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Birinci Celse 

Kâzım Paşamn tahtı riyasetierinde inikat ederek 

Zaptı Sabık Hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı va

ride hakkında icabeden muamele ifa olundu. 
Kastamonu Mebusluğuna intihap olunan Ali Naz-

mi Bey hakkında dördüncü şube mazbatası okuna-

Sayfa 
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huriyeti memurini mümasilesine ifa edilmekte 
olan mütekabil muamele veçhile muafen imra-
n hakkında (1/780) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanîni Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. 41:43 

5. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde 
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mezkûr lâyihanın bir an evvel müzakeresine 
dair Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Beyin, 
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6. — Tapu Daireleri hududu haricindeki 

emvali gayrımenkuleye ait muamelâtı tasarru-

fiyenin sureti icrasına dair (1/773) numaralı 

kanun lâyihası ve Tapu encümeni mazbatası. 44:45 

rak kabul edildi ve kendilerinin tahlifi icra kılındı. 
Müteakiben Muhamat Kanununun bazı mcvadım 
muaddel kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek 
bir madde aynen, bir madde tadilen kabul ve bir 
madde tay, üç madde de encümene iade olundu ve 
Pazartesi günü saat on dörtte toplanılmak üzere cel
se tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık hülâsası aynen kabul edil
miştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Kara'^isarısalıip), Kâzım Bey (Denizli) 
• 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. . 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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2. SUALLER 

/ . — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin, kibrit 
inhisarı şirketinin Kars'a kibrit göndermemesi esba
bına dair şifahî sual takriri. 

REİS — Maliye Vekâletine havale olunmuştur. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Diyarbekir Mebusluğuna intihap olunan İb

rahim Tali Beyin, Mazbatası (31525) 
REİS — Üçüncü Şubeye havale edildi. 

Lâyiha 
1. — Veraset ve İntikal Vergisi hakkında Başve

kâletten gelen Kanun lâyihası (1/810) 

REİS — AdBye, Kavanîn ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

Teklif 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Mahsulâtı 

arziye Vergisi Kanununun ikinci maddesinin dakik 
hakkındaki fıkrasının tadiline dair teklifi kanunisi 
(2/525) 

REİS — Lâyiha. Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbata 

/ . — Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasar-
rufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadaranın 
fotoğraflarının ilsak olunmasına dair. (1/711) numa
ralı kanun lâyihası ve Tapu Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkere 
/ . — İstiklâl muharebatı malullerine mükâfatı 

nakdiye itasına mütedair 397 numaralı kanunun bi
rinci maddesine tevfikan tanzim olunan sekizinci 
defterin gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/526) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR : 

2. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; Me
murin kooperatifi hakkında Ticaret Vekâletinden su
ali ve vekil Ali Cenanı Beyin şifahî cevabı: 

Riyaseti Celileye 
Resmen teşekkül etmiş olan kooperatif sermayesi 

malumdur. Bu sermayenin elli bin lirası Meclis ta
rafından iştirak suretiyle verilmiştir. Bu kadar külli 
bir sermaye ile teşekkül etmiş olan kooperatif şim
diye kadar Meclis azasının her birine ancak bin okka 
odun verebilmiştir. 

Havayıcı zarariyei umumiyenin ucuz ve vaktinde 
tedârik ve itası için teşekkül etmiş olan mezkûr şir
ketin bu hali muvaffakiyetsizliğe ve paranın hüsnü 
istimal edilmediğine delâlet eder. Binaenaleyh şirke
tin istikbali hakkında Ticaret' Vekâletinin izahat ve 
teminat itasını teklif ederiz. 

26 . 12 . 1341 
Siverek Muş 
Kadri Ali Rıza 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Memurin kooperatifin sual sa
hiplerinin söylediği tarzda mevkii mütezelzil ve mu

vaffakiyetsizliğe uğramış değildir. Filhakika odun tev
ziatı biraz müşkülâta maruz kaldı. Müteahhit ifayı 
taahhüt etmedi. Ancak bir milyon sekiz yüz bin okka 
verebildi. Amele noksanından bahsederek taahhüdü
nü ifa etmedi ve başka bir müteahhit bulduk. O mü
teahhit şimdi odunları gönderiyor. Altı bin lira de
pozit verilmiştir. Dört bin lira da elinde vardır. Da
ha on bin lira da zarar ve ziyan dava ediyor. Koo
peratif bu yeni müteahhide yirmi para fazlasiyle ver
di. Eski müteahhidin matlûbu ve teminat akçası bu 
farkı fiyat ödeyecektir. Binaenaleyh yeniden gelen 
odunları eski fiyat üzerinden tevzi ettiriyoruz. 

Kooperatifin diğer muamelâtına gelince: Üç ay 
içinde yüz on beş bin liralık sarfiyat yapmıştır. Kâ
nunuevvel hesabım daha çıkarmamışlardır. Hesabı 
çıkarmakla uğraşıyorlar. Dört aylık blânçoyu neşret
tireceğim. Kooperatifin bulunduğu bina gayet dar ol
duğu için alış verişte müşkülât görüyor. Yedi bin li
raya dört yüz metre murabbamda bir arsa almıştık. 
Bu arsanın üzerine baharda bina yapılacaktır. Altı 
depo olacak, üzeri iş mahallî olacak. Yalnız bu ar
sanın bugünkü kıymeti kırk bin liradır. Yed?' bin 
liraya alınmıştır. Bugün kırk bin lird tahmin ediyor-
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lar, hatta daha fazla diyorlar. Fakat ratlbaîâğa olma
sın diye bıı kadarcık söylüyorum. 

YUSUF BEY (Denizi!) — Arsayı saüp sermaye
ye ilâve etmeli. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (De
vamla) — Bidayetinde çok masraf etmemek için az 
memur kondu, binayı biraz dar tuttu, tevziatta müş-
kilât oMıı. Hatta bugün gülenler bile beklemeye mec
bur oluyorlar. Onun iç^n yem bir bina tutaeaklar-
dar, ihzarı ile meşguldürler. Bugünkü binaya başka 
bir talip vanhır. Onu verecekler, daha büyük bir bi
naya ihtiyaç vardır, fakat asıl ümidimiz yeni bina-
nm inşa edrlmesindedir. Dört ay zarfında bundan 
fazla tekemmül etmesine imkân yoktur. Ümit edi
yoruz k! Heyeti Celilenin arzu ettiği şekilde bir mu
vaffakiyet gösterecektir. Sermayesinde bir tehlike ol
madığı lıesap'ariyle meydandadır. Hatta Heyeti Celi-
(enizden onun meclisi idaresinde bulunan arkadaşla^ 
muz vardır, onlar dalma nezaret altında bulunduru
yorlar. Binaenaleyh böyle bir tehlikeden haberdar 
değiliz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — İşitiyorum 
M, ikraz varmış. Bugün eşya üzerinde sermaye mü-
teilavil deg.'Idir. Sonra gecesi ayda bin lira zarar ver-
Ksşş. Bu iki suale cevap isterim. 

TİCARET VEKÎLÎ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, bin lira ziyan olmaz. Bu mües
sese hiç bir zaman' zarar etmez. Kânunuevvelin he
sabı çıkmamıştır. Bin lira değil, yüz kuruş biîe za
rar yoktur. 

İkraz muamelesine gelince: Eğer memurların odun, 
kömür bedeli ise, eğer bu matlubattaa bahsediyorlarsa, 
tabiî bu vardır. Memurlara bîr suhulet göstermek el
bette lâzımdır. Başka bir ikraz yoktur. Avans sure
tiyle odan, kömür parasından memurin üzerinde 
matluhat vardır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Efendim! 
Malumu âliniz epeyce zamandan beri huzuru âlini
ze çıkmadım. Bu çıkıştan maksadım bir suizan ima 
etmek değildir. Yalnız kooperatifin sureti teşekkülü 
malumu âlinizdir. Ankara'da pahalılıkla mücadele 
etmek üzere bir kooperatif teşkili îâzım olduğu an-
laşıklı ve bu bir kanunu mahsus ile teşkil edildi ve 
memurların maaşmdan keserek bu sermayeyi temin 
ettiler. Hatta Meclisi Âli azası da dahil olmadığı hal
de onlardan da bu parayı aldılar ve ben de maal 
memnuniye bu yüzelli lirayı verdim. Çünkü bu mem
lekette kanun şeklinde veyahut da fikir ve prensip 
şeklinde ilân ettiğisiniz- her şeyin rehberi biz olmak-
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hğmuz lâzım gelir. Bunun karşısında büyük bir en
dişe ile bu suali sordum ki, iktisat sahasında müca
dele için rehber olan Meclisi âli, acaba iflâs karşı
sında kalırsa, memlekette şirketleri tesis için teşvi-
kîîtîa bulunulduğu zaman ne diye devam edebilecek
tir? Diyecekler ki efendiler, siz üz yüz bin lira ile bir 
V.M'.eî tes;s etiniz, fakat işte iflâs etti. Gözünüzün 
"•a'iinde başaramadınız. Endişem bundan ibarettir, 
'.•^şka bir şey yoktur. Hali hazır düsturumuzdur. 
«İştir kişinin ayinesi lâfa bakılmaz» şirketin binası 
tutuldu, eşyası geldi, bendeniz de uğradım. Bugüne 
kadar oradan üç şişe maden suyu aldım. Sebebi is
tikbalini emin göremedim. Eski bayilerimi de gü
cendirmek istemedim. 

TUNALÎ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Fakat ben 
akş veriş ediyorum. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Sen her gün 
lâf söylersin, fakat manası yoktur. 

İşte birkaç soba borusu, on okka domuz sucuğu, 
şundan bundan ibaretir. Rica ederim efendiler, ne
rede gördünüz ki yüz elli bin lira sermayesi olan bir 
şirketin bu kadar eşya ve havayıcı zaruriyesi olsun? 
Bandan dolayı şirketin istikbalinden emin değilim. 
Sonra sordum. Fakat Vekilin izahatında teminat 
yoktur. İkraz yoktur dediler, fakat katî söylemediler. 
Belki memurlara şöyle böyle vardır dediler. Fakat 
benim işittiğim, küîlî miktarda ikraz vardır. Serma
ye eşya üzerinde mütedavil değildir. İkraz vardır, 
banka muamelesi yapılıyor. Bendeniz bu takrirle Ti
caret Vekilinin mevkiini sarsmak istemediğim için
dir iki kendisinden gayet samimî, gayet teminatlı söz
ler dinlemek isterdim. 

Kendisi buraya çıktığı zaman sanki şöyle böyle 
kendisine rekabetle söylenmiş gibi, bir şekilde cevap 
verdiler. Beni temin etmeyen sözlerle buradan indi. 
Bendeniz istiyordum ki efendiler, her ay teftişler ya
pılmaktadır. Teftişlerin neticesi budur. Filân ayın 
kârı budur. (Yüz elli bin liranın her ayda getirdiği 
nÜRia budur. Masrafımız budur. (Bravo sesleri) Elin
de bir kâğıt olmadığı halde ceffelkalem söyledi. İs
terseniz budur, istemezseniz gene budur dediler. Biz 
böyle istemiyoruz efendiler. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim! Koo
peratif Şirketi her hangi bir şirket gibi müessesei 
maliyedendir. Meclisi Âliden herhangi bir azanın 
alâkası ve hissesi olabilir. Bir hissedar olmak Meclisi 
Âlide sual takririne müsaade teşkil etmez. Bu sual 
takriri de burada ne okunabilir, ne de... (Gürültü^ 
ler) 
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KADRİ AÎÎMET BEY (Siverek) — Hissedarlık 
için değil, bir ticaret meselesidir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi-
anîep) — Efendim! Kadri Beyin arzu etikleri şekil
de burada söz söylemeyi münasip görmedim. Çüüfcü 
Heyeti Ceîiîeain vaktini izaa eder diye telâkki ettim. 
Heyeti Celile azasının hepsi bu şirketin azasıdır. Ya-
İu?da şirketin heyeti umumiyesi toplanacaktır. Ora
da bütün hesabata bakılacaktır. Hatta bilançoları 
neşrettireceğiz. Burada defterleri geitrip de filân ay 
şu kadar masraf etmiştir, memurların maaşı bu ka
dardır diye ben Heyeti Celileyi işgal etmek isteme
dim. Teminata gelince, istediğiniz teminatı vereyim. 
Bu müessese yaşayacaktır ve muvaffak olacaktır. 
Buraya defterleri getirip de size defterleri mi ibraz 
edeyim? 

3. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; şimendifer yol
cularına gösterilen kolaylığın vapur yolcularına da 
teşmili imkânı ve Ankara'da memurin için iktisadî 
haneler inşası hakkında Dahiliye Veladetinden suali 
ve Vekil Beyin şifahî cevabı : 

Riyaseti Celiîeye 
2 Kânunievvel 1341 

Atideki iki meseleye Dahiliye Vekili Beyefendi
nin şifahen cevap vermesini rica ederim. 

1. Yolcuların hüviyetini tetkik için polisçe şi
mendiferlerde gösterilen kolaylığın münhasıran Türk 
limanları arasında sefer yapan vapur yolcularına da 
gösterilerek kış günlerinde halkın kayıt bahanesiyle 
iskelelerde kalmasına imkân bırakılmaması mümkün 
değil midir? 

2. — Ankara'daki memurin için iktisadî haneler 
inşaası ile burada istikrar ve refahlarının ve binneti-
ce Hükümetin muvaffakiyetinin temini nazarı dik
kate alınmış mıdır? 

Karesi 
Vehbi 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim! Deniz seyahati yapacak yolcuların polis
çe tetkik ve muayenesi gümrük mahallerinde yapı
lır. Bittabi her vapura polis memurunu koymak ve 
uzun seyahatlere polisi terfik ettirmek mümkün ol
madığı için muayenenin bu şekilde yapılması zaruri
dir ve bu yolcuların aleyhinde müşkülâtı dai değil-
dir . 'Gümrük muamelelerinin yapıldığı yerlerde polis 
muamelesi de yapılmaktadır. 

İkinci mesele Şehremanetine geçen se
ne verilen para ile yapılan işlerin hesa
bı, şehrementî için para istediğimiz zaman 

tefsllâti ile arz edilecektir.' Şehdemaneti arza 
zaman teTsilâb ile arz edilecektir. Şehremaneti arzu 
edildiği şekilde yardım görürse, menimin için beş 
yüz bin liralık ucuza çıkar ve 3, 4 bin lira arasında 
mal olur sıhhî evler yapmak niyetindedir ve bu ev 
Serin bedel-ni de memurinin yirmi senede maaşaîm-
dan kat etmek suretiyle tesviyesini de derpiş etmiş
tir. Bu yolda maruzatta bulanacağız. Gelecek sene 
Şehremaneti için İstenildiği kadar tahsisat alınabi
lirse... 

VEHBİ BEY (Karesi) — İkinci sual kâfi. Fakat 
birincisi halikında maruzatta bulunacağım. 

Efendim izah ve tefsire lüzum yoktur Türkiye 
Cumhuriyeti dahilindeki her Türkün Türkiye dahi
linde istediği yere gitmek kendi hakkıdır. Bu vatanı 
kendi kanı ile silinmiştir ve sulamaya mecburdur. 
Vatan bahçesinin her tarafında dolaşmak hakkıdır. 
Nasıl karalarda denizlerde de bilhassa marmara gibi 
havuz olan yerlerde bilâsual gezmek halikıdır. Koç-
hfsar gölünde bu gölden karşıya nasıl geçiyorsa, 
Bfanyas, Uluabat, Burdur göllerinde bir sahilden di
ğer sahile nasıl geçiyorsa, haritası içinde bulunan 
kendi vatanı dahilindeki mannaranın bir sahilinden 
diğer sahiline keza böylece geçebilir. Kazalik İz
mir Vilâyetinin Foçasından kalkıp İzmir'e gidebilir. 
İzmir'den kalkar, Antalya'ya gidebilir. İstanbul'dan 
kalkar Trabzon'a gider. Bendeniz de Vekil Beyefen
dinin fikrine iştirakle memleketimizin geçirmekte ol
duğa büyük inkilâp dolayıslyle gerek dahilden ve ge
rek hariçten bir çok entirikaîarm dönmekte olduğu
na ve bunun için tedabiri fâzirae icabettiğine kaniim. 
Fakat acaba bu tedabir, bugünkü tedabir midir, bu-
3-inkü alman tedabir maksadı temin eder mi? Haşa!.. 
Yalnız namuslu ve Hükümete favkaîâde muti olan 
esini üzülüyor. 

Bendeniz size tasvir edeyim. Herhangi bir zat 
1 isa'dan kalkacak, İstanbul'a gelecek, Karamürsel' 
'en kalkacak, İstanbul'a gelecek, İzmit'ten kalkacak 
Gİaîibuî'a gelecek. Eğer Bursalı kalkar Bilecek'e ge-

ı*r, Karaköy'e gelir, orada trene biner İstanbul'e ge
lirse, Haydarpaşa'dan scllemehüsseiam İstanbul'a gi
der. 

İzmitli d&îizden binerse başka muameleye maruz 
isahr. Karadan binerse sorgu, sual yok. İzmirli Güî-
?emaî Vapuruna biner, İsmeîpaşa Vapuruna biner 
gelirse, başka muamele yapılır. Eğer karadan Af-
yonkarahisar tarikiyle dolaşır gelirse başka muame
le. Bir kere ba itibarla elyevm dahi mantıksız bir ha
rekettir. İkinci ciheti maksadı temin ediyor mu? Ya-
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ni canileri, casusları, inkılâp aleyhtarlarını ve vasıta 
ile elde edebilir miyiz? Haşa. Bu da idarî bir ted
bir değildir. Meselâ gelmiş Bandırma iskelesinde, İz
mir Rıhtımında duruyor. Polis Efendi küçücük ku
lübenin içine girmiş. İhtiyar İcadın hüviyet varakası
nı vermiş, bakıyor, yazıyor, yüzünü gördüğü yok, ne 
kadının ne erkeğin yüzünü gördüğü yok. Yalnız def
terine yazıyor, onun mudur değil midir, onu da bi
len yok. Deftere yazıyor, sonra İstanbul'a nereye gi
diyorsunuz, filân yere gidiyorum. Onu da ifadei mü-
cerredesine binaen yazıyor. Tabiî orada şahit, ispat 
dinleyecek değilya, onu da bırakıp gidiyor. Kadın, 
çocuk hepsi önünde gene kotraya koyun doldurur gi
bi dolduruyoruz. Orada dikiliyorlar. Polisler gene 
aynı veçhile elde kâğıtları uzatıyor. Ananın, baba
nın adım yazıyorlar, nerede kalacaksın, filân yerde 
o kadar. İşte arz ettiğim maksattan bunlar temin
den çok uzaktır. Yalnız o namuslu olan kısım ora
dan kaçamaz, çıkamaz. Bunlar hakkında tatbik olu
nur. Şimdi bir caniyi düşünün, bir casusu düşünün. 
Vapur veyahut şimendiferden her taraf asude oldu
ğu bir zamanda amele kıyafetinde olarak çıkıyor, 
sellemehüsseiâm geçip gidiyor. Her vakit her seyaha
timde görüyorum ve hiç kimse farkında değil, vapur
dan, yolcu karşılıyormuş gibi çıkıyor. Bunun gibi Hü
kümetin emrine itaat etmeyenler serbestçe çükıyor-
lar. Edenler ise çıkamıyorlar ve arz ettiğim şekilde 
polis efendi yolcunun anasının, babasının ismini ve 
tarihi tevellüdünü ilh... Kaydetiriyor. Fakat bunla
rın ne yüzünü görüyor, ne de başka kimse farkında 
oluyor. Polis efendi elindeki kâğıt üzerine ister o 
kimsenin olsun, ister olmasın yazıp eline veriyor. 
Bendenizce Hükümetin tekayyüt etmesi, uyanık bu
lunması vazifei esasiyesidir. Uyanık bulunmazsa tabiî 
Meclisi âlinin itimadına lâyik değildir. Biz Hükü
metin uyanık bulunmasını ve memleket içinde hıya
net edeceklerin, denaatte bulunacakların şiddetle ta
kip edilmesini istiyoruz. Fakat böyle takibat ile erba
bı namus rencide edilmektedir. 

Bütçemizde milyona yakın tahsisatı mesturemiz; 
vardır. Taharri memurları bihakkın taharri memuru 
olsun. Karşıdan baktığı zaman şu adam canidir, ka
tildir desin. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Röntgen mi bu?... 

VEHBİ BEY (Devamla) — EfendSm! Takayyü-
dattan maksat da budur. Yoksa erbabı namusu ren
cide etmek değildir. Bu suretle polis hafiyeleri istih
dam etsin, sivil istihdam etsin. 

YUSUF BEY (Denizli) — Hafiyeliği lâğvettik. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Tabiî ismini lâğvetti
niz, fakat vazifesi mevcuttur. Vekil Beyefendi, po
lis istihdamım muciptir, diyor. Zaten vapurlarda po
lis bulunuyor. Mudanya'dan biniyor, İstanbul'a ka
dar bir polis geliyor, hem de resmî olarak bulunu
yorlar. Yahut Bandırma'dan biniyor İstanbul'a ka
dar geliyor, resmî olarak vapurun içinde bulunu
yor. Bir iki tane de sivil polis bulunsun ve sonra yal
nız şimendiferlerde yolcuların kayıtları alınmak su
retiyle iktifa ediyorlar. İstasyona gelince yolcular 
beklettirilmiyorlar. Bu vapur yolcularının beklettiril-
mesinin bugünkü tatbikat itibariyle arz ettiği gibi bir 
kere faydası yoktur. Çünkü karadan gidersen müş
külât yoktur. Denizden gidersen bu müşkülât var
dır. Bilhassa Bandırma'dan, Mudanya'dan, Karamür
sel'den, Amasra'dan, Sinop'tan şuradan buradan ha
reket eden vapurların göke uçmasına imkân yoktur. 
Behemahal İstanbul'a geleceklerdir. Hariçten başka 
kimsenin inmesi binmesi imkânı yoktur. Halbuki şi
mendifer istasyonlarında iniyor, biniyorlar. Onun 
için bendeniz vekil beyefendiden rica ediyorum, bu 
gibi şeyler tazyikten ibaret kalıyor. Binaenaleyh fay
dası görülmeyen ve halkı iz'aç eden bu usulü kaldır
sınlar. 

Binalar meselesine gelince: Kendilerine teşekkür 
ederim. Bugün yapılan binaların aleyhinde değilim. 
Mademki burasını merkez ittihaz etik, bu memlekete 
ne sarfedersek yerindedir. 

Buna taraftarım. Mademki bir merkez itihaz et
tik ve ilâmaşallah merkez olarak kalkacaktır; bu 
merkezi imar etmek bizim borcumuz. Fakat beş yüz 
bin lira ile yüz ev yapacağımıza... Bugün Ankara'nın 
nüfusu otuz binden seksen bine çıkmıştır diyorlar. 
Elimizde bir istatistik yok ki doğrusunu bilelim. İfa
de böyle. Elli bin nüfus daha fazlalaşmıştır. Elli bi
ni bağlara ve evlere taksim edelim. Otuz bini kalı
yor. Beş nüfuslu bir hane addedelim. Halbuki Anka
ra'da evliye nazaran bekâr daha fazladır. Demek 
oluyorki dört bin eve mukabil yüz ev yapılıyor. Böy
le yüz senede bu müşkülât ref edilmez ve yirmi üç bin 
liraya, on beş bin liraya asgarî dokuz bin liraya ev 
almak ancak alabilecek zevatın kârıdır. Hatta orta 
halli memurlara yüksek derecedeki devair rüesasına 
dahi birer mesken temin etmez. Daha basit kıtada 
evler yapılacak olursa daha iyi olur, vekil bey vaad 
buyuruyorlar, teşekkür ederim. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Müzakere edilecek mad
deden evvel bir şey arz edeceğim. Aşairi seyyarenin 
iskânları hakkında Denizli Mebusu Yusuf ve Necip 
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Ali Beyler tarafından Meclisi Âliye bir lâyiha tevdi 
edilmiş idi. Dahiliye Encümenine havale buyuruldu. 
Fakat on beş gün zarfında Meclisi Âliye getirilmesi 
de takrir edilmiş idi. Halbuki Encümenimize verilen 
malumata nazaran Hükümet tarafından birtakım ah
kâmı şamileyi havi bir iskân kanunu yapılmıştır. 
Derdesti takdimdir. Bu kanunla o kanunun çok ir
tibatı ve münasebeti vardır. Birlikte tetkik edilecek 

3. — MÜZAKERE 

REİS — Efendim! Ruznamemizin birinci madde
sindeki Muhamat Kanununun bazı mevaddı encüme
ne havale edilmişti. 

Halbuki encümen tarafından tehiri müzakeresi 
ci maddedeki lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

1. — Gümrüklerce saati mesaî haricinde istih
dam edilen memurine gümrük Kanunu mucibince 
verilecek ücreti mesaiye dair (2/553) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Kavanîni Ma
liye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 62 nci 
maddesine müzeyyel Kanun 

Madde 1. — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Ka
nununun 6 2nci maddesinde muharrer mesai ücret
leri dörder misil tezyit edilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümen biraz iza
hat versin efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, 1334 Gümrük Kanununun sureti tatbiki şu
dur. Muamelâtı cariyeyi teshil için saati mesaî hari
cinde, iktiza eden memurini rüsumiye daima güm
rüklerde bulunur. Vapur gelir, vapur hareket edecek, 
tahmil ile meşguldür. O kanun mucibince saati me
saî haricinde çalışan memurlara bir ücret verilir. Bu 
ücret o kanunda yirmi ilâ yirmi beş kuruştur. Bu üc
retle gece yanlarına kadar memur bulundurmakta 
müşkülât çekiliyor. Bir memur buna razı olmuyor. 
Eski rayice göre yapılmış bir tarife üzerinden, bugün 
saati mesaî haricinde çalışan memurine para verme
nin imkânı yoktur. O kanunda muharrer olan ücrete 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

ve Meclisi Âliye arz edilecektir. Müddet münkazi ol
duğu için Encümen Heyeti Celileyi haberdar etmeyi 
muvafık gördü. Onu arz ediyorum. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bendeniz de muvafa
kat ediyorum efendim. 

REİS — O halde iki kanunu beraber müzakere 
edeceğiz. 

EDİLEN MEVAD 

dört misli zammediliyor, bu para ile saati mesaî ha
ricinde gece yarılarına kadar memurları çalıştırıyo
ruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu ücreti tüccarlar ver
miyorlar mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu kanunu tüccarın > musırren müracaatları üzerine 
teklif ediyoruz. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bura
da memurin 4,5 saat çalıştırılıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Saati mesaî Heyeti Vekile karan ile tanzim edilir, 
yaz ve kış mesaîsi olmak üzere iki defa tertip edilir 
ve Heyeti Vekile karariyle olur efendim. Bu kanunu 
doğrudan doğruya erbabı ticaretin müracaatı üzerine 
yapmışızdır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? Ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani saati mesaî hari
cinde ücretleri tüccar verecek değU mi efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tüccar verir efendim, bütçeden verilmez, o ücret 
1334 tarihli kanun mucibince istiyfa edilen ücret
tir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Saati 
mesaî tespit edilmiş midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Elbette efendim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Kaç 
saattir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yedi buçuk saattir. 9,5'tan 12'ye 1 - 6'ya kadar ça
lıştırılır. 

Madde 2. — İşbu maddei müzeyyele neşri tari
hinden itibaren tatbik olunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
an... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaklırsm... Etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye koyacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Tayini esamiye hacet yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bütçeye taalluku yoktur. 

REİS — Herhangi bir adamdan alınması lâzım 
gelen resmin tezyidi demektir. Onun için tayini asa
mı ister. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya, Letu-
anya Hükümetleri arasında akt ve imza olunan mu
hadenet ahitnamelerinin tasdiki hakkında. (1/612, 
1/613) numaralı kanun lâyihaları ve Hariciye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS —• Ruznamenin üçüncü maddesine geçiyo
ruz. Efendim, üçüncü maddedeki lâyihanın müstace-
len müzakeresi hakkında Encümence bir teklif var 
mıdır? 

HARİCİYE ENCÜMENİ NAMINA MUHTAR 
BEY (İstanbul) — Hayır efendim, müstaceliyetine ait 
bir şey yoktur. 

REİS — O haldeki iki defa müzakere edeceğiz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zaten mu

ahede bir defa müzakere edilir. 
REİS — Fakat müstaceliyet kararları alınmadık

ça daima iki defa müzakere edilir. Birinci Müzake
resinde tadil teklifleri verilir, encümene gider, en
cümen tadilâtım yapar. Badehu ikinci müzakeresin
de kabul olunur. 

MUHTAR BEY (İstanbul) — Bunların tadiline 
imkân olmadığı için bir kere müzakere edilir. 

REİS — Müstaceliyet kararı olmadıkça iki defa 
müzakere olunur. Yalnız Bütçeye ait kısım bir defa 
müzakere olunur. 

MUHTAR BEY (İstanbul) — O halde Encümen 
müstaceliyetini teklif ediyor efendim. 

REİS — Efendim! Lâyihai kanuniyenin müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkımda söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri.) Heyeti umumiyesini kabul 
edip maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Birinci madde okunacak. 

(7) (Zaptın sonuna merbuttur) 

j Türkiye ile Finlandiya Arasında Münakit Muadenet 
Muahedenamcsinin Tasdikine Dair Kanun 

Madde 1. —• Türldye Cumhuriyeti ile Finlandi
ya Cumhuriyetinin salâhiyattar murahhasları arasın
da 1924 senesi Kanunuevvelinin dokuzuncu günü 
Varşova'da âkit ve imza olunan muhadenet muahede-

j namesi Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik 
olunmuştur. 

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

Madde 2. — İşbu maddei kanuniyenin icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsm... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
vaz edeceğim» 

REİS — İkinci lâyihai kanuhiyeye geçiyoruz. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edip maddelere 

i geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
1 etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

i Türkiye ile Lettonya Arasında Münakit Muhadenet 
j Muahedenamesinin Tasdikine Dair Kanun 

I Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lettonya 
I Cumhuriyetinin salâhiyattar murahhasları arasında 
I (1925) senesi Kânunusanisinin üçüncü günü Varşo-
I va'da âkit ve imza olunan muhadenet muahedena-
| mesi Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olun-
| muştur. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 

i edilmiştir. 
I Madde 2. — İşbu maddei kanuniyenin icrasına 
i İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
I REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Kabul etmiyenkr el kaldırsm... Kabul 
I edilmiştir. 
I Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
I reye vazedeceğiz. 
I Üç kanunu birden reye vazediyoruz. Kabul 
I edenler beyaz, kabul etmiyenter kırmızı rey verecek-
I Serdir. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz, rey 
I kutuları gezdiriiecektir, biz müzakeremize devam 
I edeceğiz. 
i 3. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Hizmeti mak-
I sureye tabi muallimlerin dokuz aylık vazifei askeri-
I yelerini iki sene zarfında ifa etmelerine dair (21488) 
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numaralı teklifi kanunîsi ile Maarif Encümeni maz
batası ve reddine dair Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası. (1) 

REİS — Mazbata okunacak. 
(Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası okun

du.) 
REİS — Bu hususta verilmiş bir de takrir var

dır arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin dördüncü maddesindeki hizmeti 

maksureye tabi muallimlerin askerliği hakkındaki 
kanunun müstacelen müzakeresini tekîif eylerim 
efendim. 

Urfa 
Refet 

REİS — Müstaceliyet takririni kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Paşa 
Hazretleri! Encümen mazbatası reddi mutazammm-
dır. Reddi kabul edilmezse yani mazbata kabul 
editmiyecek olursa ondan sonra müstaceliyet takri
ri reye vazedilebitör. 

REİS — Tamamdır efendim, mazbata reddi mu-
tszammındır. Eğer red teklifi kabul edilmez ise mü
zakere sırasında müstaceliyetini reye vazederiz. 

REFET BEY (Urfa) — Efendim, bu kanunu 
teklife saik olan, memleketin her tarafında görülen 
ve Heyeti Celiienizce malum olan hakiki bir ihtiyaç 
ve zarurettir. Bu ihtiyaç ve zaruret olmasa idi şüp
hesiz böyle bir kanunun teklifi cihetine gidilmezdi. 
Bu sene tatilde gezmiş olduğum on beş vilâyette bu 
ihtiyacı gözümle gördüm ve onun için bu kanunu 
teklif ettim. Askerlik mukaddes bir vazifedir. Her 
Türk, her muallim bu mukaddes vazifeyi, bu şerefli 
vazifeyi seve seve yapar ve yapmaktadır. Hiç bir 
Türk, hiç bir muallim memleketin emri müdafasına 
matuf olan bu mukaddes vazifeyi ifadan çekinmez 
ve şimdiye kadar çekinmemiştir. Ancak mukaddes 
bîr vazife ifa edilirken onun yanında onun kadar 
mühim ve belki geri kalan memleketimiz için en 
mühim ve hayatî olan bir vazifenin ihmali tecviz 
edilemez. Memlekette her iki mukaddes vazifeyi 
aynı ehemmiyetle ve aynı suretle telâkki etmek lâ
zımdır. Memleketimizde maarifin ne kadar geri 
kaümış olduğunu tetkik edebilmek için nüfusumuza 
muadil olan Çekoslovakya Cumhuriyetinin maarifini 
tetkik edelim. Orada on beş milyona, yakın nüfus 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

vardır. Bizim de mektum nüfusumuzu ilâve etmek 
lâzım gelirse nüfusça on beş milyondur. Orada, 
yirmi bin mektep vardır. On bir bin beşyüzü kadın 
olmak üzere otuzyedi bin iptidai muallimi vardnv 
Buna mukabil bizde dört bin yedi yüz iptidai mek
tebi vardır. Muallim mevcudu ise ecnebi ve ce
maat mektepleri de dahil olduğu halde on iki bin
dir. Bunun iki bini ecnebi mekteplerindedir. Mü
tebaki on bin muallim resmî mekteplerimizdedir. 
Maarif Vekâletinin neşretmiş olduğu 1339 - 1340 
ihsaiyat cetveli (517) mektebimizi muallimsizükten 
doüayı kapalı olarak göstermiştir. Bu teklifi ka
nunîde arzu edilen şey nedir? Muallimler asker 
oümasın demiyoruz, askerliğini yapsınlar ve bu 
Iiâzımdır. 21 Şubat 1338 tarihli Kanunda ki, o va
kit tek bir nefere ihtiyaç vardır, düşman memleke-

| tm her tarafını istilâ etmişti, o vakit gene memle-
' ketimizi muailimsiz bırakmamak, çocuklarımızı 

tahsiMz bırakmamak için 21 Şubat 1338 tarihli 
Kanunla muallimler tecil edilmişlerdir. 

Hizmeti maksureli muallimler iki kısımdır. Bir 
kısmı ihtiyat zabiti olmak üzere yetişir, diğer kısmı 
mühimini de neferlikte istihdam ediliyor. İhtiyat 
zabiti olacak kısım, tamamen dokuz ayı talim ile 
geçirmelidir. Fakat neferlikle çalıştırılan ve hattâ 
çok yerde yazıcılıkla istihdam edilen muallimler va-
zifei askeriyelerini senede dört aylık tatil ayların
da yapmalıdırlar. Sonra tahsil görmemiş fakat be
deli nakdi verenler için diyoruz ki, dört aylık bir 
taüim görürse malumatı askeriyesini elde edebilir. 
Mekteplerde iptidaî tahsilinde beş sene terbiyei be
deniye görmüş, muallim mekteplerinde terbiyei as-
• edyeshıî, endeht talimlerini yapmış bir muallim 

hiç şüphe yoktur ki bedeli nakdisini verip de oku
yup yazmak bilmediği hakle dört ay hizmeti aske
riyesini ifa edenlerden dört buçuk ay da daha ziya
de terbiyesini almak istidadındadır. 

Bizim bu kanunla istediğimiz şey, arz etmiş ol
duğum hakiki bir ihtiyacı temin içindir. Dokuz 
aydan ibaret olan hizmeti askeriyelerini, iki sene 
zarfında dörder buçuk ayda ifa etsinler. Yoksa as
kerliklerini yapmasınlar demiyoruz. Ümit ederiz 
ki Heyeti Celileniz memleketin maarif ihtiyacını 
göz önüne getirerek bu teklifi kanunîyi lütfen ka
bul eder. Bu teklif kabul buyurulursa hizmeti mak
sureli muallimler bedeli nakdi verenler gibi talimle
rini görsünler. Buna hiç şüphesiz taraftarız. Bu 
kanunun kabulü memleketin maarifi namına zarurî 
ve elzemdir, zannediyorum efendim. 
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RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaş
ları Mevzubahis Müdafaai Milliye ve Maarif Encü
menleri mazbataları, taalluk ettikleri iş itibariyle mil
letimiz ve memfektimiz için çok hayati bir iştir. Ted
risatı İptidaiye Kanunu muvakkatini neşredeli, tat
bike başhyah on iki seneye yakın bir müddet olmuş
tur. Vüâyat idarei hususiyeleri de bu iş ile alâkadar 
edileli hemen hemen aynı müddet olmuştur. On iki 
seneden beri gerek tedrisatı İptidaiye Kanununa ve 
gerekse vilâyetlerin mahallî salâhiyetleri meyanında 
bulunan iptidaî tahsilin tedrisi ve taammümü için bü
tün gayretlere, bütçelerine koydukları tahsisata rağ
men iptidaî tahsilde maksut olan taanımüm ve terak
ki görülememiştir. Bunun sebebi neden? Bugünkü 
mazbatada mevzubahis olan noktanın bunda en mü
him bir hissesi vardır. O kısım ile alâkadardır. He
yeti Celilenizden rica ederiz, diğer hususatta olduğu 
gibi, bu işte de fazla alâka ve hassasiyet gösteriniz. 
Bu derde herhalde bir çare bulalım. Bu işle ilk ted
risat, vilâyet bütçeleri ve her sene tedrisatı iptidaiye 
vergisi veren bizim müttehiplerimiz alâkadardır. Üze
rinde iptidai mektebi diye levhası olan bina hazır du
ruyor. Sonra köyünüz için tedrisatı iptidaiye vergisi 
tarh edilmiştir, yakında muallim tayin edilmiş, köyü
nüze geleeektii* diye köylere tamim gidiyor. Bilâhare 
tahsildar köye geliyor ve tedrisatı iptidaiye vergisini 
topluyor. Fakat arz ettiğim gibi, on iki seneden beri 
levhası asılı olan mektep halâ açılamamıştır. Bunun 
sebebi de şudur: Vilâyetlerin mezuniyetleri tevsi edil
diği 1329 senesinden itibaren vilâyetlerin bütçelerinde 
muallim yetiştirecek mekteplerin tahsisatı kabul edil
di ve bu mektepler açıldılar. Fakat bu mekteplerin 
yetiştirdikleri muallimlerden, bugün vilâyetlerin 
mekteplerinde yüzde beşi bulmaz. Çünkü seferberlik 
hemen hepsini aldı, cepheye taşıdı. Bunlardan bir ço
ğu şehit kaldı. Şehit olmıyanlar da uzun müddet 
silah altında kaldıktan sonra tekrar gelip, muallim
lik mesleğine girmedi. Mütareke ve istiklâl zaferin
den sonra yetişen muallimlerimiz de gene aynı tec
rübe karşısındadır. İzahatıma girmezden evvel istid-
radan şu noktayı arz etmek isterimki, meclisi âli
nin şian Türkiye dahilinde her Türk vazifesi askeri
yesini ifa edecek tarzındadır. Fakat teklif ettiği
miz lâyiha! kanuniye dahi vazifei askeriye gibi vata
nın müdafaası ile varlığı ile, şiddetle alâkadar olan 
tahsili iptidalyenin tamim ve temini esasına taalluk 
eder. Bugün ordudan alacağımız 800 - 1000 muallim 
vardır. Hatta bunlardan bir kısmı askerlik sinnini 
geçirmiştir. Ordu nasıl ki bu yurdun ve milletin lıa-

j rici savlete karşı müdafii vaziyetinde ise dahil de 
em'nsizHk ve kötülüğün anası olan cehil ile harbe
den mücadelede bulunan da muallimlerdir. Bunları 

i ordudan gasledilmiş, alınmış bir kuvvet halinde dü-
1 şünmüyeliın. Bu kısmı doğrudan doğruya memleketin 

hayatîyle alâkadar bir vazifeye terk ve tahsis ediyo
ruz tarzında telâkki etmeliyiz. Sonra maarif Encüme
ninin teklifi de ihtiyacı temine kâfi değildir zannede
r in . İdarei hususiye bütçelerine her sene muallim 
maaşatı olarak tahsisat konur. Fakat muallimlerin 
lâakal sülüsanı vazifei askeriyelerini ifa etmek üzere 
gîderier, yerlerine vekil bulunamaz. Fakat mükelleften 
tedrisatı iptidaiye vergisi tahsil edilir. Vazifei aske
riyesini ifa ile meşgul olan muallimin maaşının veril
mesi icabeder. Mektep var, muallim yok. Fakat ipti
daî tedrisat vergisi tahsil edilir. İdarei hususiye de 
mnnş verir. Yani hakikaten içinden çıkılmaz böyle bir 
vaziyet vardır. Onun için bu kısma safi bir hal bul
mak karşısındayım. Bendeniz Heyeti Celilenize bir tek
lif takdim ediyorum. Tensip buyurulursa teklif Müda
faai Miliye ve Maarif Encümenlerine tekrar gitsin. 
İcabederse bu iş üzerinde münakaşa edelim, müzakere 
edelim ve bu halledilsin. 

ORDU DAİRESİ REİSİ MİRALAY HALİS 
BEY — Müdafaai Miliye Vekili Beyefendi Şûrayı 
Alîi Askeride meşgul bulunduğu için vazifedar Daire 
Reisi olarak bendenizi gönderdiler. 

Efendim! Memleketin ilim ve irfanına ait olan 
bu teklifi kanunîyi Müdafaai Milliye Vekâleti de 
azami bir hararetle tetkik etti ve istedi ki, bir imkâ
nı tatbikî bulsun da bunu terviç etsin. Fakat arz et
tiğim bütün bu samimiyetle tetkike rağmen bir imkânı 
kanunî bulunamadı. Hizmeti maksureye tabi bulunan 
efrat tamamiyle tetkik edilecek olursa öyle sekiz 
yüz ilâ bin içerisinde değildir. Bu kabil yani askerliği 
gelmiş on dokuz ve yirmi bir yaş arasındakiler an
cak yüz belki yüz bin den daha az bir mertebe için
dedir. Halbuki Jandarma ile beraber ordunun mev
cudu iki yüz bine yakındır. Bu iki yüz binin talim ve 
terbiye esası memleketin vaziyeti coğrafiye ve iktisa-
diyesi velhasıl kendi bünyei içtimaiyemiz tetkik edile
rek o esasat üzerinde erkânı Harbiyei Umumiye as
kere celp ve sevk zamanlarını tespit etmiş ve talim 
ve terbiye zamanlarım da ona göre tayin ermiştir ve 
ona islinad ettirmiştir. Bu da bizim memleket için bi-

I rinci derecede teşrinisaninin iptidasıdır. Memleketin 
ekserii askerisini teşkil edenler pek yüksek olan köylü-
lerimizdir. 

Bunlar tarlalarını ektikten ve harmanlarını yap-
I tıklan sonra gelirler ve daha kış da bastırmamış oldu-
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ğundan dolayı vasaiti istihsaliyesi noksan oîan mem
leketlere sevk olunurlar. En uygun olan da budur. 
Demek ki, talim ve terbiyeye muvafsk olan başlangıç 
en ziyade teşrinisani, ikinci derecede bir buçuk sene
lik hizmet olup da altı ayda celbedildüğine göre Ma
yıstır. Halbuki bu teklifi kanunî ile Haziranı istiyor
lar. 

REFET BEY (Urfa) — Mayısta doğrudur. 

HALİS BEY (Devamla) — Askerlik. mazbut bir 
meslektir. Tamamı tamamına her hangi zamanda ne 
öğretilecek ise o tespit edilmiştir. O program üzerine 
yürünülür. İkinci bir şey düşünülebilinir ki, bu kabil 
olan muallimin, kendilerine bir suhulet olmak üzere 
ayrıca bir kıta halinde yetiştirilsin. Buna da imkân 
yoktur. Çünkü bu kabil memurlar tamanııyle dağınık 
bir halde bulunuyorlar ve bunların muhakkak bir kad
ro içerisinde bir ciiz'ü tam olarak bir bölük mevcu-
duyle talîm etmeleri zarureti vardır. Sonra ikinci bir 
şey daha var ki, o da bu dokuz ay müddetin ikiye 
bölünmesidir. Bugünkü askerliğin icabı bir nefer, 
harpte vazifesini yapmak için tevdi edilen mulıtclif 
silahlara, muhtelif muharebe vazaifine nazaran müte
nevvi olan vazifesini ancak bir buçuk, hatta iki sene
de öğrenir. Bunun için gene Refet Beyin kendi mi
sallerinden arz edeceğim. Çekeslovakya'nın askerliğin
den bahsettiler, muallimlerinden bahsettiler. Acaba 
Çekeslovakya'nın askerliğinin iki sene olduğunu tet
kik buyurmuşlar mı? Sonra ikincisi, askerliğin mes'-
uliyetini üzerine alan Müdafaai Milliye Vekâletinin, 
tahsili bu kadar noksan oîan evladı vatandan mem
leketin müdafaası gibi ağır bir vazifeyi ne suretle 
fedakârane çalışarak husule getirdiklerini biran için 
tetkik buyurmuşlar mıdır?.. 

Ordunun içerisinde tahsili iptidaiyi ikmal etmemiş 
olanlara son derecede yardım ediliyor ve Müdafaai 
Milliye Vekâleti de bütün mevcudiyeti iîe çalışıyor. 
Bütün talim ve terbiye zamanını azaltarak, kısaltarak 
onlara tahsili iptidan öğretmek, az çok malumatı ip
tidaiye vermek istiyor ki, gerek seferberlikte ve gerek 
hazarda memleketin kendi evladını yetiştirmekte bir 
faydası olsun da, ordunun atiyen olan vazaifinde da
ha ziyade kolaylıklar vücuda gelsin. 

İki seneye bölünecek olursa - bir kere kendileri
nin buyurdukları gibi mayısta olsa bile - mayısta ge
lecek, ilk dörtbuçuk ay hizmet ettikten sonra talim 
devresinden kısmı iptidaîsinde - ki bundan sonra gi
derler - araya bir sene hiç askerlikle yakından alâka
sı olmıyan bir vazife ile uğraştıktan sonra geldiğinde 
tamamen evvelki melekeyi unutmuş olacaktır. Aynı 
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zamanda gene aynı tarihte geleceği için, müdafaai 
Milliye Encümenini de tamamiyle takdir ve tasdik 
buyurduğu veçhile evvelce yalan yanlış öğrendikleri 
şeyleri bu defa da tekrardan ibaret kalacaktır. Yal-
mz bizim için tamamiySe bir talim ve terbiyeyi iktisap 
etmemiş olacaklardır. 

Bir de buyuruyorlarki bedeli nakdîde dört ay hiz
meti kâfi sayıyorlar. Hayır efendileri O da kâfi de
ğildir. Şimdi bedeli nakdî efradının para mukabili 
hizmeti askeriyeden muaf tutulması meşrutiyetten 
kalma bir kanunun ahkâmından ibarettir. Bunun böy
le yapılmasında da başka sebepler vardır. 

Malûmu âliniz, bu iki senede ordunun kadrosu 
nisbeten dar tutulmuştur. Ve tekmil memleketin ev
lâdı kadro dahiline giremediklerinden dolayı onlar 
da kanunun bir müsadei malısusası olarak bedeli 
nakdi sayılmıştır. 

Sonra ikincisi, ondan daha mühim olan, iktisadi
yatı, ilim ve irfanı ve belki ondan daha büyük olan 
iktisadiyatı nazarı dikkate almıştır. Ancak beş yüz 
lira nedir? Bedeli nakdî verenler, esasen kanunun ta* 
mamiyle tespit ettiği üzere onlar, ya büyük bir ticaret 
üzerinde ya bir çiftlikte çalışmaktadır veyahut erbabı 
servettendir. Onun için bunları iş başından almak, 
onun tamamen memlekete lüzumu olan yüksek işlerini 
alt üst edeceğinden dolayı bu kabul edilmiştir. Ma
mafih mükellefiyeti askeriye yok demiyoruz. Biz de 
onu temenni edenlerdeniz ve bütün kuvvetimizle ona 
çalışıyoruz. (Bravo sesleri) Harbi umumînin ve ge
rekse istiklâl muharebatının göstermiş olduğu bütün 
tecarüp nazan dikkate alınarak ve Cumhuriyet Ordu
sunun ihtiyaeatı da düşünülerek mükellefiyeti askeri
ye kanunu bütün ahkâmı ile, şümulü ile ve başka dev
letlerin bu hususta tatbik etmekte oldukları usullerde 
tetkik edilmiş ve bu suretle kanunname ihzar edil
miştir. En son olarak Erkânı Harbiyede tetkik edili^ 
yor. Bu ay içinde Heyeti Celileye takdim edilecektir. 
O zaman ayrıca bunun üzerine görüşülebilir. Netice 
itibariyle arz edeyim ki dokuz ay, ki en asgari bir 
hadde inmiştir, bu da Müdafaai Milliye Vekâletinin 
İlim ve irfana olan azami yardımının bir delilidir. 
Bunu ikiye bölmenin, yahut talim devrelerine uyma
yan bir vaziyete getirmenin imkânı yoktur. Zaten 
telim ve terbiye devirleri mektep tatiline uymaz. 
Mektebin tatil zamanı üç aydır, dörtbuçuk ay nasıl 
askerlik edecektir? 

Sonra buyurdular ki mektepler tamam'yle kapan
mıştır. Mektepler bundan kapanmamıştır. 3u suretle 
arz ettim. Dokuz ay hizmete tabi yirmi bir yaş mem-



t : 36 4 . 1 . 1926 C : 1 

leket içinde yüz ila yüz elliyi geçmez. Mekteplerin 
kapanmasına gelince, o başka bir şeydendir ve her 
şey tamamen Müdafaai Milliyenm sahai idaresinde 
istifade edilerek temin edilirse tabi memleketin ağır 
mesuliyetlerini üzerlerine almış olanlar sıkılmış olur
lar ve müşkülâta duçar olurlar. 

Binaberin bu gibi şeyler düşünüldüğü zaman mem
leketin müdafaayi âliyesini de şüphesiz Meclisi Âliniz 
daha yüksek derecede tetkik eder ve o zaviyeden de 
rüyet buyurur. Maruzatım bundan ibarettir. 

M Ü D A F A A ! M I L L Î Y E E N C Ü M E N ! M A Z B A 
T A MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Arkadaş
lar! Bu husustaki teklifler daima Müdafaai Milliye 
Encümeninizi korkutmaktadır. Çünkü teklifler mille
tin askerlik kabiliyetini, ruhunu, kuvvetini sarsıyor. 
Her meslek erbabı askerliğin önünde - çünkü askerlik 
yumuşak bir şey değildir s daima kaçamak yolunu 
ararlar ve mümkün olduğu kadar onun müddetini 
munkazi olmasını ister. Bundan dolayıdır ki, bütün 
dünyadaki milletler hiç istisna etmeksizin askerliği bü
tün millete şamil kılmışlardır. 

Zannediyormusunuz ki, o milletlerde askere gi
denlerin yeri boş kalmaz ve bir takım mahzurlar vü
cuda getirmez ki, onlarda sanayi bu kadar ilerlemiştir 
ve servet o kadar mebzuldür. Fakat hiç dinlenilmez, 
kim olursa olsun herkes bilâ istisna tespit olunan müd
deti askeriyeyi ifa eder ve bunu ifa etımye mecbur
dur. 

Refet Bey diyor ki, Maarif bizde çok zayıf kalmış
tır, muallim yoktur, şöyledir böyledir. Hangisi zayıf 
kalmamıştır, hangi meslekte, hangi şubede o zat as
kere gitmekle yerleri boş değildir? Hepsinde!.. Ve 
zannediyormusunuz ki bunu siz kabul edince diğer 
meslek erbabı bu hususta aynı imtiyaza malik ol
mak için müracaat etmesinler? 

Daima bu gibi teklifler yapıldığı zaman. Müdafaai 
Milliye Encümeniniz harbin milletin mukadderatı üze
rinde neler yaptığını hatırlar. Ondan dolayı asker
liğe ait en ufak nokata dokunmak hususunda titiz 
davranır. Refet Bey diyor ki, ben askerliği büsbütün 
kaldırmak istemiyorum, iki senede yapsınlar, birinci 
sene dörtbuçuk, ikinci senede de dörtbuçuk ay asker
lik öğrenmesi için kâfi değil midir? Arkadaşlar! Eğer 
o muallimin hakikaten askerliği öğrenmek için, nazarî 
bir takım şeyleri öğrenmesi askerliği öğrenmesi için 
kâfi gelse, dörtbuçuk ay değil, ikibuçuk ay kâfidir. 
Fakat zannediyorum ki kürsüde bir kaç defa söyle
dim, askerliği öğrenmek nazarî bir takım şeyleri öğ
renmek değildir. Ruhu olan inzibatı ve bu kabiliyeti 

F kazanmaktır ki bu da zamanla olur. Belki siz taac
cüp edersiniz. Meselâ harpte bir çok siviller ellerin
de silah olduğu, adetleri de pek çok bulunduğu halde 
ufak bir zaman küçük ve muntazam bir asker kıtası 
karşısında bir yeri müdafaa edemez. Adetleri pek çok
tur, hepsi münevverdir. Ötede onun belki üçte biri olan 
faka* talim ve terbiye görmüş ve belki de cahil bir 
kütlei askeriye onun yaptığı müdafaa kuvvetinin on 
mislini, belki yirmi mislini yapar. Aradaki fark beriki 

I talim ve terbiye görmüştür, öteki görmemiştir. İşte 
j bu dediğim terbjyei askeriye zamanla kazanılır. Eğer 

buna siz bir senede dörtbuçuk ay yaparak mabadini 
ikinci seneye bırakırsınız o dörtbuçuk ay da öğren
diği şeyleri unutur, demiyorum ki nazarî şeyleri unu
tur, hayır onları unutmaz. Fakat söylemiş olduğum 
asıl mühim askerlik ruhunu unutur. 

Sonra bir nokta daha var, muallim olanlar zan
nediyorum ki ekserisi yirmi yaşından yukarıdır. 
Bunlar mektepten çıkarak hemen askere gider ve git-" 
mcîeri lâzımdır. Muallim oldukları zaman askerlik
lerini ikmal etmiş olarak mekteplere muallim tayin 
edilmiş olmaları lâzımdır. Belki bunun içerisinde pek 
genç yani on yedi yaşında çıkan ve muallim olan bin
de birdir. Bunlar askere gitmekle zaten yerleri boş 
kaümaz. Çünkü adetleri pek azdır. Esasen 22 - 23 ya
şında mektepten çıkarlar. •. Bilmiyorum, muallim ol
mak için ne şerait lâzımdır - Evvelâ askere giderler 
hizmeti askeriyelerini ifa ederler, ondan sonra mu
allim olurlar ki, bu suretle yani mektepte iken as
ker olmalarına ihtiyaç olmaz ve yerleri boş kalmaz. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye Encümeniniz milletin 
mukadderatım tayin eden harp, askerlik hususatmın 
en ufak noktasına dokunmamak mecburiyetindedir 
ve muallimler için de askerliğin dokuz ay bilâ fasıla 
icra edilmesini talep eder. (Müzakere kâfidir sesleri). 

REFET BEY (Urfa) — Efendim, kendilerine çok 
hörmet ettiğim Ekrem Bey kardeşimizin sözlerini din
ledim. Öyle zanediyorum ki bundan bir sene evvel, 
iki sene evel o zatı muhteremin kendi teklifi kanunî
leri vardı. O vakit Damimuallimin mezunları, tali 
mektep mezunları hizmeti maksureden muaf tutul-
malıdır diyorlardı. Fakat nasıl iştir ki o zaman o tek
lifi Müdafaai Milliye Encümeni kabul etmiş, Maarif 
Encümeni kabul etmemiştir. Şimdi iş ber'akistir. 
Maarif Encümeni kabul ediyor, Müdafaai Milliye 

i Encümeni kabul etmiyor. Bendenizin söyleyeceğim 
bundan ibarettir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA-
I TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Refet 
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Beyin söylemiş olduğu doğrudur. Yaînsz Başka bir 
meseledir, izah etmekliğim lâzımdır. Burada maale
sef serbest olarak söyüyemiyeceğîm. Geçen sene bir 
teklifte bulunmuştum. O da: elde mevcut olan ihtiyat 
zabitanmm orduya kâfi geldiği takdirde, bundan isti
fade ederek hazarda mekâtibi âliyeden ve liselerden 
çıkan zevatın bir müddet için köy muallimliği yap- I 
ması ciheti idi. Bu mesele başkadır. Mesele tama-
miyle prensip itibariyle başkadır. Nitekim evvelki se- i 
ne bir kanun kabul ettiniz. Bedeli nakdî efradı dört 
buçuk ay ifayı vazife edeceklerdir dediniz. Bu bir 
prensiptir. Bedeli nakdî verenler - ki bendenüz onun 
da aleyhinde idim - kabul edilen o kanun mucibin
ce dört buçuk ay hizmeti askeriye göreceklerdir. Fa
kat asker olabilmek için bir gencin iki senede taî'm 
ve terbiye görmesi usule muhaliftir ve her mesleğin 
kendisine mahsus usulleri vardır, Bilmiyorum mak
sadımı izah edebiliyor muyum. Yani bir gencin as
kerliği öğrenmesi için ifası lâzsm geleceği hizmetin 
müddetini iki seneye ayırmak, fasılalarla yaptırmak, 
usu! noktai nazarından da doğru ve mümkün değildir. 

İSMAİL SEFA BEY (Adana) — Teklif dört ay 
olursa kabul eder misiniz? 

EKREM BEY (Devamla) — Ben bu hususta de
min söylediğim gibi şahsan taraftar değilim, Müda
faai Milliye Encümeniniz de taraftar değildir. Benfra 
şahsen geçen sene yapmış olduğum teklif büsbütün 
başka bir şeydir. Muvakkat bir zaman içindir. 

i 
MAARİF ENCÜMENİ NAMINA SAMÎH Rİ

FAT BEY (Biga) — Efendim, mesele pek iyi tavaz
zuh etmiştir. Yalnız gerek Müdafaai Milliye Encü
meni namına söz söyîüyen mazbata muharriri Ekrem 
Beyefendi ve gerek Müsteşar Muavini beyefendi bazı 
noktai nazarlardan bahis buyurdular. Bu noktai nazar
lar, meselenin tekrar başka bir şekilde Meclisi Âliye 
sevkolunabileceğini ispat etmiştir. Yani bu noktai na
zarların telifi cihetleri bulunabilecektir. Binaenaleyh 
Maarif ve Müdafaai Milliye Encümenlerince bu telif 
cihetleri bulunmak ve bir daha tetkik edilmek üzere 
bu lâyihanın iadesini istirham eylerim. Zaten arkadaş
lardan birisi de bu mealde bir takrir vermiştir. 

REİS — Efendim, Encümen namına mı söyledi
niz? 

SAMfH RİFAT BEY (Biga) — Encümen nvmı-
na söylüyorum efendim. Maarif Encümeni bunu teklif 
ediyor. 

REİS — Efendim, herhangi bir encümen bir lâ
yihayı geri isterse alabilir ve diğer bir encümenin de : 
müzakereye iştirakini o encümen teklif ve temin | 
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eder. O halde başka bir muameleye hacet kalmamış
tır, lâyihayı Maarif Encümenine veriyoruz. Müdafaai 
Milliye Encümeniyle görüşürler. Bazı takrirler de 
vardır, bunları da encümene tevdi ediyoruz. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, mü
zakere edilen Müdafaai Milliye Encümeni mazbata-
sıdır. Bu Maarif Encümeni mazbatasının reddi ile 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasının kabulü tek
lif edilmektedir. Binaenaleyh söz Müdafaai Milliye 
Encümeninlndir. Müdafaai Milliye Encümeni geriye 
istiyor mu? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
EKREM BEY (Rize) — Müdafaai Milliye Encümeni 
bu fildrdedir ve fikrini sarih olarak ifade etmiştir. 
İkinci fikre iştirak etmiyor. 

REİS — Pekâlâ efendim, o halde takrirler oku
nacak. Meclisi Âli isterse verebilir. 

Riyaseti Ceîileye 
Müzakere kâfidir. Müdafaai Milliye Encümeni 

mazbatasının reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 
EHziz 

Hüseyin 

Riyaseti Ceîileye 
Hizmeti maksureli muallimlerin askerlik vazife

lerinin iki sene zarfında ifası hakkındaki teklifi ka-
nımîye dair Maarif Encümeni mazbatasının kabulü 
ile maddelerin müzakeresine geçilmesini teklif eyle
riz efendim. 

Urfa' 
Refet 
Bfga 

Mehmet 
Konya 
Mustafa 
Menteşe 

Esat 
Ardîiîıan 

Talâî 
Maraş 

Abdülkadir 
Urfa 
Saffet 

Malatya 
Hacı Bedir 
Kastamonu 
M. Fuat 

Rize 
Esat 

Denizli 
Yusuf 

Antalya 
Hasan Sıtkı 

Karesi 
Haydar Âdil 

Urfa 
Ali 
Ordu 

Hamdı 
Mardin 

Abdürrezzak 
Dersim 

Ahmet Şükrü 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Malatya 

Reşit 
Çankırı 

Ziya 
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Siverek Sivas 
Mahmut Rahmi 

Genç Bayezıt 
Muhittin Şefik 

Riyaseti Celileye 
îlk tedrisat taammüm edemediği gibi seneden se

neye ümit olunan terakki ve tevessüede nail olamıyor. 
Sebebi dahi başlıca muallimsizliktir. Mevzuu müza
kere lâyihanın muallimlerin yetişmesi ve mevcutla
rın meslekî talimde kalmaları ile şiddetle alâkası var
dır. Şifahen Heyeti Umumiyeye izah edeceğim veçhi
le Maarif Encümeninin kabul ettiği şekil dahi bu ih
tiyaç ve zaruretin teminine kâfi değildir. Vatanın 
umumî ve zarurî ihtiyacı karşısında fevkalâde bir şe
kil kabulü zaruridir kanaatindeyim. Binaenaleyh me-
vsddı âtiyenin müzakere ve kabulünü Heyeti Celüe-
den rica eylerim efendim. 

Antalya 
Raslh 

Muallim Mekteplerinden Mezun İptidaî Mektepten 
Muallimlerinin Vazifci Askeriyelerine Dair Kanun 

Lâyihası 
Madde 1. — Dereceleri ne olursa oîsun her nevi 

muallim mekteplerinden ilk mektepler muallimlerinin 
mevaddı âtiyede münderiç şeraiti muvazzalıa ve va
zifelerini mekteplerde ifa etmekle hizmeti askeriyeleri 
ifa edilmiş sayılır. 

Madde 2. — Birinci maddeden istifade edecek 
muallimler tarihi intisaplarından itibaren bilâ fasıla 
on sene muallimlik etmekle mükelleftirler. 

Madde 3. — On seneden evvel .muallimliği, isti
fa, yahut bir daha muallimlikte istihdam edilmemek 
üzere azil suretiyle terkeden muallimler hizmeti fii'i-
yei askeriyelerini ifa etmek üzere ahzı asker şubeleri
ne verilirler. 

Madde 4. — Talim ve terbiyei askeriyenin temini 
için muallim mekteplerine birer terbiyei askeriye mu
allimi verilir. 

Madde 5. — İşbu kanun on sene müddetle mer'i-
dir. 

Madde 6. — İşbu kanunun neşri tarihinde silâh 
altında bulunan muallimler terhis olunurlar. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Maarif Vekilleri memurdurlar. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun tayini esami ile reye vaz'ını teklif 

eyleriz efendim. 
Urfa Ertuğrul 
Refet Ahmet İffet 

Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Rize 
Esat 

Bayezıt 
Şefik 

Kastamonu 
Velet Çelebi 

•İçel 
Mehmet Emin 

İznik 
Kâmil 

İçel 
Tevfik 
Urfa 
Saffet 
Genç 

Muhittin 
Ankara 
İhsan 
Elâziz 
Naci 

Ankara 
Şakır 
Bursa 

Mustafa Fehmi 

Riyaseti Celileye 

Bu meselede Maarif ve Müdafaai Milliye Encü-
mcnlcriüjm noktai nazarının tevhit ve telifi imkânı 
vardîr. Ancak, meselenin her iki Encümende birlik
te tezekkür ve mütalâa edilmesi lâzımdır. Bunun için 
keyfiyetin müteferri evrakı ile beraber mezkûr encü
mene havalesinin kabul buyurulmasmı rica ederim. 

4 . 1 . 1 9 2 6 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

REÎS — Efendim, tayini esami takriri, tabiî ka-
mm lâyihası reye konursa o zaman mevzubahis olur. 
Raslh Beyin takriri de maddelere geçildiği zaman 
mevzubahis olacaktır, 

RASİfI BEY (Antalya) — Encümene verilmek tek
lifi de takririmde vardır. 

REİS — Şimdi Nuri Beyin takriri vardır. Her iki 
encümenin ' müştereken tetkik etmesi ve bir telif ze
mini bulunması hakkındadır. Bu takrir kabul edilirse 
tabiî diğer takrirleri de Encümene vereceğiz. Belki 
Encümen nazarı dikkate alır. 

Kütahya Mebusa Narı Beyin takririni kabul eden
ler e! kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul ediîmiştir. Lâyihayı müştereken bu iki Encüme
ne veriyoruz. 

RAStH BEY (Antalya) — Bendenizin takririm de 
veriliyor değil mi? 

REİS — Veriyoruz efendim. 

Efendim, reye vazedilen kanunlara rey vermeyen
ler lütfen reylerini versinler. Efendim, ruznamenin 
beşinci maddesine geçiyoruz. 

— 40 — 
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4. — Ecnebi sefarethaneler mensubinine vukubu-
lan mevaridatın mumaileyhimin temsil eyledikleri 
memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memurini mü-
masilesine ifa edilmekte olan mütekabil muamele 
veçhile muaf en imrarı hakkında (1/780) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. (1) 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümiişane) — Sefirler ve 
sefarethaneler namına gelecek eşyanın gümrük res
minden muafiyetine dair elyevm mevcut olan kanun 
şimdi müzakere ettiğimiz lâyihadan derece itibariyle 
daha farklı, fakat mahiyeti itibariyle bittabi daha 
mahduttur. Sefirler namına gelecek eşya esasen mu
aftır. Bunu gümrük kanunu tespit etmiştir. Sefaret
haneler namına gelecek olan defter, evrak ve levazı
mı beytiyenin muafiyetini gene Gümrük Kanunu te
min etmiştir. Meslekten yetişen konsolosların levazı
mı beytiyesinin muafiyetini de gene -. muayene edil
mek şartıyle - Gümrük Kanunu temin etmiştir. Şimdi 
teklif edilen tadil bu esası kaldırıyor. Sefarethanele
rin bilumum mensubini siyasiyesine mutlak olarak 
bir muafiyet veriyor. Bu mutlak muafiyette muayene 
meselesi maddede hiç mevzubahis olmadığına göre 
kâtiplerin, ikinci kâtiplerin, evrak memurlarının, kon
solosların, konsolos vekillerinin namına gelecek eşya
nın dahi muayenesiz ve muafen imrarı temin olun
muş oluyor. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muayene vardır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendenizce 
kanun zaittir ve bu kadar şümullü bir muafiyet, mem
leket için memleketimizin iktisadiyatı için hayırlı 
bir netice vermez. Gerçi maddeyi kanuniyede muame-
lei mütekabile esas olmak üzere deniliyor. Fakat 
unutmayalım ki, Türkiye'den herhangi bir ecnebi 
memleketinde bulunan kâtip veya şehbender namına 
gidecek olan madde, nihayet mekûlâta ait muayyen bir 
kaç kutudan ibarettir. Bunlar da muafiyet bahşetme
ye mukabil, ecnebi memleketlerinden Türkiye'de bu
lunan sefarethaneler memurin ve mensubini için ge
lecek olan eşya mahiyeti itibariyle bu eşya değildir. 
Kıymeti ve maliyeti itibariyle başka eşyadır. Bir kere 
ithalât ve ihracat eşyalarının kıymet ve mahiyetleri 
arasında azim bir fark olduğu gibi terkedilen güm
rük resminde de külli bir fark husule geîîyor. Ben
denizce zaten mevcut ve mer'i olan kanunun o mad
desi, - matbu olan bu lâyihada da aynen mevcut ol-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

duğundan tabiî manzum âlileri olduğu için aynen oku
muyorum - mucibince verilen muafiyet kâfidir. Eğer 
bir derece daha tevsi etmek lâzım geliyorsa o vakit 
zaruret ne ise o dereceye hasr ve tahsis edilmek lâ
zım geliyor. Yoksa böyle mutlak ve şümullü olarak 
muayene edilecek ile edilmeyecek akşamı tasrih et
meksizin kat'î ve mutlak bir muafiyet bahşetmekte 
bendeniz fayda görmem. Bu lâyihayı ya hükümet ve
ya Muvazenei Maliye Encümeni geriye alsın, tekrar 
ıslâh etsin. Müsaadenizle mesele maddenin sonunda 
deniyor ka «muafen imrar olunur» yani hüküm kati
dir. Meselâ, Çin Devleti orada bulunan Türkiye şeh
benderine geniş bir muafiyet vermekle Türkiye'de 
bulnnan bütün şehbenderlerine mutlak bir muafiyetin 
tetbı'kine bizi mecbur ediyor. Hiç olmazsa imrar olu
nabilir diyerek hükümet bir hakkı diyar alsın ve 
ba muafiyeti biz de behemahal tâtbika mecburuz gibi 
bir hüküm çıkmasın. Bu noktai nazardan dahi mad-
dei kanuniye bir daha mütalâa olunmaya lâyıktır. 
(Doğru sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben 
de bu muafiyetin çok vasi olduğuna kaniim. Eski ka
nunun maddesinde - Hasan Fehmi Beyin izah buyur
duğu gibi - sefirlerin ve sefarethanelerin eşyasına, ev
rakı Tesmiyesine ve meslekten yetişen konsolos ve kon
solos vekillerine ait muafiyet vardır ve kâfidir. Şimdi 
bu yeni kanunla, alelıtlak sefarethanelere mensup 
o'an her memurun eşyası muaf tutuluyor. Buna 
mukabil bundan da istifade edeceğimiz muamelâtı mü
tekabiledir. Hepimiz biliyoruz ki ecnebi memleketle
r d e giden memurlarımızın bundan büyük istifadeleri 
ofemsz. Ecnebi memleketlerindeki ihtiyacatın yüzde 
doksan dokuzu gene aynı ecnebi memleketinde te-
m'n o!unur. Buradan o memleketlere eşya götürülmez. 
Götürülen şeyler Hasan Fehmi Beyin buyurdukları 
veçhile mekûlâta ait bir iki kutadan ibarettir. Böyle 
olmayıp da Rusya'ya giden bazı memurlarımızın yap
tıkları gibi memleketin haysiyetini işkâl eder bir şey 
olmak ihtimali de vardır ki o bizim işimize gelmez. 
Onun için bu muamelâtı mütekabileden biz çok bir 
şey kazanamayız. Memurlarımızın da istifadesi azdır. 
Bilâkis oradan gelen eşyanın muayenesiz olarak mu
afiyete tabi olması memleketin zararmadır. Onun için 
eski maddenin maksadı temin ettiğine kani olarak bu 
kanunun reddini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, muamele! mütekabile esasına tevfikan mem
leketimizde bulunan sefarethaneler memurini siyasim 
îerine, onların memleketlerinde bulunan bizim memu-
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rîni siyasiyemize yapılan muameleye mukabil muame
le ifası için elyevm mevkii mer'iyette bulunan Güm
rük Kanununun muafiyeti rüsumiye hakkındaki ahkâ
mının muameîei mütekablliye gayn müsait olmama
sından Hariciye Vekâletinin fiiliyatta duçar olduğu I 
müşkilâttan doğmuş ve onlann gösterdiği lüzum üze
rine tespit ve ihzar edilmiş bir lâyihai kanuniyedir. 
Hasan Fehmi Beyefendi, Muhtar Beyefendi, bu ka
nunun teşmili, bilhassa muameîei mütekabiîede bizim 
menfaatinizin fiilen daha az olacağını ve bu suretle 
memleketimizdeki ecnebi memurini siyasîyesinin vâsî 
muafiyete mazhar olacaklarını buyurdular. Bendeniz 
zannediyorum ki bu muafiyeti rüsumiyenin hududu
nu tayin hususunda, diğer memleketler de, bâim ka
dar menafii maliyesini düşünmüşlerdir. Zannedilme
sin ki, İngiltere'de, Fransa'da veyahut herhangi bir 
memlekette onların gümrük kanunları mucibince on
lann memurini siyasiyesine bîhudut bir muafiyet te
min edilmiştir. Bittabi biz memleketimizin menafii 
esasiyesini nasıl düşünüyorsak, onların gümrük rüsu
mundan muafiyet hakkındaki kanunları da aynı me
nafii nazarı dikkate alarak tespit edilmiştir. Şu halde 
onların muafiyeti rüsumiye hakkındaki kanunları ne
dir? öyle zannedildiği gibi bîhudut, ne getirirse, ne 
miktar ve ne zaman getirirse getirsin, böyle bir mua
fiyeti rüsumiye kanunu hiçbir memlekette zaten yok
tur. Binaenaleyh fiiliyatta tatbik edilirken hiç şüphe 
yok ki, meınurîni siyasiye hakkındaki muafiyeti rüsu
miye ahkâmı ne ise, istilzam ettiği derecedeki muafi
yet ne ise, fakat herhalde o memleketlerin rüsumu 
muafiyet kanunları onu bizimkinden daha mükem
mel ve daha esash bir surette tespit etmiştir. Şu halde 
bu muafiyet hududunu tespit ederken onlann sefaret
hanelerine, memurini siyasiyesine vereceğimiz muafi
yetin hududu, onların kendi kanunlarının hududu ile 
mukayyettir. Muameîei mütekabilenin tevlit edeceği 
netice budur. 

Muafen imrar meselesine gelince : Muafen imrar-
da bazı arkadaşlar bilûmuayene imrar mânasını, iba
renin ıtlakmdan çıkarmak istediler. Bendeniz böyle 
olduğuna kani değilim. Şimdiye kadar esasatı kanuni-
yemiz mucibince hangi nevi eşyanın muayenesi lâzım 
ise gene muayenesi icra edilir. Yalnız tahakkuk ede
cek olan rüsum eğer o memleketin kanunları ile her
hangi bir devletin memurini siyasiyesine bir muafiyeti 
rüsumiye veriyorsa, onlar aynı esası nerede veriyorsa, 
biz de resmi aramayacağız. Yoksa muafen imrar edi- I 
yoruz diye bilâmuayene imrar edilecek gibi bir mâ
na çıkarmak doğru değildir. J 
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Hasan Fehmi Beyefendi, muafen imrara mezun
dur tarzında bir hakkı hiyar vazedelim, buyurdular. 
Zaten hakki hiyar muameîei mütekabile şartından do
ğuyor. Herhangi bir muameîei mütekabileye mukabil 
biz de aynı şeyi vereceğiz. Yoksa lâyihadan bîhu
dut bir muafiyet, ne kadar ve ne getirirse getirsin bir 
muafiyet mânası çıkmaz. Şimdiki lâyihanın bilhassa 
duçarı müşkülât okluğu cihetle süferanın bizzat bera
berlerinde getirdikleri veya kendisi burada olup da 
kendi namına gelecek olan eşyayı mübeyyin bir be
yanname vererek yapılmasıdır. Bu kanunun ıtlakına 
göre öyle vaziyetler hadis oüuyor ki, sefir bizzat bu
rada bulunmuyor, yahut mezunen memlekette bulu
nuyor, hükümeti çağırıyor, her ne ise, işte o zaman 
sefarethane namına birtakım eşya geliyor. Bunları kim 
tekabbül etsin? Ortada sefir yoktur. Sefirden başka 
da beyannameyi ümza edecek kimse yoktur. İbare ga-
yeî mz'jûuî yazıldığından muafiyetin derecesine dahi 
sirayet etmeksizin bir çok müşkülâtı taliye çıkmakta
dır. 

Saniyen, Maliye Vekâletinin noktai nazarı pekâlâ 
malûmdur. Muafiyet meselesi olmaması, mümkün mer
tebe mahdut olması matluptur. Fakat arz ettiğim gibi, 
Bâylhanm mahiyeti siyasîdir ve Hariciye Vekâletinin 
tatbikatında maruz kaldığı müşkülâttan mütevellittir. 
Heyeti Ceîile de takdir buyurur, bu ibareden bilâ mu-
nyene gibi bir mâna çıkmıyor. Eğer çıkmak ihtimali 
vardır bayurulursa lâyihayı Encümene iade edelim. 
Herhalde Hariciye Vekâletini de müşkülâta sokma-
vn?ak ve bîhudut bir muafiyet şeklinde kimseye güm-
r"'.kîeriî!jfzi de açmayacak bir surette olması da bizce 
matluptur. Bunda zaten böyle bir şey de yoktur. Esa
sen bîh«d»î bir muafiyet veren memleket mevcut ol
madığı için böyle bir mânada katiyen çıkmaz. Ma
mafih ibareye müteallik hususatî bir daha tetkiki ten
sip buyurursanız Muvazene Encümeniyle bir daha 
tetkik ederiz. Bu hususta sühuletbahş bazı şeyler gös
termek lüzumuna hükümet kail olmuş ve onun için 
bu lâyihayı takdim etmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir şey soracağım 
efendim. Burada sefaret memurlarından herhangi bir 
zat... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Memurun siyasiye diyoruz efendim. (Empünitediplo-
matlk) denilen memurini siyasiye hukuku düvelce, Ha
riciye Vekâletince malûmdur. Bunlar haricinde kimse 
müstefit olamaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir me
busun (empünite diplomatik) kimlerdir ve bu hakkı 
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kimlerin haiz olması lâzım gelir, bunları takriben bil
mesi lâzım gelir. Bendeniz de bu hususla biraz meşgal 
olmuşumdur, biraz bilirim. Şimdi bir sefaret kâtibinin 
kendi evine getirebileceği bütün mobilya bu kanun 
mucibince gümrükten muafiyeti haiz midir, değil mi
dir ve bunun mütekabilinden ne hâsıl olur? Bilirsiniz 
ki bunlar bizim memlekete gümrüksüz mobilya ihraç 
edebileceği için bundan istifade ederek tabiî memle
ketinden istediği kadar, istediği nevide mobilya geti
rebilir. Bizim memurların buna mukabil olarak böyle 
şeyler götürmesi ihtimali yoktur. Bu hususta onlar 
gayrı mahdut eşya getirebilirler. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Muhtar Beyefendinin mütalâasını - anlaya
bildim ise - bendeniz biraz tavzih edeyim. Demek isti
yorlar ki böyle muafiyeti rüsumiyeyi kabul etmiş mem
leketlerle bizim vaziyeti iktisadîyemizi mukayese ede
cek olursak bu muafiyet onların memurlarının lehi
nedir, bizim aleyhimizedir. Eşyayı beytiye kısmım mi
sal aklılar. Eşyayı beytiye öyle şeylerdir ki bizim me
murini siyasiyemiz Türkiye'den getirtmezler. Zaten 
Türkiye de o memleketlerden getirmektedir. Binaen
aleyh Türkiye'den bilâ resim getirmek meselesi de
ğil, mahallinde mubayaası meselesi mevzubahistir. Hal
buki onlar bundan müstefid olurlar, bunu demek is
tiyorlar. Evet, memleket vaziyeti iktisadiyesi nazan iti-
bare alınacak olursa iktisaden memurlarının lehine ol
duğu şüphesizdir. Bu aşikâr bir şeydir, şimdi böyle kaç 
tane memur vardır ve kaç tane mobilya gelecektir? 
Bunları böyle adet itibariyle hesap edip de hâsıl olacak 
nef'i, ve bir de kaidei umumiye ve teamülü düveli olan 
mücamelâtı düveliyeden muafiyeti rüsumiye hususun
da geri kalmayı veyahut mukabeleden imtinaı tasav
vur buyurunuz, bu menafiden hangisi daha büyüktür? 
Bu, muhtacı münakaşa bir meseledir. Hiç şüphe yok
tur ki bizim memurini siyasiyemiz mobilyalarını ora
dan mubayaa edeceklerdir. Mesele budur, fakat bu o 
kadar mühim midir? Bizde ne vardır. Siz bu muafi
yeti vermezsiniz. Halbuki onların aralarında tamamen 
mütekabil bir muamele esasına göre muamele cere
yan etmektedir. İngiltere ile Fransa, Fransa ile Al
manya vesaire vesaire... Hepsinin yaptıkları muame
le bugün muameleyi mütekabile esasıdır. Şu halde fa
raza Fransa'da bütün devletler sefaretinin her me
muru siyasîsi namına gelen her nevi eşya muaftır. 
Fakat kazara Türk Sefareti namına bir şey gelirse 
muaf değildir. Niçin? Çünkü Türkiye muafiyet husu
sunda kendi memleketinde o devlet tebaasına o mu
ameleyi yapmadığından dolayı kendi memurini siya-
siyesi de diğer memleketlerin memurini siyasiyesin-
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den farklı bir muameleye duçar olmaktadır. Bu da 
bir (nüans) dır. Bendeniz zannediyorum ki böyle olur
sa zayi olan resim miktarından ziyade muamelâtı 
düveliyede mukabelei bilmisil esaslarım ve aynı usu
le tevfikan kendi memurini siyasiyemizin - velevki 
nazari olsun - mazhar olmasını temin etmek ihmal olu
nacak netayiçten değildir. Eğer gayrı mahdut zanne
dilen miktarını muayyen bir daireye irca için encüme
ne iadesine taraftarsanız - bendeniz taraftarım - En
cümene gitsin, orada görüşelim. Fakat zannediyorum 
ki meselenin siyasî noktai nazarı, malî cihetine mü
reccahtır. 

ZEKİ BEY (Gümüşaiıe) — Miktar için ölçü yok 
mudur? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Devletlerin kanunlarında da gayrı mahdut değildir. 
Hangi devletin Muafiyeti Rüsumiye Kanununu bana 
gösterirseniz gösteriniz, bîhudut olarak memurini si
yasiye namına memlekete ne girerse girsin muaftır, 
diye böyle bir ahkâm var mıdır? O halde bizim tabi 
olacağımız ahkâm dahi onların mevzuatı kanuniyesi 
derecesinde bir mukabelei bilmisil mahiyetindedir. 

REİS — Efendim! Lâyihayı Encümen istiyor, iade 
ediyoruz. (Muvafık sesleri) Kanunların istihsali arası 
hitam bulmuştur. 

5. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde kıs
men zürraa tevzi ve tefviz edilmiş olan ve bir kısmı 
derdesti tevzi bulunan arazi icarei zemini olarak tahak
kuk ettirilen meblâğın affı hakkında (1/666) numaralı 
kanun lâyihası ve mezkûr lâyihanın bir an evvel mü
zakeresine, dair Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Be
yin (4 S 266) numaralı takriri ve Ziraat ve Muvazene i 
Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Vaki 
olan müracaat üzerine hükümetin yaptığı tetkikat ne
ticesinde Meclise sevkettiği bu lâyihai kanuniye hak
kında ufacık bir izahat vermek mecburiyetini hissedi
yorum : Çifteler Çiftliği namı altında olan arazi üze
rinde 32 pare köy meskûndur. Bu köyler, öşrün ilga
sından evvel hem öşür verir, hem de icarei zemin na-
mıyle icarını verirdi. Bunlar 20 - 30 - 40 sene evvel ora
ya iskân edildikleri ve Rumeli'den gelen diğer arka
daşları bir çok araziye malik oldukları halde, bunlar 
üzerinde bulunup ziraat ettikleri araziye otuziki sene^ 
den beri maMk değiller. 30 - 40 seneden beri hem 
öşür ve hem de bedeli icar verirler. Meşrutiyetin ikin
ci senesinde, yani 1326 senesinde bunlara tefviz için 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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bir kanun neşredilmişti ve bu kanun, geçen seneye 
kadar tatbik edilemedi. Geçen sene Maliye Vekili Ha
san Bey tarafından Meclisinize takdim olunan usul 
dairesinde tefvizi takarrür etti. Elyevm tefviz edi
yorlar. Şimdi bunların düşman işgali zamanında bu
lunan 1337 - 1338 ve düşman istirdadından sonra 1339 
-1340 senelerindeki icarei zemin namı altındaki ara
zinin icarının affı, hükümetçe de madelet dairesinde 
görülerek takarrür ettirilmiş ve Meclisi Âlinize sev-
kedilmiştir. Zaten öşür veren bir ahaliden bedeli icar 
alınmamak lâzım gelirken, işte bu nasılsa 1340 se
nesine kadar böyle cereyan edegelmiş ve fakat on
ların mağduriyeti hükümetin de nazarı dikkatini cel-
bettiğinden 1340 senesi nihayetine kadar bedeli ica
rın affını teklif ediyorlar. Meclisi Âlinizin de bunda 
imsak buyuracağını pekâlâ takdir ederim! Bu husus
ta uzun izahata lüzum yoktur, maddelerin aynen ka
bulünü rica ederim. 

REÎS — Efendim! Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Çîfteler Çiftliği Dahilindeki Araziye icarei Zemin 
Olarak Tahakkuk Ettirilip Tahsil Edilmeyen Me-

baliğin Affı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilin
de kâin olup, kısmen zürraa tevzi ve tefviz edilmiş ve 
bir kısmının da tevzii derdesti icra bulunmuş olan 
araziye 1337, 1338, 1339, 1340 senelerinde icarei ze
min olarak tahakkuk ettirilip tahsil edilmeyen cem' 
an (39 829) lira (49) kuruş affedilmiştir. 

REtS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
yok, birinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — tşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

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

Efendim! Heyeti Umumiyesini tayin esami ile re
yinize vazediyorum, kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir, 

6. — Tapu Daireleri hududu haricindeki emvali 
gayrımenkuleye ait muamelâtı tasarruf iyenin sureti ic
rasına dair (1/773) numaralı kanun lâyihası ve Tapu 
Encümeni mazbatası. (I) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Tapu Daireleri Hududu Haricindeki Emvali Gay
rımenkuleye Ait Muamelâtı Tasarrufiyenin sureti 

İcrasına Dair Kanun 
Madde 1. — Ashabının talebi vukuunda her tapu 

dairesi kendi hududu haricinde kâin, ilişiği ve ma
nii kanunîsi olmadığı mahallerinden sorularak tahak
kuk eden emvali gayrımenkuleye müteallik muamelâ
tı tasarrufiyeyi dahi icraya mezundur. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında söz is
teyen yoktur. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

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

Madde 3. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Ma-
Hye Vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

Efendim, reylerin neticesini arz ediyorum : Efen
dim, Türkiye ile Finlandiya arasında münakit muhade-
net muahedenamesinin tasdiki hakkındaki kanun için 
(144) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. (144) 
rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Letonya arasında münakit Muhadenet 
Muahedenamesinin tasdiki hakkındaki Kanun için 
(144) zat rey vermiştir, muamele tamamdır. (144) 
kabul, ret ve müstenkif yoktur, kanun (144) rey ile 
müttefiken kabul edilmiştir. 

11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 62 nci 
maddesine müzeyyel kanun hakkındaki kanuna (144) 
zat iştirak etmiştir. (142) kabul, 1 ret, bir müstenkif 
vardır. Kanun (142) rey ile kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 
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Çifteler Çiftliği dahilindeki araziye icarei zemin 
oterak tahakkuk ettirilip tahsil edilmeysu meballğin 
affı hakkındaki kanuna iştirak eden azanın adedi (92) 
dir. Muamele tamam değildir. İkinci defa reye ko
nulacaktır. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Çarşamba günü saat 14'de içtima edilmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 17,30 
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11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 62 nd maddesine müzeyyel kanun 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

: 144 

: 142 

: 1 

: 1 

(Kabul edenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B^ 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA1 

Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

Mehmet Vasfi B, 
Şükrü Bey 

BOZOK 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
I 

Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

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

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B, 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir B. 

İZMİR 
Kâmil B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 
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KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B, 
Dr. Hilmi B. 

Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rjza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. — 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B, 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B, 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

' VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

[Reddeden] 

KONYA 
Musa Kâzım B. 

(Çekinser) 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin B. 
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Türkiye ile Finlandiya arasında münakit mulıadenet muahedenamesinin tasdikine dair kanunun neticesi ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Reye iştirak edenler : 144 

Kabul edenler : 144 

Reddedenler : Q 

Müstenkifler : Q 

(Kabul edenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa1 

İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ras'ih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİT 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemil B. 

Mehmet Vasfi B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B, 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B/ 
Muhittin B. 

Naci B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B, 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B, 

KARS 
Ağaoğzlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Şükrü B. 
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KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabrı B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B£ 

Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B, 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaetin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKÎ KARAHİ 

Ali Sururi B. 

:>»<1 •+-

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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Türkiye ile Letonya arasında nıünakit muhadenet muahedenamesinin tasdikine dair kanunun neticeî 
ârâsı 

Reye iştirak edenler : 144 
Kabul edenler : 144 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

(Kabul edenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zam'ir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
ŞükrüB. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfı B. 

Şükrü B. 
BOZOK 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa.Fehmi B. 
Necati B. 

CANİKİ 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Mnir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, 
Muhittin B. 

Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Hafız Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

FIAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Hüseyin Raif B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cevit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Şükrü B. 

5Û 
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KONYA1 

Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B, 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B, 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFÂ 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

» • « 
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Çifteler Çiftliği dahilindeki araziye icareî zemin olarak tahakkuk ettirilip tahsil edilmeyen mebaliği 
hakkındaki Kamımın liericei Arası 

in affı 

(Nisap hâsîl olmamıştır.) 
r .-» 
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AFYON KARAHİSAR 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B, 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Şükrü B; 

BOZOK 
Salih B. 

BUSRA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avn'i Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
îsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

921 
91 

l1 

Q 

(Kabul edenler) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

(Redd 

GİRE 
Tahir B. 

..•>.—•> 

. 

Mükerrem B. 
İSTANBUL 

Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zek'i B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

eden) 

SUN 

- • - < — ı •<••• 
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Reşit B. 
MARAŞ 

Mithat B. 
MARDİN 

Ali Rıza B. 
MENTEŞE 

Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 

Halit B. 
ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B, 
Saffet B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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GÜMRÜKLERCE SAATİ MESAÎ HARİCİNDE İSTİHDAM'EDİLEN MEMURÎNE GÜMRÜK KANU

NU MUCİBİNCE VERİLECEK ÜCRETİ MESAÎYE DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/553) NUMA

RALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENE! MALİYE VE KAVANÎNt MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu 
Adet : 6/4242 

6 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Celilesine 

Gümrüklerce saati mesaî haricinde istihdam edi
len memurine gümrük kanunu mucibince verilecek 
ücreti mesaî hakkında Maliye Vekâleti Celilesince 
tanzim kılınıp, İcra Vekilleri Heyetinin 30 . 11 . 1340 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. Muktezasının ifasına müsaade Duyurulmasını 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Gümrüklerce saati mesaî haricinde muamelei rü-

sumiye ifasına devama alâkadaran tarafından lüzum 
gösterildiği takdirde bu suretle iştigal eden memurin
den gümrüklerin müdürleri ile Başkâtiplerinden maa
dasına bir saat için bu ücretin alâkadarından tahsil 
olunacağı ve zamanı iştigal bir saatten z;yade imtidat 
ederse fazla müddet zarfında her saat için muayyen 
ücretin nısfının ita edileceği ve saat küsuratının tam 
hesap olunacağı ve şu kadarki esasen 60 ncı madde
de tayin olunan zamanı mesaî haricinde de ifayı va
zife ile mükellef olan memurine bu veçhile ücreti me
saî verilmiyeceği gümrük kanununun 62 nci madde
sinde musarrah ise de hal ve ihtiyacı hazıra göre saa
ti mesaî haricinde kanunu mezkûrun tayin eylediği 
miktar üzerinden verilecek ücreti mesaî elyevm lâşey 
mesabesinde bulunduğundan ve bermucibikanun 
marttan eylül nihayetine kadar dokuz ve teşrinievvel
den şubat nihayetine kadar yedi saat iştigal etmekle 
mükellef olan Gümrük memurlarının zamanı iştigal
den sonra eshabı müracaatın talebi üzerine ifa ede
ceği hizmet mukabilinde alacağı bu ücret kanunun 
zamanı tanzimindeki es'âr nazarı dikkate alınarak 
tertip ve tespit edilmiş ve halen es'âr pek ziyade ga
la kesbetmiş olduğundan maddei mezkûr ede muhar
rer ücuratın dörder misli zammı ile beşer misline ib
lağı zarurî görülmüştür. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 25 

18 . 11 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Gümrüklerce saati mesaî haricinde istihdam edi
len memurine 11 Nisan 1334 tarihli gümrük kanunu
nun 62 nci (X) maddesi mucibince verilecek ücretle
rin tezyidi hakkında olup, Başvekâletin 6 . 12 . 1340 
tarihli ve 6/4242 numaralı tezkeresi ile gönderilen lâ
yihai kanuniye Maliye Vekili Hasan Beyin huzuru 
ile müzakere olundu. 

Hükümet esbabı mucibe mazbatasında dahi mu
harrer olduğu üzere hâl ve ihtiyacı hâzıra göre saati 
mesaî haricinde kanunu mezkûrun tayin eylediği mik
tar üzerinden verilecek ücretin elyevm pek cüz'î. bu
lunduğu encümenimizce de takdir edildiğinden lâyi
hai kanuniye şekle ait bazı tadilâtla kabul edilerek 
heyeti umumiyeye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Raslm 
Aza 

Kütahya 
Hehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 

62 nci madde : 60 ncı maddede tayin olunan za-4 

mam mesaî haricinde dahi muamelei rüsumiye ifası» 
na devama alâkadar tarafından lüzum gösterildiği 
takdirde bu suretle iştigal eden memurinden gümrük
lerin müdürleri ile başkâtiplerinden maadasının bir 
saat için yirmi kuruş, ve kolculara keza bir saat için 
on kuruş ücret verilir ve bu ücret alâkadarından tah
sil olunur. Zamanı iştigal bir saatten ziyade imtidat 
ederse fazla müddet zarfında her saat için muayyen 
ücretin nısfı ita olunur. Saat küsuratı tam hesap olu-
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nur. Şu kadarki esasen 60 ncı maddede tayin olunan 
zamanı mesai haricinde de ifayı vazife ile mükellef 
olan memurine bu veçhile ücreti mesaî verilmez. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanîni Maliye Encümeni 
Adet : 21 

28 . 12 . 1341 
Kavanîni Mal'lye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 2 nci 

maddesinde muharrer mesaî ücretlerinin dört misli 
tezyidi lüzumuna dair Başvekâletin 6 . 12 . 1340 tarih 
ve 6/4242 numaralı tezkeresi file gönderilen lâyihai 
kanuniye encümenimizcc tetkik ve müzakere olundu. 
Kanunu mezkûrun tayin eylediği miktar üzerinden 
verilen gelmekte bulunan ücretin halen pek cüzî ve 
ihtiyacaü hazıraya göre sarfedilen mesai ile gayrı mü
tenasip olduğu cihetle Muvazenem Maliye Encümenin
ce tespit edilen miktar Encümenimizcc de muvafık 
görülerek aynen kabul edilmiş ve Heyeti Umumiyeye 
arz edilmek üzere Riyaseti Celileye takdimine karar 
verilmiştir. 

Kavanîni Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezit 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
Hini imzada 
bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdi 
Hükümetin Teklifi ' 

Gümrük Kanununun 62 nci maddesine zeyildir. 
Madde 1. — Gümrük Kanununun 62 nci mad

desinde muharrer mesai ücretleri dörder misil tez-
yid edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu maddei nıüzeyyele tarihi neş
rinden itibaren tatbik olunur. 

Madde 3. — tşbu maddei müzeyyelenin icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

30 . 11 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafaa Vekili 
feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Mübadele, imar 
ve tskân Vekâleti 

Vekili 
Recep 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

11 Nisan 1334 Tarihli Gümrük Kanununun 62 nci 
Maddesine Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Ka
nununun 62 nci maddesinde muharrer mesai ücret
leri dörder misil tezyit edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu maddei nıüzeyyele neşri tari
hinden itibaren tatbik olunur. 

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

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
namına tsparta 

Mükerrem 
Aza 
Sivas 
Rasim 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİNLANDİYA, LETUANYA HÜKÜMETLERİ ARASINDA ÂKİT 
VE İMZA OLUNAN MUHADENEl AHİTNAMELERİNİN TASDİKİ HAKKINDA BAŞVEKÂLET
TEN GELEN (1/612, 1/613) NUMARALI KANUN LÂYİHALARI VE HARİCİYE ENCÜMENİ MAZ

BATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
6/149 

14 . 2 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cclilesine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya, Letuanya ve 

Estonya Hükümetleri arasında salâhiyattar murah
haslar tarafından âkit ve imza olunan ve Liecelittas-
dik sureti mütercimleri Hariciye Vekâleti Celilesin-
den gönderilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 8 . 2 . 1 3 4 1 
tarihli içtimaında ledettetkik Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden muhadenet ahitnameleri ile ol baptaki 
levayıhı kanuniye leffen takdim kılınmıştır. İktizası
nın ifa ve neticenin inhasına müsaade Duyurulmasını 
rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Umuru Siyasiye Müdiriyeti 
Umumiyesi 
Adet : 1515 

Türkiye ile Finlandiya Arasında Münakit Muhadenet 
Muahedenamesinin Tasdikine Dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Cumhuriyetinin salâhiyattar murahhasları arasında 
1924 senesi Kânunuevvelinin dokuzuncu günü Var
şova'da âkit ve imza olunan muhadenet muahede-
namesi Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olun
muştur. 

Madde 2. — İşbu maddei kanuniyenin icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Ticaret Vekili 
Hini imzada bulunmadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
Cemil 

Türkiye ile Finlandiya Arasında Münakit Muhadenet 
Muahedenamesi 

Bir taraftan Diğer taraftan 
Türkiye Leitonya 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti 
arasında muhadeneti samimiye reva biti tesis ve tah
kim etmeyi aynı derecede ve halisane arzu ettikleri 
ve devleteyn beyninde münasebat teessüs edince ta-
rafyn miletlerinin saadet ve refahiyetine hadim ola
cağı kanaatini her ikisi de perverdc eyledikleri ci
hetle bir muhadenet muahedesi aktine karar vermiş
lerdir. 

Ve bu bapta murahhasları olmak üzere: 
Türkiye Reisicumhuru; 
Türkiye Cumhuriyeti Varşova Fevkalâde Komi

seri ve Ortaelçisi Doktor İbrahim Tali Beyi, 
Finlandiya Reisicumhuru; 
Finlandiya Cumhuriyetinin Varşova Fevkalâde 

Murahhası ve Ortaelçisi Mösyö «Erik Erstrom» u, 

Tayin etmişlerdir. Müşarünileyhime usulüne mu
vafık görülen salâhiyatnamelerini teati ettikten son
ra ahkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti ve Tarafeyn tebaaları arasında gayri 
kabili ihlâl sulh ve samimî ve ebedî muhadenet cari 
olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni âliyeyni akideyn iki dev
let arasındaki diplomasi münasebatı hukuku düvel 
esaslarına tevfikan tesis hususunda ittifak etmişler
dir. Tarafeyn, her birinin mümessili siyasîlerinin ta
rafı diğerin arazisinde hukuku umumiyei düvel ka-
vaidi umumiyesince mevzu muameleye mazhar ola
caklarım - mütekabiliyet şartiyle - kabul ederler. 

Madde 3. — İşbu muahede tasd'k olunacak ve 
tasdiknameler sürati mümkine ile Varşova'da teati 
edilecektir. Mezkûr muahedename, tasdiknamelerin 
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tead isinden on beş gün sonra iktisabı meriyet ede
cektir. 

Tasdikenlilmekal tarafeyn murahhasları işbu mu
ahedeyi imza ve mühürleriyle tahtim etmişlerdir. 

1924 senesi Kânunuevvelinin dokuzuncu günü 
Varşova'da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Türkiye ile Lettonya Arasında Münakit Muhadenet 

Muahedenamesinin tasdikine dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lettonya 

Cumhuriyetinin salâhiyattar murahhasları arasında 
1925 senesi Kânunusanisinin üçüncü günü Varşova' 
da âkit ve imza olunan muhadenet muahedenamesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — îşbu maddei kanuniyenin icrasına 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 . 2 . 1341 

laşvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Maaıif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Hini imzada bulunmadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
Cemil 

Türkiye ile Lettonya Arasında Münakit Muhadenet 
Muahedenamesi 

Bir taraftan Diğer taraftan 
Türkiye Lettonya 

Türkiye Cumhuriyeti ile Lettonya Cumhuriyeti 
arasında muhadeneti samimiye revabıtı tesis ve tah
kim etmeyi aynı derecede ve halisane arzu ettikleri 
ve devleteyn beyninde münasebet teessüs edince ta

rafeyn milletlerinin saadet ve refahiyetiııe hadim ola
cağı kanaati her ikisi de perverde eyledikleri cihetle 
bir muhadenet muahedesi aktine karar vermişler ve 
bu bapta murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Reisicumhuru; 
Türkiye Cumhuriyeti Varşova Fevkalâde Murah

has ve Ortaelçisi Doktor İbrahim Tali Beyi, 
Lettonya Reisicumhuru; 
Lettonya Cumhuriyetinin Polonya ve Romanya 

Fevkalâde Murahhası ve Ortaelçisi Mösyö Martens 
Noksay'ı tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyha usulüne muvafık görülen salâhi-
yetnamelerini teati ettikten sonra ahkâmı atiyeyi ka
rarlaştırmışlardır. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lettonya 
Cumhuriyeti ve tarafeyn tebaaları arasında gayri ka
bili ihlâl sulh ve samimî ve ebedî muhadenet cari 
olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni aliyeyni akideyn iki dev
let arasındaki diplomasi münasebatı hukuku düvel 
esaslarına tevfikan tesisi hususunda ittifak etmişler
dir. 

Tarafeyn her birinin mümessili siyasîlerinin ta
rafı diğerin arazisinde hukuku umumiyei düvel ka-
vaidi umumiyesince mevzu muameleye mazhar ola
caklarını mütekabiliyet şartiyle kabul ederler. 

Madde 3. — İşbu muahede tasdik olunacak ve 
tasdiknameler sürati mümkine ile teati edilecektir. 
Mezkûr muahedename tasdiknamelerin teatisinden on 
beş gün sonra iktisabı meriyet edecektir. 

Tasdiken lilmekal tarafeyn murahhasları işbu mu
ahedeyi imza ve mühürleri ile tahtim etmişlerdir. 

1925 senesi Kânunusanisinin üçüncü günü Varşo
va'da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar : 3 
Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celfeye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya, Lettonya 

hükümetleri arasında salâhiyattar murahhaslar tara
fından akit ve imza olunan muhadenet ahitname
lerine dair Başvekâleti Celilenin 14.2.1341 tarih ve 
6/749 numaralı levayıhı kanuniye ve esbabı mu
cibe mazbatası tetkik ve müzakere olundu, 
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Levayıhı Kanunıyede mezkûr mevad aynen ka
bul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Namına İstanbul 
Mazbata Muharriri Ahmet Muhtar 

Ahmet Muhtar 

Kâtip 
Mardin 

Yakup Kadri 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 
Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 
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URFA MEBUSU REFET BEYÎN, HİZMETİ MAKSUREYE TABİ MUALLİMLERİN DOKUZ AYLIK 
VAZİFE! ASKERİYELERİNİ İKİ SENE ZARFINDA İFA ETMELERİNE DAİR (2/488) NUMARALI 
TEKLİFİ KANUNÎSİ İLE MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI VE REDDİNE DAİR MUDAFAAİ 

MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Askerlik vatanî ve millî bir vazifedir. Bu mu

kaddes vazifeye zevk ve şevk ile koşmak her fer
din en şerefli emelidir. Bundan hiçbir ferdin istis
nası doğru değildir. Ancak bu ulvî vazife ifa edi
lirken mühim ve yine vatanî bir işin geri kalmaması 
esbabım ihzar zaruretine binaen her sene hizmeti 
maksureye davet olunan muallimlerin yerlerine baş
kalarım bulmak imkânı olmadığından birçok mek
tepler kapalı ve binnetice pek çok vatan yavruları 
da tahsilsiz kalmaktadır. 

Maarifi geri olan yurdumuzda bu, ihmal edile
cek bir mesele değildir. Bunun gecikmemesi lâzım
dır. Muallimlerimiz hem vazifei askeriyelerim hem 
de muallimlik işlerini yapabilmeleri için hizmeti 
maksureye tabi muallimleri dokuz aylık askerlik va
zifelerini iki sene ve iki devreye taksim etmek kâfi 
gelecektir. Her sene tatil aylarında bu gibiler silâh 
altına davet olunarak dört buçuk ay talimden sonra 
muallimlik vazifelerine gitmek üzere terhis olunarak 
ertesi sene gene aynı zamanda davet edilerek dört 
buçuk ay daha silâh altında bulunmak ile (9) aylık 
askerliklerini iki senede ifa ederek her iki ulvî mak
sadın teminine hizmet etmiş olurlar, bu suretle 
mektepler muallimsiz çocuklarımız da tahsilsiz kal-
ırcıyacaktır. 

Maruz esbabı mucibeye binaen aşağıdaki mad
delerin kanuniyetini Heyeti Celileye arz ve teklif 
eylerim efendim. 

Madde 1. — Hizmeti maksureye tabi muallim
ler dokuz aylık vazifei askeriyelerini iki sene zarfın
da ifa ederler. 

Madde 2. — Bu gibiler her sene Haziran ipti
dasında davet olunarak o senenin Teşrinievvel ,on 
beşinde muallimlik vazifelerine avdet etmek üzere 
terhis olunurlar. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaa! 
Milliye ve Maarif VekiMeri memurdur. 

Urf a Mebusu 
Refet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 15 Karar 

28.11.1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hizmeti maksureye tabi muallimlerin dokuz aylık 
vazifei askeriyelerini iki sene zarfında ifa etmelerine 
dair Urfa Mebusu Rafet Bey'in teklifi kanunîsi En-
cümenimizce bittetkik teklifi mezkûrde hizmeti mak
sureye tabi muallimlerin yerlerine başkalarını bulmak 
imkânı hâsıl olamayacağı kanaati ile Encümenimiz 
müstaceldi müzakeresini Heyeti Celileye arz eder. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Urfa 

Ali Şevket 
Aza 

Halit 

Refet 
Aza 

Eîâziz 
Muhalifim. 

Hüseyin 
Aza 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maarif Encümeni 
Karar : 4 

Maarif Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Urfa Mebusu Refet Beyin, hizmeti maksureye ta

bi muallimlerin dokuz aylık vazifei askeriyelerini se
nede dörder buçuk aydan olmak üzere iki senede ifa
sına dair olan teklifi tetkik ve müzakere olundu. 

Muallimlerin dokuz ay askerlik etmeleri vazifei 
vataniyelerini ifa eylemiş olmaktan başka meslekle
rinde daha muntazam çalışmalarını ve hayatta daha 
ziyade muvaffak olmalarını temin eden faydalı itiyat
larla tecehhüz etmelerine bais olacağı varestei izah 
ise de mekteplerin açık olduğu sıralarda silah altına 
alınmaları tedrisatı haleldar etmekte ve memleketi
mizde esasen ihtiyaca kâfi muallim olmamasına na
zaran yerlerine ekseriya vekil muallim bulunamamak 
hasabiyle de müşkülata maruz kalınmaktadır. Binae-
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naleyh hizmeti maksuresi olan muallimlerin dokuz 
aylık hizmet! askeriyelerini her sene dört buçuk ay 
olmak üzere iki senede ifa etmeleri ve her sene ha* 
ziran iptidasında askerlik için davet olunarak teşri
nievvel on beşinde vazifei asliyelerine avdet etmek 
üzere terhftö olunmaları tedrisin halelden vikayesi için 
kâfi görüldüğü gibi muallimlerin telim ve terbiye ile 
mükellef ve münevver obuaları hasabiyle iki defa da 
silah altına davet edilmeleri de iktisap edecekleri ter-
bîyei askeriyeyi temine kâfi olduğu mütalâasında bu
lunduğumuzdan merbut teklifi kanunî, Encümenimiz-
ce aynen kabul ve Heyeti Umumiyeye arz olunmak 
üzere makamı Riyaseti Çeliklerine takdim edilmiştir 
efendim. 

Maarif Encümeni 
Re'si namına Mazbata Muharriri 

İzzet Ulvi Bulunmadı. 
Kâtip Aza 

Afyoîîkarahisarı Muhalifim. 
İzzet Ulvi Akçoraoğlu Yusuf 

Aza Aza 
Kastamonu İzmir 

Mehmet Velet Osman zade Hamdi 
Aza Aza 

Konya Sivas 
Naim Hazım Rahmi 

Aza Aza 
Çanları Adana 
Talat İsmail Safa 

Karar : 26 
Ankara 

27 . 12 . 1341 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Teklif sah ibi muallimlerin hizmeti askeriyeye 

alınması ile yerlerinin boş kalması mahzurundan bah

sediyor ve dokuz aydan ibaret hizmeti maksure müd
detini iki senede ifa etmek üzere muallimlerin sene
de yalnız dört buçuk ay hizmeti askeriye ifa etmeleri* 
m teklif ediyor. Hizmeti maksure erbabı için asker
lik müddeti dokuz aydır. Bu müddet bir kimsenin 
askerî iği öğrenmesi ve ruhen o terbiyeyi alması hu
susunda tayin edilen müddetin asgari hudududur. 

Eğer iki seneye taksim edilirse hizmeti askeriye 
müddeti dört buçuk aya iner. Ertesi sene görülecek 
dört buçuk ayhk talim birinci senede yarım görülen 
şeyleri! ancak tekrar etmiye yarar. Her mesleğin ken
disine ait kaideleri vardır. Dünyanın' her tarafında 
tayin edilen müddet dahilinde talim ve terbiyeyi as
keriye bilâ fasıla icra edilir. 

Askere gitmekle yerleri boş kalan yalnız muallim
ler değildir. Aynı derecede mühim olan diğer mes
lekler vardırki orada da askerlik sinni gelen kimse
ler silah altına gidince boşlukları müşkülât vücuda 
getirebilir. 

Fakat milletlerin mukadderatım tayin eden harp 
o kadar mühim bir şeydir ki onu kazanmak için lâ
zım gelen ihzaratm en ufak teferruatında bile kusur 
etmemek lâzımdır. 

Encümen bu mülahazat üzerine mazbatayı reddet
miştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reis Vekili Mazbata Muharriri 

Karahisansahip Rize 
Musa Kâzım Ekrem 

Kâtip Aza 
Kocaeli Ordu 

Recai 
Aza Aza 

İstanbul 
Kadri Ahmet Hamdi 
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ECNEBİ SEFARETHANELER MENSUBÎNİ NAMINA VUKU BULAN MEVARlDATIN MUMAİLEY
HİMİN TEMSİL EYLEDİKLERİ MEMLEKETLERCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMURİNİ MÜ* 
MASİLESİNE İFA EDİLMEKTE OLAN MÜTEKABİL MUAMELE VEÇHİLE MUAFEN İMRARI 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/780) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVANÎNİ 

MALÎYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdiriyeti 
Adet : 6/5918 

12 Kânunuevvel 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ecnebi Sefarethaneler ınensubîni namına vuku 

bulan mevaridatın, temsil eyledikleri memleketlerce 
Türkiye Cumhuriyeti memurini mümasilesine ifa et
tirilmekte olan mütekabil muamele veçhile, muafen 
imrarı hakkında Maliye Vekâletince tanzim olunan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 Kânunuevvel 1341 ta
rihli içtimaında tezekkür ve meclisi âliye arzı tasvip 
edüen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdiriyeti 
Adet : 

Esbabı Mucibe 
10 Mart 1332 ve 11 Nisan 1334 tarihli tarife ve 

gümrük kanunlarımızda ecnebi devletler memurini 
siyasiyesine bahşedilen muafiyeti rüsumiye yalnız se
firlerin zatına ait olup, sefarethaneler ınensubîni bu 
muafiyetten hariç bırakılmıştır. Ahiren icra kılınan 
tetkikatta ecnebi devletlerden gümrük muafiyeti yal
nız süferanın şahsına ait olmayıp, bu muafiyetten se
farethaneler mensubîninin de muamele! mütekabile 
şartı ile istifade etmekte oldukları anlaşılmıştır. Mü-
tekabUen cari olan İşbu muafiyetten gümrük kanun
larımızın ademi müsaadesinden dolayı memleketimiz
deki ecnebi sefarethaneler mensubîni istifade edeme
mekte ve bu yüzden dahi devletler nezdine gönderdi
ğimiz memurini siyasiyetrJze diğer devletler memuri
ninin nail olduğu muafiyet bahşedilemiyerek münha
sıran bu muafiyet sefirlerimize temin edilmekte bu
lunmuştur. İcabat ve telakkiyatı hazırai siyasiye ile 
kabili telif olmayan şu muamelenin devamı sayam 
tecviz görülemiyerek ecnebi devletler nezdinde bulu

nan memurini mümasilemize mütekabilen aynı mua
fiyet bahşedilmek şartı ile sefarethaneler mensubîni-
nint'n de sefirler gibi muafiyeti rüsumiyeden müste-
fid olmaları bittensip merbut lâyihai kanuniye tan
zim ve takdim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanîni Maliye Encümeni 
Adet : 17 

21 . 12 . 1341 

Kavanîni Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Gümrük ve tarife Kanunlarında ecnebi devletler 

memurini siyasiyesine bahşedilen muafiyeti rüsumiye 
yalnız sefirlerin zatına ait olup, sefarethaneler men
subîni bu muafiyetten hariç bırakıldığı ve ahiren ic
ra kılman tetkikatta ecnebi devletlerde gümrük mu
afiyeti yalnız süferanın şahsına ait olmayıp, bu mu
afiyetten sefarethaneler mensubîninin de muamelei 
mütekabile şartı ile istifade etmekte oldukları anla
şıldığından mütekabilen cari olan şu muafiyetten 
gümrük kanunlarımızın ademi müsaadesinden dolayı 
memleketimizdeki ecnebi sefarethaneler mensubîni is
tifade edememekte ve bu yüzden Ecnebi devletler 
nezdine gönderilen memurini siyasiyeye diğer devlet
ler memurininin nail olduğu muafiyet bahsedileme
diğinden icabat ve talakkiyaü hazırai siyasiye ile ka
bili telif olmayan şu muamelenin devamı sayam tec
viz görülemiyerek ecnebi devletler nezdinde bulunan 
memurini mümasilemize mütekabilen aynı muafiyet 
bahşedilmek şartı ile sefarethaneler mensubininin de 
sefirler gibi muafiyeti rüsumiyeden müstefid olmala
rını teminen Maliye Vekâletince tanzim ve Heyeti 
Vekile Riyasetinin 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
(6/5918) numaralı tezkeresi ile Riyaseti Celileye tak
dim olunarak Encümenimize havale buyrulan lâyihai 
kanuniye Maliye Vekili Hasan Bey de hazır olduğu 
halde tetkik ve icabı müzakere olundu. Lâyihanın es
babı mucibesuıde de zikredilmiş olduğu veçhile ka
nunlarında mevcut olduğu halde bizim kavanîni mev-
cudemizde muafiyeti rüsumiyenin yalnız süferanın 
şahsına inhisarı zamanın icabat ve telakkiyatı siyasi-
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yesi ile kabili telif olamayacağından memurini mii-
masilemize de mütekabilen muafiyet bahşedilmek 
şartı Ue ecnebi memurini hakkında aynı muafiyetin 
bahş ve tevdii muvafık görülmüş ve binaenaleyh lâ
yiha! mezkûre aynen kabul ve bermucibi havale Mu
vazene! Maliye Encümenine tevdi kılınmak üzere Ri
yaseti CelOeye takdim kdındı. 

Kavanîni Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Konya 
Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sun 

Aza 
Ordu 

Hamdı 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Muvazene! Maliye Encümeni 
92 - 1/780 

30 Kânunuevvel 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sefarethaneler mensubîni siyasiyesi namına vuku 
bulacak mevaridatın muamelei mütekabile esasına 
göre muaf en imran hakkındaki lâyihai kanuniye Me-
liye Vekili Hasan Beyin huzuru ile Encümenimizce 
tetkik ve müzakere olunarak lâyihai kanuniye aynen 
bilkabul Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
hini imzada bulunmadı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
namına 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Knya 

Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
Kırşehir Giresun 

Yahya Galip Bey Kâzım 
hini imzada bulunmadı 

Aza 
Niğde 
Galip 

10 Mart 1332 tarihli tarif e ve 11 Nisan 1334 tarih
li Gümrük Kanunundan: 

Hükümeti seniye nezdinde mukim düveli encebi-
ye süferasınm beraberlerinde getirdikleri eşya ile isti
mali zatîlerine mahsus olmak ve cins ve nevi ve mik
tarı beyan edilmek şartı ile bilâhare getirttirecekleri eş
ya ve sefarethaneye mahsus damgalı evrak ve defatir 
ve levazımı resmiyei kırtasiye ve sefarethanede müsta
mel bilumum eşya, Konsoloshanelere mahsus dam
galı evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye 
ve konsoloshanelerin resi idaresinde bulunan meslek
ten yetişme Cenarel Konsolos ve Konsolos Vekilleri
nin (X) memaliki osmaniyeye ve hini muvasalatlarında 
veya vusullerinden itibaren üç ay zarfında getirecek
leri eşyayı zatiye (Muamelei mütekabile şartı ile) (X).. 
muameyene edilmek şartı Ue.. (Müteferrika kanunun
dan) 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Sefarethaneler mensubîni siyasiyesi 

namına vuku bulan mevaridat bunların temsil eyledik
leri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memurini 
mümasilesine yapılmakta olan muamelei mütekabile-
ye göre muaf en imrar olunur. 

Madde 2. — 10 Mart 1332 ve 11 Nisan 1334 ta
rihli gümrük ve Tarife Kanunlarının işbu maddei ka-
nuniyeye muhalif bulunan ahkâmı mülgadır. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasma Maliye Vekili 
memurdur. 7 Kânunuevvel 1341 

Başvekil 
İsmet 

MUdafai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hasan 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adlîye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hasta 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Mahmut Esat 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekâleti Vekili 

CemU 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 
Sefarethaneler Mensubîni Siyasiyesi namına vuku 

bulacak mevaridatın muamelei mütekabile esasına gö
re muafen imrarı hakkında kanun lâyihası. 

Birinci Madde — Sefarethaneler mensubîni siyasi
yesi namına vuku bulan mevaridat bunların temsil et
tikleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memurini 
mMmasilesine yapılmakta olan muamelei mütekabileye 
göre muafen imrar olunur. 

İkinci Madde — 10 Mart 1332 ve 11 Nisan 1334 
tarihli gümrük ve tarife Kanunlarının işbu kanuna 
muhalif bulunan ahkâmı mülgadır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Mâli
ye Tekili memurdur. 

Muvazenej Maliye 
Encümeni Reisi 

Çanlara 
Mustafa Abdüüıalik 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
İni İmzada bulunmadı 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Dryarbe&ir 

Şeref 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Mazbata 
x Muharriri 

İsparta 
MUkerrem 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kırşehir 

Hini imzada bulunmadı 
Yahya Galip Bey 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Eskişehir'de Çifteler Çiftliği Dahilinde kısmen zür-
raa tevzi ve tefvız edilmiş olan ve bir kısmı derdesti 
tevzi Iralunan arazi icarei zemini olarak tahakkuk etti
rilen meblâğın affı hakkında Başvekâletten gelen 
(1/666) numaralı kanun lâyihası ve mezkûr lâyihanın 
biran evvel müzakeresine dair Eskişehir mebusu Ab
dullah Azmi Beyin (4/266) numaralı takriri ve Zi
raat ve Muvazenci Maliye Encümenleri mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1457 23 . 3 . 1341 

Türkiye Büyük MUlet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde kısmen 
zürraa tevzi ve tefviz edilmiş ve bir kısmı derdesti 
tevzi bulunmuş olan arazi için 1337 senesinden 1340 
senesine kadar icarei zemin olarak tahakkuk ettiri
len otuzdokuz bin sekizyüzyirmidokuz lira kırk ku
ruşun affı hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tek
lif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1341 
tarihli içtimamda Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe mazbatası sureti 
leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına müsaade Duyurulmasını ri
ca eylerim efendim. 

BaşvekU 
İsmet 

Eskişehir'de Çifteler Çiftliğinde kâin olup, kıs
men tevzi ve tefviz edilmiş ve bir kısmının da tevzii 
derdesti icra bulunmuş olan arazi zUrraaın istidaları 
üzerine vilâyeti mezkûre Meclisi İdaresince tanzim 
ve hazineye isra kılman iki kıt'a cedvel ve mazba
tada arazii mezkûrenin 1337, 1338 senelerinde düş
man tarafından işgal ve mahsulâtının yağma edildi
ği ve 1339, 1340 senelerinde ise devam eden kurak
lık ve arız olan haşarat yüzünden ahalinin yüzde sek
seninin ancak ekilen tohumu istihsâl edebildikleri ve 
bu suretle menfaati maksudeleri külliyen fevt veya 
muhtel olduğu beyanı ile mezkûr seneler için icraei 
zemin olarak tahakkuk ettirilen cem'an, 39 829 lira 
49 kuruşun affı talep olunmuş ve esasen tevzii icra 
edilmiş ve edilmekte bulunmuş olan arazii mezkûre
nin bedelâtı misliyeleri kısmen teslimi sandık edil
miş olduğu mahallinin iş'ârından anlaşılmasına bi
naen sinini mezkûreye ait düyunun affı ile atıfetkâra-
ne muamele icrası muhik ve muvafıkı madelet görü
lerek mütekaddım kanun ona göre tanzim edilmiş
tir. 

Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Beyin Takriri 
24 . 3 .1341 

Riyaseti Celileye 
Çifteler çiftliği dahilinde bulunan kuradan arazi 

icarei zemini olarak tahakkuk ettirilen meblağın af
fı hakkındaki lâyihai kanuniyenin encümende müs-
tacelen müzakeresini teklif ederim. 

Eskisehir 
Abdullah Azmi 
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Ziraat Encümeni 

Karar $5/6 7 . 12 . 1341 

Ziraat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde olup, zür-

raa tevzi ve tefrik olunan ve olunmakta bulunan ara
zinin 1337, 1338, 1339, JL3*H) senelerine ait icarei 
zemininin inşaatı muhtelife sebebiyle affedilmesi 
hakkındaki hükümet lâyihai kanuniyesi tetkik olun
du. 

Encümenimizce de esbabı aflı muvafıkı madelet 
görülmüş olmakla Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdi olunmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılın
mıştır. 

Reis 
Konya 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

[uvazenei Maliye 
Encümeni 
93 karar 

1/666 
4/266 

Aza 
Saruhan 
Ethem 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Aza 
Edirne 
Faik 

30 Kânunuevvel 15 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 

maddei mahsusası mucibince Eskişehir'de Çifteler 
Çiftliği dahilinde kısmen zürraa tevzi ve tefviz olu
nan ve olunmakta bulunan arazi için 1337 senesin
den 1340 senesine kadar icarei zemin olarak tahak
kuk ettirilen 39 829 lira 49 kuruşun affı hakkında
ki lâyihai kanuniye Maliye Vekili Hasan Beyin hu
zuru Ue Encümenimizde dahi tetkik ve müzakere 
olunarak hükümetin esbabı mucibe mazbatasmda 
dermeyan edilen mutalâat muvafık görülerek lâyi
hai kanuniye şekle ait bazı tadilâtla bilkabul heyeti 
umumiyeye takdim kılındı. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği da

hilinde kâin olup, kısmen zürraa tevzi ye tefviz edil
miş ve bir &smmın da tevzii derdesti icra bulunmuş 
olan araziye 1337, 1338, 1339, 1340 senelerinde icarei 
zemin olarak tahakkuk ettirilen cem'an 39 829 lira 
49 kuruş affedilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Başvekil 
tsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Veküi 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Müdafaai Milliye 
Veküi 

hini imzada bulunmadı 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Çifteler Çiftliği Dahilindeki Araziye icarei ze

min olarak tahakkuk ettirilmiş tahsil edilmiyen me-
baliğin affı hakkında kanun lâyihası 

Birinci Madde — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği 
dahUinde kâin olup, kısmen zürraa tevzi ve tefviz 
edilmiş ve bir kısmının da tevzii derdesti icra bu
lunmuş olan araziye 1337, 1338, 1339, 1340 senele
rinde icarei zemin olarak tahakkuk ettirilip tahsil 
edilmiyen Cem'an 39 829 lira 49 kuruş affedilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

Üçüncü Madde —İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhahk 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Namına 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 



Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Saruhan 
Reşat 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

- ıs I 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
hini imzada bulunmadı 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 
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TAPU DAİRELERİ HUDUDU HARİCİNDEKİ EMVALİ GAYRİMENKULEYE AİT MUAMELÂTI 
TASARRUFİYENİN SURETİ İCRASINA DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/773) NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI VE TAPU ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5869 10 . 12 . 1341 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti CelUesine 

Tapu Daireleri hududu haricindeki emvali gay-
rimenkuleye ait tasarruf muamelâtının icrası hak
kında Maliye Vekâletince tanzim olunan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 7 Kânunuevvel 1341 tarihli içti-
matunda tezekkkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Vilâyet ve kazalarda kâin emvali gayrımenkule-

nin ancak mülga defterhane emanetinde bey ve fe
rağı icra olunacağı tapu nizamnamesinin dördüncü 
maddesinde muharrer olmasına binaen öteden beri 
İstanbul haricinde olan emvali mezkûrenin mülga 
merkezi emanette alım ve satımı icra kılınmak üze
re alâkadarlarının vaki olan talep ve müracaatları 
üzerine merbut olduğu vilâyet veya kaza tapu dai
relerinden manii ferağ bir ilişiği olup olmadığı ve 
tekâlifi nizamiye ve kanuniyeden deyni olduğu halde 
nev'iyle beraber miktarı istifsar olunduktan ve bir 
gûna ilişiği olmadığına dair cevap alındıktan sonra 
mülga defterhane senedat idaresince muamelâtı fe-
rağıyesi icra kılınmakta idi. 

Kaza merkezlerine tabi olan emvali gayrımen-
kulenin vilâyet merkezinde ferağ takrirleri izah olu
nacağı tapu senedati baklandaki mevkii meriyete 
vaz olunan irade iktizasından olduğu cihetle elyevm 
vilâyat ve tapu daireleri mülhakatı olan kazalar da
hilindeki emlâk ve arazinin bey ve ferağı muame
lâtım icra etmektedir. 

Berminval muharrer iki şekilde olan mevzuatın 
mevcudiyetinden dolayı bir vilâyet veya kazada is
patı ve vücut eden tarafeyn veya fariğ tarafından diğer 
kaza ve vilâyet dahilindeki emvali menkulesini ter
inin veya ahara bey ve ferağ edemeyip emvali mez
kûrenin kâin bulunduğu kaza veya vilâyet merkezi

ne azimetle matlup olan muamelesini icra ettirmek 
mecburiyetinde bulunmasına ve bu ise iktisat ve ih-
tiyacan umumiyeyi muhil olmakla beraber salifülbe-
yan 1302 tarihli bir irade ve maddei nizamiye ile 
takyid edilen muamelâtı tasarrufiyenin umumiyet 
itibariyle tahass&l eden gayrı ittıradı kabul edilmiş 
olan muamelâtın bilumum tapu dairelerince ifasını 
kâfil bir maddei kanuniyenin mevkii meriyete vaz'ı 
hususunun öteden beri elzemiyeti tahakkuk etmesi
ne binaen bu maddei kanuniye tanzim olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Tapu Encümeni 
5 Karar 28 . 12 . 1341 

Tapu Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Tapu Nizamnamesinin dördüncü maddesinde 

muharrer bulunduğu veçhile bir kimse taşrada bulu
nan arazisini İstanbul'da ahara ferağ edecek olduk
ta arazinin mensup olduğu sancak meclisinden fa-
rağın ol araziye sahihen mutasarrıf olduğunu mü-
beyyin bir kıta mazbata celbohınarak fariğ ile mef-
ruğunleh veyahut vekilleri defterhaneye gelip tak
rirleri ahz ve bu yolda icrayı muamele edilmekte 
iken, her karyenin havi olduğu arazinin ferağ ve in
tikal ve hususatı sairesi tabi okluğu kaza merkezin
de icra olunacağı gibi, o kazanın tabi olduğu liva vi
lâyet merkezlerince dahi ifrağ takrirleri istima olu
nabileceğine dair tapu senedati hakklndaki talimatna
menin onbeşinci bendini muaddel ve 22 Kânunuev
vel 1302 tarihli iradeye istinaden vilâyet Tapu Dai
releri elyevm kazaları dahilinde bulunan arazinin bey 
ve ferağ muamelâtını icra etmektedir. İki şekli muh
tevi olan mevzuatın mevcudiyetinden i dolayı bir vi
lâyet veya kazada isbatı vücut eden fariğ tarafın
dan diğer kaza ve vilâyet dahilindeki emvali gayrı-
menkulesini terhin veya ahara bey ve ferağ edeme
mekte olduklarından halkın suubet karşısında bu
lunması muvafıkı madelet olamıyacağı kanaati ile 
encümenimizce hükümetin teklifi esas; itibariyle mu-
vafıkı maslahat görülmüş ise de birinci maddede 
talebi vukuunda kendi hududu haricinde kâin ilişiği 
ve manii kanunîsi olmadığı «Tahakkuk eden emva
li gaynmenkuleye» fıkrası müphem görülmüş oklu-
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ğundan buna «Mahallerinden sorularak» fıkrası ilâ
vesi ile ve ikinci maddede mezkûr «İtibaren» kelime
sini tay ile merbut muaddel, lâyihai kanuniye heyeti 
umumiyeye arzı karargir oldu. 

Reis 
Canik 
Cavit 
Kâtip 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Canik 

Süleyman Necmi 
Aza 

Maraş 
Mehmet 

Mazbata Muha 

Aza 
Aydın 
Mithat 

Aza 
Artvin 
Hilmi 
Aza 

Konya 
Hacı Bekir 

Hükümetin Teklifi 
Tapu Daireleri hududu haricindeki emvali gayrı-

menkuleye ait muamelâtı sureti tasarruf iyenin icra
sına dair kanun. 

Madde 1. — Her Tapu Dairesi esbabının talebi 
vukuunda kendi hududu haricinde kâin ilişiği ve 
manii kanunisi olmadığı tahakkuk eden emvali gay-
rimenkuleye müteallik muamelâta tasarrufiyeyi icra
ya mezundur. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrai ahkâmına Maliye 
Vekili memurdur. 7 .12 .1341 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekâleti 
Vekili 

Mahmut Est 

Müdafaai Milliye 
Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Nafıa Vekili 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vefcift 
Doktor Refik 

Tapu Encümeninin tadili 

Tapu daireleri hududu haricindeki emvali gayrı-
menkuleye ait muamelâtı sureti tasarrufiyenin icrası
na dair Kanun. 

Madde 1. — Ashabının talebi vukuunda her Ta
pu Dairesi kendi hududu haricinde kâin, ilişiği ve 
manii kanunîsi olmadığı mahallerinden sorularak 
tahakkuk eden emvali gayrımenkuleye müteallik 
muamelâtı tasarrufiyeyi dahi icraya mezundur. 

Madde 2; — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — Aynen 

Reis 
Canik 
Cavit 

Aza 
Aydın 
Mithat 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Aza 
Konya 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Canik 

Süleyman Necmi 

Aza 
Maraş 

Mehmet 

Hacı Bekir 

>se-« 


