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Onbeşinci İçtima 

26 Teşrinisani 1341 Perşembe 

MUndcrecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 

235 

235 

235 Mazbatalar 
il. — Bolu Mebusu Falliıh Rıfkı Beyin, Bakara 

ve »rulet gibi kumardan madut talih oyunları oy
nanan »gazino, kulüp ve müessesatı Tunikliye Cuım-
huriyeti tebaasının duhulünün menli hakkında' 
(2/481) numaralı teklifi kanunisi ve şâyânı mü
zakere düdüğünü dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 235 

2. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin; 'Emval ve emlâki düşman, usât ve hasbelü-
zum hükümet tarafından tahrip edülmliş, olanla
rın maliyeye intikal eden emlâk müızayedelerin-
den, alacakları mesken bedellerimin Mahsubu 
Umumî Kanunu mucibince takas ve mahsubuna 
Maliye Vekâletinin mezuniyeti hakkımda (2/484) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 235:236 

3. — Çorum Mebusu îsimail Kemal ©ey ve 
ı ipekasının; Çorum - Sungurlu - Çerikli yolu
nun turuku umumiye meyanına ithaline daıir 
(2/403) numaralı teklifi kanunisi ve reddi hak-

Sayfa 
kında Nafıa ve Muvazenei 'Maliye encümenleri 
mazbataları. 236 

4. — KastSamonu Mebusu Halk v<! Hasan 
Fehmü Beylerin; Ankara - Yabanalbat v<! Çerkeş 
- Saıfranibdlu ydlunun turuku umumiye meyanı
na 'ithaine dair (2/362) numaralı teklifi kanu* 
raisi ve reddine dair Nafıa ve Muvazene 'Maliye 
encümenleri mazbatalları. 236 

5. — Aksaray Mebusu Besim Atala^ ıBeyin; 
Ereğli - Aksaray ve Aksaray - KoçihdısaV yolla
rının turuku umumiye arasına alınmalısı hak
kında (2/295) numaralı tekiifü kanunisi ve red
dine dair Nafıa ve Muvazenei 'Maliye B^cümen-
leıû miazibataları. 236:237 

6. — Sanömn Mebusu Reşat Beyta; Demir
ci - Simav yolumun turuku umumiye nfeyanına 
üthalıi halkıkinda (2/448) numaralı teklifi kanunisi 
ve reddine dalh" Nafıa ve Muvazenei Ma'iaye en
cümenleri mazbataları. 

7. — 'Rize Mebusu Ekrem 'Beyin; 
•Elikab Kanunu» unvanlı ve (2/406) nurnıafralı 
'lifi kanunisi ve Müdafaai Mlilliye 
mazbatası. 

«Askerî 
tek-

E*cümeni 

237 

237 
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Sayfa I 
Takrirler 237:242 

1. — Zoogulldak M'öbusu Tunalı Hilmli Be
yin; Lakab Kanunu tekidinin ruznam'eye alın
masına ve Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Aske
rî Elkialb Kanunu) lâyihası ile birieştirilimesi-
no dair takriri. ,237 

2. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi 'Be
yin; İdarei Vilâyat Kanununun Mec'M Umumî 
'azaları yevmiyelerin© ait maddderinin tadiü 
hakkındaki tökJliitfi kanunisi 'geçen seneden beni 
Dahiliye Encümeninde bulunmakta olduğundan 
niiızamnamd dahilinin olbaptaki sarahati rnıuca-
bince doğrudan doğruya ruznameye alınması 
hakkında takriri. 237:238 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biradan 
maada blilcümtUe müskiratın alenen istimalinin I 
memmuiyetüne dair teklifi kanunisinin biranın in
hisar altına alınmasına dair teklifi kanunî ile I 
birlikte müzakeresi» hakkında takriri. 240:241 

4. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be- I 
yin; Sıfetı mıebusliyedi kalmayan zevatın teklifi I 
kanunî ihakîarı kaîmıyacağından o kabil evra- I 
kın encümenlerce keenlietm yekûn addedilmesine I 
dair takriri. 242 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 238 
1. — Diyarbefcir Mebusu Zülfü Beyin; posta I 

ve telgraf ve telefon muhaberatı hakkında Da-
bıiliiye Vekâletimden suali. 238 

2. — Karesi Meibusu Ali Şuuri Beyin; mah
sulâtı arzuya vergisinin mükerrer istiyfası sure- I 
tiyOo yapılan takibatın izalesi için ne gibi teda-
bir ittihaz olunduğuna dair Maliye Vekâletinden I 
suali. 238 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 238 
1. — 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka

nununun 20 not ımaddesinlin tefsirine dair (3/457) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazeneli 
Mâliye Encümeni mazbatası. 238:239 I 

2. — Gümrük tarifeli umurniyesine müfcetda- | 
ir 10 Mart 1332 tarihli Kanuna merlbut taıtfüfeıi I 
umumiyenin 365 noi numarasının tefsiri hakkın
da Başvekâletten mevrut (3/353) numaralı tez
kere ve KaVaninii Maliye Encümeni mazbatası. 239 

3. — Teşvikli Sanayi Kanununun altıncı mad
desinin tefsirine dâir Başvekâletten mevrut 

. 1341 C : 1 

Sayfa 
(3/309) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenai Maliye encümenleri mazbataları. 239 

4. _ Malatya -Mebusu sabıkı Lütfü Beyin; 
İîıüJhat ve Terâkki Cemiyetine ait emvalli men-. 
küfe ve gayrımenkulenin idarei hususiyelere dev-
ro'lunnıası hakkında (2/65) numaralı teklifi ka
nunisi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 239 

5. — Afyonkarahisarı Mebusu Sadık Be
yin; Köy Kanununun 13 ncü maddesinin 29 neu 
fıkrasının tadiline dair (2/4̂ 11) numaralı teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 239:240 

6. — Elâziz Mdbuısu Mustafa Beyin; Müda
faa* Memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al ve 
harekâtın cürüm addolunmayacağı hakkındakıi 
19 Teşrinisânii 1339 tarihli Kauunun fıkrai ulâ-
smın tefsirine dair (4/329) numaralı takriri vö 
tefsıire mahal olmadığı hakkında Adliye Encü
meni mazbatası. 240 

7. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biradan 
maada bibümüe müskiratın alenen istimalinin 
memnuıiyetFne dair (3/436) numaralı teklifi ka
nunisi ve Sıhniye ve Muaveneti İçtimaiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları. 240:241 

8. — Bolu sabık Mebusu Abdullah Efendi
nin; Zonguldak'ta bir zatın arsasına ciheti aske-
niyîce inşa edilmiş cian dıvarın ciheti askeriye
ye lüzumu yoksa üzerine medrese inşa edilmek 
üzere Evkafa devri lüzumuna dair (2/66) nu
maralı teklifi kanunisi ve Kavanıinıi Maliye En
cümeni mazbatası. 240:242 

9. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı 
Avans Kanununun sekizinci maddesinin tefsi
rine dıairr İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) 
numaralı tezkeresi ve KaVanini Maliye Encü
meni mazibatasıi 242 

10. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be
yin; Türkiye'ye ithal edilecek unun gümrük res
mine dair (2/425) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Ticaret ve Muvazene! Maîiiye en-
cüirnertleri mazbataları. 242 

11. — Askerî fabrikalarına ait mevaddı in
hisarı iyenin Maliye Vekâletine devri hakkında 
(1/751) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Malîye Encümeni mazbatası, 242:243,244:245 
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Sayfa 
12. — İdare Heyetinin 1341 senesi 'RJİyaıse-

iicufflhur Bütçesinin 12, 13. 14 ve 16 ncı fasıl
ları arasında münakafe icrasına ve 13 ncü fas-

REİS — Zaptı Salbılk Hülâsası okunacak: 

On dördüncü İçtima 

25 Teşrinisani 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından küşad edilerek zaptı sabık 

hulâsası kiraat ve aynen kabul ve Evrakı Varide hak
kımda dcalbeden muamele ifa olundu. 

Tayini muameleye (mahal olmadığından reddi ik
tiza eden ıhuisusaıt hakkındaki mazbatalar kıraat ve 
kabul edildi. 

Bazı irticaî hareket görülımesi üzerine Erzurum 
Vilâyeti dahilinde bir ay müddetlıe idarei örfiye ilân 
edildiğinle ve Ankara İstiklâl Mahkemesikıce verile-
cefk âdâm hükümlerinin MecliM Âliniin tasdikine arz 
edilmeksizin infaz olunmasına dair Başvekâlet tezke
releri kıraat ve kabul olundu. 

Mazbatalar 
/. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Bakara ve 

rulet gibi kumardan madut talih oyunları oynanan 
gazino, kulüp ve müessesata Türk Cumhuriyeti te
baasının duhulünün men'i hakkında (2/481) numaralı 
teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale edim iştir. 

Sayfa 
linin d'kinlci maddesüne tahsisatı munzamima 'ilâ
vesine dair (2/482) numaralı tekMfi kanunisi ve 
Müvazenıed Maliye Encümend mazbatası 243,246:247 

Askerî Ceza Kanununun 52 nci maddei mıuadde-
lesinin tadili hakkındaki Ikıanun lâyihasının 'iadesiine 
dair Başvekâlet tezkeresi (kıraat edildi 

Badehu irticaî harekât dolaıyiisiyle Erzurum'dan 
gelen ve hareketi vakıayı »tellin eden itelgmfname kı
raalt olundu. 

Zahire, un, kepek ve misalinin (imdeSihace men'i 
'ihracınla mütedair kanun lâyihası hakkındaki mazba
ta kıraat ve Ikabul edildi. 

.Müteakiben, şapka Ikltisası hakkmıdaifci teklifi ka
nunî müstaceiyetlıe ' müzakere edilerek M maddesi 
aynıen ve bir maddesi tadilen kabul olunduktan sonra 
Perşembe günü içtima edilmek üzere celse tatil olun
du. 

'"REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) o halde aynen kabul edik 
mistir, 

2. — Gümüsane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
emval ve emlâki düşman, usât ve hasbellüzum hükü
met tarafından tahrip edilmiş olanların maliyeye in
tikal eden emlâk müzayedelerinden alacakları mesken 
bedellerinin mahsubu Umumî Kanunu mucibince ta
kas ve mahsubuna Maliye Vekâletinin mezuniyeti 
hakkında (2/484) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası, 

-•"—<»>-•-« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 2,25 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Kavanîni Malîye ve Muvazamıei Maliye 
Encümenlerin© havale editaişitir. 

3. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey ve rüfe-
kasının; Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun turuku 
umumiye meyanına ithaline dair (2/403) numaralı 
teklifi kanunîsi ve reddi hakkında Nafıa ve Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Getiyeye 

Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun turuku umu
miye meyanına lithal edillmıesinie idalir Çorum Mefbusu 
İsmail 'Kemal Beyle rüfekasınım teklifi kanunîsi Na
fıa Encitoeninta mazbatası ıflie birilikte tetkik ve mü
zakere edildi. Mevzubahis yollun mükellefiyeti bede
niye Kanunu ahiri mucibince ıdaha çalbuik ve seri bir 
suretle yapılacağı ve turuku umumiye meyanına it
haline lüzum olmadığı Nafıa Encümenince tezekkür 
edilmiş olmasına ve şu itibar Üılıe bu bapta Encüme-
Mknizce (bir muamele ifasına mahal görüllememiş bu
lunmasına ım©bni teklifi mezkûrun reddine karar ve-
<rlerek Heyeti Umumiyeye takdim kılın'dı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı İsparta 
MuStaif al Abdülhalik ıMükterrem 

Aza Azıt 
ılsitanfoui 'Dliyanbeklir 

Ali Rizal Bey Şeref 
Hini imzalda 'bulunmadı. 

'Aza Azaj 
Sivas Konya 

Raisini Kâzım Hüsnü 
Aza Azal 

Kütahya Manas 
•Mehmeit! (Nuri Mithat 

Aza 
Niğde ' 
Galip 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
zaten geçen sene teklif lediknıişti ihacet kalımıaidı, geni1 

alıyorum* 
REtS — Efendim! Tekllif sahibi geri alıyor. Reye 

koymaya lüzum gjörmüyorum. 
4. — Kastamonu Mebusu Hâlit ve Hasan Fehmi 

Beylerin; Ankara - Yabanabât, ve Çerkeş - Safran
bolu yolunun turuku umumiye meyanına ithaline dair 
(2/362) numaralı teklifi kanunîsi ve reddine dair 
Nafıa ve Muvazene i Maliye Encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Okunacak: 

Riyasetti Celileye 
Ankara - Yabanalbât ve Çerkeş - Safranbolu ta

rikinin turuku umumiliye meyanına Mhalinie Idalir Kas
tamonu Mıdbüsu Hâlit ve Hasan (Fehmi beylerimi 
6 Teşrinisanii il 340 tarihli (teklifi kanunîleri Nafıa 
Encümeninin mazjbaltası ile birlikte tetkik ve müza
kere edildi. 

Mevzubahis yolların ıbir kısmı mühimmi mevcut 
olması 've Mükellefiyeti Bedenliye Kamuınıu ile de di
ğer yolların inşa Ve tamiri muvafık olacağı Nafıa 
Encümenince (tezekkür edilmiş olmasına ve şu itibar 
ile bu bapta Encümenimizce bir muamele Masına 
ımaihal görülememiş bulunmasına rnıebmi teklıifi mez
kûrun reddine karar verilerek Heyeti Umutoıiyeye 
takdim kılındı. 

Muvazene! (Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata1 Muharriri 

Çankırı Isıparita 
Mustafa Atodülhaik Mükerrem 

Aza Azaj 
fotanlbul Diyarlbekir 

Ali Rıza Bey §eref 
Himi imzada bulunmadı. 

Azat Azaj 
Sivas Konya 

Rasta Kâzım Hüsnü 
Aza, Azaj 

Kütahya Manas 
IMehmeU Nuri Mithat 

Aza 
Niğde 
IGallip 

REİS — Reye arz ediyorum. Kalbul edenler 
lütfen el kaldıırsın... Kabul eftmiiyenler lütfen el kal
dırsın... Mazbata kalbül edMtaişltiiır. 

5. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ereğli - Aksaray ve Aksaray - Koçhisar yollarının 
turuku umumiye arasına alınması hakkında (2/295) 
numaralı teklifi kanunîsi ve reddine dair Nafıa ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Ereğli - Aksaray ve Aksaray - KoçihÜısar yoMıarı-

nın turuku umumiye arasına ithalime dair Aksaray 
Mebusu Besim Atalay Beyin 1.8 . 2 . 1340 tanMi 
'teklifi Ikanunîsli Nafıa Encümenimin 'mıazibatası ile 
(birilikte (tetkik ve ımüzakene edildi. Mevzubahis yo
lun, bazı esbap dolayısiyle turuku umumiye meya
nına ithaline lüzum olmadığı hakkındaki Nafıa En-

— 236 



t : 15 26 . 11 . 1341 C : 1 

cumanı mazbatası üzerine Encümenliımizce bir mua
mele ifasına lüzum görülmediğinden teklifi mezkû
run reddi ile Heyetli Umum'iyeye takidilmi karargir 
olidu. 

Muvazeneli! Maliye Mazlbata Muharriri namına 
Encümeni Reisi İsparta 

Çankırı Mükerrern 
Mustafa Afbdülhalik 

Aıa Azal 
îstaribul Dİyaribekir 

- Ali Rıızaı iBey Şerel 
Hünii lilmzalda tbulunmaidı. 

Aza Aza 
Sivas Koraya! 

Rasfctt Kâzım Hüsnü 
Aza Aza' 

Kültatoya Manas 
M'dıımet Nuri ıMtiithat 

Aza 
Niğde 
(Gaülip 

REtS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın..., Kabul eltmliyenler (lütfen el kal
dırsın... Mazbalta kabul edi'lmlişîtlir. 

6. — Saruhan }4ebusu Reşat Beyin; Demirci -
Simav yolunun turfyku umumiye meyanına ithali 
hakkında (2/448) numaralı teklifi kanunîsi ve red
dine dair Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Okunacak: 
RıiyaseHi CelSleye 

Demirci - Simav yolumun turuıku umumiye me
yanına ithaline da'ir Saruhan Mebusu Reşat Beyle 
ılüfekasrnHi 7 Şubat 1341 tarihli teklM. 'kanunîsi Nafııal 
EncümenlMn (maızbaitası ile birilikte tetkik ve müza
kere edildi Mevzubahis yolun gerek Shftiyacatı as
keriyeye muvafık ve gerek iktiısaden en ehemtrnıiiyetllıi 
istilkaımetferi takip eden anayollardan olmayıp, men-
laalti tamamen mevzii bulunduğu dölaynsiyle turufcu 
umumiye meyanına ithali muvafık görülımediğS mez
kûr encümen mazbatasında münıderiçltiir. Şu sebeple 
Encümeoıimizce bir muamele 'ifasına lüzum görülmi-
<yen işbu teklifi kanunî redjdediilıerek heyeti umum'iye-
ye takldiım kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

19 Teşrinisani 1341 
Mazbata Muharriri 

Namına 
İsparta 

Mükerrern 

Aza 
İstanbul 

Ali Rııza Bey 
ini imzada (bulunmadı. 

Aza 
Sivas 

R aslim 
Aza 

Kütahya 
Mehmeli Nuri 

îzal 
Dİyaıfbeltör 

Tİlât 

Aza 
Koruyal 

Kâzım Hüsnü 
Azaı 

Maraş, 
Mİİhat 

Aza 
Niğde 
(Gaip 

REtS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... KabuH etmiıyenler lütfen ıeü, kal
dırsın... 'Mazbata kabul edilmiştir. 

7. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî Elkab 
Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi kanu
nîsi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

Tarkler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

Lakab Kanunu teklifinin ruznameye alınmasına ve 
Rize Mebusu Ekrem Beyin, (Askerî Elkab Kanunu) 
lâyihası ile birleştirilmesine dair Takriri. 

TUNALI HİLMİ BEY {Zonguldak) — Bir tak
rir takdim ediyorum, aynı «meseleye aittik. Ve daha 
şümullüdür. 

Riyaseti Gellieye 
Geçen sene takdim ettiğim (Lalkaib Kanunu) lâyi

hasının ruznameye ahnmasunı ve Rize Mebusu Ek
rem ıBeyin, (Askerî Elkab Kanunu) lâyihası ile bir-
lıestirilmesiinri teklif ederim. 

ZJonguldialkj Mebusu 
Tunahl Hilmi 

REtS — Münasip görülüyorsa Encümene hava
le edelim. (Münasip sesleri) 

2. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin; İdarei 
Vilâyat Kanununun Meclisi Umumî azaları yevmiye
lerine ait maddelerinin tadili hakkındaki \teklifi kanu
nîsi geçen seneden beri Dahiliye Encüfneninde bu
lunmakta olduğundan nizamnamei dahilînin olbap-
taki sarahati mucibince doğrudan doğruya ruzname
ye ulınması hakkında takriri.. 

REtS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

îdarei Vilâyat Kanununun Meclisi Umumî aza
ları yevmiyelerine ait maddelerinin tadili hakkında 
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geçen sene takdim etmiş olduğum teklifi kanunî Da
hiliye Encümenine havale buyurulmuş ise de Encü
mende elyevm tetkik ve Meclise sevkedilmemiş oldu
ğundan nizamnameı dahilînin maddei mahsusasına 
tevfikan mezkûr teklifi kanunînin makamı riyasetten 
celb ve Meclisi Âlice bilmüzakere iktisabı kanuniyet 
eylemesini arz ve teklif eylerim efendim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

REİS — Malumuâliriiz bir teklifi kanunî üç ay 
Encümende kalırsa sahibi ruznameye alınmasını tek
lif eder. Halbuki Encümen henüz yenidir. Bir aydır 
işe başlamıştır. Encümenin nazarı dikkati celbedilirse 

daha iyi olur. Eğer ısrar ediyorsanız reye vaz edeyim, 
etmiyorsanız müsaade verelim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Nazarı dikkati celbe-
dilse daha muvafık olur Reis Bey! 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Encümen 
müstacelen şevkini taahhüt ediyorlarsa kalsın. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Geçen sene tabı edi
len mattou kitabın içinde ona dair bir şeye tesadüf 
edemedik. 

REİS — Israr ediyor musunuz Feyzi Bey, reye 
koyayım mı? Encümende takip ederseniz intacede-
cek'lerdir. O halde Encümene bırakıyoruz efendim. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Diyarbekir Mebusu Zül fi Beyin; Posta ve 
Telgraf ve Telefon muhaberatı hakkında Dahiliye 
Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual burada yoktur. 

2. ••— Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin, mahsulâtı 
arziye vergisinin mükerrer istiyfası suretiyle yapılan 
takibatın izalesi için ne gibi tedabir ittihaz olunduğu
na dair Maliye Vekâletinden suali. 

REİS — Al'i Şuuri Bey yoktur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Ruznamenin 20 nci maddesinde geçen se
neden kalmış bir tefsir vardır, gayet müstaceldir. Bu
nun tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif edi
yorum. 

REİS — Muvazenei Umumiye Kanununun 20 nci 
maddesinin tefsirinin müstaceliyetini teklif ediyorsu
nuz. Değil mi efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Evet efendim, zaten gayet kısadır. 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 20 nci maddesinin tefsirine dair (31457) numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim! Bunun müstacelen müzakere
sini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. Diğer movadda tercihan 
müzakeresini de teklif ediyorlar. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Şimdi müzakeresi kabul edilmiştir. 

(/) Zaptın sonuna merbuttur. 

Tefsir fıkrası : 
il 341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 

20 nci maddesinde muharrer (Maden ocakları ile 
bilumum müessesatı sınaiyenin tesisatına ve işletilme
sine ait levazım) mefhumunda mevaddı iptidaiye dahi 
dahildir. 

REİS — Tefsir fıkrasını reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Tefsir kabul edilmiştir. 

Efendim! Ruznamemizin bir numarasından dör
düncü numarasına kadar olan lâyihalar henüz encü
menlerden gelmemiştir. Diğerlerinin de henüz müza
keresi zamanı hulul etmemiştir. Onuncudan başlıya-
cağız. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim 16 
nci maddede Dahiliye ve Adliye Encümenlerinin maz
batası vardır. Müstacelen müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

REİS — Müstaceliyetini muhafaza ediyor efen
dim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Onuncu mad
deden aşağısı müstacel değildir. 

REİS — Onaltıncı madde müstaceldir. Müstacel 
demek diğerlerine tercihan müzakere demek değildir. 
Yalnız bir defa müzakere ile kifayet edilecek de-
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inektir. Ruznamenin onuncu maddesinin müzakere
sine başlıyoruz. 

2. — Gümrük Tarifei Umumiyesine mütedair 10 
Mart 1332 tarihli Kanuna merbut tarifei umumiye-
nin 365 nci numarasının tefsiri hakkında Başvekâlet
ten mevrut (3/353) numaralı tezkere ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. (1) 

RFJİS — Okunacak : 
Tefsir Fıkrası : 
Antrasit dahi, Gümrük Resmi Kanununa merîbut 

tarifei umumiyeriin 365 ndi numarasında zikrolunan 
maden kömürleri meyanına dahildir. 

REÎS — Efendim! Fıkırai tef stiriyeyii reye arz 
©diiyorum, kabul edbnler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etaeyenilfâr lütfen el kaldıirsın... Fıkrai tef siniye ka
bul adıirriştir. 

Ruznamenıin 12 noi maddesiinıe geçiyoruz. 

3. — Teşviki Sanayi Kanununun 6 ncı maddesi
nin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/309) nu
maralı tezkere ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. (2) 

REİS — Okunacak: 
Tefsir Fıkrası : 
Vilâyet idarei hususiyeleri ile şehremaneti ve 

belediyelere ait fabrikalar ve müessesatı sınaiyede, 
teşviki sanayi Kanunu ahkâmından istifade edebi
lirler. 

REÎS — Fıkrai tefsiriyeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Fıkrai tefsıriye kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenin 13 ncü maddesine geçiyoruz. 
4. — Malatya Mebusu sabıkı lütfi Beyin; İttihat 

ve Terakki Cemiyetine ait emvali menkule ve gay
ri menkulenin idarei hususiyelere devrolunması hak
kında (2/65) numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. (3) 

REÎS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? . 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim, sahibi teklif yok. Maliye Vekili 
de burada yoktur, nasıl müzakere edilecektir? 

RElS — Efendim! Sahibi teklif yok Maliye Ve
kili de yok, Hükümet onun için tehiri teklif ediyor
lar (Reye sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen 
dim! Sahibi teklif bugün zaten mebus 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 
(3) Zaptın sonuna merbuttur. 

kadaşlardan birinin bunu tekabbül etmesi lâzım
dır ki, müzakere edelim. Hükümetten 

değiidir. Ar-

gelmemişîir. 
Bir sahibi takrir ve teklif olmak lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu lâyiha geçen devre mebuslarından Malatya Me
busu Lütfi Beyindir. Bu lâyiha da bütün levayıhı 
kanuniye gibi Meclise devredilmiş vp müzakeresi 
kabul edilerek aidolduğu Encümene gönderilmiştir. 
Binaenaleyh Meclis bunu tekabbül etfniştir. Sahibi 
takrire lüzum yoktur. Meclisin malıdır. 

REtS — Meclis ruznamejine alınn^ış, kabul et
miş demektir. Maliye Vekilini de majumattar ede
riz, vekilin huzuru ile bilâhara müzakere ederiz. 

5. — Afyonkarahisar Mebusu Sadık Beyin; Köy 
Kanununun 13 ncü maddesinin 29 ncu\fıkrasının ta
diline dair (2/411) numaralı teklifi \ kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası. (1) 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZ$ATA MU
HARRİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Ejncümene gel
memiştir. Encümene verilmesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim! Malumu âliniz üç ayden faz
la Encümende kalırsa sahibi teklif doğrudan doğru
ya ruznameye alınmasını teklif edebilir. Teklif edü-
miş ve Heyeti Umumiyece ruznameye alınmıştır. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Efendim, bu 
teklifim geçen sene Encümeni aidince lüzumu müza
kere kararı ile geldi, Encümene verildi. Encümen
de müddeti nizamiyesini ikmal eylediği halde bir 
şey denilmediğinden tarafı aciziden vehlen takrir
le ruznameye alındı. Maksadım Köy ; Kanununun 
29 ncu maddesi hakkında arzı malumat etmektir. 
Köy Kanununun 29 ncu maddesinden gaye ahaliyi 
zarardan vikaye etmektir. Halbuki okluyacağım bu 
madde ahaliyi zarardan vikaye değil, belki zarar ikâ 
edecek haldedir. Müsaadenizle okuyayım;, 

(Köy ortasında kalabalık zamanda at koştur
mak) şu sarahata göre köyün ortasın! bulacağız. 
Bizim memleketler dahilinde köylerin ortası bulu
nabilir. Fakat köy içinde ortasını nasıl bulacağız. 
Ortasında olmazsa köşesinde, kenarında at koştu-
rursa kabahat olmayacak mı Sonra nüfusu umu
miyesi yüzelliden dun birkaç köy bişle$erek bir köy 
olurlarsa bu köyün ortası nasıl bulunacak bunun 
misalini hepimiz biliriz. Afyon dahilinde birkaç kö
yü gösterebilirim. Yarım saat mesafede! beş ev, çey-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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rek saat mesafede dört ev, bir saat mesafede sekiz 
ev; bu kanunun 89 ncu maddesi mucibince bir köy 
oldu. Şimdi bu köyün ortasını nasıl bulacağız? Kır, 
tepe, dağ, buralar köy ortası mı olacak? Orada bi
risi hayvan koşturursa derhal onu yakalayabilecek 
miyiz? Sonra köy ortası diyor. Kanunu tereddütten 
kurtarmak için köy içinde demek lâzımdır. Kanunun 
ihtiyacı nasdan doğmuş olması ve ona müessese 
bulunması için köy ortası ve kalabalık demekten 
maksat nedir bunu arz edeyim. Bendeniz köyün or
tasında kalabalıkta lat koşturuyorum. Lâkin halk 
kalaibaliık derecesinde değil, kalabalığı nasıl takdir 
edeceğiz? Ben diyorum 'ki kaıkbalrk yoktur. Öteki 
dliyor kli vardır. Bir kerte köyün ortası muayyen de
ğil, köyün ortasını kabul etmek, kalabalık olmasını 
kabul etmek değildir -ya. Uzun boylu ta&dü etmiş 
olmamak için bendeniz şu şlekil teklif etmiştim. «Köy 
(içinde biilâzaruretjin kanunun ilk defa müzakerenün-
•de de ban bunu teklif etmiştim. Yalnız, takrir veri
niz buyuruknuştu. Takdir vermeye vakit bulama
dım. Hepimizin bildiği gibi, bu kanun böylece geç
ti, 'idi. Onun için «bilâ zarurettin» ilâvesi lâzımdır. 
Mıalûmuâliniz kanunu cezada da böyle bir madde 
vardır. Bir de (at yerine hayvan demek muvafık olur. 
Yalnız at koşmaz, bütün hayvanlar koşar. Bende
niz köyün içinden giderken bir yangın görürsem atı
mı koşturup da o yangına yetişmeyecek miyim? 
Maazallah bir afat olursa öbür köye hayvanımı koş
turmayacak mıyım. (Kâfli sedaları) Onun için (Bilâ 
zarurettin koşturmak) denilmelidir. Mâruzâtım bu
dur. (Muvafık sesleri) 

REŞİT BEY (Maöatya) — Efendiler! Bir kere 
bu kanunun uzun uzadıya müzakeresine lüzum yok
tur. Çünkü Köy Kanununun hiçbir maddesi daha 
tatbik edilmemiştir. Tatbik edilmeyen bir kanunun 
29 ncu ımadde&'i hakkında zaten müzakereye lüzum 
yoktur, isterseniz aynen kabul' edin, isterseniz ka
bul etmeyin. 

SADIK BEY (Afyonkarahisaırı) — Müddeti fca-
nunüyesini ikmal etti. 

REİS — Başka söz isteyen kalmadı. Maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul ed'iÎTîiiştJir. 

Köy Kanununun 13 ncü maddesinin 29 ncu fık> 
* naşının tadilime daıir Kanun 

Madde 1. — Köy Kanununun yirmi dokuzun
cu maddesi berveçhiati tadil edilmiştir. (Köy için
de biJâ zaruretin hayvan koşturmıamak) 

REÎS — Birinci madde hakkında söz İsteyen yok. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddie 2. — İşbu kanun tarihli neşrinden itiba
ren 'rmeriyülicradir. 

REİS — ikinci maddeyi klabul edeuelr lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Da
hiliye Vekili memurdur. 

REtS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kalktırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Bıilâhara ikinci müzakeresi yapıla
caktır. 

Efendim, ruznamenin onbeşdnci maddesine ge
çiyoruz. 

6. — Elâzız Mebusu Mustafa Beyin, Müdafaai 
memleket uğrunda ikâ edilmiş olan efal ve harekâ
tın cürüm addolunmayacağı hakkındaki 19 Teşrini
sani 1339 tarihli Kanunun fıkrai ulâsının tefsirine 
dair (4/329) numaralı takriri ve tefsire mahal ol
madığı hakkında Adliye Encümeni mazbatası (1) 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
RElS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biradan maa
da bilcümle müskiratın alenen istimalinin memnui-
yeti hakkında (3/436) numaralı teklifi kanunisi ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Adliye encümen
leri mazbataları ve, Rize Mebusus Ekrem Beyin, Bi
radan maada bilcümle müsrikatın alenen istimalinin 
memnuiyetine dair teklifi kanunisinin, biranın inhi
sar altına alınmasına dair teklifi kanunî ile birlikte 
müzakeresi hakkında takriri. (4/300) 

REtS — Evvelâ takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celi leye 
Ruznamenin 16 ncı maddesini teşkil eden biradan 

maada bilcümle müskiratın alenen istimalinin mem
nuiyetine dair olan, teklifi kanuninin, biranın inhi
sar altına alınmasına dair Encümende bulunan tek
lifi kanunî ile birlikte müzakeresini teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Ekrem 

(Muvafık sesleri) 

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
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REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Ruznamenin 17 nci maddesine geçiyoruz,. 

8. — Bolu sabık mebusu Abdullah Efendinin, 
Zonguldak'ta bir zatın arsasına ciheti askeriyece 
inşa edilmiş olan duvarın ciheti askeriyeye lüzumu 
yoksa üzerine medrese inşa edilmek üzere evkafa 
devri lüzumuna dair (3/66) numaralı teklifi kanuni
si ve Kavahini Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

Mazbata okundu) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efen
dim! Bendeniz usule ait söyleyeceğim. Gerçi Encü
men, lâyihanın esasını reddediyor. Fakat birinci dev
reden kalan evrakın tetkiki için Meclisi Âli bîr ka
rar vermişti. Bu karar, Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince Meclis bilkuvve müstemir olduğuna göre 
intihabatın tecdit zamanında, encümenlerde kalan 
evrak ve tekâlifin iptal edilmesi lâzım gelmez, bı
rakıldıkları noktadan itibaren muamele devam 
eder şeklinde bir karardır. Fakat, bu, demek değil
dir ki, artık sıfatı mebusiyeti kalmayan bir zatın 
hakkı teklifi devam eder. Bu şekilde bir telâkkiye 
bendeniz taraftar olamıyorum. Süleyman Sırrı Bey 
arkadaşımız bundan evvel geçen bir mesele dolayı-
siyle vukubulan beyanatlarında aksi fikirde bulun
dular. Zannediyorum kli, muamele pek askattır ve 
sakat bir muamele üzerine yürümüştür. Eğer binin
ci devredeki mebuslar tarafından verilmiş teklifler 
varsa ve encümenlerde kalmış ise yalnız fikir iti
bariyle kalmış olur. Yoksa teklifti kanuniyi her hangi 
bir arkadaşım tekabbul etmesi ve artık o arkadaşın 
teklifi kanunisi şekil ve mahiyetini alması icabeder. 
Yoksa sıfatı mebusiyeti kalmayan bir arkadaşın hak
kı teklifti devaım eder rmi? Arkadaşlar! Bendenizce 
hakkı teklif noktaıi nazarından evvelki kararın bu 
surette telâkki edilmesi zaruridir. Mıahaza Encü
men bunu reddetmiştik". Bendemiz esas hakkındaki 
mütalâamı söylemek için söz aldım. 

Müsaademizle bir kelime daha ilâve edeyıim. Ev
velce Meclis dört ay, altı ay içtimala mukayyet ol
duğu zamanlarda intihap tecdit edildiği vakit, ev
velki (intihaptan müdevver olan evflak o zamanın 
kanunu esastae ve nlizaımnameıi dahifliyesme göre 
kecnliamyekün addedilirdi. İntihabı tecdit edilen 
Mecliste, eskii Mecliste mebus bulunmuş zevat olsa 
tele, teklifler» teediden yenli Meclise vermek mec
buriyetinde udiler. Meclislimiz Teşkilâtı Esasiye Ka-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

nunu mucibince bilkuvve müstemdir olduğuna göre, 
MecM Âlü bu evrakın devamı muamelesi lâzım 
geir diye karar ittihaz etti. Bu karar (bininci Mec
liste bulunan mıebu&lainn teklifi kanunileri kaldığı 
noktadan itibaren devam eder demektir. Yoksa sı
fatı mebusıyerleri kalmayanların hakju teklifi de
vam edıer değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) i— Efendim, 
Hasan Bey Meclisi Âiniin bilkuvve rnüstıemıir olup, 
bilfiil müstemdr olmadığına işaret buyurdular. Şu 
mütalâaları Teşkilâtı Esasiye münafidkv Çünkü 
Meclis müstemirdiir. Kanunun Meclisi altı aydan 
fazla tatillli faaliyeti edemez demesi de bu sözümü 
teyit eden bir delildir. İkinci Büyük Millet Meclisi 
teşekkül ettiği zaman, bininci Büyük Millet Mecli
slimden müdevver birçok levayih vardii Meclisi Â l 
bunun için 'bir komlisyon teşkilini enletti. Bu ko
misyon teşekkül etti ve teklifleri tetkik ederek bir 
cetvel yaptı, makamı riyasette okundu. Lüzumlu mu 
lüzumsuz mu tetkik edliM ve şimdiki okunan lâyi
ha. da lüzumlular meyanına girdi. Binaenaleyh Mec
lisi Âl/i lüzumlu addedilen şeyi eğer şliriıdli lüzumsuz 
addederlerse, encümenlerde böyle birçok şeyler var
dır. Encümenlerin ve Meclisli Âlimin vazifesi çok hia-
fifleşür. Yok, devamını kabul ettiği takdirde bu şekil
de birçok evrak vardır. Hatta eski Meclisin lüzum
lu addedip encümenlere ver ligi evrak mıeyanın-
da birçok kanunlar vardır. Eğer bundan sonra o 
kaiiiarı sabıktan nükûl edilirse Meclis ve encümen
lerin işlemi hafifler. 

REİS — Efendim, nizamname! dahilinin (36) ncı 
maddesini okuyorum. 

36 ncı madde: Gerek fesih, gerek devrei intiba-
bliyenim hitamı sebebiyle Meclisi mebus&ının tecdliden 
intihabı haıîllınde sabık Meclis tarafından henüz ka
bul edilmemiş olan bilcümle levayıh ve teklifatı ka
nuniye yeni gelen Meclis için kteenlemıyekün olu
nur... tlh. Süleyman Sırrı Beyin, izahatı veçhile ev
velki Meclisten müdevver levayıhı kanuniye Mec
lisi Âlice tetkik edilmiş, lüzumluların ; tetkikine ka
rar veriimliştlir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) i- O kararla, 
bu madde keenlemyekündür. 

REÎS — Gerek nSizamniamei dahildeki bu fıkra
nın ve gerek Heyeti Cefölenin ittihaz; ettiği kara
rın taırzı tefsM Heyeti Celiılleye aktiıf. Şimdi bun
lar nizamınamöi dahilî mucibince keatflemyekündür. 
Halbuki MecKsi Âli ittihaz ettiği kararla bunları 
lüzumlu addetmiştir. 
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RASÎH BEY (Antalya) — Heyetli Umumiye o 
lâyiiibjalıan teklabbül etmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhanıe) — Bende
niz diyorum ki o karar sıfatı teşriiyeleri devam 
edan mebuslara mahsustur. Sıfatı mıebü;siy©tleri 
bâkıi allan zevatın teklifi kaınunliferine aittir. Mebus 
olmayan zevatın teklifi kaınunıilerli olamaz. Bu hu
susta bdr takrir veriiyorum. 

Takrirler (Devam) 
4. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 

sıfatı mebusiyetleri kalmayan zevatın teklifi kanu
nî hakları kalmayacağından o kabil evrakın encü-
menlerce keenlemyekün addedilmesine dair takriri. 

REİS — Hasan Fehmi Beyin, takrinni okuyo
ruz:. 

Riyaseti Cehleye 
Sıfatı mebusiyeti kalmayan zevatın teklifi ka

nunî hakkı da kalmadığından bu kabil evrakın en-
cümenlerce keenlemyekün addedilmesine karar ita
sını arz eylerim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

REİS — Efendim! Bu takriri reye arz ediyo
rum. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Evvelki ka
rar ne olacak? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu takrir 
kabul edilirse o karara müsteniden çıkan kanunla
rın da keenlemyekün addedilmesi lâzım gelir. 

REÎS — Tabiî efendim! Makabline şümulü yok
tur: Efendim! Takriri reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

O halde mazbatayı reyinize vaz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamenin 18 nci maddesine geçiyoruz: 

9. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair İc
ra Vekilleri Riyesetinin (3169) numaralı tezkeresi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen yoktur. Maddelere geçiyoruz: 

Madde 1. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altın
cı Avans Kanununun sekizinci maddesi ahkâmı mül
gadır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın..; Kabul buyur-
mayanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul buyur-
mayanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

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

Bilâhara ikinci müzakeresi yapılacaktır. 
Ruznamenin 19 ncu maddesine geçiyoruz: 

10. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Tür
kiye'ye ithal edilecek unun gümrük resmine dair 
(2/425) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Ticaret ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Reis Beye
fendi! Bendeniz vaziyeti tetkik ettim. Teklifimi, tak
dim zamanki mübremiyet kalmamıştır. Binaenaleyh 
bu hakkımı ilerde istimal etmek üzere teklifimi ge
ri alıyorum. 

REİS — Efendim! Hakkı Tarik Bey teklifleri
ni geri almışlardır. Ruznamenin 21 nci maddesine 
geçiyoruz: . 

11. — Askerî Fabrikalarına ait mevadı intisa-
riyenin Maliye Vekâletine devri hakkında (1/751) 
numaralı Kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde madde
lere geçiyoruz. 
Askerî Fabrikalara ait mevadı inhisarivenin Maliye 

Vekâletine devri hakkında Kanun 
Madde 1. — 1340 Askerî Fabrikalar Kanununun 

üçüncü ve 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 57 nci maddelerinde muharrer mevadı inhi-
sariyenin idaresi Maliye Vekâletine devrolunmuş-
tur. 

REİS — Birinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul buyur-
mayanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Maliye Vekâleti işbu mevada ait 
inhisar muamelâtını menafii Hazineye tn muvafık 
göreceği tarzda işletmeye mezundur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REÎS — İkinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul buyurma-
yanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1342 senesi maliyesi iptidasına ka
dar sermayeye tekabül eden meb&liğ ve beyiyeler 
satış bedelinden tefrik olunacak ita ve mütebakisi 
inad kaydolunur. 

REtS — Üçüncü maddeyi reyinize ati. ediyorum. 
Kabul buyuınanlar ellerimi kaldırsın... Kabul buyur-
•mayanlar ell'etlini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu devir dolayısiyle imalâtı har-
tl*ysnı;n 1341 senesi bütçesinin (359) ncu faslına 
rnövzu tahsisatın tasfiyesi hesıabat •fietioessinde te-
beyyün edecek bakiyesi bir faslı mahsus olarak 
Maîüye Vekâleti 1341 senesi bütçesine naklolunaca
ğı gjjbi, öınhıisar eşyası ayniiyatı dahi ciheti maliyeye 
devroikmur. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen-. 
Isr el kaildir sın... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 5. — tşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REtS — Beşinci maddeyi kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın... Kabul buyurmayanlar ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Altıncı maddeyi kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın... Kabul buyunnayanlar ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun Muvazenei Umumiye Ka
nununu tadil eder bir mahiyettedir. Binaenaleyh ta
yini esami ile reye konacaktır. Mamafih diğer bir 
madde daha vardır. Tensip buyurukırsa onu da 
müzakere edelim, ikisini birden reye vaz ederiz. 
(Muvafık sesleri) Ruznamenin 22 nci maddesine ge
çiyoruz. 

12. — İdare Heyetinin 1341 senesi Riyaseticum
hur bütçesinin 12, 13, 14 ve 16- ncı fasılları arasın
da münakale icrasına ve 13 ncü faslının ikinci mad
desine tahsisatı munzamma ilâvesine dair (2/482) nu
maralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) o halde maddele-
lere geçiyoruz: 

(/) Zaptın nihayetine merbuttur. 

Riyaseticumhur bütçesinde münakale icrasına ve 
tahsisatı munzamma itasına dair Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Riyaseticıjımhur bütçe
sinin (12) nci faslının birinci memurin jmaaşatı mad
desinden 2 700 ve (16) ncı tahsisatı feivkalâdei şeh
riye faslından (4 185) lira ki ceman (6 885) lira bit-
tenzil (2 000) lirası 14 ncü faslın ikinbi tenvir ve 
teshin maddesine ve (4 885) lirası dahi (13) ncü fas
lın ikinci müteferrika ve otomobil maddesine nak-
lolunmuştur. 

REÎS — Birinci maddeyi reyinize .̂rz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın...; Kabul bu
yurmayanlar ellerini kaldırsın... Kabul; edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr bütçenin (13 ncü faslının 
ikinci müteferrika ve otomobil maddesine 10 000 
lira tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

REÎS — İkinci mdadeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, evvelki kanun ile bu kanunu tayini 
esami ile reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Lütfen 
reylerinizi'istimal buyurunuz. 

REÎS — Efendim! Reylerini istimali etmeyen ze
vat varsa lütfen istimal etsin, istihsali; arâ muame
lesi hitam bulmuştur. Reylerin neticesini arz edi
yorum. Askerî Fabrikalarına ait mevadı inhısarıye-
nin Maliye Vekâletine devri hakkındaki Kanun lâ
yihasına iştirak eden azanın adedi (133)'dir. (131) 
kabul, (2) ret vardır. Muamele tamam değildir, ikin
ci defa reye arz edilecektir. 

1341 senesi Riyaseticumhur bütçesinde müna
kale icrasına ve tahsisatı munzamma j ilâvesine dair 
Kanun lâyihasına iştirak eden azanın idedi (132)'dir. 
(125) kabul, (4) ret, (3) müstenkif vardır. Muamele 
tamam değildir, ikinci defa reye vaz ; edilecektir. 

Efendim! Cumartesi günü saat iki de içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 3,45 

^ • » ı 
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Askerî Fabrikalarına ait mevâddı inhisariyenin Maliye Vekâletine devri hakkındaki kanununun neticei 

arası 
(Nisabı ekseriyet hasıl olmamıştır.) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Hilmi B. 
İhsan B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZlD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

Süleyman Sırrı B, 
BURSA 

Mustafaa Fehmi B. 
Refet B< 

Reye iştirak edenler : 133 
Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 
Müstenkifle) : 

2 
a 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Nesmi B. 

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

ÇORUM 
İsmalil Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Hüsnü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Sfer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 

1 

Süleyman B. 
ERGANİ 

İhsan Hâmit B. 
ERTUĞRUL 

Rasim B. 
ERZURUM 

Rüştü Paşa 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
âzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Hamdi B. 
Hüseyfin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B.; 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mürtir B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmli B. 
Dr. Halit B< 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Şdi B. 

KÜTAHYA 
Rğıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Reşat B. 

MARAŞ 
Abdülkdir B. 
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MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

t : 15 

Ebulbekir Hâkim B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halit Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

26 . 11 . 1341 C : 1 

3. SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasüm B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
Mehmet Emin B. 

(Reddedenler) 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

TOKAD 
Mustafa Vakü B. 

TRABZON 
Rahmü B. 
Süleyman S r̂rı B. 

UIİFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

»>•« 
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1341 Senesi Riyaseticumhur bütçesinde münakale icrasına ve tahsisatı munzamına 
kanunun neticei ârâsı 

itasına mütedair 

(Nisabı ekseriyet hasıl olmamıştır.) 

AFYONKARAHtSAR 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN 
Talât B 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmli B. 
Refet B. 

CANÎK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

(Kabul i 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavlit B. -

Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmlit B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

GAZİANTEP 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nurli B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

132 
125 

4 
3 

>denler) 

Kâzını B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Münlir B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

Saffet B. 
KONYA 

Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

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

MALATYA 
Bedir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkdiir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
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MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B, 
Rıza B. 

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

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

ismail B. 
RİZE 

Esat B. 
SARUHAN 

Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
Hai l Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

(Müstenkifler) 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

— • • » 
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1341 SENESİ MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN 20 NCl MADDESİNİN 
(3/457) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 

TEFSİRİNE DAİR 
MAZBATASI 

Tunikliye Gımıhuriyeti' 
Başvekâlet 

Kalan Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet r 6/4658 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiesine 
Muvazenei Umumiye Kanununun 20 ndi mad

desi' mucibince müessesatı sınaiye tesisatına ve istet-
mıesime ait levazımdan almacalk okturova 'resminin su
reti istöiyfası hakkında Dahiliye Vekâleti telilesi ile 
hâsıl olan ihtilâfın tefsiren halline daıir Ticaret Ve
kâleti Celbesinden tnevrult 10 Eylül 1341 tarih ve Sa
nayi ve Mesai Müdiriyeti '19492 

3339 

75 numaralı 
tezkerenin musaddak sureti leffen takdim olunmuş
tur. Mulkıtezasınm liıfa ve neticesinin iş'arma müsaade 
buyurutoasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Sanayi MüdMyeti 'Umuınniyesıi 
Ticaret Vekâleti Celilesinin 10 Eylül 134! tarih ve 

19492 
3339 

75 numaralı 
tezkeresi suretidir. 

Başvekâleti Celiileye 
1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 20 

nci maddesinde bilumum müessesaitı smaiyenlin tesi
satına ve işletilmesine ait levazımdan duhuliıye resmi 
alınmaması musarrah olduğu gibi, Fransızca eksilü-
vatasyon mukaibli olarak kullanılan işletilme tabiri 
fennîsi /ile makine, alât ve edevatın münhasıran ve bJlâ 
istifade işlemesi maksud olmayıp, mezkûr müessesa-
tm 'İktisadî bir iş görecek yani rnövaddı iptidaiye veya 
nîm mamuleyi maksadı teslislerine muvafık bir şeMi 
ahara .tebdil ve kâr temin eyleyecek surette faaliyet
leri matlup olduğundan işbu faaliyetin husulüne muk-
tazi olan mevaddı iptidaiyenlin dahi duhuliye resmin
den muafiyeti lâzım gelmektedir. Dahiliye Vekâleti 
CeMesi salıifüzzikir maddede mevzubahis müessesatın 
tesisatına ve işletmesine ait levazımı «madeni ve 'ah
şap her nevi inşa levazımı 'ile madeni ve ahşap nevi 
aletler, makineler, işletme, kurma, sö'kme, tamir ede-

vaitı ve işletmeye lâzım olan mahrukat ve yağlara» 
hasr ve tahdit etmekte ve bu noktai nazara müsteni
den fabrikalar için ceîbedıilen mevaddı iptidaiyeden 
vilâyat belediyeleri ve îstanibul şehremaneti tarafın
dan duhuliye rcsimi talep olunmaktadır. Balâda ma
nayı fermîsıi bertafsil izah edilen işletme tabMndeki 
sarahate ve kanunun tanziminde esas ittihaz edilmiş 
olan ihtiyacata nazaran fabrikalara müktazi mevad
dı liptidaiyenin okturva resmine itabi ıtuitjulknası sanayii 
milllyemizin inkişafı nöktali nazarmdaı|ı tecviz edile
meyeceğinden keyfiyetin bir karara r^pıtı rica olu
nur efendim. 10 Eylül 134ü 

Ticaret Vekili 
Ali İOenani 

Esas Numarası 
3/457 i 9 . 11 . 1341 

Muvazenei ıMalıiye Encümeni Mjazıbatası 
1341 senesi Muvazene! Umumiye IjLanununun 20 

noi maddesinin sureti tatbiki hakkındaj Dahiliye Ve
kâleti ie hâsıl olan ihtilâfın teMren halline dair Ti
caret Vekâleti tezkeresinin gönderildiğini mütoeyyin 
Başvekâletin 26 Eylül 1341 tarihli ve 6/J4658 numaralı 
'tezkeresi Encümenimize havale buyur^lmakla müta
lâa olundu, 

Esas mesele 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 20 ndi maddesinde Ibilumum müessesatı sı-
naİyenlin tesisatına ve işletilmesine ait levazımdan du
huliye resmi alınmayacağı musanrah olduğu halde iş
'bu fabrikalar için ceîbedıilen mevaddı iptidaiyeden 
'belediyeler tarafından duhuliye resmi! talep edilme-
siinden ibarettir. 

Keyfiyet Ticaret Vekili Ali Cenani|Bey ile Dahi
liye Vekâleti îda'rei Mahalliye Müdüriji hâzır olduk
ları halde müzakere edildi. 

Sanayii dahiliyemizin inkişafını teniin için bu gi-
ibi müessesattan bir çoklarına Teşviki I Sanayi Kanu
nu ile bir takım muafiyet ve müsaadat bahsedildiği ez
cümle bazı şerait altında hariçten gefireceklerti me
vaddı iptidaiyenin (gümrük ithalât resıntinden ve fab
rika ile fabrikanın işlemesine muktazij arazi ve eb-
niye ve emlâkin arazi ve müsakkafat ve temettü ver
gileri ile Ibu vergilere zamiımeten gerek hükümetçe ve 
gerek vilâyalt ve belediyelerce mevzu rüsumu muin-
zammadan ve ruhsatname harçları ile belediye inşa
at resümlıeriınden 'muaf tutularak devlet ibütçesinıden 
her sene mühim bir varidat terk olundjuğu bir sırada 
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>bu fafortiıkak'rı faaliyete getirmek üzere gerek da-
toalden tedarik ve gerek hariçten celibedifen mevaddı 
(iptidaiyeden duhuliye resmli aranmasını encümen'imıiz 
20 nci maddemin kabulü ile düşünülmüş olan esasata 
mugayir görmüştür. 

Binaenaleyh Encümenimiz 20 noi maddede mu
harrer (iştoifaesi'ne ait 'levazım) mefhumunda me
vaddı iptidaiiyenin dahi dalhıil bulunduğuna efcserii-
y etile (karar vererek bu bapta tanzim edilen fıkraii tef-
siriye heyeti uımumiiyeye takdim kılındı. 

Reis 
Çarıklın 

rstafa Abdülıhailik 
Kâtip 
Konya 

Fualj 
'Azısı 

Diyarbekıir 
Şeref 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrern 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Hiınii 

Aza 
Sivas 

Raslim 

Â2H 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
^Mara;) 
Mıiitihat 

imzada bulunmadı 

HİM Iknızaidia bulunmadı 
Azıa 

Sarufaan 
Reşat 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aaa 
»Niğdtf 
öalliip 

Fııkrad Tefsiriye 
1341 senesi Muvazenei Umumiliye Kanununun 20 

nai maddesiinde muharrer (ımaadin uçakları ile 'bi
lumum müessesatı sınaliyemin tesisatına ve işfetülnıe-
sJne ait levazımı) mefhumunda mevaddı iptidaiye dahi 
dahildir, 
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GÜMRÜK TARİFEÎ UMUMİYESİNE MÜTEDAİR 10 MART 1332 TARİHLÎ KANUNA MERBUT 
TARİFEl UMUMİYENİN 365 NCİ NUMARASININ TEFSÎRl HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEV

RUT (3/353) NUMARALI TEZKERE VE KAVANİNÎ MALÎYE ENCÜMENİ MAZŞ ATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 5 . 1 . 1341 

Kalemi Mahsus 
Müdiriyöti 

Adet ': 6/103 
Büyük Mıiİlet MecM Riyaseti Celifesine 

Gümrük Tarifei Umumiiyesıine mütedair 10 Mart 
1332 tairühli Kanuna merbut Itarifei umuımıiyenin 365 
not numarasında «ıhûy, linyit kömürü, kök kömürü» 
ibaresi ile maden kömÜTÜnün envai tadat olunduğu 
halde hu nevi 'kömürün en âlâsı addolunan «antrasit» 
den bahsolunmadığı ve gerçi maihiyeten ve nev'en ma
den kömüründen Ibaşka bir şey olmayan antrasitin 
de diğer nevi maden kömürleri gibi, resime tabi tu
tulması varid olmakta ise de ibarei kanunıiyede maden 
'kömürünün envai tahsis zlikir ve ityan kılındığı halde 
anltrasütıin mevkut kalması mezkûr kömürün diğer 
maden kömürleri meyanında resme talbi tutulmasını 
gayrı mümlkün kılarak kıymeti üzerinden resıim istiy-
fasını istilzam eylediği gibi, piyasada diğer maden 
kömürleri enıVaına nispetle 'haiz olduğu kıymet ve 
rağbet itibariyle tarife harici resme talbi tultulması 
zararı hazineyi tmucip görütaııelkte olduğundan antrasit 
kömürünün de mezkûr tarifemin salifülarz 365 mâ 
numarasında mezkûr maden kömürleri meyanında 
ibulunduğu hususunun tefsiri Mıaliye Vekâletti Celiilesi-
nin 31 Kânunuevvel 1340 tarih ve 130/11286 numara
lı tezkeresinde mütalâa edilmiştir. İfayı mukıtezasına 
müsaade ibuyurulmasını isitirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye 
Büyüik Millet Meclisi 29 . 3 . 1341 

Kavanlini Maliye 
Encümeni 

Adet 
Karar': 48 

Kavanlimi Maliye Encümeninin Mazbatası 
Riyaseti Celiteye 

Gümrük Tarifei Umumıiyesine mütedair 10 Mart 
1332 tarihli Kanuna merbut tarif ei umumiyemîn 365 

noi numarasında (ıhûy, linyit kömürü, (kok kömürü) 
ibaresi ile maden kömürünün envai tadat olunduğu 
halde bu nevi kömürlerin en âlâsı addolpnan antrasit
ten bahsokınmıadığı ve gerçi mahıiyeten ye nev'en ma
den kömüründen başka bir şey olmayan antrasitin de 
diğer nevi maden kömürleri gibi, resme ta'bi tultul
ması ıvaıüd olmakta ise de ibarei kanuniyede maden 
kömürünün enlvaı tahsisen zikir ve lityanj kılındığı hal
de antrasliıtlh hariç kalması diğer.kömürler meyanın
da resme ta'bi tutulmasını gayrı münılküfi. kılmakta ol
duğundan mezkûr antrasit kömürünün de tarifei asli
yenin 365 noi maddesindeki kömürler njıeyanında bu
lunduğunun lüzumu tefsirine dair i Başvekâletin 
15 . 1 .1341 tarih ve 6/102 numaralı; tezkeresi En--
cümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Mezkûr gümrük tarifei asliyesinin 21 nci faslı sırf 
mahrukata muhtes olup, her ne kadar mezkûr fas
lın 365 nci numarası meyanına antrasitin ithal edil
mediği anlaşılmış ise de haddi zatınd^ mezkûr nu
marada zikrolunan mahrukattan başka jbir şey olma-
yan ve diğer maden kömürlerine nispetle haizi kıy
met olan antrasitin de salifüzzik'ir macjlen kömürleri 
meyanında bulunması derkâr bulunmuş ve fıkrai 
tefsiriyle 'berVeçhiati tespit olmakla Heyeti Celıleye 
arz olunur. 

Kavanihi Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezıt 
Şefik 

Kâtip 
Karahîsarı'sahip 

îzzet Ulvi 

] 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

VTazbata; Muharriri 
Bözok 

Süleyrrjan Sırrı 

Âza 
Van 

Münip 

Fıkra : Antrasit dahi Gümrük Resmi Kanununa 
merbut tarifei umumiyenin 365 nci numarasında zik
rolunan maden kömürleri meyanına dahildir, 
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TEŞVİKİ SANAYİ KANUNUNUN 6 NCI MAD 
MEVRUT (3/309) NUMARALI TEZKERE VE 

ENCÜMENLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 17 . 11 , 1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/3970 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Avrupa'da mevcut müessesatı sıhhiyenin yüksek 

kabiliyet ve derecelerine mukabil memlekette teşeb-
büsatı şahsiye ve hususiye ile vücuda gelecek olan 
nispeten küçük mikyastaki müessesatı sınaiye ma-
mulât ve masnuaitma birer rakabet imkânı bahş ve 
onları memlekette tergip edebilmek maksadı ile tan
zim kılınan Teşviki Sanayi Kanununun tatbikatında 
işbu kanun ile bahşolunan müsaedat ve muafiyat be-
rayı teşvik Türk tabiiyetindeki efrat ve eşhası hük
miye tarafından ticaret maksadı ile tesis edilmekte 
olan müessesatı sınaiyeye hasredilmekte ve bu gibi 
teşvikattan azade ve bir çok tekâlif ve muafiyattan 
esasen müstesna olan ve bütçeleri Muvazenei Umu-
miyeye dahil bulunan müessesatı resmiyei sınaiyenin 
Teşviki Sanayi Kanunundan istifadelerine müsaade 
edilmemekte ise de bu kerre Ankara Şehremaneti 
tarafından Ankara'da tuğla, kiremit, çimento, ke
reste, un ve buz fabrikaları ile elektrik santralı tesis 
edilmek üzere sipariş edilen makine alât ve edevatı
nın peyderpey istanbul Limanına vürud etmekte ol
masından bunların Teşviki Sanayi Kanununa tev
fikan gümrük ithalât resminden istisnası talep olun
duğu ve şehremaneti veya belediyelerin yapacağı her
hangi bir tesisatın şehir malı olacağı gibi, belediye
lerin varidat ve masarifatı kendi hususî bütçelerine 
tabi olup, Muvazenei Umum'iyeye dahil bulunmaları 
ve tesisatın doğrudan doğruya meıik-fii umumiyeyi 
alâkadar eyliyeceği cihetle Ankara'da tesis edilecek 
olan marülarz müessesatm derecei ehemmiyet ve 

/ vücubu varestei arz bulunmasına nazaran da Mu
vazenei Umumiyeye dahil müessesatı resmiye ile mu
kayese edilemeyeceği cihetle Teşviki Sanayi Kanunun
dan istifadeleri lâzımgeleceği Ticaret Vekâleti Celile-
since mütalâa kılınmakta ve keyfiyet kanunun altıncı 
maddesinin tefsiri mahiyetinde görülmekte olduğun
dan muktezasının ifasına müsaadei Riyaset Penahî-
leririi arz ve istirham eylerim efendiinii 

Başvekil 
İsmet 

DESÎNİN TEFSİRİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN 
KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENE* MALİYE 
MAZBATALARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet ? 
Karar : 54 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memlekette teşebbüsatı şahsiye ve hususiye ile 
vücuda gelecek müessesatı sınaiyenin teşvik ve ter-
gibi için teşviki sanayi kanunu ile bahjşolunan mü
saedat ve muafiyet Türk tabiiyetindeki efrat ve eşhası 
hükmiye tarafından tesis edilmekte olan müessesatı 
sınaiyeye hasredilmekte ve bütçeleri Muyazenei umu
miyeye dahil bulunan müessesatı resmiye ve sınai
yenin teşviki sanayi kanunundan istifadelerine mü
saade edilmemekte ise de bu kerre Ankara şehremane
ti tarafından Ankara'da tuğla, kiremit, çimento, ke
reste ve buz fabrikaları ile elektrik santralı tesis 
edilmek üzere sipariş edilen makine alât ve ede
vatının peyderpey İstanbul Limanına vürud etmekte 
olmasından bunların Teşviki Sanayi Kanununa tevfi
kan gümrük ithilât resminden istisnası; talep olun
duğundan bunun Muvazenei Umumiyeye dahil mü
essesatı resmiye ile mukayese edilemiyeceği cihetle 
Teşviki Sanayi Kanunundan istifadesini; teminen ta
lebi vaki kanunu mezkûrun altıncı maddesinin tefsiri 
mahiyetinde görüldüğünden muktezasının ifası lü
zumuna dair Başvekâletin Heyeti umurjıiyeden mu-
havvel 17 . 11 . 1340 tarih ve (6/397) ıjumaralı tez
keresi Encümenimizce mütalâa ve icabi müzakere 
olundu. Teşviki Sanayi Kanunu ahkâm|ına tevfikan 
tesis ve kuşadına hükümetçe müsaade olunan fab
rika ve müessesatı sanayi için memaliki ecnebiyeden 
celbedilecek olan ateş ve akis tuğlalar, demir petrol 
makine, alât ve edevatın dahili memlekette kâfi 
miktarda imal olunacağı zamana kadar ithalât güm
rük resiminden muaf olacağı kanunu mezkûrun ye
dinci maddesinin dördüncü fıkrasında musarrah 
ve gümrük tarife Kanununun dördüncü maddesinin 
keza dördüncü fıkrası dahi bunu müeyyed bulun
muştur. Şehremaneti ve Belediyelerin yapacağı her 
hangi tesisat şehrin malı olacağı gibi, belediyelerin 
varidat ve masarifi kendi hususî bütçelerime tabi olup, 
Muvazenei Umumiyeye dahil bulunmamaları ve 
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tesisatın doğrudan doğruya menafii umumiyeyi alâ
kadar eyliyeceği ve Ankara'da tesis edilecek marul -
arz müessesatın derecei ehemmiyet ve vücubu da 
varestei izah bulunduğu ve şehremaneti ve Beledi
yelerin Muvazenei Umumiyeye dahil müessesatı res
miye ile mukayese edilemiyeceği gibi, belediye eşha
sı hükmiye mahiyetinde bulunmalarına nazaran mez
kûr Teşviki Sanayi Kanununun altıncı maddesi 
makamına kaim kanunu muvakkatin birinci madde
sinde mevzubahis ve muafiyattan müstefid tebaa va
ziyetinde bulundukları cihetle kanunen bahşolunan 
muafiyattan müstefid eşhası hususiye tesisatından 
başka bir mahiyette olmayan Ankara Şehremaneti 
için de celbedilecek fabrika malzeme ve alât ve ede
vatının da gümrük resminden istisnası lüzumu En-
cümeııimizce muvafık görülmüş ve maddei mezkûr 
ol veçhile berveçhiati tefsiren Heyeti Umumiyeye arz 
olunmuştur. 

Kavanîni Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezit 
Şefik 

Kâtip 
Karahisarısahip 

bulunmadı 

Aza 
Elaziz 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Van 

Münip 

Fıkrai Tefsiriye .: 
Şehremaneti ve Belediyeler şehir dahilinde te

sis edecekleri fabrika ve müessesaü smaiyeye muk 
tazi memaliki ecnebiyeden celbedecekleri malzeme 
vesair alât ve edevat için Teşviki Sanayi Kanununun 
6 ncı maddesi makamına kaim kanunun birinci 
maddesindeki muafiyattan istifade eder. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 15 . 4 . 1341 
Adet : 98 

Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Te>vilki Sanayii Kanununun 6 ncı mıadidesimn tef-
ısiıüme dıaliır ^Başvekâletten mevrut ve Encümenimize 
mıuhavvel tezikere tetkik ve müzakere olundu. 1 Kâ
nunuevvel 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu muvak
katinin altıncı maddesini muaddel 18 Mart 1331 tarih
li maddei muaddele İle bahşolunan <müsaadat ve 
tmuafiyatın münhaısı-ran tebaayı osmaniyeye ve Os
manlı Anonim Şirlkettoine mahsus bulunduğu mez-
Ikûr ise de gerek efrad ve gereık şirketlere ıkanunen 
•verilen miüsaedaıt ve muafiyattan şehir dahinde aynı 
maksat ve gaye ile çalışacak şehremaneti ve Belediye
lerle vilâyet idareli hususi yelerinin de müiıstafiıd oüma-
ları talbıiî görülmüştür. Kaivanîni Maliye Encümeninin 
serdetıtiiği mütalâa encümmimiizoe de »kabul edilerek 
«Vilâyet (idareli hususiıyeleri» ilâve kılınmak suretiyle 
tanzim kılınan fılkrai ıtefisiriye berayı tasdik Heyeti 
Celileye arz ve takdim kılınımiiştır. 
Muvazenei Maili ye Encümeni 

Reisli namıma 
Mazbata Muharriri Kâtip 

Çatalca Konya 
Şalfck Fuat 
Aza Aza 
Mersin Gaziantep 

Niyazi Ahmet Remzi 
Aza Aza 

İsparta Maraş 
Mükenrem Mithat 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Fııkrai Tefsiriye : 
Vilâyet lidarei hususi yeleri ;ile şehremaneti ve (Be

lediyelere ait fabrikalar ve müessesatı sınaiyede Teş
viki Sanayii Kanunu ahkâmından »istifade edebilirler. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİNE AİT EMVALİ MENKULE VE GAYRİ MENKULENİN 
İDAREt HUSUSİYELERE DEVROLUNMASI HAKKINDA MALATYA MEBUSU SABIKI LÜTFÜ BE
YİN (2/65) NUMARALI TEKLİFİ KANUNÎSİ VE KAVANINİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Ceileye 
İnhülâl eden Cemiyeti Miladiye .kulüpleri ile sair 

emvali ıgayriımenıkute ve menkulelerinın aheti ma
liyeye (intikal etmiş olduğundan bahisle memurini ma
liyece humllara vaziyet edilmesi Hükümeti Ferödi-
yece liora ediilmliş odan tebligat icabımdan idi. 

Ahiren Büyük Millet Meclisi Maliye Vekili de 
bu nazariyeyi taikliıp etaııiş ve 'hatta Malatya'da 'bulu
nan İttihat Kulübünün bilmüzayede satılmasını Ma-
ılatya Mühasebeciiğine resmen emreylemıiş idi. Bu 
(kulübün memleketçe ianei umûmiye ide millet tara
fından yapılmış. olduğu öihelüle böyle bifaiizayede sa-
tılmasınıdan 'ise zükûr ve ünas mdkâtibi iptMaıiıyeden 
idadiye Ikadar memılekıtin muhtaç olduğu mekâtipten 
bMüiıı olsun isticarı haneden kurtanlması için bunun 
Maarif İdaresine terk ve tahsisi ile evlâdı vatanın 
teikâmıülü irfan ve tenviri dimağına hadim olmak üze
re mömleketün maarif idaresine Heyeti Ceılileni'.n lâye-
mut -biia* yadigârı (tarihisi adadına ithal edilmesi bü-
ıtün ıdalirei intöhalbiyem halkının istitafatı vakfaisı cüm-
liesiındenıdir. Bu sebeple mevaddı atliyenlin (kabulü ka-
nuniyetirii arz ve ıtekfflif eylerim. 

Malatya 
Lütfü 

Sabılk Kavanîni Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti CelMeye 

Mallatya Menusu Lütfü Beyin, teklifi kanunîsi En-
cümentaizce ıtetikilk ve mütalâa İkilindi. Malatya'dalki 
Ittihalt ve Teralkki Kuılübünlün ciheti maarife terki 
halklkıınidalkli teklifi vaki müessese! mıezkûrenin teşeb
büsü şahsî ve muaveneti mahallî ile vücuda gelmiş 
olduğu diiheüe Maliyece müdahale şayanı (kabul oûma-
dığınıa ve ancak. mahallî 'halkınca rıza ve muvafakat 
olunduğu IJalkdliırde ciheti maarife terki muvafıık olaca
ğına nazaran şıayanı rnüzalkere görül'inaMe Heyeti 
Umumiyeye talkdıim olunur. 5 Hazliıran 1338 

Reis Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hilmi Ahmet 

Aza Aza 
Rıza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavan'ini Maliye Encümeni 

Adet : 49 
30 . 8 . 1338 

Aza 
M. Mithat 

Sabık Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Malatya'da müesses mahallî kuyudu hakanîsince 

cemiyet namına mukayyet İttihat ve jlerakki Kulü-
'bünün mektep ittihaz olunması ha'kkıjnda Malatya 
Mebusu Lütfü Bey tarafından verilen jtakrir Lâyiha 
Encümenince şayanı müzakere görülerejk heyeti umu-
miyeden 8 . 6 . 1338 tarihinde Encünieriiniize hava
le ıbuyurulmuş idi. 

19 Ağustos 1338 Salı günü aktolünan içtimada 
cereyan eden müzakeresi neticesinde) tatili faaliyet 
eden ittihat ve Terâkkiye ait emvali mbnkule ve gay-
rimenkuleler mahallî ahalisinin teberru;atı ile vücuda 
getirilip, bunların menafii ammeyi ihtjiva eden ha-
zinei celileye devri hiç bir kanuna müstenit bulunma
ması ve bu bapta verilen emir mugayiri madelet gö
rülerek Cemiyetler Kanununda dahi (buna dair bir 
hüküm mevcut olmaması hasebiyle bü gibi emvalin 
emrü muhafaza ve intifaı Meclisi Ujnumîlere ait 
bulunması muvafrkı madelet görülerek; mevaddı ati-
yenin teklifi Encümeriimizce tekarrur itmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Hüseyin Avni 

Aza 

Rifat 

Türkiye Büyü Millet Meclisi 
Kavan'ini Maliye Encümeni 

Karar : 61 

Mazbata 
Rifat 

j\za 
Erjuğrul 

T âlil 

Muharriri 

15 . 4 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

(İttihat ve Terakki Cemiyetine ait e^ıvali menkule 
ve gayrîmenkuleriin mahallî idarei husujsiyelerine dev-
rolunması lüzumune dair geçen devre ^avanini Ma
liye Encümenince tanzim ve heyeti umjumiyeye sevk-
edildiği halde tekrar tetkik olunmak üpere tevdi bu-
yuruîan mevaddı kanuniye Encümenir^izce de mu-



vafık görülerek berayı intaç heyeti celileye takdimi
ne karar verilmiştir. 

ıvanirii Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezıt 
Şefik 

Kâtip 
Karahisarısaihip 

izzet Ulvi 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Ankara 
ihsan 

Aza 
Van 

Münip 

Malatya Mebusu Sabıkı Lü't'fi Beyin Teklifi 
Madde 1. — Malatya'da müesses meclis ve kuyu-

du hakanisince cemiyet namına mukayyet ittihat ku
lübü mektep İttihaz edilmek üzere Malatya Maarif 
idaresine terkedilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanunun icrasına Da'hiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

8 -
Madde 3, — işbu kanun tarihi neşrinden mute

berdir. 
Malatya Mebusu 

Lütfü 
Sabık Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 

Madde 1 — Tatili faaliyet eden ittihat ve Terak
ki Cemiyeti namıyle mevcut ve mukayyet emvali 
men'kule Ve gayrimenkule, mahallî idarei hususiyele-
rine devrolunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Hüseyin Avni Rifat 

Kâtip Aza 
Rifat 

Aza 
Ertuğrul 

Halil 
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KÖY KANUNUNUN 29 NCU MADDESİNİN TADİLİNE DAİR KARAHİSARISAHİP MEBUSU SADIK 
BEYİN, (2/114) NUMARALI TEKLİFİ KANUNÎSİ 

Esbabı Mucibe 
Riyaseti Celileye 

Köy Kanununun 29 ncu maddesi ahalinin zarar
dan vikayesi gayesini teminden ibaret iken, madde
nin sarahati mevcudesi kifayeti o gayeyi temin ve 
tatmin edememektedir. 

Madde (Köy ortasında kalabalık zamanda at koş
turmamak) şu sarahati ifadeye göre pek çok köyle
rin ortasını tayin ne ile ve nasıl olacaktır? Bu bap
taki münakaşat ve müşkülât nasıl ve kim tarafından 
hallolunacaktır. Bahusus bu kanunun 89 ve 90 ncı 
maddeleri ile nüfusu umumisi 150'den dun bir kaç 
köy birleşip bir köy olurlarsa bir köyün ortası nasıl 
bulunacaktır. Birleşen köylerin aralarındaki mesafe 
itibariyle dağ başları, tepeler köy ortası mı olacak
tır? Mehaziri mesrude ve kanun terdid şaibesinden 
kurtarılmış olmak esası kabul olunduğu takdirde (or
tasında) demek muvafık değildir. Ortasında yerine 
içinde demek mehazir ve münakaşatı izale ve mak
sat ve gayei kanuniyeyi temin eder. Zira köyün genç, 
ihtiyar, çoluk çocuğu, hasta, alil insanları, hasta hay
vanları mevsim itibariyle sokak ve köşelerde bulu
nur. Konu komşuya sokak ve köşelerden gider ve 
gelirler. 

Maddedeki kalabalık kaydına göre, köy içinde 
insan ve hayvan bulunsa bile kalabalık olmayınca 
köy içerisinde hayvan koşturmak memnu değil, mu
bah oluyor. Kalabalık kim tarafından hangi esasla 
tayin ve kabul edilecektir? 

Bu baptaki münakaşa mahkeme ya ehlivukuf ve
ya heyeti muhammine tarafından mı halledilecektir? 
Tafsilâtı mebsuta muvafık görüldüğü halde madde
den kalabalık kelimesinin kaldırılması gayeyi temin 
eder. Bu maddede at koşturmamak yerine efradını 
camî olmak üzere (hayvan) koşturmamak demek ka
nunun zarardan tevakki maksat ve gayesini tatmin 

eder. Mamafih şahıs ve kanunu ahvali zaruriye na
zarı dikkate alınmış olmak ve kanun memleketin ih-
tiyacatından doğmuş bulunmak üzere bilâzaruretin 
kaydının ilâvesiyle mezkûr maddenin kuyudatı ma-
ruzayı cami olarak (köy içinde bilâ zaruretin hayvan 
koşturmamak) bervechiati şekilde tadilini arz ve tek
lif eylerim. 

Madde 1. — Köy Kanununun 29 ncu maddesi 
bervechiati tadil edilmiştir. (Köy içinde bilâzaruretin 
hayvan koşturmamak) 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrai ahkâmına Dahi
liye Vekili memurdur. 

Afyon 
Sadık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 11 . 1 . 1341 
Adet: 56 Karar : 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Köy Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline dair 
Karahisarısahip Mebusu Sadık Beyin, 411 numaralı 
Teklifi Kanunisi Encümenimizce ledettetkik esas iti
bariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Tokat 
Emin 

Kâtip Aza 
Kângırı Erzurum 

Yusuf Ziya Raif 
Aza Aza 

Antalya 
Rasim 
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MÜDAFAAİ MEMLEKET UĞRUNDA İKA EDİLMİŞ OLAN EF'ÂL VE HAREKÂTIN CÜRÜM 
ADDOLUNMAYACAĞI HAKKINDAKİ 19 TEŞRİNİSANİ 1339 TARİHLİ KANUNUN FIKRAİ ULÂ-
SININ TEFSİRİNE DAİR ELAZİZ MEBUSU MUSTAFA BEYİN (4/229) NUMARALI TAKRİRİ VE 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

30 Teşrinievvel 1334'ten 23 Ağustos 1339 tarihine 
kadar geçen müddet zarfında müdafaai memleket 
uğrunda ika edilmiş olan ef'âl ve harekâtın cürüm 
addolunmayacağı hakkındaki kanun ve bunu müey-
yet olarak kabul edilen 14 Şubat 1340 tarihli tefsire 
nazaran müdafaai memleket maksat ve gayesi ile te
şekkül etmiş her nevi cemiyet ve heyetlerle müfreze
lerin kumandan ve efrat ve mensübininin ve bunların 
emri ile hareket etmiş bulunan bilcümle eşhasın ika 
ettikleri bilumum ceraimin affa dahil olacağı sara
haten anlaşılmakta ise de mezkûr kanunun birinci 
maddesinin memurine müteallik olan fıkrasında me
murini resmiyei devletin ancak müdafaai memleket 
uğrunda ika ettikleri ceraimin affın dairei şümulüne 
ithal edileceği münderiç bulunması, müdafaai hukuk 
heyetlerini vesair cemiyatı milliyeyi ve millî müfre
zeler teşkil eden eşhas arasında pek çok memur ol
ması itibariyle mezkûr maddenin birinci ve ikinci 
fıkraları bir tebayün ve tezadı tam tevlit eylemekte 
olduğundan mah akimce itayı kararda tereddüdü bais 
olmaktadır. Gerçi memurinin irfan ve tahsilleri ve 
meslekleri muktezası icabatı kanuniyeyi müdrik ol
maları gibi, bir mülâhaza varid ise de memur olma
yan dava vekili, tüccar, belediye reisi vesair mesalik 
erba'bı mevcul olup, memurlarla aynı evsafı haiz ol
dukları halde bunların affedilerek memurinin sırf bu 
noktadan olarak aftan istisnası zannı acizaneme göre 
vazıı kanunun makasidi esasiyesi ile kabili telif de
ğildir. 

Binaenaleyh memurinin memuriyete müteallik ol
mayarak ika ettikleri ceraimle diğerlerinin bu suretle 
ika ettikleri ceraim arasında mahiyet itibariyle bir 
fark olmamasına ve her ikisinin de aynı esbap ve 

sevaikin tahtı teessrüründe vukua gelmiş ef'âl ve ha-
disattan ibaret bulunmasına göre ancak memuriyete 
müteallik olarak mücazatı tedibiye vie terhibiyeyi 
müstelzim olan rüşvet, irtikâp ve ihtilasa mümasil 
ef'âl millî mücadelede hizmetten maksat olan mana
yı madûm hükmünde bırakacak ve jbu emniyenin 
husulüne cüz'i ve küllî haylûlet edecejk ceraimden 
olduğundan affın dairei şümulüne dahil olamaması 
maksadı kanun ile telif olunabilir fikrindeyim. Ber-
veçibalâ mesrud mülâhazata binaen r^ıemurini dev
let tarafından vazifei memurelerine mjiiteallik olma
yarak sırf ahadı nas sıfatıyle ve müdafaai hukuka 
mensubiyet esnasında ika edilen ef'âlini 19 Teşrinisa
ni 1339 tarihli kanunun fıkrai ulâsınm) dairei şümu
lüne dahil olup, olamayacağının tefsir| zımnında iş
bu takririnin Adliye Encümenine havalesini teklif ve 
rica eylerim. • 21 Kânunuevvel 1340 

Eİâziz 
Mustafa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 19 . 4 . 1341 

Adet : 85 
4 

229 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Eİâziz Mebusu Mustafa Bey tarafından verilip, 

encümenimize havale edilen 21 Kânunuevvel 1340 
tarihli takrirde müdafaai memleket maksat ve gayesi 
ile teşekkül etmiş olan, her nevi cemiyet ve heyetler
le müfrezelerin kumandan ve efrat ve mensübininin 
ve bunların emri ile hareket etmiş olan bilcümle eşha-
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sın ika ettikleri ef'âlin &ffı hakkındaki 19 Teşrinisa
ni 1339 tarihli kanunun birinci fıkrası mucibince bu 
gibi cemiyetlere dahil olan memurinin memuriyetle
rine müteallik olmayarak ika ettikleri ef'âli şahsiye-
nin dahi dahili affoknası lâzım gelirken, bu bapta 
tereddüt edilmekte olduğu cihetle keyfiyetin tefsiri 
•talep ve teklif edildiği anlaşılmıştır. 

Mezkûr 19 Teşrinisani 1339 tarihli kanun tetkik 
ve keyfiyet müzakere edildi. Kanunu mezlcûrun birin
ci fıkrasında tadat edilen eşhas meyanına memurinin 
ithali ikinci fıkranın sarahatine mugayir olmasına ve 
ikinci fıkrada memurinin mazharı af olmaları ika ey
ledikleri ef'âlin müdafaai memleket maksadına müs-
tenid olmasının sübutuna hasr ve tahsis edilmiş bu

lunmasına binaen muhtacı tefsir bir cihet görüleme
miş olduğundan keyfiyetin heyeti umumiyeye arzı 
ekseriyetle takarrür etmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Muhalifim. Eyüp Sabri 
Ahmet Hamdi 

Aza . Aza 
Konya Sarühan 

Tevfik Fikret Kemal 
Aza Aza Aza 
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ZONGULDAK'TA BİR ZATIN ARSASINA CİHETİ ASKERİYECE İNŞA EDİLMİŞ OLAN DIVARTN 
CİHETİ ASKERİYEYE LÜZUMU YOKSA ÜZERİNE MEDRESE İNŞA EDİLMEK ÜZERE EVKAFA 
DEVRİ LÜZUMUNA DAİR BOLU SABIK MEBUSU ABDULLAH EFENDİNİN (3/66) NUMARALI 

TEKLİFİ KANUNİSİ VE KAVANİNl MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Riyaseti Celileye 
Takriben tarihten altı yedi sene evvel Zonguldak' 

ta ciheti askeriyeden yapılan ve iki buçuk nihayet üç 
metre kadar yerden irtifa ettirilen açık ve muhalefeti 
havaiyeye maruz taş dıvarın bu haliyle istifade müm
kün olamadığından bir iki sene daha böyle geçerse 
bütün bütün mahv da olacağı cihetle salifüzzikir yapı 
ciheti askeriyeden alındığı ve evkaf namına devredil
diği halde sekiz on bin lira sarf olunur ise kırk odalı 
bir medresenin bimennihitalâ vücuda gelmesi me
muldur. Ancak medrese maliye ve evkafa muhtaç 
olmaksızın hamiyetli livamızın eşraf ve ekâbirinin ib-
zali hamiyetleri ile inşallah bir medrese meydana 
gelmesi meczum olduğundan mevaddı atiyenin kanu-
niyetini arz ve teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Abdullah Sabri 

Madde 1. — Zonguldak'ta ciheti askeriyeden ya
pılan bina divan evkafa terk olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi tebliğinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Seriye, Evkaf, 
Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

21 . 4 . 1341 
Zonguldak'ta bir zatın arsasına ciheti askeriyece 

inşa edilmiş olan dıvarın ciheti askeriyeye lüzumu 
yoksa üzerine medrese inşa edilmek üzere evkafa 

devri lüzumuna dair sabık devre Bolu Mebusu Ab
dullah Efendinin müdevver teklifi kanunisi ve mez
kûr dıvarın halen ciheti askeriyeye lüzumu olmadı
ğından evkafa devrinde beis yoksa da haddizatında 
Arnavut Mehmet Efendi namındaki bir şahsa ait olan 
mezkûr arsa hakkında resmen bir şey denemeyeceği
ne dair Müdafaai Milliye Vekâletinin mütalâası tet
kik olundu, tcabı ledelmüzakere kanunu mahsus mu
cibince istimlâk edilmediği ve bedeli peşinen veril
medikçe hiç bir kimsenin mülkü istimlâk ve emvali 
istimval edilemeyeceği Teşkilâtı Esasiyenin ahkâmı 
katiyesinden olduğundan şahsa aidiyeti anlaşılan 
mezkûr arsanın resmen istimlâk muamelesi icra 
edilmeksizin her ne suretle olursa olsun, bir tarafa 
devr ve temellükünün muvafıkı kanun ve madelet 
olamayacağına dair devrei mezkûre kavanini Maliye 
Encümeninin nöktai nazarı Encümenimizce muvafık 
görülerek Riyaseti Celileye takdim olunmuştur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Bayezıt Bozök 
$efik Süleyman Sırrı 

Aza Aza 
Elâziz Van 

Mustafa Mehmet Münip 

Aza 
Elâziz 
Şakir 
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11 TEŞRİNİEVVEL 1338 TARİHLİ 6 NCI AVANS KANUNUNUN 8 NCİ MADDESİNİN [TEFSİRİNE 
DAİR İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİNİN (3/189) NUMARALI TEZKERESİ VE İKAVANİNİ 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
8 . 11 . 1338 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli 6 ncı Avans Kanunu
nun 8 nci maddesinde İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunu mucibince nasıb ve azilleri mahallerine ait me
murin ile ailelerine her ne suretle olursa olsun, veri
lecek harcırahın o vilâyet veya livanın hududu muay-
yenesi tecavüz edemeyeceği mezkûr ise de bu hüküm 
kanunun ancak Teşkilâtı Maliye ve idariyesi icra 
edilmiş vilâyat ve elviye hakkında kabiliyeti icraiyesi 
mevcut olup, yoksa meselâ Edirne Vilâyeti gibi, he
nüz istirdat kılınmış olması itibariyle kendi sahai 
hududu dahilinden memur tefrik ve tayinine imkânı 
maddî olmayan ve binaberin memurların bizzarure 
vilâyatı saire veya merkezden celb ve istihdam mec
buriyetinde bulunan mahallere teşmilinin maksadı 
aslîye münafi görüldüğü ve binaberin vilâyatı mez-
kûreye vilâyatı saire memurini inzi'batiyesinden tef
rik ve tayin kılınan polislerle devairi umumiyei mer-
keziyece bu veçhile vilâyat ve elviyei saireden vilâyatı 
müstahlasaya tayin kılınacak olan memurini taliyeye 
harcırah kararnamesinin ahkâmı mevzuası dairesinde 
ve mevkii memuriyetlerinden tayin edildikleri mahal
lere kadar harcırah itası hakkındaki Maliye Vekâle
tinin 9/13 Teşrinisani 1338 tarih ve Muhasebei Umu
miye Müdüriyeti 60311/19051 numaralı tezkeresi ic
ra Vekilleri Heyetinin 16 . 11 . 1338 tarihli içtknaın-
da ledettezekkür berayı tefsir Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı takarrür etmekle ifayı muktezası ile 
neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını istirham 
eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans Kanu
nunun sekizinci maddesinde : îdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanunu mucibince nasıp ve azilleri mahallerine 
ait memurin ile ailelerine her ne suretle olursa olsun 
verilecek harcırahın o vilâyet' veya livanın hududu 
muayyenesini tecavüz edemeyeceği mezkûr ise de bu 
hüküm kanunun ancak teşkilâtı maliye ve idariyesi 
icra edilmiş vilâyat ve elviye hakkında kabiliyeti ic
raiyesi mevcut olup, yoksa meselâ Edirne Vilâyeti 

gibi, henüz istirdat kılınmış olması itibariyle kendi 
sahai hududu dahilinden memur tefrik vej tayinine im
kânı maddî olmayan ve binaberin memuj-larını bizza
rure vilâyatı saire veya merkezden celb j ve istihdam 
mecburiyetinde bulunan mahallere teşnkilinin mak
sadı asliye münafi görüldüğü ve binabferin vilâyatı 
mezkûreye vilâyatı saire memurini inz^batiyesinden 
tefrik ve tayin kılınacak olan memurini jtaliyeye har
cırah kararnamesinin ahkâmı mevzuası dairesinde ve 
mevkii memuriyetlerinden tayin edildikleri mahallere 
kadar harcırah itası hakkındaki Maliye: Vekâletinin 
9/13 Teşrinisani 1338 tarih ve Muhasebtei Umumiye 
Müdüriyeti 60311/19051 numaralı tezkeresi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 16 . 11 . 1338 tarihji içtimaında 
ledettezekkür berayı tefsir Meclisi Âliye takdim kı
lındığına dair îcra Vekilleri Heyeti ; Riyasetinin 
18 . 11 . 1338 tarihli ve 6/1999 numaralı tezkeresi 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Mezkûr Avans Kanununun sekizinci maddesi 
«îdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu mucibince nasıp 
ve azilleri mahallerine ait bilumum memurin ile aile
lerine her ne suretle olursa olsun verilecek harcırah 
vilâyet veya livanın hududu muayyenesini tecavüz 
edemez.» Diye sarahati katiyeyi ihtiva (etmiş olma
sına ve şu, her ne suretle olursa olsun | tabiri tayin 
olunacak memurlar vilâyet ve liva hari|cinde tayin 
edilmiş olsalar bile alacakları harcırahın ancak hu
dudu vilâyet ve liva dahiline münhasır olduğunu mü-
eyyet bulunmasına ve zaten bir liva veyi vilâyet da
iresi dahilinde tayin edilmiş olan memurinin alacak
ları harcırah tayin olduğu mahalden itijbaren dahili 
hesap edilmek kanunî olmasına nazaranj haddizatın
da kanuna böyle bir madde ilâvesine lüzjım olmadığı 
derkâr iken, mezkûr sekizinci maddenin [ tedvininden 
yegâne gaye nasıb ve azilleri mahallerine ait memu
rin her nereden tayin olunursa olunsun kendilerine 
ve ailelerine verilecek harcırahın vilâyet Hududu dahi
line hasredilmesi ile kanunun tefsirine mıkân bırak
mamıştır. Filhakika henüz Teşkilâtı idaıfiye ve mül
kiyesi tekemmül etmemiş vilâyatta ve b^zen tekem
mül eden yerlerde dahi evsafı matlubeyi (haiz memur 
bulunamadığından bizzarur harici vilâyetten memur 
celb ve (tayinine zaruret hasıl olmalkla .beraber me
murin ise bittabi mahalli tayinlerinden itibaren har-

! 
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cırahları dahili hesap edilmedikçe teklif edilen memu
riyeti kabul etmemekte olduklarından bu yüzden mu
amelâtı devlet müteessir olduğu cihetle bu gibi me
murine harcırah kararnamesi veçhile harcırah verile
bilmek için sarahati katiyesi dolayısıyle tefsire mü
sait olmayan maddei mezkûrenin ilgasını mübeyyin 
bir maddei kanuniye tedvininden başka çare olmadığı 
tezekkür olunmuş ve binaenaleyh tanzim olunan mad
de berveçhizîr arz edilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezıt 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Karahisansahip Van 

Mehmet Münip 
Aza 

Elâziz 
Mustafa 

Altmeı Avans Kanununun Sekizinci Maddesini ilga 
Eden Mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı 
Avans Kanununun sekizinci maddesi ahkâmı mülga
dır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

_ Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 
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ASKERÎ FABRİKALARINA AİT MEVADDI İNHİSARI YENİN MALİYE VEKÂLETİNE DEVRİ HAK
KINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/701) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜVAZENEt 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12 . 11 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/5349 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askerî Fabrikalarına ait mevaddı inhisariyenin 

Maliye Vekâletine devri hakkında Maliye Vekâleti 
Celilesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
8 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyurıılmasını ri
ca ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Öteden beri cibayeti rüsum maksadıyle tesis olu

nan inhisarlardan başka emniyet ve asayişi memle
ketle alâkadar olmasından dolayı barut, dinamit gibi 
bir kısım mevad dahi tahtı inhisara alınarak idaresi 
Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesine tevdi 
kılınmış olduğu gibi, işbu inhisarlara zamimeten 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 57 nci mad
desi mucibince tesis olunan her nevi mevaddı infilâ-
kiye ile kapsül gibi, aksamı ve el'âbı nariye istimali 
mücaz rovelverlerin furuhtu dahi tahtı inhisara alın
mış ve bunlara müteallik inhisar muamelâtı dahi 1341 
senesi bidayetlerinde aynı müdüriyeti umumiye tara
fından idare edilmiş ise de bilumum inhisarların te
min ettiği varidatın bütçe itibariyle aynı fasıl dahilin
de tetkik ve mütalâası iktiza eylediği gibi, bunların 
keyfiyeti idaresinin de tevhidi muamelâtın tanzim ve 
tensiki noktai nazarından faydalı görüldüğünden ve 
hazinece zaten tütün, ispirto, tahtı inhisara alınarak 
bir şubei mahsusa marifetiyle idare edilmekte oldu
ğundan Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesin-
ce idare olunan inhisarların da hazineye devri mü
nasip görülerek merbut kanun lâyihası tanzim olun
muştur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 18 Teşrinisani 1341 

Esas Numarası : 1/751 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Askerî fabrikalarına ait mevaddı ijnhisariyenin 
Maliye Vekâletine devri hakkında Başvekâletin 12 
Teşrinisani 1341 tarihli ve 6/5349 numaralı tezkeresi 
ile gönderilip encümenimize havale buyriılan lâyihai 
kanuniye Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri Bey
lerin fikirleri istimzaç edildikten sonra tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi der-
meyan olunduğu üzere inhisarların temin eylediği 
varidatın bütçe itibariyle aynı fasıl dahilinde tetkik 
ve mütalâası iktiza eylediği gibi, bunların keyfiyeti 
idarelerinin tevhidi de muamelâtın tanzim ve tensiki 
noktai nazarından faydalı, olacağından j Hükümetin 
teklifi esas itibariyle kabul edilmiştir. Yalnız devir 
dolayısıyle bu bapta imalâtı harbiyenin |1341 bütçe
sinin (359) ncu faslında mevzu tahsisat bakiyesi ile 
inhisar eşyayı ayniyesinin de ciheti maliyeye devri 
iktiza eylediğinden bu hususu teminen lâyihai kanu-
niyeye bir madde ilâve edilmiş ve birinci maddede 
dahi şekle ait bazı tadilât icra kılınmış Olmakla He
yeti Umumiyeye takdim kılındı. 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata ^luharriri 

Reisi Namlına 

Çankırı İsparta 
Mustafa Abdülhalik Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Sivas 
Ras|m 

Az 
Kuta 

a 
hya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Ga lip 



Hükümetin Teklifi 
Askerî Fabrikalarına ait mevaddı inhisariyenin Ma

liye Vekâletine devri hakkında Kanun. 
Birinci Madde — 1341 senesi Muvazene! Umu

miye Kanununun 57 nci ve Askerî Fabrikalar Bütçe 
Kanununun 3 ncü maddelerinde muharrer mevaddı 
inhisariyenin idaresi Maliye Vekâletine devrolunmuş-
tur, 

ikinci Madde — Maliye Vekâleti işbu mevadda 
ait inhisar muamelâtını menafii hazineye en muvafık 
göreceği şekilde işletmeye mezundur. 

Üçüncü Madde — 1342 senei maliyesi iptidasına 
kadar sermayeye tekabül eden mebaliğ ve beyiyeler 
satış bedelinden tefrik olunarak ita ve mütebakisi 
irad kaydolunur. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun tatbiki ahkâ
mına Maliye Vekili mezundur. 

Beşinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Muvazlenei Maliye Encümeninin Tadili 
Askerî Fabrikalarına ait mevaddı inhisariyenin Ma

liye Vekâletine Devri Hakkında Kanun 
Birinci Madde — 1340 Askerî Fabrikalar Bütçe 

Kanununun üçüncü ve 1341 senesi Muvazenei Umu-
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miye Kanununun 57 nci maddelerinde muharrer me
vaddı inhisariyenin idaresi Maliye Vekâletine devro-
lunmuştur. 

İkinci Madde — Maliye Vekâleti işbu mevadda 
ait inhisar muamelâtını menafii hazineye en muvafık 
göreceği tarzda işletmeye mezundur. 

Üçüncü Madde — 1342 senei maliyesi iptidasına 
kadar sermayeye tekabül eden mebaliğ ve beyiyeler 
satış bedelinden tefrik olunarak ita ve mütebakisi 
irad kaydolunur. 

Dördüncü Madde — İşbu devir dolayısıyle ima
lâtı harbiyenin 1341 senesi bütçesinin (359) ncu fas
lına mevzu tahsisatın tasfiyei hesabat neticesinde te-
beyyün edecek bakiyesi bir faslı mahsus olarak Ma
liye Vekâleti 1341 senesi bütçesine naklolunacağı gi
bi, inhisar eşyası ayniyatı dahi ciheti maliyeye dev-
rolunur. 

Beşinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altıncı Madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
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1341 SENESİ RİYASETİCUMHUR BÜTÇESİNİN 12, 13, 14 ve 16 NCI FASILLARI ARASINDA MÜ-
N AK ALA İCRASINA VE 13 NCÜ FASLININ İKİNCİ MADDESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İLÂ
VESİNE DAİR İDARE HEYETİNİN (2/482) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MUVAZENEİ MA

LİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyeti 17 . 11 . 1341 
Adet : 608 

Riyaseti Celileye 
Reisicumhur Hazretlerinin son iki sene zarfında 

memleket dahilinde icra buyurdukları müteaddit ve 
uzun seyahatler esnasında dairede mevcut altı binek 
otomobili ile bir adet kamyonet muhtacı tamir bir 
hale gelmiş ve bunların esaslı olarak tamirleri zarure
ti hasıl olmuştur. Ve aynı sebeple benzin ve yağ sar
fiyatı da fevkalâde tezayüd etmiş ve binnetice 1341 
senei maliyesi Riyaseticumhur bütçesinin 13 ncü fas
lının ikinci müteferrika ve otomobil masrafı madde
sine mevzu tahsisat bitmiştir. 1341 senesi bidayetinde 
kışın devamlı ve şiddetli olması ve daire şuebatının 
müteferrik binalarda bulunması ve ekseriya geceleri 
de çalışılması gibi esbaptan dolayı aynı bütçenin on 
dördüncü faslının ikinci tenvir ve teshin maddesinde
ki tahsisatın da kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. 

Esbabı maruzaya binaen senei mezkûre bütçesi
nin 12 nci faslının birinci memurin maaşatı madde
sinden tasarruf edilen iki bin yedi yüz ve on altıncı 
tahsisatı fevkalâdei şehriye faslında mevcut 4 185 
lira ki, cem'an 6 885 liradan iki bin lirasının 14 ncü 
faslının ikinci tenvir ve teshin maddesine ve bakiye 
kalan 4 885 lirasının da 13 ncü faslın ikinci mütefer
rika ve otomobil masrafı maddesine münakalesi ve 
işbu maddeye de ayrıca on bin lira tahsisatı mun
zamına itası için zîrdeki kanunun kabulünü arz ve 
teklif eyleriz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
Sivas Mebusu İstanbul Mebusu 

Rasim Ali Rıza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

34 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
1341 senesi Riyaseticumhur bütçesinin 12 nci fas

lının birinci maddesi ile 16 nci faslından cem'an 
6 885 liranın 13 ve 14 ncü fasıllarının ikinci madde
lerine nakline ve 13 ncü faslın ikinci maddesine 
10 000 lira tahsisatı munzamme ilâvesine mütedair 

Heyeti İdarenin 17 . 11 . 1341 tarihli ve 608 numa
ralı teklifi kanunisi encümenimize havale buyurul-
muş olmakla tetkik ve müzakere edildi. Heyeti İda
renin dermeyan eylediği esbabı mucibe encümeni-
mizce de muvafık görülmüş olmakla lâyihai kanu
niye şekle ait bazı tadilâtla kabul edilerek Heyeti 
Umumiyeye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Namına 

Çankırı İsparta 
Mustafa Abdülhalik Mükerrem 

Aza Aza 
İstanbul Diyarbekir 

(Hini imzada bulunmadı) Şeref 
Ali Rıza 

Aza Aza 
Sivas Konya 

Rasim Kâzım Hüsnü 
Aza Aza 

Kütahya Maraş 
Mehmet Nuri Mithat 

Aza 
Niğde 
Galip 

İdare Heyetinin Teklifi 
Madde 1. — 1341 senei maliyesi Riyaseticumhur 

bütçesinin 12 nci faslının birinci memurin maaşatı 
maddesinden 2 700 ve 16 nci tahsisatı fevkalâdei 
şehriye faslından 4 185 lira ki, cem'an 6 885 liradan 
2 000 lirasının 14 ncü faslının ikinci tenvir ve teshin 
maddesine ve 4 885 lirasının 13 ncü faslının ikinci 
müteferrika ve otomobil maddesine naklolunmuştur. 

Madde 2. — Mezkûr bütçenin 13 ncü faslın ikin
ci müteferrika ve otomobil maddesirie 10 000 lira 
tahsisatı munzamme ita kılınmıştır. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ta
rafından icra olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
1341 Riyaseticumhur bütçesinde münakale icra

sına ve tahsisatı munzamme itasına dair kanun. 
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Birinci Madde — 1341 senesi Riyaseticumhur 
bütçesinin 12 nci faslının birinci memurin maaşatı 
maddesinden 2 700 ve 16 ncı tahsisatı fevkalâdesi 
şehriye faslından 4 185 lira ki, cern'an 6 885 lira bit-
tenzil 2 000 lirası 14 ncü faslın ikinci tenvir ve tes
hin maddesine ve 4 885 lirası dahi 13 ncü faslın ikin
ci müteferrika ve otomobil maddesine naklolunmuş-
tur. 

Üçüncü Madde — Mezkûr bütçenin 13 ncü faslı
nın ikinci müteferrika ve otomobil maddesine 10 000 
lira tahsisatı munzamme ita kılınmıştır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 
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