki için didi
nirler. İşte bunu telâfi için tüccarlardan} borç almak 
ve bu borçları ödemek için onlara çalınmak mecbu
riyetindedirler. Hatta tüccarlardan erfzak dahi al
dıkları vakidir. Bu suretle bunlara borçlanırlar Şim-* 
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di bu suretle borçlanan halk tüccarların nüfuzuna 
tabi kalıyor. Hatta çift zamanı çiftini sürerken tüc
car geliyor ve kendi işinde istihdam etmek için renç
peri çiftçinin başından sürükleyip götürüyor. 

Hatta tüccarlar bu halkı, kendi emirlerine amade 
kılarak aralarında taksimat bile yaparlar Bu tüccar
ların kâtipleri vardır. İş zamanı gelir gelmez efendisi
nin alacağı olan kimseleri gider bulur ve işlerinin ba
şından çeker götürür ve bu suretle ucuz olarak çalış
tırır, kâtiyat yaptırır. Meselâ hariçten borçsuz bir 
adam yevmiye 100 - 200 kuruşa çalışıyorsa borçluyu 
nısıf nısıfa çalıştırırlar ve köylülere borçlarını ikmal 
ettirmek işlerine gelmez Bu borçlar yılan hikâyesi ol
muştur. Binaenaleyh Ziraat ve Ticaret Vekâletleri bu 
mesele ile alâkadar olarak hallederlerse bu nahiye 
ahalisinin duasını kazanırlar. Bu bir zulüm şebekesi 
halinde devam edip gitmektedir. Ahali, bilhassa o 
Nufi Efendi, bu mesele için ehemmiyetle nazarı dik
katimi celbetmişlerdir: Halk ormanlara düşman olu
yor. Gerçi Hükümetin şevki ile yangının itfasında 
çalışmışlardır. Fakat bir kısmı mühimmi bu noktadan 

-dolayı rencide olmuştur. Sonra 'bu halk fabrikatör
lerin tesirinden kurtulamıyor Köylüler ormanlardan 
İntifa Kanunundan istifade etmek ;çin veya ticaret 
maksadı ile bir makta almak isterlerse, bunlara sureti 
mahsusada makta göstermekte çok müşkülât gösteri
liyor. Çünkü halk ticarete başlamazsa fabrikacıların 
işine gelmez. Bundan da sureti mahsusada şikâyet et
tiler. Bunun için Safranbolu Orman Müdürüne şikâ
yette bulunmuştum, bittabi onlar bana bir kaç mad
de gösterdiler Şu şu köylüye verdik dediler. Fakat 
sureti umumiyede bu şikâyet çok mühimdir. Vekâle
tin bu hususu nazarı dikkate almasını çok rica ede
rim 

Tabiî bu mesele muhafaza teşkilâtı ile de alâka
dardır Bu sene Haziran zarfında idi, Daday'ın muha
faza memuruna tesadüf ettim. 

Hangi ayın maaşını aldığını sordum. Üç aylık 
maaşını almadığını söyledi. Bittabi Meclisi Âli büt
çeyi yapıyor. Fakat her halde bir sebep var. Ya ha
vale geç gitti veyahut vaktiyle tebligat yapılmadı. 
Esasen maaşları azdır. Bir de vaktiyle maaşları veril
mezse vazifelerine lâyıkı ile bakmazlar şuna buna ze
bun olurlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

3. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; orduda kü
çük zabıtan yetiştirilmesi için ne gibi tedabir ittihaz 
olunduğuna dair sualine Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyin cevabı. 

REİS — Takrir okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Ordumuza «daimî küçük zabıtan» yetiştirilmesi 

için Müdafaai Milliye Vekâletince ne gibi tedabir it
tihaz olunmuştur? Talimgahlar açılmış mıdır? Bu hu
susta şifahen izahat ita etmelerini Müdafaai Milliye 
Vekilinden rica ederim efendim. 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Arif 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Ordumuza daimî küçük zabi-
tan yetiştirmek meselesini esasen bir kanuna raptet
mek ve daimî küçük zaibitanın nazarı rabıtasını cel-
betmek üzere küçük zabıtanın maaş kanunu namiyle 
bir kanun lâyihası teklif etmiştik. Derhatır buyurur
sunuz ki, bu, Meclisi Âtinin ikinci içtima senesinin 
nihayetinde çıkmıştır. Bu kanunun çizdiği hututu 
esasiye dairesinde küçük zabitanı orduda daimî su
rette istihdam edebilmek şeraitini temin edebilecek 
ve küçük zabitlik evsafını tanzim ve tasnif edebilecek 
bir şekilde kararname veya talimatname yapmak lâ-
zımgeldi. Bunun üzerine devairi aidesi ile ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti ile uzun müddet çalı
şıldı. 

Bu arz ettiğim kararname 13 Eylül 1341'de Heyeti 
Vekile kararı ile ve Reisicumhur Hazretlerinin tasdi
ki ile kesbi meriyet etti. Bunu tabı ederek kıtaata 
gönderdik. Arz ettiğim maaş Kanununun tarif ettiği 
şeraite muvafık olan ve talimatname ahkâmına teta
buk eden küçük zabit evsafında bulunanları kıtaat
tan tefrik etmişler ve çalışmakta bulunmuşlardır. Da
imî küçük zabitanı vücuda getirmek için ordunun en 
mühim kısmını teşkil eden küçük zabitanın maaş ka
nununu müdafa ederken bu baptaki noktai nazarımı 
arz etmiştim. 

Arif Beyefendi suallerinin ikinci şıkkında buyu
ruyorlar ki : Bunun için talimgah açılmış mıdır? Su
reti mahsusada küçük zabıtan yetiştirmek için henüz 
talimgah açılmamıştır. Kanun Müdafaai Milliye büt
çesinin kabulünden sonra çıkmıştır. Talimgahların 
bütçede yeri mevcut bulunmamıştır. Yapılan teklif 
kabul buyurulduğu takdirde bu sene bütçeye tahsisat 
vaz edilirse talimatname yapılacak ve açılacaktır. O 
zamana kadar kıtaatta bu evsafı haiz olan adamları 
arayacaklar ve arz ettiğim kanun ve talimattaki şerait 
dahilinde çalışmayı kabul edecekler, hem de hariçten 
vuku bulacak talepler tamamen taayyün edecektir. 
Ve bu mesai mertebei fiiliyeye daha esasu bir surette 
vasıl olacaktır. Kısaca ifade edilecek olursa, kanun 
çıktığı zamandan şimdiye kadar geçen zaman; tali-
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matname ve kanun dahilindeki evsaf ve şerait dahi
linde talipler aramaya maksur kalmıştır. İşte o zaman 
bu kanun ilerde ve yakın bir istikbalde talimgahla
rın da (1342) senesinde açılmasına ipti dar ile fiilî 
sahaya girecektir. 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) — Cevabı kâfi görüyo
rum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Pa
şa Hazretleri! Mükâfat Kanunu unvanlı lâyiham... 

(reddolundu sesleri) Bendeniz burada yoktum. Bura
da bulunurken okunacaktı. Kanunu mijdafaa edece
ğim. Binaenaleyh bunun ruznameye alınmasını rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Encümen teklifinizi reddede
rek bir mazbata ile Heyeti Umumiyeye arz etmiş, 
Heyeti Umumiye de mazbatayı kabul et(ti. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Gelecek 
sene bir daha teklif eder ve o zaman teklifinizi mü
dafaa edersiniz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Ziraat Vekâleti bütçesinin 333, 335 ve 341 
nci fasıllarına tahsisatı munzamme ilâvesi hakkında 
(1/746) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. (1) 

ZİRAAT VEKÂLETİ VEKİLİ, DAHİLİYE 
VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — Ruznamenin 
33 noü maddesinde Ziraat Vekâletince vebayı ba
kar! için tahsisatı munzamme ilâvesi hakkında bir 
kanun vardır. Bunun müst acelen ve derhal müzake
resini rica ederini. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim! Ruznamede en sonuncu mad
dedir. Bunun müstacelen ve derhal müzakeresi tek
lif edilmektedir. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Muvazenei Meüye 
Encümeninden bir sualim var. Efendim, bu ve bu 
gibi bir çok tahsisatı munzamme teklifi vardır. Ha
tırı âlinizde ki; bütçe kanunu geldiği vakit bir de 
tenzilât maddesi vardı. O tenzilât ile bu zammiyatı 
Muvazenei Maliye Encümeni nasıl telif etmiştir? 
Şimdiye kadar kabul etmekte bulunduğumuz ve 
teklif edilmekte olan tahsisatı munzamme lâyihala
rı geçen senenin bütçesine ne kadar ilâve etmiştir? 
Bunun erkamını lütfen söylesinler. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) -— 
Efendim! Heyeti Umumiyece kabul edilen tenkis 
ile bunlar hiç bir vakit tearuz teşkil etmez. Heyeti 
Âliyenin kabul ettiği tenkis ile, yani sarf edilmesin, 
tasarruf edilsin diye kabul ettiği madde ile bu tahsi
satı munzamme ayrı şeylerdir. Bu, bilhassa emrazı 
sariye için istenilen bir tahsisattır. Şimdiye kadar ka

fi) Zaptın sonuna merbuttur 

bul edilen tahsisatı munzammalarla ^ekûn ne ol
muştur diye sordular : 

Kabul ettiğimiz yekûn, iki kalemcjen ibarettir. 
Birisi ziraat bütçesinden, diğeri Meclis Ve Nafıa büt
çesinden. Başıka bir şey kabul etmedik. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Münakşale de vardır. 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY j (Kângırı) — 

Münakaleyi doğrudan doğruya kendi vekâlet bütçele
rinden sarf edilemeyen miktardan yakmışlardır. O, 
miktarı tezyid etmez. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 1341 senesi bütçesinin: muhtelif fasıl 
ve maddelerine cem'an (225 000) liranın tahsisatı 

munzamme olarak ilâvesine dair JKanun. 

Madde 1. — 1341 Ziraat Vekâleti bütçesinin 333 
ncü faslının birinoi (Memurin harcrram» maddesine 
(15 000) ve aynı faslın on üçüncü Opman Kanunu 
ile Kavanini sairenin tatbiki ve emrafc ve haşaratı 
müstevliyei hayvaniye ve neıbatiyenin takibinden 
mütevellit harcırah» maddesine (100 000) ve 335 nci 
faslın birinci «Emrazı müstevliyei hayvaniye, tazmi
nat, tahaffuzhaneler, daimî ve muvakkat gardiyan
lar ücuratı» maddesine (80 000) ve 341 nci faslın 
üçüncü «serum darülistihzarları masrafı ve masarifi 
tesisiye ve tamiriyesi ve vasaiti nakliye masrafı» 
maddesine (30 000) lira ki, cem'an (22$ 000) lira tah
sisatı munzamme olarak ilâve edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenleıf el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri talihinden mute
berdir. 

— 199 — 
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R E İS— Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Ziraat ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reye arz ediyorum. Kutular dolaştırılacaktır. Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey verecek
lerdir. 

2. — Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında (1/27) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Muvazenei Maliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Şûrayı Devletin Encümenden 
gelen maddelerini müzakere edeceğiz. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, Şûrayı 
Devlet Kanununun bidayeti müzakeresinde üçüncü 
maddeyi müşterek encümene almıştık. Adliye ve Da
hiliye encümenleri ile müştereken vuku bulan müza
keremizde Adliye Encümeninin tadili veçhile madde
nin aynen kabulü karargir oldu. Binaenaleyh heyeti 
âliyenize arz ediyorum, kabul buyurursanız madde
yi o suretle tespit ederiz. 

REİS — Efendim, tekrar tespit etmek üzere geri 
aldığı üçüncü maddeyi müşterek encümen getirmiş
tir. Gelen şekil Adliye Encümeninin tadilidir, oku
nacak. 

Madde 3. — Şûrayı Devletin Reisi ve devair rü-
esası ile azası ve Başkâtibi maddei atiyede gösterilen 
evsaf ve şeraiti, haiz zevattan bulunmak üzere Dahi
liye ve Adliye Vekillerinin huzuru ile Dahiliye ve 
Adliye Encümenlerinden müştereken gösterilecek üç 
misli namzet meyanından Büyük Millet Meclisince 
intihap olunur. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Reis Pa
şa Hazretleri! Çoktur, Encümen namına arz ediyo
rum. Namzet için üç misli. 

REİS — Hangi encümen namına? 
EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Dahiliye 

Encümeni namına. 
REİS — Biri başka, diğeri başka söylerse olmaz. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz müşterek En

cümen mazbata muharririnden bir sual soracağım. 
Maddei kanuniyede Şûrayı Devlete intihap olunacak 
azanın üç misli namzet, Meclisin Heyeti Umumiyesi-
ne arz olunacak deniyor. Meclis bu üç misil namzet 
listesinden intihap etmekle mukayyet midir? Hariç

ten de intihap edebilir mi? Encümen bu hususta ne 
fikir dermeyan ediyor, yani Meclisin bununla mu
kayyet olmaması cihetini iltizam ediyor mu? 

MÜNİR BEY (İzmir) - - Encümen Meclisin mu
kayyet olması cihetini iltizam ediyor. Rey Heyeti Ce-
lilenindir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Mademki maddei kanu
niye bu hakkı takdiri encümene veriyor; binaenaleyh 
bendenizce Meclis bu üç misli namzet içerisinden bi
rini intihap etmekle mukayyet olmalıdır. Bendenizin 
kanaatim böyle, Encümen ne fikirdedir bilmiyorum. 

MÜNİR BEY (izmir) — Encümen de aynı fikir
dedir. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Demin okuduğunuz 
maddei kanuniye Dahiliye ve Adliye encümenleri
nin, yani müşterek encümenin tespit ettiği madde mi 
idi? Şimdi Dahiliye Encümeni üç mislini çok görü
yor. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim! Müşterek En
cümen içtima ve Hazım Beyefendi hazretlerini reis 
intihap etti. Arz ettiğim de o müşterek encümende 
verilen karardır. Beyefendi hazretleri riyaset namına 
kendileri söylüyorlar. Bendeniz müşterek encümen 
nam ma söylüyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Münir Beyefendi, 
müşterek encümenin göstereceği namzetler içinden 
Meclis mutlak olarak intihap etmelidir, diyor. Efen
diler! İntihaptan maksat herkesin reyinde hür olma
sıdır ve Meclis hürdür, her istediğini yapar. Bina
enaleyh Meclis hiç bir encümenin tahakkümü altına 
giremez, mutlak olarak hiç bir şeyi kabul edemez. 
Kendisi dilediğini intihap edebilir, çünkü Büyük 
Millet Meclisinin fevkinde hâkim olamaz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Muhterem arkadaşlar! 
Şûrayı Devletin kuvvei icraiye veya kuvvei teşriiye 
eczasından bulunup bulunmadığına dair bir çok mü-
nakaşat ve mütalâatı ilmiye dermeyan edilmiştir. Ve 
ekseri memleketler bunun kuvvei icraiye eczasından 
olduğuna kanaat getirmişlerdir. 

Biz, gerek Divanı Muhasebatı ve gerek Şûrayı 
Devleti Meclisin bir cüz'ü telâkki ederek kendimize 
merbut bir heyeti düveliye şeklinde kalbettik. Yani 
Teşkilâtı Devleti bu suretle kabul ettik. Fakat bunu 
kuvvei teşriiye eczasından addettik. Şimdi intihap 
meselesine gelince : Mademki kanuna bir madde ko
yuyoruz ve o madde mucibince Meclis Heyeti Umu-
m iyesine arz edilecek namzetlerin tayin ve tespitini 
iki encümene tevdi ediyoruz; binaenaleyh maddei 
kanuniyenin mütehassıs addetmiş olduğu encümen-. 
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lerin tefrik ettiği namzetlerin Heyeti Umumiyece in- t 
tiha'bı zarurî addolunmak lâzım gelir. Yoksa Heyeti 
Umumiye, Encümenin tefrikine rağmen her hangi bir 
zatı intihap edebilecek olursa, o halde bu iki encü
menin günlerce toplanıp meşgul olması, intihap olu
nacak zevatın tereümei hallerini tetkik etmesi beyhu
de bir zahmetten başka bir şey olmayacaktır. Bina
enaleyh ya bu maddeyi lağvetmeli veyahut da müte
hassıs olan bu iki encümenin günlerce uğraşarak, in
tihap olunacak zevatın tereümei hallerini tetkik ede
rek, hakikaten bu işin ehli olduklarına vicdanen ve j 
irfanen kanaat getirdikleri adamlardan harice çıkmak 
ciheti iltizam olunmamalıdır. Aksi takdirde bu mad
deyi tayyetmek lâzım gelir. Fakat düşününüz ki da
ima hayatı umumiye hissiyata daha fazla mütema
yildir. Böyle ihtisasa taallûk eden heyetleri teşkil 
edecek aza ve encümenler, intihapta daha ziyade sa-
lâhiyattar olmalıdır. Bendeniz rica ediyorum ki, Di
vanı Muhasebatta olduğu gibi, olmasın, Şûrayı Dev
let intihabında, kendilerine itimat etmiş olduğumuz 
mütehassıs encümenin gösterdiği namzetler arasın
dan intihapla Heyeti Umumiye mukayyet ve mec
bur tutulsun. (Olamaz sesleri) 

ESAT BEY (Rize) — Malumu âliniz Şûrayı Dev
lete herkes aza olamaz. Şûrayı Devlete aza olacak 
zevatın ne gibi evsaf ve şeraiti haiz olması lâzım 
geleceği kanunda musarrahtır. Diğer bir maddede 
Şûrayı Devlete aza olacak zevat Dahiliye ve Adliye 
Vekillerinin huzuru ile intihap olunacaktır. Bundaki 
fayda nedir? Bunu anlamak lâzımdır. Lâzım gelen 
evsaf ve şerait hakkında encümenler o madde ve sa
rahat dairesinde tetkikatı lâzıme icra ederler ve üç 
misli zevatı namzet gösterirler. Bu namzet iraesi He
yeti Umumiyenin intihabını teshil mahiyetindedir. 
Yoksa Heyeti Umumiyenin arasına müdahale değil
dir. 

Efendiler! Encümen dediğiniz zevat, Heyeti Umu-
miyeden intihap edilmiş ve kendilerine itimat edilmiş 
zevattan ibarettir. Bunlara itimat etmemek bilmem ı 
ki muvafık, olur mu? Sonra bunun başka bir mah
zuru da vardır. Farz edelim ki, bu encümenlere inti
hap salâhiyetini vermeyelim de Heyeti Um um iyeye 
terk edelim; olabilir ki, gösterdiğimiz şerait haricinde 
intihabat yaparlarsa intihabat ne suretle neticelenir? 
Bu gibi mehazire mahal katmamak için bu madde 
tanzim edilmiştir. Binaenaleyh encümenin teklifi 
muvafık ve makuldür, kabulünü teklif ederim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, maddei kanuniyenin ifade ettiği mana, Heyeti 
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Umumiyenin mukayyet olduğu merkezindedir. Başka 
türlü telâkki ihtimali yoktur. Adliye ve pahiliye En
cümenlerinin göstereceği namzetler meyanından inti
hap edilmeleri zarurîdir. Maddei kanuniye bunu ifa
de ediyor. 

Eğer Heyeti Kiram mukayyet olmak istemiyorsa, 
başjka bir mana anlıyorsa namzetler meyanında «ve 
hariçten» kelimesini koymak lâzımdır. Yoksa mad
dei kanuniye sarahaten Meclisin mukayyet olduğu
nu ifade ediyor. Meclis serbest kalmak isterse mad
deyi tadil etmek lâzımdır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, encümenin 
namzet iraesi Heyeti Celileyi tenvir içindir. Yoksa 
bunu al da mutlaka intihap et demek değildir. Mec
lis encümenin gösterdiğini de alabilir, hariçten de 
alabilir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Takrirler oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Devlet' azalığı için aranılan şeraiti mııay-

yeneyi haiz olmak şartı ile, müşterek encümence gös
terilecek namzetlerden gayrının da intihabı caiz ol
masının tahtı karara alınmasını teklif ederim. 

Kocaeli 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (Üç misil) yerine (iki misil) denilme

sini arz ve teklif ederim. 
İsparta 

Mükerrem 
Riyaseti Celileye 

Şûrayı Devlet azasının Adliye ve Dahiliye Encü
meninin gösterdiği aza meyanında intihabı zarurî
dir, mefhumunun Meclis kararına iktiranını arz ve 
teklif eylerim. 23 Teşrinisani 1341 

Çanakkale 
Şükrü 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yani maddenin bunu 
ifade etmesi Meclisçe tasdik buyurulsun. 

REİS — Madde zaten bunu ifade etmektedir. 
Yani Meclis bu namzetler meyanından aza intihap 
edecektir. Zapta böyle geçti, herkes de böyle anladı. 
Diğer takrirlerden Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin 
tdklifi daha vasi tadilâtı ihtiva etmektedir. Bir kere 
daha okunacaktır. (İbrahim Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Efendim, bu takriri nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı itibara almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı itibara alınmamıştır. 
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(Müikerrem Beyin takriri tdkrar okundu) 
EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Efendim, 

encümen de kabul ediyor zannederim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa Haz

retleri! Bu takrir anlaşılmamıştır. 
REİS — Tekrar okunsun (Mükerrem Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Üç misil 

doğrudur. 
REİS — Bu teklif Mükerrem Beyindir, müşterek 

encümenin değildir. Gerçi Hazım Beyefendi o fikir
deler ama, encümen namına söyleyen Mazbata Mu
harriri bu fikri dermeyan ettiler. Maddede yazıldığı 
gibi ekseriyetin kabul ettiğini ifade eylediler. Bina
enaleyh reye koyuyorum, takriri nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı itibara alınmamıştır. (Madde tek
rar okundu) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Encümene verdiğiniz maddelerden dördüncü mad
de hakkında Münir Bey söz istiyor. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Kanunun bidayeti mü
zakeresinde dördüncü maddede «Şûrayı Devlet Reis 
ve Daire Reisleri ile Azası ve Başkâtibi lâyenazildir» 
denilmişti. Bu lâyenazil tabiri istifsar edildi. Neticei 
müzakerede madde encümene iade olundu. Encümen 
de bu maddeyi Divanı Muhasebat Aza ve Reislerinin 
ne suretle azledileceklerine dair olan kanuna tevfi
kan Şûrayı Devlet Aza, Reis ve Başkâtibinin de aynı 
suretle azledilebileceklerini müş'ir bir madde kaleme 
aldı. Onu Heyeti Aliyelerine arz ediyoruz. Maddeyi 
şu suretle yaptık : 

Madde 4. — Şûrayı Devlet Reisi ve daire reisleri 
ile azaları ve başkâtibi, lüzumu azilleri Meclisi Mil
lînin ekseriyetince tasdik olunmadıkça azlolunamaz
lar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Meclisi Mil
lînin değil, Büyük Millet Meclisinin olacaktır. Bu ta
bir lâzımdır. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Bu tabirin ikamesini ka
bul ediyoruz. 

REİS — Encümenin tadil ettiği dördüncü mad
deyi «Meclisi Millînin;» kelimelerini «Büyük Millet 
Meclisinin» şeklinde tashih ederek okuyoruz : 

Madde 4. — Şûrayı Devlet Reisi ve daire reisleri 
ile azaları ve başkâtibi, lüzumu azilleri Büyük Millet 
Meclisinin ekseriyetince tasdik olunmadıkça azlolu
namazlar. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri) O halde maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim! On yedinci maddeyi müzakere 
edeceğiz. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, on yedinci 
maddede bir dördüncü fıkra vardı: Mukarreratı tef
siriye fıkrası. Bu fıkra gerek Dahiliye ve Gerek Ad
liye encümenlerince tayyolunmuştu. Halbuki Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 52 nci maddesi mucibince ba
zı nizamatın tanzimi hakkı Şûrayı Devlete veriliyor. 
Binaenaleyh Şûrayı Devletin tanzim etmeye hak ka
zandığı bir nizamnameyi tefsir etmek hakkını ona 
bahşetmemek münasip olamayacağı 'çin Heyeti âli-
yelerinin tensibi ile bunun tespiti için madde encü
mene iade buyurulmuştu. Müşterek Encümen o fık
rayı şu suretle tadil ediyor : 

4. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci mad
desi mucibince tedvin olunacak nizamnamelere mü
teallik mukarreratı tefsiriye. 

REİS — Efendim! On yedinci maddeyi encüme
nin yaptığı tadilâtla okuyoruz. 

Madde 17. — İdari dairelerde görülen işlerden 
Heyeti Umumiyede tetkiki iktiza eden hususat şun
lardır : 

1. — Kavanin ve nizamat lâyihaları, 
2. — Maden imtiyazına ait mukavelename ve 

şartname lâyihaları, 

3. — Nafıa işleri imtiyazları ve bu imtiyazı mu-
tazammın veya ona müteallik ihalelere ait mukave
lename ve şartname lâyihaları, 

4. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci mad
desi mucibince tedvin olunacak nizamnamelere mü
teallik mukarreratı tefsiriye. 

5. — Cemiyatın umumun menfaatlerine hadim 
olup olmadığına müteallik mükarrerat, 

6. — Heyeti Umumiyede rüyeti kavanin ve niza
mat icabından olan mevad, 

7. — Şûrayı Devlet Reisinin veya ait olduğu ve
kâletin veya Şûrayı Devlet dairelerinin şevkine lüzum 
gösterdikleri sair mesail. 

REİS — Efendim! Maddeyi tadil edilmiş olduğu 
şekil veçhile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kanunun heyeti umumiyesinin reye arzın
dan evvel bir takrir vardır, okunacaktır. 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere ettiğimiz Şûrayı Devlet Kanun lâyiha

sı devri sabıkta olduğu gibi, muazzam, muhteşem 
bir teşkilâtı icaıbettiren bir lâyihadır. Bu teşkilâtın 
emri icrası Teşkilâtı Esasiye Kanununa girdiği için 
ihmal de mümkün değildir. Ancak, Teşkilâtı Esasi
ye Kanunundaki ahkâmı imal için mevcut encümen 
ve heyet teşkilâtını daha ziyade ıslah ve unvanını 
tadil kâfidir. Çünkü müstemir ve daimî olan bir ka
nun yapmak ve tefsir etmek hakkı kendisinde mah
fuz kalan Meclisi Âli karşısında bu şekilde bir şû
ranın vücudu zaittir. Binaenaleyh mezkûr lâyihanın 
bu nöktai nazardan reddi ile tahsisatın umuru nafı
aya sarf edilmek üzere nafıa bütçesine ilâvesi muva
fık olduğunu arz ve lâyihanın reddini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sim 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Arkadaş
lar! Bu takririn nihayetindeki imza, muhalif olduğu 
için kanaatimi arz etmeyi bir vazifei vataniye bildi
ğimden dolayı sizleri tasdi ediyorum. 

Birinci Büyük Millet Meclisinde Şûrayı Devlet 
teşkil edilip, edilmemesi mevzubahis oldu. En niha
yet teşkil edilmemesi kabul edilerek tetkiki muha-
kemat heyet ve encümeni kabul olundu. O vakit Şû
rayı Devletin vazifesi mevzubahis edildi denildi ki; 
esas vazifesi kanun tefsir etmek, -imtiyazat tetkik et
mek ve mecalisi idareden sadır olan mukarreratın 
mercii hail*' ihtilâfı olmaktır. Sonra memurin muha-
kematı meselesi, memurini idare başlarında bulunan 
mütehassıs müdiran müzakere ederler, icabında Mec
lisi Âliden karar alırlar, denildi idi. Kavaninin tefsir 
ve tanzimi hakkı ise müstemir olan Meclisi Âlidedir, 
bu hak kimseye verilmez. Yalnız daavii idare kalı
yor. Bunun içinde Meclisin içerisinden mütehassıs 
olan arkadaşlardan bir heyet çıksın, bir de encümen. 
Bunlar yekdiğerinin mukarreratını müzakere etmek 
suretiyle halletsin, denildi. 

Bu şekil, beş altı seneden beri devam edip geli
yordu. Heyetin intihabında isabet olmuyormuş, isa
bet olan ahkâm koymalı, bu itiraz değildir. Evet 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda kabul edilen ahkâmı, 
Tetkik Encümeninin ismine Şûrayı Devlet demekle 
kabul etmiş olurduk ve bu heyetin sureti intihabını, 
vazifesini, istimrarını koyarsak bu temin edilmiş olur. 
Vatanın şiddetle demiryola, şosaya, ihtiyacı olduğu 
bir sırada üç yüz bin liralık bir teşkilâtı bütçeye bâr 
etmek Hûda hakkı için zaittir. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti 
hakkında başka söz isteyen yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozga^) 
için teşkilât yapıyoruz. 

umumiyesi 

Adam 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir)] — istanbul 
vilâyetinin taşradan madud olup, olmadjğı hakkında 
bir takrir verilmiş, demek ki, bir tereddüt vardır. Bi
naenaleyh kanunun heyeti umumiyesi reyje konulmaz
dan evvel encümen bu madde hakkında j izahatta bu
lunsun. Çünkü bundan sonra intihabataj başlanacak
tır. Halibüki tereddüt vardır. 

MÜNtR BEY (izmir) — Efendim, b|u takrir ha
kikaten şayanı müzakeredir. Fakat encülpen hali ini
katta olmadığı için şimdi bu madde hakkında encü
men namına mütalâatta bulunmak kabil ^değildir. Ka
nun kabul buyrulur, takrir encümene gejlir, encümen 
bu takrir hakkındaki mütalâasını söyler. ; 

REÎS — istanbul vilâyeti de Türkiyefnin bir vilâ
yetidir. Müstesna bir vaziyeti yoktur. Bjen öyle zan
nediyorum. Lüzumsuz bir münakaşa açıjlmrştır. 

ZEKl BEY (Gümüşhane) — Encümenin vereceği 
izahatla mesele halledilir. 

i 

REÎS — Encümen mütalâasını söyledi. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakepe de hitam 
buldu. Şimdi reyinize vaz edeceğim. j 

! 
RASİH BEY (Antalya) — Efendim !j Kanun reyi 

iş'ari ile mi, yoksa tayini esami ile mi |reye konula
caktır?. ] 

REtS — Reyi iş'ari ile reye vaz edilecektir. Tahsi
satını Encühıen ayırmıştır. Onu ayrı ka|nunla getire
cektir. Tahsisat Kanunu geldiği zaman | tayini esami 
ile reye vaz edeceğim. Şimdi Süleymajı Sırrı Beyin 
takriri vardır.- Kanunun reddini talep ediyorum. Bu 
kanunu reyi iş'ari ile reye vaz edeceğhjn. Reddeder
seniz Süleyman Sırrı Beyin takriri kabul edilmiş de
mektir, takriri kabul ederseniz kanun kabul edilmiş 
olur. ! 

Şimdiki halde bütün vilâyetler bir berinin aynıdır. 
Bir fark yoktur. Zaten encümen de müzakere açmak 
için bir mütalâa dermeyan etmemiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyiniie arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) |— Bu, tahsi
satı muhtevi bir kanundur. Doğrudan doğruya tayi
ni esami ile reye koymak lâzımdır. 

Kabul etme-
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REİS — Tahsisat kanunu geldiği zaman tayini 
esami ile reye konacaktır. Tahsisat verilmezse o za
man kabul edilmemiş olur. Tabiî kanun kalmaz. 

REİS — Efendim, celseyi küşad ediyorum. Zira
at Vekâleti bütçesine tahsisatı munzamme itasına 
dair olan kanuna rey vermeyenler varsa lütfen rey
lerini versin. İstihsali arâ hitam bulmuştur. 

Efendim! Ziraat Vekâleti 1341 senesi bütçesinin 

muhtelif fasıl ve maddelerine cem'an (225 000) lira

nın tahsisatı munzamme olarak ilâvesine dair kanu-

Takrirler 
4. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 

birinci devre mebuslarından iken, yolda eşkıya tara
fından şehid edilen Gümüşhane Mebusu merhum Zi
ya Beyin büyük çocuğu Enver Efendinin İstanbul li
selerinden birine leylî olarak kaydıyle yol vesair 
masraflarının Maarifi Umumiye bütçesinden temini
ne dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1336 senesi iptidasında Meclisi Âlinin ilk küşadm-

da bulunarak vazifesini ifa eylemek üzere iken, es
nayı rahda eşkiya tarafından şehid edilen birinci dev
re mebuslarından Gümüşhane Mebusu Merhum Ziya 
Beyin terk eylediği dört çocuğundan en büyüğü on 

Efendim! Şûrayı Devlet Kanunu müzakeresi hi
tam buldu. Hafi celse akü için (15) imzalı takrir var
dır. Samiînin salonu terk etmelerini rica ediyorum. 

(Salon samiînden tahliye edilmiştir. 

na (158) zat rey vermiştir. (157) kabul, (1) ret var
dır. Binaenaleyh kanun (157) rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizde altıncı maddeye kadar 
olanlar encümenlerdedir. Yediden dokuzuncuya ka
dar olanların da ikinci müza'keresi yapılmak için lâ
zım gelen vakit geçmemiştir. Binaenaleyh diğerleri
nin müzakeresine geçeceğiz. Yalnız bir takrir vardır. 
Evvelâ onu arz edeyim. 

üç yaşında Enver Efendi mahallinde iptidaî tahsilini 
ikmal etmiş ise de talî ve alî tahsile devama kudreti 
maliyeleri müsait olmadığından mumaileyhin İstan
bul liselerinin birine leylî olarak kayıt ve kabulüyle 
yol vesair masrafının Maarifi Umumiye bütçesinden 
temini hususunun tasviben Maarif Vekâletine tebliğ 
buyurulmasım arz ve teklif eylerim. 

22 Teşrinisani 1341 
Gümüşhane Mobusu 

Hasan Fehmi 
REİS — Efendim, bir takrirdir. Kabul ederseniz 

Başvekâlete havale ederiz. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

> * ^ t > t II 

(ÎKİNCÎ CELSE HAFİDİR) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 3,55 

REÎS : Kazan Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbeklr), Hakkı Bey (Van) 

2. — EVRAKI VARİDE 
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4. — MÜZAKERE 

3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 106 I 
ncı maddesinin dördüncü fıkrasının tefsirine dair I 
Başvekâletten mevrut (2/354) numaralı tezkere ve I 
Dahiliye Encümeni mazbatası. (2) (okundu) I 

MAZBATA MUHARRİRı MÜNİR BEY (İz
mir) — Bendeniz geçen celsede Heyeti Âliyenize arz I 
ettim efendim. Bu mazbatalar, geçen encümen tara- I 
fından tanzim edilip, Heyeti Âliyenize takdim edil- I 
mistir. Tabiî bizim encümenimiz, henüz bunlara kes- I 
bi ıttıla edememiştir. Ancak, aşar nizamnamesi lağv 
edilmiştir. Fakat orada müteahhit, mukavil lafızları 
vardır. Bunların kefillerde aynı asilleri gibidir. Çün
kü kefalet, zimmeti zimmete zammetmektir. Bina
enaleyh bir adam, Meclisi umumî azası olduğu vakit 
de bir müteahhide veya bir mukavile kefil olursa ke
fil, tabiî asilin işlerini teshil edecektir. Veyahut sair 
surette vazifesini suiistimal edecektir. Bunun için 
bendeniz, kefillerin de Meclisi Umumî azaları ara
sından intihap edilmemesi taraftarıyım. Bunu şahsım 
namına arz ediyorum. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Öyle ise encümene 
gitsin. 

RASİH BEY (Antalya) — Devlete ait hususatta, 
gerek mültezimler, gerekse müteahhitler yani asiller I 
Meclisi İdare ve Umumî azası olamayacakları gibi, 
kefillerin de Meclisi idare ve umumîde aza olamaya
cağı zaruridir. Eğer bunu tecviz edersek bu, Meclisi 
İdare ve Meclisi Umumî azalarını doğrudan doğruya 
Devlete ait hususatın yegâne müteahhit ve mültezim
leri vaziyetine so'kar. Çünkü, kendileri doğrudan doğ
ruya ihalede âmil oldukları için, idarei hususiyeye ait 
işlerde Meclisi Umumî ve encümeni idareye ait iş
lerde Meclisi İdare azalarının eğer kefaletleri kabul 
edilecek olursa, memlekette müteahhit ve mültezim 
ve mukavil olarak yalnız Meclisi İdare ve Umumî 
azaları kalır. 

Bundan devlet de zarar görür, memleketin iktisa
diyatı da çok zarar görür ve memlekette bir çok de
dikodu kapıları açılır. Bunun için bendeniz, Heyeti 
Umumiyeden rica ederim. Gerek Meclisi Umumî ve 
gerekse Meclisi İdare azalarının Devlete ait hususat
ta müteahhitlere kefalet edememeleri lâzımdır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Encümen maz
batayı istiyor mu? I 

(2) Bu mazbata 12 nci içtima zaptının sonuna 
merbuttur, I 
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EDİLEN MEVAD 

MÜNİR BEY (İzmir) — Bendeniz, mütalâatı şah-
siyemi arz ediyorum. Encümen bilmem ne diyor. Çün
kü Encümende mütalâa olunmadı. 

REİS — Şu halde mazbatayı Encümene istiyor
sunuz, 

MAZBATA MUHARRİRİ MÜNİR BEY (İzmir) 
— Evet efendim, istiyoruz. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Paşam! Ne kadar 
varsa hepsini istesinler ve alsınlar! 

REİS — Efendim! Geçen defa da Encümenlerden 
rica ettik. Ruznamede mevcut mevaddan hangilerini 
istiyorlarsa istesinler, biz de Meclisin ruznames'inden 
çıkaralım. Böyle olursa Meclis ruznamesini tanzim 
eder ve çalışacağı şeyler daha ziyade tavazzuh eder. 
Binaenaleyh Encümenlerden tekrar rica ediyorum, 
hangi maddeleri Encümende görüşeceklerse hepsini 
birden istesinler. 

MAZBATA MUHARRİRİ MÜNİR BEY (İzmir) 
— Efenidm! Zaten geçen celsede arz ettim. Geçen 
seneden müdevver ve Dahiliye Encümenine ait ne ka
dar mezabit varsa hepsinin Encümene iadesini rica 
ediyoruz. 

REİS — Pekâlâ, o halde kolay. Dâhiliye Encü
menine ait ruznamede ne kadar mevad varsa hepsini 
Encümene iade ediyoruz. 

On birinci maddedeki mazbata da Dahiliye En
cümenine aittir. İade ediyoruz. 

4. — Aşar nizamnamesinin 66 ncı maddei muad-
delesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/357) 
numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası (1) 

REİS — Okunacaktır : 
Tefsir Fıkrası : 
Aşar nizamnamesinin 66 ncı maddei muaddelesin-

deki sahibi evvelleri tabiri vereseye ve esbabı, hak in
tikaline de şâmildir. 

REİS — Tefsir fıkrası budur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

Dahiliye Encümenine ait mevaddı iade ettik. 
5. — 1340 senesi Muvazenei Ujnumiye Kanunu^ 

nun 30 ncu maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
mevrut (3/344) numaralı tezkere ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. (2) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Okunacaktır. 
Fıkrai tefsiri'ye : 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 

30 ncu maddesin'de mevzubahis memurini hariciye 
maaşatının (harpten evvelki miktarı) kaydı, maaşatı 
mefkurenin aslına olmayıp, ita miktarına matuftur. 

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

6. — Müstesna evkafın re fi istisnaiye ti hakkında 
(1/493) numaralı kanun lâyihası ve Kavanîni Maliye 
ve Evkaf Encümenleri müşterek mazbatası. (1) 

REİS — Okunacaktır. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Usul hakkında söz 

istiyorum. 
REİS — Buyurunuz. 
ZEKt BEY (Gümüşhane) — Bendeniz, bu ka

nun lâyihasının müzakeresine lüzum olmadığına kai
lim. Bir defa aşar mülgadır. Sonra maddelerde tekâ-
ya ve zevaya ve posnişınlerden bahsediliyor. Bunlar 

(/) Zaptın sonuna merbuttur. 

•< ^ « ^ 

da hükümetin son kararı mucibince ilga edilmiştir. 
Burada yalnız ikinci maddedeki «cevami ve mesacidi 
şerife ve çeşme, köprü, hastane, sebil gibi muktazi 
masarifat» vardır. Bu da Diyanet işlerine devredilmiş
tir. Binaenaleyh, bunu Encümen geri alsın, buna ait 
bir madde getirsin. Yoksa bu kanunun heyeti asliyesi
nin müzakeresine lüzum yoktur. Bunun reddini teklif 
ediyorum, 

REİS — Efendim, mazbatalar Kavanîni Maliye 
ve Evkaf Encümenlerine aittir. Encümenler istemi
yorlarsa Meclisi Âli iade edebilir. Zeki Bey, aynı en
cümenlere mi iadesini teklif ekliyorsunuz? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Evet efendim. 

REİS — Lâyihanın tekrar evkaf ve Kavanîni Ma
liye Encümenlerine iadesini kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Vakit gecikmiştir. Çarşamba günü öğ
leden sonra saat. ikide içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 4,15 

• » I 
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Ziraat vekâleti bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine ceman (225 000) liranın tahsisatı munzamıma olarak 
ilâvesi hakkındaki Kanunun neticesi ârâsı 

Reye iştirak edenler : 158 
Kabul edenler : 157 
Reddedenler : 1 
^Müstenkifler : 0 

(Kanun kabul edilmiştir.) cjil 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. ' 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BÎGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

.Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

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

ÇORUM 
İsmail Keftıal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUÖRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarik B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Mujıtar B. 
Akçoraoğlü j Yusuf B. 
Dr. Hakkı $inasi Paşa 
Edip Servet) B. 
Hüseyin R^uf B. 
İsmail Canljmlat B. 
Kâzım Kar^bekir Paşa 

İZ|MİR 
Kâmil B. j 
Mahmut C^lâl B. 
Mahmut E^ad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa R^hmi B. 
Münir B. 
Osmanzadej Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri ip. 
Hulusi. B. | 
Kâzım Paş£ 
Mehmet CJavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. I 
Mehmet Fjıat B. 

KAJYSERİ 
Ahmet Hiljmi B. 
Dr. Halit &. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat £. 
Şevket B. j 

KIİŞEHİR 
Ali Rıza B. 
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KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

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

ssm^~^~::'z~'ii!! -™. *f *£."*;T- & :iT? 
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MARAŞ 
Abdülkadar B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B 
Galip B. 
Halit B. 

Ahmet 
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ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 

[Reddeden] 

KOCAELİ ;•";"', 
Şükrü B. !,.; 

Ziyaettin B. 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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ZİRAAT VEKÂLETt BÜTÇESİNİN 333 VE 335 VE 341 NCt FASILLARINA TAHSİSATI j MUNZAM-
MA İLÂVESİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/346) NUMARALI KANUN LÂYİ

HASI VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/5276 

8 Teşrinisani 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ziraat Vekâleti Celilesine ait bütçenin 333, 335 

ve 341 nci fasıllarına tahsisatı munzamma ilâvesi 
hakkında Ziraat Vekâleti Celilesince tanzim olunan 
ve İcra Vekilleri Heyetlinin 7 teşrinisani 1341 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edi
len kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
müsaddak sureti leffen takdim olunmuştur. Mukte-
zasınm, müstaceliyet kararı ile, ifasına müsaade bu-
yurulmasını rica ederim efendin^ 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Vebayı bakarının 'izalesi ve memleketin salim 

mıntıkalarının mezkûr hastalıktan vikayesi için büt
çeye mevzu tahsisatın Heyeti mecmuası sarfedilmiş 
ve yeniden tahsisatı munzamma istihsali suretiyle 
mücadelenin idamesi mümkün görülebilmiş olduğun
dan vekâleti acizî bütçesinin 333 ncü faslın birinci 
maddesine 15 QCiQ ve faslı mezkûrun 13 ncü mad
desine ICO COa liranın ki cem'an 115 OT liranın 335 
nci faslının birinci maddesine 8Q CİGjC!, 341 nai faslının 
3 ncü maddesine 30 QQQı ki cem'an 225 0X1 liranın 
tahsiisatı munzamma olarak ilâvesine zaruret hasıl ol
muş ve mütekaddim lâyihaii kanuniye bu esbabı müc
bire dolayısiyle tanzim olunmuştur. 

Ziraat Vekâletinin 1341 senesi hidematı için 
Talep edilen tahsiisatı munzamma cedveli 

F. M. Lira 

333 1 Memurin harcırahı 

333 13 Orman Kanunu ile Kavanîni 
Sairenin tatbikli ve haşaratı 
müstevliyenin takibinden mü
tevellit harcırah, 

335 1. Emrazı müstevliyei hayvaniiye, 
tazminat, tahaffuzhane, dai
mî ve muvakkat gardiyanlar 
ücreti, 

15 CflCl 

10G QCÖ 

80, CjCÛ 

F. M. Lira 

341' 3 Serum darülistihzarları mas-j 
rafı ve masarifi tesisiye ve: 
tamiriye ve vesaiti nakftyej 
masrafı, 

301 CCCi 

225 CCO 

Muvazenei Maliye Encümeni Mjazbatası 
Riyaseti Celiileye 

1341 Ziraat Vekâleti bütçeslinin bazı fusûl ve 
mevaddına tahsisatı munzamma itası hakkında olup, 
8 Teşrinisani 1341 tarihli heyeti umuniiye içtimaında 
Encümenimize havale buyrulan lâyihai kanuniye Zi
raat Vekili Sabri Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

İşbu tahsiisatı munzammanın vebajyr bakarî has
talığının tevessüü üzerine talep edildiği Vekil Beyin, 
izahatından ve salim mıntıkaların mezkûr hastalıktan 
vikayesi için bütçeye mevzu tahsisatın Heyetü mec
muasının sarfedilmiş bulunduğu lâyihaii kanuniyeye 
merbut esbabı mucibeden anlaşılmıştır. Serveti ziraii-
yemizin her türlü halelden vikayesinin bilhassa hay
vanatın ilelve emrazdan masun bir hailde bulunması
nın ziraî umdelerimizden birini teşkil j ettiğini zikrey-
lemeyi muvafık bulmaktayız. Hastalımız, sağlam to
hum ve hayvanatın memleketimiz jçin ne derece 
ehemmiyeti haiz bulunduğu izahtan varestedir. 

Şark hudutlarımızdan dahile d<j)ğru gelmekte 
olan vebayı bakarî afetinin vakit ziyama meydan 
veremeden serian izalesi için icabedejn tedabîrin he
men ittihaz edilmesi şayanı temennidir. Lâyihai Ka
nuniye encümenimizce şekle ait bazı tadilât ile kabul 
edilerek berayı tasdik Heyetli Celilere arz olunmak 
üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı^ 

Hükümetin Teklifi 
Kanun lâyihası 

Madde 1. — Ziraat Vekâleti bütçesinin 333, 335, 
341 ncü fasıllarına cem'an 225 OOıö liıia tahsisatı mun
zamma olarak ilâve edilmiştir. : 

Madde 2. — İşbu kanunun icrayı | ahkâmına Zira
at ve Maliye Vekilleri memurdur. 



Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden meriyül 
icradır. 7 Teşrinisani 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye VekÜH 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Cemiil 
Ziraat Vek;ili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaeneti İçti

maiye Vekâleti Vekili 
Süleyman Sırrı 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
1341 Ziraat Vekâleti Bütçesinin muhtelif fasıl ve 

maddelerine cem'an 225 QQfGI liranın tahsdsatı mun
zamına olaraık ilâvesine da!ir kanun. 

Madde 1. — 1341 Ziraat Vekâleti bütçesinin (333 
ncü) faslının birinci «Memurin harcırahı» maddesi
ne 15 GGÛ ve aynı faslın 13 ncü «Orman Kanunu 
ile Kavanîni sairerain tatbiki ve emraz ve haşaratı 
müstevliyei hayvariiye ve nebatiyenin takibinden mü
tevellit harcırah» maddesine 1QQ CıUCİ ve (335) nci fas
lın birinci «emrazi müstevliyei hayvaniye, tazminat, 

tahaffuzhaneler daimî ve muvakkat gardiyanlar 
ücuratı» maddesine 8Q ClCjGI ve (341) nci faslın üçün
cü «serum darülistihzarları masrafı ve masarifi tesi-
siye ve tamiriiyesi ve vasaiti nakliye masrafı» mad
desine 3Q OCfQ lira ki cem'an 225 ClCıO; lira tahsisatı 
munzamma olarak ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Ziraat ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi İsparta 

Çankırı Mükerrem 
Mustafa Abülhalik 

Kâtip 
hirii imzada bulunmadı 

Aza 
D'iyarbekir 

Eşref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
M araş 
Mithat 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 
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AŞAR NİZAMNAMESİNİN 66 NCI MADDEİ Mi 
LETTEN MEVRUT (3/357) NUMARALI TEZKE 

MAZBi 
Türküye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 15 . 1 . 1341 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

6/244 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinö 
310 senesli aşar bedeni iltizamından hazneye olan 

deyince mukabil hükümetçe emlâki tefevvüz olunan 
Eğrigöz Kazası ahalisinden Hacı Memiş zade müte-
vaffa îsmail Ağanın medyun bulunduğu mebaliği ta
mamen ve defaten tesviyeye amade olduğundan emlâ
kinin iadesi hususunda mahdumu tarafından vuku bu
lan müracaat üzerine halli meselenin aşar nizamname
sinin 66 ncı maddei muaddelesinin tefsiriyle imkânpe-
zir olacağı mütalâasını havi Maliye Vekâleti Celilesi-
nin 11 Kânunusani 1341 tarih ve Varidat Müdüriyeti 
2/375 numaralı tezkeresi sureti lef fen takdim kılın
mıştır. İfayı muktezasına müsaade buyurulmasını is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Başvekâleti Celileye 

Pederi Eğrigöz Kazası ahalisinden Hacı Memiş 
zade müteveffa îsmail Ağanın 310 senesi aşar bede
li iltizamından hazineye deyni olan mebaliği tamamen 
ve defaten tesviyeye amade olduğuna dair mahdumu 
Emet Kazasından Hüseyin imzası ile verilen arzuhalin 
leffi ile ve mültezimi mumaileyihin senei merkume 
aşar bedeli iltizamından mütevellit 10 165 kuruş dey-
nine mukabil Sarı ayak ve Göricek Karyelerindeki 
on dokuz parça arazisinin hazine namına tefviz edil
diğine dair emlâki milliye idaresinde defterde muhar
rer meşruhattan başka bir kayıt ve malumat mevcut 
olmadığı gibi, arazii mezkûrenin hazine namına tapu 
senedine de rapt edilmemiş olduğu ve mahaza 335 se
nesinde verese namına muamelei intikaliyesinin de ic
ra kılındığı beyanı ile müteveffa mumaileyhin mah
dumu tarafından tediye edilecek olan mebaliğin ahz 
ve kabulü ile intacı keyfiyet olunması Kütahya Vilâ
yeti muhasebeciliğinden iş'âr kılınmıştır. Aşar tekasi-
tini vakit ve zamanı ile ifa etmeyen mültezimin ve 
küfelasının teminat olarak irae edilmiş olan emvali 
gayrı menkuleleri dairei icra marifeti ile bilmüzayede 
furuh edileceğine nazaran mebhusünanh arazinin de 
mahallî icra dairesinec icra kılınan müzayedesi neti
cesinde hariçten talibi zuhur etmemiş olmasına mebni 

UADDELESİNİN TEFSİRİNE DAİR BAŞVEKÂ-
RE VE KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 
ATASI 

hazine namına muameleyi tefevvüziyesinin icra olun
duğu ve binaenaleyh evrakı icraiye buldurulacak olur 
ise emvali mezkûrenin haznie namına ihalei katiyesi-
nin icra kılınmış ve fakat ademi takip neticesi ola
rak tapu idaresine iş'ârı keyfiyet olunmaması hasabiy-
le hazine namına tashihi kaydedilmemiş olduğu teza
hür edeceğinden bu cihet hakkında tamiki tahkikat 
ve şimdilik arazii mebhusenin verese namına muamelei 
intikaliyesinin icrasından dolayı alâkadar memurin 
haklarında muamelei kanuniye ifası tabiî olup, an
cak aşar nizamnamesinin 66 ncı maddei muadelesinde 
aşar bedelâtı iltizamiyesine mukabil hükümet tara
fından tefevvüz olunmuş bilcümle emlâk ve arazi bir 
sene geçmedikçe hükümet tarafından ahara beyüferağ 
olunamayacağı ve işbu bir sene zarfında sahibi evvel
leri bilmüracaa deyinlerini ve hazine namına tefevvüz 
tarihine kadar işlemiş olan faiz ile masarifi saireyi 
berveçhi peşin tamamen tediye ederler ise malları bi-
lâistizan kendilerine iadeyle red ve ferağ ve hazineye 
malumat ita edileceği ve bir sene mürurundan sonra 
müzayedeye vaz edilip de henüz ihaleii katiyesi icra 
edilmemiş olan emlâk ve araziyi ihalei katiye muame
lesine kadar sahibi evvelleri şeraiti ânife dairesinde 
istirdat edebilecekleri müsarrah bulunmasına nazaran 
maddei muaddelei mezkûre mucibince münhasıran sa
hibi evvellerine hasredilmiş olan salâhiyetin mültezi
min varislerine veya esbabı hakkı intikaline teşmili 
muhtacı tefsir hususattan görülmüş olduğundan ber-
veçhimaruz muamelei tefevvüziyesi henüz icra ve it
mam edilmemesinden dolayı bedeli iltizam ile faiz ve-
sairenin vereseden kabul ve emsalinde de badettefev-
vüz veresinin bedeli iltizam vesaireyi tediye ettikleri 
takdirde maddei mezkûre mucibince muamele ifası
nın maddenin tefsiri suretiyle mümkün olabileceği mü
talâa kılınmakta olduğundan bu bapta muktazi tefsir 
kararının istihsaline müteallik muamelenin ifa buyrul-
ması arz ve istirham olunur efendim. 11 Kânunusani 
1341, 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 7 . 2 . 1341 
Karar : 33 

Kavanîni Maliye Encümeni Mazbatası 
Aşara borcu olanlardan tediyeyi deyn etmeyenle

rin hükümet tarafından tefevvüzü icabeden emlâk ve 



arazisi bir sene zarfında sahibi evvelleri tarafından 
bilmüracaa deynlerini ve bilcümle masarifini peşin 
olarak tediye ettikleri halde kendilerine iade olunaca
ğı aşar nizamnamesinde musarrah ise de ibarei kanu-
niyede münhasıran sahibi evvelerine iade olunacağı 
münderiç olmasına nazaran bu hakkın mültezimin va
rislerine veya eshabı hakkı intikâline de teşmil muh
tacı tefsir hususattan görüldüğü hakkındaki Başvekâle
tin 6/244 numara ve 15 . 1 . 1341 tarihli tezkeresi ile 
varid olup, Encümenimize havale buyrulan Maliye 
Vekâletinin tezkeresi sureti mütalâa ve icabı müzakere 
kılındı. 

Verese ile murisin ahkâmı umumiyemize göre hu
kuken farkları olmadığı gibi, bu maddedeki sahibi 
evvelleri tabiri de o gibi emlâk ve araziyi tefevvüz ede
cek olan hükümetin sahibi sani farziyle vaz olundu
ğu revişi ifadeden müstefad olmakla mezkûr tabir 
encümenimizce veresenin de hûlfiyet tarikiyle sahibi 
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evvellerden mahud olduğu suretinde tefsir 
Heyeti Celileye takdim olunur. 

Kavanîni Maliye 

edileerk 

Encümeni Reisi 
Bayezıt Mebusu 

Şefik 
Kâtip 

Karahisarısahip 

Aza 
Biga 

Mehmet 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Saruhan 
Kemal 
Aza 

Karahisarısahip 
îsmail 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 
Aşar nizamnamesinin 66 ncı maddei muaddelesin-

deki sahibi evvelleri tabiri, vereseye ve eshabı hakkı 
intikale de şamildir. 
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1340 SENESİ MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA 
BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/344) NUMARALI TEZKERE VE MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalâet 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/4675 
29 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Memurini hariciye maaş ve tahsisatının sureti he
sap ve tesviyesine dair olan 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 30 ncu maddesinin A, B, C fık
ralarında maaşatın harpten evvelki mukabili mahallî 
akçası ve ingiliz lirası olarak tayin ve tediye ve kam
biyosu yüksek olan mahallerde hayat pahalılığı ilâve 
edileceği muharrer olması ile kadrodaki maaşatın as
lından yüzde on iki aidatı tekaüdiye ile yüzde üç harp 
vergisi ve altı kuruş hazine pulu bedeli ve muayyen 
aylarda tarik bedeli ve turuku hususiyet vilâyet his
sesi gibi, tevkifatı nizamiyenin tenzilinden sonra mü
tebakisi salifüzzikir maddei kanuniyenin fıkaratına 
tevfkan mahalleri akçesinin harpten evvelki kambiyo 
fiyatına göre bittahvil tahakkuk ettirilmekte ise de ba
zı elçiliklerden alınan tahriratlarda bu sureti hesabın 
ruhu kanuna mugayeretinden bahisle itiraz edilmekte 
olması üzerine keyfiyet Maliye Vekâletine ledel iş'âr 
cevaben varid olan tezkerede memurini Hariciye mu-
hassesatının sureti itasını mutazammın olan Muvaze
nei umumiye kanununun maddei mahsusasında ak
ça farkı ve hayat pahalılığı hesabı için harpten ev
velki maaşat mukabili esas ittihaz edilmiş olmasına ve 
harpten evvel memurini hariciye maaşatı tevkifatı ka
nuniye badettenzil mütebakisi üzerinden hesap ve te
diye edilmekte bulunmasına binaen gerek akça farkın
da ve gerekse hayat pahalılığının hesap ve tayininde 
maaşatın ita miktarının esas ittihazı muktazi olup, 
halen vekâletçe yapılmakta olan muamelenin tefsirine 
hazinece mahal görülmediği ve mahaza alâkadarının 
bu bapta dermeyan eyledikleri iddia kanunun tefsiri 
mahiyetinde bulunduğu bildirildiğinden meselenin tef
siri Hariciye Vekâleti Celilesinin 23 Kânunuevvel 1340 
tarih ve 24536/248 numaralı tezkeresinde iş'âr kılın
makla iktizasının ifasına müsadei riyaset penahilerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adet : 61 
22 2 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 30 
ncu maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere Encümenimize havale buyrulmuş Olmakla tet
kik ve müzakere olundu. 

Esas mesele 30 ncu maddedeki (maaşatın harpten 
evvelki mukabili) kaydının maaşın aslına mı, yoksa 
teVkifatı kanuniye badettenzil bakiye kalacak olan 
ita miktarına mı matuf olduğunun tefsiridir. Harp
ten evvelde memurini hariciye maaşatı tevkif at çıka
rıldıktan sonra tahakkuk ettirildiği cihetle 30 ncu 
maddenin de işbu ita miktarına matuf olacağı derkâr 
'bulunduğundan Maliye Vekâletinin noktai nazarı En-
cümeninizce de muvafık görülmüş ve tanzim kılman 
f ıkrai tefsiriye Heyeti Celileye arz olunmuştur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
IKonya 
Fuate 

Aza 
»Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Safkan 

Az& 
Niğtyİe 
G)a%> . 

Azı 
Gaziaplep 

Ahme!t ^emzi 

Azı 
Giresun 

Mdsa Kazım 

Fıikrai Tefsiriye : 1340 senesi Muıvazeşei Umumim 
ye Kanununun 30 ncu maddesinde meMubahis me
murini Ihariciye maaşatınm harpten «vvelkî miktarı 
k'aydı, ımaaşatı mezikûrenin aslına olmayjıp, ita nwk> 
tarına matuftur. 
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MÜSTESNA EVKAFIN REF'l İSTİSNAİYETİ HA KKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/493) NU
MARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALlYE VE EVKAF ENCÜMENLERİ MÜŞTEREK 

MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 16.4,1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1722 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesdne 

Müstesna evkafın ref'i istisnaiyeti hakkında tan
zim olunup, icra Vekilleri Heyetinin 16.4.1340 ta
rihi ietimaında Meclisli Âliye arzı karargir olan lâ-1 

yihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır^ 
Muktezasının ifasın müsaaidei riyaset penahile-

rini istirham eylerim efendim. 
(Başvekil! 

İsmet 

Esbabı Mucibe 
Selâtini salife zamanında bazı kibarı ehlullah ve 

aizei kiram ve eizzat makamatına tahsis edilen kurra 
ve mezarı hasılatı tanzimattan haliısaibıkınida ipka 
edilerek sonradan ilhak olunanlarının /tefriki ile 
öşre tabi tutulması tekarrur 'etmiş ve 22 Temmuz 
1920 tarihli dradei seneyilei talimatnamede dahi kurra 
ve mezarıı meVkufe üç nev'e 'tefrik edilerek 'bunlar
dan birincisi hasılaitı öşriyesi vaktiyle canilbi hükü
metten zapt ve idare olunup, mukabilinde tayin 
ve tahsis olunan bedeli sureti (maktuada her sene mal 
saridıklarınldan mütevelli ve zaviyedar ve meşrutun 
'lehlerine verilip, dahili defter addolunanlar, ikinci
si evvel ve ahir hükümetçe hazine marnına müdaha
le olunup mirî aşariyle Sidikte müzayede ve ihale 
olunarak hasılatı safiyesi kezalik mütevelli ve zavi-
yddanlarına ita lolunup, harici (defter addolunanlar, 
üçüncüsü de canilbi hükümetten idare ve ta'şirine 
müdahale 'ölunmaiyıp, mütevelli ve zaviyedarları 
tarafından idare ve ta'şür olunanlardan ibaret bulun
muştur, 

Müsitesna sekiz kalem 'evkaftan maa'da bilcümle 
evkafın bedele raptı 2 Nisan 1300 tarihli iradei sen'i-
ye iktizasından iken, bunların ıtamamen ve bede-
lata raptı muamelâtı ifa ve ikmal edilememekle be
raber salifüzzikir sekiz kalem ile 'birlikte 1305 sene
sine kadar müdahale olunmıyan Enbiyayı izahı ev
kafı dahi müstesniyat adadına ithal edilmiş ve mü
cerret mazbutiyeti muameleyi temin için 1306 senei 
maliyesinden itibaren salifüzzikir müstesna evkaftan 
maa'da kurra ve arazii meVkufe aşarının ıgerek istis
naiyeti ahiren lağvolunan ıon dört kalemden olsun 
ve gerek 1305 senesi gayesine kadar Hazinece mü

dahale 'olunmayıp, mütevellileri marifetiyle idare 
eidilen 'kısımdan bulunsun aşağı miriye ile birlikte 
ihale ve iMzamı ile bermucibi karar evkajfı mülhaka 
ıbedelâtı öşriyesi için mültezimlerden evkaf idareleri 
ve mütevellileri namına senet alınması 'hazinece ka
rargir olarak o suretle ifayı muameleye devam olun
muş ve 22 Eylül 1329 'tarihinde Meclisi Vükelâca 
ittihaz olunan karar ve istihsal edilen iradei seniye 
üzerine fcadimen istisna edilen malumülesami sekiz 
kalem evkaf ve hazinei evkafça idare edilen Enbi-ı 
yayı izam hazeratı vakıfları ile icarei vahideli çifli-ı 
kâtı meVkufeden maalde henüz tahmis muamelesi icra 
olunmayan ondört kalem evkaf ile 1305 senesi ni
hayetine kadar müdahale ©dilimıiyen sair bilcümle 
evkafın ilgayı istisnaiyöti ile (beraber usul ve emsal1 

ve talimatı maihsusasına tevfikan hasılatının dahi 
Hazinece zapt ve bedele raptı tensip edilmiş ve har-' 
ıbi umumînin haylûleti münasebetiyle bu muamelenin 
dahi tamamen 'intacı mümkün olamamıştır, îmdi 
elyevm, zaptolunup, talimaitı mucibince bedeli 
takdir ve bütçeye ithal edilmiş olan kurayı mevkuf e 
aşarı hakkında elyevm atideki mevad (tatbik edil
mektedir: 

1. (Bedeli tahmisin tamamı - eğer vakfı mamur 
ve müritezikası mevcut olmakla beraber usulü daire-! 
sinde isbatı vakfiyet ve tevliyet edilip de (dahili def
ter addedlilmişlerse, 

2< ıBedeli tahmisin sülüsanı - eğer vakfı ma-ı 
mur ve mürtezikası mevcut iken, isbatı vakfiyet 
edemeyip ikmali muameleye taliken harici defter 
edi'lmişlerse, 

3. Bedeli tahmisin sülüsün - eğer vakfı mamur 
ve mürtezikası gayrı mevcut olıup, harici defter ad-» 
dddilmişlerse işbu bedelât mütevelli ve mürtezilkasına 
verilmek üzere hazinece bütçeye konulan tahsisattan! 
toptan evkaf idarelerine verilmektedir. 

Sekiz kalem müsitesna evkaf aşarı ile enbiyayı; 
izam eVkafı ve icarei vahideli çiftlikâtı meVkufenin 
muamelâtı taşiriye ve ihale ve tahsilâtına hazinece 
müdahale edilmemekte ve işbu müstesna evkafa 
merbut mahaller hakkında icra kılınacak muamelâtı 
tasarrufiyeden alınacak harçlar tapu idarelerince 
emaneten istiyfa edilip bMâhara vakıflarına tama-' 
men tesviye edilmektedir^ 

Hazinece zaptoiunduğu halde tahmis muamelesi 
henüz ifa ve bedelâtı bütçeye ithal edilmiyen evkaf 
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berveçiıbalâ bedel takdirî muamelesi hitam bulunca
ya kadar bir sene evvelki hasılatı öşriyeskıan sülüs 
veya sülüs anı nisbetinde bir meblâğ maliye bütçesi-
oin rdddiyat tertibinden gönderilen ıhavalenamelere 
müsteniden memurini evkafa Verilmektedir. 

Araızii mevkufe, arazi kanunnamesinıin dördün
cü maddesinin ikinci fıkrasındaki tarifata göre, ara-
zii emiriyeden biltifraz salıatinin veyahut izni sultanı 
le başkalarının vakfetmiş olduğu arazidir 'ki, (bunla-
rnn vakfiyeti arazii emiriyeden bir 'kıtayı müfrezenin 
aşar ve rüsumat gibi, tarafı saltanattan bir cihete 
tahsisi demektir. 

Şu hale nazaran memleket arazisinin rakaibesi 
ve aşar ve rüsumatı esas itibariyle doğrudan doğru-* 
ya heyeti içtimaiyeye ait bulunduğundan îbeytülmal 
için mevzu ibulunan aşar ve rüsum gibi, meniafliıi 
emiriyenin ve beytülmale ait bulunan hukuku ta'saır-
rufiyenin vafciyle Padişahlar taraflından kendi malı 
imiş gibi, şuna buna bahş ve (iih&an ediknesi 'biıtftafbii 
fuzulî muamele demektir. 

Bu kabil ar azlinin menafi ve hukukunun (hald as j 

lîsine ircaı ile mağsup hukuku beytülmalin iadesi 
lâzım 'bulunduğundan bu maksadı teminen evkafı 
gayri sahih adan olup, tekâya ve zevayaya ve bazı 
cihat ı evlâda tahsis edilmiş (olan müstesna evkafın 
1340 senesinden itibaren istisnaiyeti ref edilerek aşar 
ve rüsumdan maa/dâ kâfi varidatı builunmısyan oeva-
mi ve mesiacidi muktazi masarifle hademesine emsa
line kıyasen verilecek tahsisatın Diyanet îşferi bütçe
sine vaz'ı ve 1340 senesi iptidasında mevcut 'olup, 
derununda icrayı âyin ddilen tekâya ve zövayadan, 
aşar ve rüsumdan maada varidatı bulunmayanları-! 
nın postnıişdnlerine Diyanet İşleri RiyaJsejtince takdir 
ve Maliye Vekâletince tasvip (olunacak miktarda ve 
astisnaiyeti ref edilen evkaf varidatından elyevm tah
sisat atan evlâdın muhtaç olanlarına Maliye bütçesin-' 
den münasip miktarda tahsisat liltası esiasiarı kalbul 
©dilmek üzere kanun lâyihası tanzim kılınmışta 

• 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Evkaf ve Kavanîni 
Maliye Encümeni 

Karar : 22 16 . 3 . 1341 
Kavanîni Maliye ve Evkaf Müşterek 

Encümenleri Mazbatası 
Riyasetti Celileye 

Müstesna evkafın ref'i istisnaiyeti hakkında Baş
vekâletçe tanzim ve lora Vek'üleri Heyetinin 
16 . 4 . 1340 tarihli içtimaında kabul edilerek Mec

lisi Âliye arz ve kavanîni Maliye Encümenine hava
le buyurulan lâyihai kanuniye mezkûr Encümence 
gösterilen lüzum ve taallukuna binaen Kavanîni Ma
liye ve EVkaf Encümenlerince müştereken Maliye 
Vekili Hasan Beyefendi ve Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesinden gelen Rüştü Efendi hazır olduğu halde 
müzakeresine iptidar olundu. Hükümetin esbabı mu-
cibesi ve kanun lâyihası kıraat olundu. Hulâsai meal
leri memleket arazisinin rakabesi ve aşar ve rüsuma
tı! esas itibariyle doğrudan doğruya heyeti içtimaiye
ye ait bulunduğu halde beytülmai için mevzu bulu
nan aşar ve rüsum gibi, menafii millliyenin ve bey
tülmale ait bulunan hukuku tasarrufiyenin vaktiyle 
padişahlar tarafından kemdi malıymış gibi, şuna bu
na bahş ve ihsan edilmesi filhakika fuzulî ve bu ka
bil arazinin menafii ve hukukunun hali aslîsine ircaı 
ile hukuku maksubenin iadesi lâzımeden bulundu
ğundan bu maksadı teminen evkafı gayrı sahihadan 
olup da tekâya ve zevayaya ve bazı cihat t evlâda tah
sis ed'Mmiş olan müstesna evkafın 1340 senesinden 
itibaren istisnai yetiref edilerek aşar rüsumdan maa
da kâfi varidatı bulunmUıyan cevami ve mesacide 
muktazi masarifle hadeımesine emsaline kıyasen ve
rilecek tahsisatın Diyanet Riyaseti Bütçesine vaz'ı ve 
1340 senesi iptidasında mevcut olup derununda icra
yı ayin edilen tekâya ve zevayadan aşar ve rüsum
dan maada varidatı bulunmuyanlarıının postanişin-
lerine Diyanet İşleri Riyasıetinoe takdim ve Maliye 
ve istisnaiyeti ref edilen evkafı gayrı sahihe varida
tından elyevm tahsisat allan evlâdın muhtaç olan
larına Maliye bütçesinin münasip miktarda tahsisat 
itasından ibaret olduğu görüldü. 

Aşar usulünün lağvı hakkındaki kanunun neşir 
ve ilânından sonra müstesna evkaf suretiyle idare 
olunup da varidatı aşar ve rüsuma inhisar eden ce
vami, mesacit ve elyevm vazifesi ifa olunan tekâya 
ve zevayanın idamei vazife ve mamuriyeıtleri hükü
metin teklif ettiği lâyihai kanuniyedeki tahsisatla ida
me olunabileceğinden hükümetçe tensip edildiği veç
hile mevaddı kanuniyenkı encümenimiızce de kabulü 
muvafık görülmüş, ancak kanunun 1340 senesinden 
tatbiki evvelce mevcut usul ve taamüle bina edilen 
bir hakkı müktesebin istirdadı ve kanunun makabli
ne şümulü gibi esasata mübayin görüldüğünden lâ
yihai katnuhiyenjn birinci maddesinde mezkûr (1340) 
senei maliyesinden itibaren) cümlesinin tayyı İle 
madde hükmünün kanununun tarihi meriyetine ta
likini tensip ve ikinci madde hükmünün yalnız cava-
mi ve mesacidi şerifeye hasriyle diğer müessesatı 
hayriyenin ihmalini badı olmamak için müstesna ev-



rak hayratımda dahil olara çeşme, köprü, hastahane-
sebii gibi müesseseattn idame mevcudiyetim teminen 
maddei mezkûre tevsi ve ona göre tadil edilmiş ol
duğu gibi, üçüncü maddeye bir de masarif kelimesi 
ilâve edilmiştir. Birinci maddenin tadilinde zikrolu-
nan esbabı mucibeye binaen beşinci maddede kabul 
edilen tarihi meriyet yerine 1341 senei maliyesi ipti
dasından itibaren meriyül icra olduğu yazılarak mad
dei mezkûre ol veçhile tanzim ve 3, 4, 6 ncı madde
ler* aynen kabul edilerek Heyeti Celüeye arz ve tak-
damine karar verilmiştir. 

Evkaf Encümeni Reisi 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Aza 
Gaziantep 

Şahin 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Kavanîni Maliye 
Encümeni Reisi 

BayezDt 
Şefik' 

Kâtip 
Karahrsaosahip 

İzzet Ulvi 

Mazbata Muharriri 
Erzurum 

Cazım 

Aza 
Erzurum 
Ziyaettin' 

Aza 
Dördüncü maddeye 

muhalifim 
Mustafa Fevzi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Dördüncü maddenin 
tayyı reyindeyim 

Süleyman 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Aza 
Ankara 

Birinci maddedeki (1340 senei maliyesinden 
itibaren) ibaresinin ipkası ve dördüncü 

maddenin-tayyı reyimdeyim. 
Ihtsan 

Hükümetin TeMifi 

Müstesna Evkafım Refi istasnaiyeti hakkında 
Kanun lâyihası 

Madde 1. — Müstesna evkafa müteallik istisnai-
yetle tekâya ve zevayya ve bazı cihat ve evlâda mu-
hassas aşar ve rüsumdan muafiyet (1340 senei mali
yesinden itibaren) ref edilmiştir. 

Madde 2. — Aşar ve rüsumdan maada kâfi va
ridatı bulunmryan müstesna ve mülhak evkafa ait 
cevami ve mesacidi şerife ve çeşme, köprü, hastaha-

ne, sebil gibi müessesatı hayriyeye_ rtuktazi masarif 
üe emsaline kıyasen hademesine verilecek tahsisat Di
yanet İşleri Riyasetinoe tayin ve Maltye Vekâletince 
tasvip olunduktan sonra Diyanet İşleri Bütçesine ko
narak tesviye olunur. 

Madde 3. — Vazifesi ifa olunan ve aşar ve rü
sumdan maada varidatı bulunmayan: mevcut tekâ
ya ve zevaya postnişinierine Diyanet İşleri Riyase-
'tmce takdir ve Maliye Vekâletince ^asvip olunacak 
tahsisat kezaıük Diyanet İsleri Bütçesine vaz oluna
rak tesviye edilir. 

Madde 4. — îstisnaiyeti ref edilen evkaf varida
tından elyevm tahsisat alam evlâdıım muhtaç olan
larına Maliye Vekâletince münasip miktarda tahsi
sat verilir-

Madde 5. — İşbu kanun tarihi ıjıeşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde 6. — İşbu kamunun icrai [ahkâmına Baş
vekil ve Maliye Veküi memurdur. 16i. 4 . 1340 

Başvekil ve 
Hariciye Vekili 

İsmet 

Adliye Vekil* 
Mustafa Necati 

Malîiye Vekili 
Mustafa AbdülhaMc 

Nafıa Vekili 
Bulunmadı 

Müdafaaij Milliye Vekili 
K-âzum 

Dahiliye Vekili 
JFerit 

Maarif Vekili 
jVasııf 

Zirakt Vekii 
Zekâi 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Zekâi 

Sıhhîye ye Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân VJekili 
Mahmut Celâl 

Kavanîni Maliye ve Evkaf Encümenlerinin TadM 
Müstesna Evkafın Refi İstisnai)eti hakkında 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Müstesna evkafa müteallik istisnai-

yetle tekâya ve zevayaya ve bazı cflıa^ ve evlâda mu-
hasses aşar ve rüsumdan muafiyet r^f edilmiştir. 

Madde 2. — Aşar ve rüsumdan ^naada kâfi var 
ridatı bulunmayan müstesna ve mülh|ak evkafa ait 
cevami ve mesacidi şerifeye ve çeşme|, köprü, hasta-
hane, sebil gibi müessesatı hayriyey^ muktazi ma
sarif ile emsaline kıyasen hademesin*} verilecek tah
sisat Diyanet İşleri Riyasetince tayin |ve Maliye Ve-



İkiletince tasvip olüriıdufetan sonra Diyanet îştetfl Ri
yaseti bütçesine konularak tesviye edihV 

Madde 3. -T- Vazifesi ifa otkınmalkıta olan ve aşar 
ve rüsumdan maada varidatı boılunırnayan mevcut 
(tekâya ve zevaya masarif ine ve poistniışinlerine Di
yanet işleri Riyasetinoe talkıdıiır ve Maliye VefldÜıatin-

ce tasvip olunacak tahsisat kezalik Diyanet İşleri Bât* 
çesiöe Vaz olunaralk tasvirce edilir. 

Madde 4. — Aynen İkabuL 
Madde 5. — tşbu Kanoin 1341 seîıei maliyesi ip

tidasından itibaren mariyül icradır. 
Madde 6. — Aynen kabul. 


