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2. — SUALLER 125,126 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 

İstanbul limanında 20 Nisan 1341 tarihli Kanun 
mucibince yükletme ve boşaltma, su ve kö
mür dağıtma işlerini tanzim için teşekkül eden 
şirkete dair Ticaret Vekilinden şifahî suali 125 

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Be
yin; ölçülerde birlik hakkında ne gibi tedabir 
ittihaz olunduğuna dair Ticaret Vekâletinden 
suali 126 

3. — EVRAKI VARİDE 125 
Azayi Kiram Muamelâtı 125 

1. — Saruhan Mebusluğuna intihap edilen 
Mehmet Yaşar Bey hakkında Dördüncü Şube 
mazbatası ve müşarünileyhin teklifi 125 

Mazbatalar 125 
1. — «Tedeyyün Kanunu» lâyihası (1/694) 

ve Müşterek Encümen mazbatası 125 
2. — Ankara'da inşa edilecek sefaratı ec

nebiye binaları için icap eden arsaların düveli 
mütehabbeye meccanen ferağı hakkında (1/615) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Tapu 
encümenleri mazbataları 125 

Sayfa 
3. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi 

bütçesine üç yüz bin lira tahsisatı munzamına 
ilâvesi hakkında (1/763) numaralı kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 125 

4. — 25 EyKil 1339 tarih ve 347 numaralı 
Kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkın
da (3/504) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 125 

Tezkereler 125 
1. — 1341 Muvazenei Umumiye Kanunu

nun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/540) 125 

2. — Sıhhiye zabitanının vakti hazarda su
reti istihdamlarına dair 20 Şubat 1325 tarihli 
Nizamnamenin üçüncü maddesine ve Askerî 
tekaüt ve istifa Kanununun ellinci maddesini 
muaddil 20 Haziran 1326 tarihli Kanun ahkâ
mına nazaran gerek ciheti mülkiyede ve gerek 
ciheti askeriyede sebkeden hizmetleri ile on beş 
seneyi ikmal etmiş olan sıhhiye zabitlerinin, 
istifa hakkını ihraz edip edemiyecelerinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/541) 125:126 

3. — Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Şükrü 
Beyin, hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridi-
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Sayfa 
nin yeşil - kırmızıya tahvili hakkında 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Büyü 

Takrirler 
1, — Şarkîkarahisar Mebusu AH Sururi 

Beyin; Şarkîkarahisar'ın Taş mahallesi erbabı 
ziraatinin 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun yirmi üçüncü maddesinden istifade 
ettirilmesi temenniyatına dair takriri 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

126 

126 

126 

126 

1. — Terfileri icra kılınan zabitan ve men-
subini askeriyenin rütbei cedideleri muhasse-
satlarımn tarihi itası hakkındaki eski İdarei As
keriye Nizamnamesinin 179 ncu maddesinin 
fıkaratı ahiresînin tefsirine mütedair olan He
yeti Umumiye Kararının sureti imalinde tered
düt hası! bulunduğuna dair (2/332) numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Mü-
dafaai Milliye ve Divanı Muhasebat Encümen
leri mazbataları. 126:129 

2. — Anonim ve kooperatif şirketlerin mu
rakabesi hakkında (1/801) numaralı kanun lâ
yihası ve Ticaret Encümeni mazbatası. 129 

Sayfa 
3. — Ticaret Vekâletinin senei haliye teş-

vikatı sınaiye faslına tahsisatı munzamına ilâ
vesine dair (1/718) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 129:130,144:145 

4. — Muvazenei Umumiye dahilinde bulu
nan devair için tedariki muktazi kâğıt ve sair 
bilcümle kırtasiyenin sureti mubayaası hakkın
da (1/761) numaralı kanun lâyihası ve Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 130:131,146:147 

5. — Efradı Askeriyenin müze duhuliye üc
retinden istisnası hakkında (1/786) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 131,148:149 

6. — Ecnebi tebaasına ait tekaüt maaşatı-
nm kemafissabsk tediyesi hakkında (J/794) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 131:136,150:151 

7. — 14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhase-
bei Umumiye Kanunu muvakkatinin bazı me-
vadının tadili hakkında (1/788) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 136:143 

BİRİNCÎ CELSE 

Bed'î Müzakerat; Saa t : 14,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, 

ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır: 
Otuzdokuzuncu İçtima 

11 Kânunisani 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. 

İstanbul Mebusluğuna intihap edilen Behiç Bey ile 
Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen İbrahim Tali 

Beyler hakkındaki şube mazbataları kıraat ve kabul 
ve Behiç Beyle Rize Mebusu Hasan Cavit Beylerin 
tahlifleri icra olundu. 

Tıp Fakültesinin 1341 senesi bütçesine ait kadro 
müfredatında vaki sehvin tashihi hakkındaki Muva
zenei Maliye Encümeni Mazbatası okunarak kabul 
edildi. 

Avukatlar hakkında vilâyetlere verilen emre dair 
Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin sualine Adliye 

— 124 — 
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Vekili Mahmut Esat Bey tarafından verilen cevap is-
tima olundu. 

Badehu ruznanıei müzakerata geçilerek tapu dai
releri hududu haricindeki emvali gayrimenkuleye ait 
muamelâtı nizamiyenin sureti icrasına dair olan kanun 
ikinci defa olarak müzakere ve aynen kabul edildi. 
Tekirdağı lisesi müdiri sabıkı Mahmut Bey hakkında
ki tstida Encümeni Mazbatasının, Kavanini Maliye
den gelecek tefsirle birlikte müzakere edilmek üzere 
tehiri müzakeresi karargir oldu. 

18 Sefer 1299 tarihli zabıtai saydiye nizamname
sine müzeyyel teklifi kanunî müzakere ve tadilen ka
bul edildi. 

/ •— Kastamonu Mebusu Halit Beyin, İstanbul li
manında 20 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince yük
letme ve boşaltma, su ve kömür dağıtma işlerini tan-

Azayi Kiram Muamelâtı 
/ — Saruhan Mebusluğuna intihap edilen Meh

met Yaşar Bey hakkında dördüncü şube mazbatası ve 
müşarünileyhin tahlifi 

REİS — Okunacak 
Riyaseti Celileye 

Saruhan Mebusluğuna intihap olunan Mehmet Ya
şar Beyin mazbatai intihabiyesi şubemiz heyeti umu-
miyesinden müntehap encümen tarafından ledettetkik 
mazbatanın tatilden arî olduğu görülmekle berayi tas
tık Heyeti Umumiyeye arz olunur. 11 . 1 . 1926 

Dördüncü Şube Reisi 
Muş 

llyas Sami 

REİS — Efendim, Şube mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. Tahlifleri yapılacaktır. 

(Mehmet Yaşar Beyin tahlifi icra kılındı) 

Mazbatalar 
1. — «Tedeyyün Kanunu» lâyihası (1/694) ve 

müşterek encümen mazbatası 
REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Ankara'da inşa edilecek sefaratı ecnebiye bi

naları için icap eden arsaların düveli mütehabbeye 
meccanen ferağı hakkında (1/615) numaralı kanun lâ
yihası ve Haricîye ve Tapu Encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznameye alındı. 

Elkap hakkındaki teklifler bu baptaki mazbata ve 

İdarci Umumiyei Yilâyat Kanununun 105 nci madde

sini muaddil teklifi kanunî müzakere ve ret edildi. 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 45 
nci maddesine müteallik mazbata kıraat ve kabul olun
du ve Çarşamba günü içtima edilmek üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı Sabık hulâsası hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık aynen kabul edil

miştir. 

zim için teşekkül eden şirkete dair Ticaret Vekilinden 
şifahî sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesine 
üçyüz bin lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
(1/763) numaralı kanun lâyihası ve Muvazei Maliye 
Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — 25 Eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkında (3/504) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 

/. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi. (3/540) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — Sıhhiye Zabitanınm vakti hazarda sureti 
istihdamlarına mütedair 20 Şubat 1325 tarihli nizam
namenin üçüncü maddesine ve Askerî Tekaüt ve İs
tifa Kanununun ellinci maddesini muaddil 20 Hazi
ran 1326 tarihli kanun ahkâmına nazaran gerek ci
heti mülkiyede ve gerek ciheti askeriyede sebkeden 
hizmetleriyle onbeş seneyi ikmal etmiş olan sıhhiye 
zabitlerinin, istifa hakkını ihraz edip edemeyecekle
rinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/541) 

2 — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Sıhhiye ve Miidafaai Milliye Encümen
lerine havale edildi. 

3. — Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Şükrü Beyin 
hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kır
mızıya tahvili hakkında Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi. 

REÎS — Okunacak. 

Heyeti Unıumiyeye 
12 . 1 . 1926 

Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci devrei in-
tihabiye azasından sabık tstanbul Mebusu Ahmet 
Şükrü Beyin Harekâtı Milliyede bilfiil ateş altında 
hidematı fedakârenesi mesbuk olduğundan hâmil ol
duğu yeşil kurdeleli İstiklâl Madalyası şeridinin ka-

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; öl
çülerde birlik hakkında ne gibi tedabir ittihaz olun
duğuna dair Ticaret Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey bumda olmadıklarından ge
lecek celseye tehir ediyoruz. 

REİS — Ruznaınemizin birinci maddesindeki 
lâyiha henüz encümenden gelmemiştir. İkinci mad
dedeki lâyihanın ikinci defa müzakeresi için de lâ
zım olan müddet henüz geçmemiştir. Üçüncü mad
denin müzakeresine geçiyoruz: 

/. — Terfileri icra kılman zabıtan ve mensubini 
askeriyenin rütbei cedideleri muhassesatlarının tarihi 
itası hakkındaki eski idarei askeriye nizamnamesinin 
179 ncu maddesinin fıkaratı ahiresinin tefsirine müte
dair olan Heyeti Umumiye Kararının sureti imalin
de tereddüt hâsıl olduğuna dair (2/332) numaralı Di
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Miidafaai Milli
ye ve Divanı muhasebat encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Okunacaktır. 
(Okundu) 
REÎS -•• Mazbatanın Heyeti Umumiyesi hakkın

da söz isteyen uır mı? 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yani ne demek iste
diler, verecekler mi, vermeyecekler mi? 

1) Zaptın sonuna merbuttur. 

nunu mahsusuna tevfikan kırmızı - yeşile tebdili He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 
REİS — Efendim, riyaset tezkeresini kabul eden

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

Takrir 
/. — Şarkî kar ahis ar Mebusu Ali Sururi Beyin; 

Şarkî karahisar'in Taş mahallesi erbabı ziraat inin 1341 
senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 23 ncü mad
desinden istifade ettirilmesi temenniyatına dair tak
riri 

REİS — Temenni mahiyetindedir. Başvekâlete 
havale ediyoruz, 

TALÂT BEY (Ardahan) — Beşinci madde okun
madı efendim. 

REİS — Efendim; Bahriye kadrosuna aittir. O 
doğrudan doğruya encümence yapılacak bir muame
ledir. Buraya sehven yazılmıştır. Müzakere edilecek 
mevada geçiyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
ciheti askeriyece terfilerde esas, tarihin nasbidir. İda
rei askeriye kanununun - ki elyevm meriyülicra-
dır - bunların tarihi tayinleri o kanunun 179 ncu 
maddesinin sarahatine göre tarihi nasbtan itibaren o 
rütbenin sahibi maaşa müstahak olur. Halbuki efen
dim, mesele ve 1341 senesi Martında yapılan bir ter
fi defterinde isimleri münderiç olan zevatın terfileri
nin tarihi tastikinden itibaren maaş almaları lâzım
dır. Belki esaret ve esbabı saireden naşi terfi edeme
diklerinden dolayı 1341 senesi defterine kalmışlar, 
bundan dolayı iki sene evvelden maaşlarının itası lü
zumu gösteriliyor. Mesele budur. İşte Divanı Muha
sebatın reddedip de vize etmediği mesele budur. Di
vanı Muhasebat diyor ki: Madem ki terfi - eski İda
rei askeriye nizamnameleri ki elyevm meriyülicra-
dır - o kanuna nazarandır. O kanuna nazaran terfi 
edilenlerin maaşatı verilmek icap eder. Halbuki def
terin içerisinde görülüyor ki ve demin de arz ettiğim 
veçhile iki sene esirmiş veyahut sicili bulunmamıştır. 

Esbabı meşruaya binaen iki sene evvel terfii lâ
zım gelen bir binbaşı 1341 senesi Martının ikinci gü-

2. — SUALLER 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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nü terfi ediyor. Ve kaymakam oluyor. Kaymakam 
olduğu için bunun iki sene evvelden itibaren terfi 
zamanının itası lâzım gelir deniliyor. İşte buna Di
van itiraz ediyor ve diyor ki: Tarihi tastikinden iti
baren terfi farkını vereceğim diyor. Bu doğru olmak
la beraber efendiler, bu harbi umumî ve ondan son
raki muhabereler dolayısiyle birçok terfii lâzım ge
len zevatın emsali ile terfi edemeyerek künyeleri 
bulunamadığından vesaireden dolayı terfileri geç kal
mıştır . veya esarette bulundukları için terfi edeme
mişlerdir. Bu suretle bir çok zevat terfileri lâzım ge
len seneden itibaren terfi edenlerle beraber maaş
larını almışlardır. Şimdi zannederim ki bu, 15 - 20 
kadar zevata inhisar ediyor. Arz ettiğim esbaba bina
en bunların iki, üç sene evvel terfileri lâzım gelir
ken bugün terfi ediyorlar. Bunların da emsaline kı-
yasen terfi ettiği tarihten itibaren zamları verilmek 
lâzım gelir. Mademki şimdiye kadar verilmiş. Fakat 
bundan sonra da idarei askeriyede elyevm meriyül-
icra olan kanuna tevfikan verilmesi tabiîdir. Kısmf 
azamı almıştır, fakat beş on kişi kalmıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Nasıl almıştır, nereden almıştır? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bilmiyo
rum. İşittim. Bilmiyorum nereden almışlar. Yalnız 
kısmı azaminin almış olduğunu istihbar ettim. Eğer 
böyle beş on kişi kalmış ise emsali veçhile verilmeli
dir. Ben esir olmuşum veya sicilim bulunmamış, bu 
gibi esbabı meşruadan dolayı neden mağdur olayım? 
Yahut bir sene evvel esaretten geliyorum, görüyo
rum ki benimle beraber terfii lâzım gelenler benden 
bir sene evvel terfi etmiş. Ben neden mağdur olayım? 
İşte bunun için bunların maaşatı verilmiştir. Bunlar 
da pek az kimsedir. Bu defalık heyet kabul ederse 
eder. Bundan sonra da tabiî İdarei Askeriye Kanunu 
ki elyevm meriyülicradır, ona göre yapılması lâzım 
gelir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim; beyefendi 
hakikaten pek güzel izah buyurdular. Yerilmesi le
hinde beyanatta bulundular. Fakat mazbatadan bu 
anlaşılmıyor, tarzında söylediler. Fakat mazbata böy
le olsa gerektir. Yahut uzun olduğundan anlayamadık. 
Aflanna mağruren arz edeyim ki mazbataya muhalif 
olarak beyan buyurdular gibi geliyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Efendim, 
arz edeyim. Mazbatada diyoruz ki Divanca mucibi te
reddüt olan keyfiyet tarihi nasıp değildir. Divanı Mu
hasebatça tereddüt edilen şey tarihi nasbi havi olan o 
defterin içerisinde bazı zevatın tarihi nasıplan iki 
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sene evvel gösteriliyor. Maaş bu mebdeden verilir 
mi, verilmez mi? İşte Divanca tereddüt edilen ci
het budur. Encümeninizin kararı da ba, bittabi ve
rilemez. Çünkü elimizde meriyülicra olan bir İdarei 
Askeriye Kanunu vardır. Fakat mademki bir kısmı 
almıştır. Az bir kısmı almamıştır. İsterseniz onlara 
da veririz. İstemezseniz vermezsiniz diyoruz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Zatıâliniz de maz
batayı tefsir buyurursunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Evet. Bir 
kısmı almış, bir kısmı almamıştır. Şimdi hakem za-
tiâliierinizdir. İsterseniz verirsiniz, istemezseniz ver
mezsiniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz de bunu sora
caktım. Mazbata ile beyanatları arasında fark var
dır. Mazbatayı kabul edersek verilemez. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Beyefen
di arz edeyim; dedim ki şu kanuna ve arz ettiğim 
maddelere tevfikan Encümen bunun verilemeyeceği
ne kanidir. Şimdi diyorum ki bizim verilir verilemez 
dediğimizi Heyeti Umumiyenszin ceffelkalem kabul 
eîtiği yoktur. Fakat mesele Meclise gelmiş bulunu
yor. Şu meseleyi de tenvir için size arz ediyorum. 
İsterseniz kabul buyurunuz diyorum. Emsali almış
tır. 5 - 1 0 kişi kalmıştır. İsterseniz onlara da verirsi
niz, fakat kanunen verilemez. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Şu halde Mazhar Mü
fit Beyin mütalâasını reye koymak lâzımdır. 

REİS — Bu mealde Tahsin Beyin bir takriri var
dır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bu mesele Divanı Muhase
batın cayi tereddüt bulduğu bir noktanın Meclis He
yeti muhteremesince tenviri için Meclise gelmiş bu
lunuyor. Ve asıl meseleyi Meclise arz eden Divanı 
Muhasebat Riyaseti oluyor. Divanı Muhasebat bu 
noktayı, şimdi Mazhar Müfit Beyefendinin izah bu
yurdukları veçhile bir kanunun bir maddesine teta
buku tam olduğu halde tereddüt etmiş olduğunu ben
deniz kabul edemem. Divanı Muhasebat hakikaten 
meselenin aslını cayi tereddüt bulmuştur. Yani keyfi
yet herhangi zabitin yeni rütbesi üzerinden maaş 
alması hesabında fiilen o rütbeye terfii amir olan 
tarih mi muteber olsun yoksa bu tarih muteber ol
mayıp o kararnamenin metninde yapılan bir hesap 
mı muteber olsun? Bu meselenin tenevvür etmesi lâ
zımdır. Meseleyi halleden elimizdeki İdarei Askeri
ye Nizamnamesi bütün bütün şimdiki vaziyete teta
buk etmeyen bir şekilde vaziyeti mütalâa eder. O za-
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man neferlerin terfii zabitleri ve kumandanları tara
fından yani onbaşılık, çavuşluk ve o zamanki sağ kol
ağası yani binbaşı rütbesinden dûn olan zabitanın ter
fileri serasker tarafından ve buradan yukarı olanların 
da - ki ümeradır - terfii padişahın iradesiyle vukubu-
lurdu. Binaenaleyh nizamnamenin metni o zamanın 
şekline göre yazılmıştır. 

Şimdi bunu Reisicumhur Hazretleri tasdik edece
ğine nazaran terfii tespit eden yeni şekle göre bu mad
denin şekli imali Divanı Muhasebatça mucibi tered
düt olmuştur. Meclisi Âliyi tenvir etmek istediğim 
nokta şudur ki, biz herhangi bir talepte bulunmu
şuz ve o talebimiz is'af edilmediği için bunu hal ve 
tefsir etmek üzere Meclisi Âliye müracaat etmişiz tar
zında değildir. Bu noktayı doğrudan doğruya Diva
nı Muhasebat cayi tereddüt bulmuştur ve bizim mü
racaatlarımız üzerine ve meseleyi halletmek üzere 
Meclisi Âliye arz etmiştir. Meclisi Âlinin bu mesele
yi tevdi ettiği iki encümenden Müdafaai Milliye En
cümeni, ruhu nizama daha muvafık olduğunu natık 
olmak üzere keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz etmiş
tir. Yani Müdafaai Milliye Encümeni, terfilerin ye
ni şekli tasdiküne nazaran doğrudan doğruya karar
namenin mucibi tarihi değil; o zabitin istihkakı tari
hini tespit eden ve kararnamede zikredilen tarihten 
itibaren maaş ve muhassesata kesbi istihkak etmesini 
muvafık görmüştür. Divanı Muhasebat Encümeni ise 
Divanı Muhasebatın tereddüt ettiği noktayı tetkik 
ederken Müdafaai Milliye Encümeninin noktai naza
rına iştirak etmiyor ve diyor ki kararnamenin met
ninde zikredilen itibarî tarihten değil, o kararname 
hangi tarihte tasdik edilmiş ise o tarihten itibaren 
maaş ve muhassesata kesbi istihkak etmesi muvafık 
olur. 

İşte iki encümen efkârı arasında olan ihtilâf nok
tası bundan ibarettir. Tatbikattaki hakikate gelince : 
Şimdiye kadar terfi etmekten ibaret olan vaziyetin 
temin edeceği hukuku müktesebe - malûmu âlileri 
veçhile - iki noktada tecelli eder. Birisi; zabitin ye
ni ihraz ettiği rütbeye müstahaktır denmesi o zabitin 
ondan sonraki terfii için bir mebdei nasıp olmak iti
bariyledir. Zabitin terfi ettiği rütbedeki ikinci hakkı 
müktesebi o zabitin yeni terfie istihkakının mebde
inden itibaren yeni rütbesinin maaşını almasıdır. İhti
lâf bu ikinci noktadadır. Şimdi daha ilerideki rütbe
ye terfi için muteber olan tarihi nasıp, kesbi istihkak 
tarihi olacağına göre yeni rütbenin hakkı müktesebi 
olan maaşın da o tarihten muteber olması lâzım ge
lir. Bendenizin kanaatim budur. Divanı Muhasebat 

bunda tereddüt etmiştir. Bunu bu suretle kabul et
tiğimiz takdirde şimdiye kadar bu tarzda cereyan 
eden ve fiilen, hakikî, itibarî tarihine itibaren maaş 
alan zabitanın maruz kaldığı muameleye mugayir ola
rak bundan sonra, sahibi istihkak olarak 5 - 1 0 za
biti bu haktan mahrum etmek vaziyeti tahaddüs eder. 
Buna mani olmak için bendenizin teklifim şudur : 
Birisi doğru veya yanlış - doğru veya yanlış olduğu 
hakikatini tatbikatı ameliye arz edecektir, onun için 
bu tabiri kullanıyorum - şimdiye kadar nasıl yapıl
mış ise şimdi hukuku mevzubahis olan zabitan için o 
muamele cereyan eder. Şimdiden sonrakiler için de 
bu meselede bir daha cayi tereddüt olmamak üzere 
meselenin hallindeki bir nokta hakkında teklifi aciza-
nem budur. Bundan sonraki terfileri bir defter ha
linde takdim edeceğiz. Her sene orduda senenin mu
ayyen zamanlarında terfi defteri çıkaracağız. Bu 
muntazam terfi defterlerinin ihtiva ettiği zabitanın 
maaş ve muhassesat meselesi hakikaten Divanı Mu
hasebatın ve Encümenin dediği gibi kararnamenin ta
rihi tasdikinden itibar edilsin. Fakat bu defterin ta
rihi tanziminde; malûmu âliniz ordu büyük bir camia
dır. Ve memleketin muvasala ahvali malûmdur. Bu
nun için tam defter tanzim olunacağı sırada farze-
diniz ki 300 zabit dahildir. 15 zabitin muameleleri ta
mam olmamıştır, tntizar edilirse teehhür eder. Bu on-
beş zabit de neticei tetkikatta o deftere dahil edil
mek lâzım gelir. Onun için bendenizin arz ettiğim 
esas terfi defterine dahil olanların maaş ve muhas-
scsatları Divanı Muhasebat Encümeninin dediği gibi 
Reisicumhur Hazretlerinin tasdikinden muteber olsun. 
Fakat o vakit bilhak dahil olması lâzım gelen herhan
gi bir tetkikatın noksanından dolayı yapılmakta olan 
muamelât ile bilâhara zeylen çıkacak defterlere dahil 
olark teehhür etmiş olanjarınki dahi arkadaşlarının 
nasıpları tarihinden muteber olsun, tşte bu esası tes
pit etmek üzere arkadaşım Tahsin Beyefendi bir tak
rir yazmışlardı. Bu takriri kabul buyurursanız mese
le hallolur. Hakem, Heyeti Muhteremenizdir. Nasıl 
karar verirseniz öyle icra ederiz. 

REÎS — Efendim; bu baptaki takriri okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
1. — Şimdiye kadar vukubulan terfilere ait far

kı muhassesatiarın ekseri emsali hakkında yapılan mu
ameleye tevfik edilmesi. 

2. — Şimdiden sonraki muamelede dahi defter 
halinde çıkacak umumî terfilerde Divanı Muhasebat 
Encümeninin dediği gibi kararnamenin tarihinden ve 
tashihi muamele ile yapılacak münferit terfilerde da-
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İıi kararname metninde yazılacak tarihten muteber ol
ması esasına göre mazbatanın kabulünü arz ve teklif 
eylerini. 

Aydın 
Tahsin 

REİS — Eğer takrir nazarı itibare alınırsa mazba
ta ile beraber Encümene gidecektir, nazarı dikkate 
alınmazsa mazbatayı reyinize koyacağım. Takriri na
zarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar el kaldırsın... Nazan dikkate alın
mıştır. Mazbata ile beraber Encümene veriyoruz. 

Efendim, ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — Anonim ve kooperatif şirketlerin murakabe
si hakkında (1/801) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim; bunun hakkında bir takrir 
vardır : 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin dördüncü maddesini teşkil eden ano

nim ve kooperatif şirketlerinin murakabesi hakkın
daki lâyihai kanuniye nafıa umum ile doğrudan doğ
ruya alâkadar olduğu için lâyihanın bir defada Nafıa 
Encümeninde tetkik edilmek üzere havalesini Encü
men namına talep ve rica ederim. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Namına 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
/ 
t 

REİS — Efendim; bu lâyihayı Nafıa Encümeni 
de istiyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazene de ister. 

REİS — Muvazene de istiyor. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim, bendeniz bu 

bapta letkikat icra ettim. Anonim şirketleri hakkın
da verilmiş karar ve hükümet tarafından gösteril
miş esbabı mucibe ile Ticaret Encümeninin esbabı 
mucibesi çok kıymetli ve şâyânı tetkik cihetleri ihti
va ediyor. 

Fakat bunun ticarete, maliyeye vesair hususata ta
allûk eden aksamından başka tetkik edilmek icabe-
den ayrıca bir mevzu vardır ki kooperatiflerin hu
kukî ve iktisadî vazaifidir. Bunların bizim tadil edil
mek üzere bulunan Ticaret Kanunumuzla ne dere
ceye kadar tevafuk, ne dereceye kadar tearuz ettiği
ni anlamak iktiza eder. Şu halde Heyeti Âliyeniz Na-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

fıa Encümenine göndermesini kabul ederken aynı za
manda tetkikatını ikmal etmek üzere bir kere de Ad
liye Encümenine sevk Duyurulmasını teklif ederim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, mevzubahis ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin Muvazene En
cümeninde tetkik edilmek üzere Encümene verilme
sini rica etmek mecburiyetindeyiz. Malûmu âliniz ol
duğu veçhile Nizamnamei Dahlimizin 83 ncü mad
desi, masarifte tezyidi müstelzim oîan her nevi tekli
fin neticei maliyesi hakkında maruzatta bulunmak 
üzere Muvazenei Maliye Encümeninizi vazifedar kıl
mıştır. Halbuki bir çok komiserler ihdası mevzuba
histir. Gerek mucip olduğu masraf ve gerek mucip 
olabilecekleri masraf derecesi malûm olmak üzere 
Heyeti Celilenizden iki maddenin Encümenimize ha
valesini Encümen namına rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye, Nafıa ve 
Adliye üç encümene havalesi teklif edilmiştir. Encü
menler ayrı ayrı tetkik edeceklerdir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Nafıa Encümeni ile 
alâkası yoktur. Doğrudan doğruya Ticaret ve Adliye 
Encümenin hakkıdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
umuru nafıaya ne kadar iş varsa hepsi Nafıa Encü
menini alâkadar eder. Nafıayı bu kanun alâkadar 
etmezse başka alâkdar edecek kanun yok demektir. 

REİS — Efendim, Nafıa, Adliye ve Muvazene 
encümenlerine tevdiini kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizin diğer maddesine geçiyo
rum. 

3. — Ticaret Vekâletinin sene i hal iye teşvikatı sı
naiye faslına tahsisatı munzamma ilâvesine dair Baş
vekâletten gelen (1/718) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

TAHSİN BEY (Aydın) — İzahat versinler efen
dim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Teşvikatı sınaiye fas
lına tahsisatı munzamma ilâvesi için vaki olan ta
lep, geçen sene Askerî Fabrikalar İdaresinden ma-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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hiyeti askeriyeyi haiz olmamaları itibariyle Ticaret I 
Vekâletine devrine muvafakat buyurulmuş olan bazı 
fabrikaların bütün mevcudiyetiyle, düyunatiyîe bera
ber devredilmiş oldukları için bu meyanda deyin de I 
tahakkuk etmiş ve bunun Sanayi ve Maadin Banka
sı tarafından tesviyesi zarurî bulunmuş olması dola- I 
yısıyle, bankanın teşvikah sınaiye faslında kendisine I 
verilmiş oln meblâğa ait bütçesi tabiî tezelzüle uğra- I 
mıştır. Bu defa talep edilen tahsisatı munzamına, 
Sanayi ve Maadin Bankasının şimdiye kadar bu fab
rikalara tesviye ettiği mebaliği tesviye etmek içindir. I 
Bu meblâğ; hesap edilerek talep edilmiştir. Encüme
nimizin gerek bankadan ve gerek bu fabrikaları dev
retmiş olan ve hesabatı kendilerinde bulunan Askerî 
Fabrikalar idaresinden almış olduğu malûmat üzerine I 
talep edilmiş olan üç yüz bin liranın fazla olduğuna 
hesabata müsteniden kanaat getirerek tenzile karar I 
verdi. Onun neticesi olarak (300 000) liraya mukabil 
Sanayi ve Maadin Bankasına itasını zarurî gördüğü- 1 
müz miktar (130 914) liraya tenezzül etmiştir. Bu I 
miktar Sanayi ve Maadin Bankasına, Ticaret Vekâ
letinin teşvikatı smaiyesine verilmek suretiyle, devre- I 
d ileceği için o tarzda teklif atta bulunuyoruz. I 

Mazbatanın münderecatıııda (90) bin liralık bir I 
deyin meselesi mevzubahis olmuştur. Encümenimiz bu I 
ciheti imalâtı harbiye muhasebesinden tahkik et
miş ve almış olduğu izahat kendisinde bu neticeyi I 
hâsıl etmiştir. O suretle Encümenimiz maruzatta bu- I 
Ummuştur. 

REİS — Efendim; Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Yoktur efendim. Maddelere ge- I 
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el 
kaldırsın.... Kabul edilmiştir. I 

Ticaret Vekâleti 1341 Senesi Bütçesine (130 914) 
Lira Tahsisatı Munzamma İlâvesi Hakkında 

Kanun I 

Madde 1. — Ticaret Vekâletinin 1341 senei mali- I 
yesi bütçesindeki faslı mahsusun birinci «Teşvikatı I 
sınaiye ve tesisiye masrafı» maddesine tahsisatı mun- I 
zamma olarak (130 914) lira ilâve olunmuştur. 

REÎS — Efendim; birinci maddeyi reyinize arz I 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden itibaren I 
mer'idir. I 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
kabul edilmiş bir metin vardır. (Neşri tarihinden mu
teberdir.) I 

— 130 

REİS — Encümen ne buyuruyor efendim? 
ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz efen

dim. 
REİS — işbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

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

REtS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Ruznamcmi-
zin (6) ncı maddesine geçiyoruz. 

4. — Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan de-
vair için tedariki muktazi kâğıt vesair bilcümle kırta
siyenin sureti mubayaası hakkında (J/761) numaralı 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muvazenei Umumiye Dahilindeki Devairin 
Kırtasiye İhtiyacının Sureti Tedarikine Ait 

Kanun 

Madde 1. — Muvazenei umumiye dahilinde bulu
nan devairin defatir ve evrakı matbuası için muktazi 
kâğıt vesaire de dahil olduğu halde bilumum kırtasiye 
ihtiyacatınm temini zımnında sinini müteaddideye şâ
mil mukavelât aktine ve taahhüdat icrasına Maliye 
Vekili mezundur. 

VEHBl BEY (Karesi) — Bir fabrika bedeline mu
kabil olan bu tahsisatla fabrika filân yaptırmak mı 
emelindesiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, maksadımız zaten budur. Devairin kırtasi
ye tertibi olarak bir milyon lirayı mütecaviz para 
vardır. Herhangi bir müessese memleketimizde bir fab
rika tesisine muvaffak olacak olursa yapacağımız mu
kavele mucibince mukarrer fiyatla kendisine verece
ğiz. Bununla memlekette kâğıt fabrikası tesisini istih
daf ediyoruz. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Madde 2. — Birinci madde mucibince mevadı kır
tasiye mubayaası için bilâhara devair bütçelerinde 
mevzu tertiplerinden mahsup olunmak Uzerc Maliye 
Vekâletince iptidaen lüzumuna göre kredi küşadına 
mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler elini kal
dırsın... Kabul etmeyenler elini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — îşbu kanun neşri tarihinden mer'i-
dir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim 
bendeniz bu esasa dair zannederim geçen sene bir 
lâyiha takdim etmiştim. Tabiî o lâyiha bir tarafta du
ruyor. Maliye Vekiline teşekkür ederim ki bu mad
de gayet mühim ve feyizlidir ve belki de yakın za
manda bize bir kâğıt fabrikası açtıracaktır. Yalnız 
Fransızcası vardır, amma hatırlayamıyorum. Kâğı
dı şöyle tuttuğumuz zamanda bir hükümetin kendi
sine ait olan kâğıtlar belli olur. Meselâ Türkiye Cum
huriyeti kelimelerinin ilk harfleri olan (T. C.) işaret
leri kâğıtlara konulursa onları çalmak ve çaldırtmak 
meselesi ortadan kalkmış olur. Suiistimalin de önü 
alınır. Maliye Vekâletinden rica ederim. Bu esasa da
ir bir madde koysunlar. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu gibi teferruatı halletmek için kanuna lüzum yok
tur. Bunun sureti tatbikine dair talimatname yapaca
ğız, ona ithal ederiz. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... Etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey vereceklerdir. 

REİS — Ruznamenin beşinci maddesine geçiyo
ruz : 

5. — Efradı askeriyeni nmüze duhuliye ücretinden 
istisnası hakkında (1/786) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

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

1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
Beşinci Maddesine Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — 1341 Muvazenei Umumiye Kanunu
nun beşinci maddesine fıkrai âtiye tezyil olunmuş
tur. 

Kıta halindeki efradı askeriye ve zabilandan da
hi duhuliye ücreti alınmaz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bilâkis 
(zabıtan) kelimesini kaldırmalı, onun yerine (askerî 
mektepleri talebesinden alınmaz) cümlesinin ilâvesi
ni teklif ederim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Zaten alelumum mek
tepler talebesi müstesnadır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, zannederim 
buraya bir şey ilâve edilmek lâzımdır. Bilumum mü
zelerde denilmelidir. Hangi müzeler? Askerî müze var, 
mülkî müze var. Bunların hepsi asker için mucibi fai-
dedir. Bütün müzeleri kaydetmek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hepsi dahildir. 

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

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
mer'idir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Neşri tari
hinden muteberdir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz. 
Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 
REİS — Bu suretle maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

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

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

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize vaz edeceğim. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı vereceklerdir. 

Ruznamemizin diğer maddesine geçiyoruz : 

6. — Ecnebi tebaasına ait tekaüt maaşatının ke-
mafissabık tediyesi hakkında (1/794) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata-
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REtS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; bu ka
nun vesilesiyle Vekil Beyefendiden bir temennide bu
lunacağım. Temennim bununla alâkadardır. Müteka
idini askeriyenin senede muhassesatı zatiyede iki de
fa yoklaması olduğunu haber aldım. Bu yoklamada 
da bir beyanname veriyorlar. Resmî devlet vazifesin
de müstahdem değildir ve vefat etmemiştir. Bu iki 
yoklamayı esas tutuyorum. Tabiî bu bir lüzum üze
rine yapılmıştır. Ben bilhassa bunu bir seferberlik ih-
zaratına karşı ihtiyat zabitanının memlekette mev
cut olup olmadığını anlamak esasına atfediyorum. 
Malûmu âliniz ihtiyat zabitanı iki kısımdır : Birinci 
sınıf, ikinci sınıf. 

Bazı müstafi zabıtan vardır ki bu yoklama bun
larla alâkadar değildir. Bir çok ihtiyat zabitanı esa
sen ihtiyaç içindedirler. Bir iş tutmak, ticaret yap
mak için harice gitmek istiyor. Bu yoklama alıkoyu
yor. Meselâ memleketimizin geçirdiği vaziyeti biliyor
sunuz. Vaktiyle Urfalı bir zabit Halep bizde iken 
oradan bir arazi almış, kendisi ihtiyaç içinde, verdi
ğiniz tekaüdiyede maişetini temine kâfi değil. Gidi
yor Halep'te arazisinin başında bulunuyor. Şimdi tam 
yoklama zamanı orada işi var, arazisi işlenecek. Me
selâ o zamanda yoklama zamanı, memlekete gelmek 
mümkün değil. Onun için mutekit zabıtanı çok sıkı
yor. Binaenaleyh bu meseleyi imkân nispetinde ken
di lehlerine tadil buyurmanızı çok istirham ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Halit Beyefendinin mütalâa buyurdukları 
mesele halledilmiştir. Hiç şüphesiz muhassesatı zatiye 
maaşatım biz, tebaamızdan olan ve memleketimizde 
mütemekkin olanlara hasretmişizdir. Vaktiyle Os
manlı İmparatorluğu memurininden olmak itibariyle 
tekaüt maaşatma istihkak kesbeden ve fakat mem
leketimizde mütemekkin olmayan memurinin maaş
larım bizden ayrılıp müstakil memleketler haline gel
miş olan memleketlerin ödemesi lâzım gelir. Bu ah
kâm bunu temin için konmuştur. Bizim tebaamızdan 
bulunduğu, bizim memleketimizde mütemekkin oldu
ğu halde limazeretin Halit Beyefendinin buyurdukla
rı gibi, başka memlekette bulunan ve çiftini çubuğu
nu, arazisini görmek için veya diğer izan şahsiyeden 
dolayı mazeretini beyan ederek müracaat eden asha
bı maaştan herhangi birine mazeretinin derecesine gö
re üç, dört, altı ay hatta bir sene mezuniyet verdiği
miz vakidir. Böyle mezuniyetle gidenlerin kemakân 
maaşları verilir. Binaenaleyh bu mesele halledilmiştir. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

1337 Senesi muvazenei umumiye kanununun sekizinci 
ve 13 Kânunusani 1339 tarihli Avans kanununun 

üçüncü maddelerine müzeyyel kanun. 

Madde 1. — 1337 Senesi muvazenei umumiye ka
nununun sekizinci ve 13 Kânunusani 1339 tarihli 
Avans kanununun üçüncü maddelerine fıkrai âtiye 
tezyil olunmuştur. , 

Tebai ecnebiyeden olup merbut cetvelde esamisi 
muharrer mütekaidin ile eytam ve eramilinin muhas-
sas maaşları ikamet ettikleri yerlerde tesviye olunur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Maliye Vekili Be
yin izahatlarına teşekkür ederim. Yalnız izahatları, 
bendenizin, sualime tamamen cevap teşkil etmedi. 
İzin isterse müsaade edilebilir buyurdular. Fakat ta
savvur buyurunuz, Edirne'de bulunan bir mütekait 
zabitin vaktiyle garbî Trakya bizde iken arazisi var. 
Bugün gitmek istiyor. Yalnız Muhassesatı Zatiye izin 
vermek istese bile onun arazisi başkasının idaresinde 
ise bir pasaport almak ihtiyacı vardır. Gelip gitmek 
bir meseledir. Meselâ Halep bizde idi. Şimdi Fran
sızların idaresinde giderken Fransız Sefarethanesine 
uğrayıp pasaport alacak, gelirken yine bir muamele, 
velhasıl uzun bir meseledir. Meselâ Halep'te bizim 
konsolosumuz varsa muayene zamanı oradaki kon
solostan berhayat olduğuna dair bir vesika alsın, onu 
Muhassesatı Zatiyeye göndersin. Muhassesatı Zatiye 
de onun vekiline versin veyahut ailesine verilsin, mak
sadım budur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ettim ki eski ahkâmı kanuniyedeki şerait muci
bince bizim memleketimiz dahilinde ikâmet etmeyen, 
bütün ömrünü başka memlekette geçiren bir adamı 
tebaamızdan telâkki etmeye de imkân yoktur. Esasen 
burada mütemekkin olur, çoluğu çocuğu burada olur. 
Kendisi iş için, vazaifi için, emval ve emlâki için git
mek isterse lâzım gelen suhulet yapılır. İkâmetgâhı 
meselesine gelince: Hududu millî dahilinde olmak meş
ruttur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim burada bir 
mesele daha tezahür ediyor. Eski Osmanlı İmparator
luğu eczayi memalikinden olupta bizden ayrılmış olan 
yerlerin ahalisinden olan ve orada ihtiyarı ikâmet 
eden müstahdemini sabıka o aksamı vatanın ahalisin-
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den addedilmek hasebiyle onların tekaüdiyelerinin de 
oraca verilmesi lâzım geleceği nazariyesine göre eski 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında o imparatorluk 
nam ve hesabına ifayi hizmet etmiş olan ecanibin -ki 
burada onların tekaüdiyeleri mevzubahistir. Onların 
tekaüdiyeleri dahi, madem ki onlar memaliki ecnebi-
yede ikâmet ediyorlar, bunların maaşlarının da ora-
larca verilmesi lâzım gelir. Binaenaleyh bu maaşların 
düyunu hariciyenin taksimi nisbetindeki hesap dahilin
de taksimi lâzım gelir. Onlar- İmparatorluğa hizmet 
etmişlerdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Öyle olmak daha doğru olurdu. Esas itibariyle taksim 
edilmeleri lâzım gelirdi. Girmemiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Çünkü onlar o impa
ratorluğa hizmet etmişlerdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Osmanlı İmparatorluğuna ait olan bu mukavelât ve 
düyunatı bizim böyle bugün ne mecburiyetle kabul 
ettiğimize aklım ermiyor. Kanun yaptık ve kanunlarda 
bunlar muharrer. Burada deniliyor ki ecnebi tebaası
na ait olan maaşat... Halbuki merbut cetvelde ecne
bi tebaası değil, eski tabiri veçhil etebaai Osmaniye-
den olan adam vardır, şu cetvelde görüyoruz; Miralay 
llya Abdünur Bey.. Tabiî bu adam askerdi; ecnebi 
nasıl olur? Bizde tabip idi. Firar etmiş Avrupa'ya 
kaçmış. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Süvari Feriki Hobe Paşa da askerdir 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Miralay 
llya Abdünür Beyden bahsediyorum. Miralaydır, 
doktordur, Osmanlı tebaasından idi. Biz ihtiyarlar 
bu adama yetiştik. Hatta muayene olduk. Nasıl olur 
da bir ecnebiye maaş veririz? Sonra meselâ: Fon bil
mem nenin kerimesi Olga hanım deniliyor, Bunların 
muayeneleri vardır, Mari hanım, Anna hanım filân, 
filân var. Bunlar kocaya varmış mı varmamış mı? 
Bunlar nasd tetkik edilecektir? Bunların hiç birisi bi
zim memlekette sakin değildir. Ya bunlar kocaya var
mışsa, kimi Almanya'nın bilmem hangi memleketin
de, kimi şurada, kimi burada ise. Bendenizce bu ka
nunun tatbiki çok güçtür. Vallahi günahtır. Zaten on
lar aldıkları kadar almışlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim. Kanuna merbut olan cetvelde muharrer esa
miyi bize, ait olan dairesi vermiştir. Bunlar kendi
si ecnebi tebaası olduğu halde kendileriyle hizmeti 
devlete alınırken yapılan mukavele mucibince bilâ-
hara tekaüt maaşı verilmek üzere maaşlarından aida

tı tekaüdiye katedilen kimselerdir. Kendileriyle mu
kavele yapıldığı zaman tebaai echebiyeden idiler. Maz-
har Müfit Beyefendi buyuruyorlar ki Abünur Bey 
Osmanlı tebaasından idi. Osmanlı tebaası ile bir mu
kavele yapılmış değildir. Arz ettiğim gibi eğer müm
kün ise maaş ashabındadır. Değilse değildir. Bize ve
rilen liste mucibince ecnebi olarak kendileriyle mu
kavele yapılıp hizmete alınmış ve kendilerine hakkı 
tekaüdiye temin edilmiştir. Bittabi bunların bir kıs
mı da yalnız tekaüt maaşı değildir. Ashabı maaş ve
fat etmişse, Tekaüt Kanunu mucibince evlâdına ve 
ailesine eytam ve eramil maaşı tahsis edilmiştir. Bun
lar ne ile kontrol ediliyor? Bunun bütün ahkâmı da 
bizim kanunumuza tabidir. Eğer mukaveleli zevattan 
birisi kanunen maaşını zayi edecek bir sıfat iktisap 
edecek olursa bunu da biz tabiî olarak tahkik edip 
tebaamız hakkında yaptığımız gibi katetmek mecbu
riyetindeyiz. Bunun için de vasıtai murakabe şehben-
derlerimizdir. Yoklamaları vesaireyi oralarda bulu
nan ashabı maaştan vesaireden şelıbenderhanelerimiz 
vasıtasıyle yaparız. Bittabi kerimesi teehhül etmişse 
kanun mucibince maaşı kesilecektir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Mösyö Fer-
dinant Salim Galatasaray Sultanisinde muhterem bir 
muallim idi. Kendisine tekaüdiye veriliyordu. Bu eğer 
sonradan terk ettiyse zaten hakkı kalmamıştır. Son
ra bu listede bazısına zevcesi, bazısına da ailesi deni
liyor. Ailesinden maksat nedir? Eğer zevcesi ise hep
sine zevcesi denilmelidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim ashabı maaştan olan ailesidir. Yani ya zev
cesi ya kerimesidir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Fakat tasrih 
vardır. Yani mahdumu, kızı diye tasrih edilmiştir. 
Bazılarına da muallak olarak ailesi deniliyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdi efendim, bunlara yeniden maaş tahsis etmedik. 
Bunların maaşları muhasses idi ve öteden beri devam 
ederdi. 1339 da Avans Kanunu çıktıktan sonra bu 
verilmekte oian maaşlar katedildi. Yeniden tahsis me
selesi yoktur. Şimdi iadei tahsis meselesi mevzubahis
tir. Yani eski kayıtlarını iade edeceğiz. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim; 1339 
dan sonra ölenler vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O zaman mesele yoktur. İhtimal ki bu cetvel içerisin
de bugün ölmüş olanlar var. Bu bir yoklama mesele
sidir. O ne vakit olsa yoklama yapılır. Sonra aile ke
limesinde kanunen bir mahzur yoktur. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şimdi te-
baai Osmaniyeden iken Manini olan Abdülnur Bey 
var. Kezalik tebaai Osmaniyeden Ferdinant Salim 
Efendi gibi adamlara -Şükrü Beyefendinin buyurdu
ğu gibi- şu kanunun serlevhasına bakılırsa verilme
mek lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Verilemez efendim. Manii kanunî vardır. Bu bizim 
tebaamızdan iken tebaalık hukukunu zayi etmiştir. 
Ve Tabiiyet kanunu mucibince Türkiye'yi terk et
mek mecburiyetinde kalanlara, temekkün şeraiti ol
madığı için, maaş vermek imkânı yoktur ve vereme
yiz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Fakat bi
rinci maddede merbut cetvel deniliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu maaş 
evvelce muhasses iken 1337 senesi Muvazenei Umu
miye Kanunuyle tespit edilmişti. Şimdi yapacağımız 
bu kanun da tarihi neşrinden addediyor. Şimdi 1337 
tarihinden bu güne kadar müterakim olanlar verilecek 
midir? Yoksa bundan sonra mı verilmeye devam edi
lecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasından bu 
sarahaten mezkûrdur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Bu ec
nebi tabiiyetin nisbeti, tekaüt oldukları tarihte ecne
bi tabiiyetine tabi olmaları itibariyle midir? Eğer öy
le ise bunlar arasında mevcut olan zevatın nerede ika
met ederse etsin maaşları tesviye edilecektir demek
tir. Fakat tekaüt edildiği tarihlerde bilâhara bizden 
ayrılan memleketlerdeki müstakil devletlerin tabiiyet
lerine geçip bizden çıkmışlarsa, yani onların tabiiyeti
ne geçmek dolayısıylc Türk tabiiyetinden çıkmışlarsa 
onlar alamazlar değil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim; onlar alamazlar. Esasen kanunda sara
haten mevcuttur. Bizden bilâhara ayrılan ve başka 
memleketler tabiiyetini kabul edenler dahil değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Tekaüdü esnasında ec
nebi olanlardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim; onlardır. Yoksa bizden ayrılan mem
leketlerin tabiiyeti hakkındaki noktayı arz ettim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İki zatın eski 
Osmanlı tabiiyetinde olduğunu iki arkadaş söylemiş
tik 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; tekaüt olduğu tarihte ecnebi tabiiyetini haiz 

olarak tekaüt edilmiş olduğu için doğrudur. Eğer hak
kı tekaüdü Osmanlı tabiiyetinde iken vaki olmuşsa o 
zaman dediğiniz varit, hatta diyebilirim ki terki ta
biiyet için tabiiyet kanunlarımıza tevfikan usulleriniz 
vardır. Bugün tebaamızdan herhangi biri esbap ve 
mazeret dolayısıyle başka bir devlet tabiiyetini iktisap 
etmek isterse, bizden müsaade almak mecburiyetinde
dir. Ona müsaade veririz. Bundan ne çıkar? Yoksa ay
rılmış olan memleketler için mesele yoktur. 

REİS — Efendim; bir takrir vardır: 
Riyaseti Celileye 

Mesele hukuku hazineye taallûk ettiğinden müsta
hak olanların esaslıca tetkik ve tahkiki için Hariciye 
Encümenine havalesini teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Efendim; bu takrir meselenin tetkik ve 
tahkiki için Hariciye Encümenine tevdii hakkındadır. 
Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunu bize esasen Hariciye Vekâleti sevk etti. Harici
ye Vekâletinden geldi. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hariciye Ve
kâletinden geldi. Fakat Encümenlerde müzakere edil
memiştir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Hariciye En
cümeni ile bunun ne alâkası var efendim? 

REİS — Efendim takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
el kaldırsın... Takri rnazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi reyinize arz edeceğim. Maddeyi merbut cet-
vellerler birlikte kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Efendim, anla
şılmadı Tekrar reye koyuyorum Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Merbut cetvelde esamisi muharrer 
mütekaidin ile eytam ve eramilinin 1337 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanununun sekizinci ve 13 Kânu
nusani 1339 tarihli Avans Kanununun üçüncü mad
deleri mucibince katolunan maaşları iadeten tahsis ve 
tarihi katından itibaren tahakkuk edecek müterakim-
leriyle birlikte tahsis olunduğu senenin Muhassesatı 
Zatiye bütçesinden tediye edilir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Paşa Haz
retleri, müsaade buyrulur mu? Bu cetvel üzerinde iş-
tîbah hâsıl oldu. Eski Osmanlı tebaası vardır, yok
tur diye katı bir netice hâsıl olamadı. Bendenizce bu 
ikinci maddeye Encümene iade edelim. Encümen bun-
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ların tabiiyeti üzerinde bir daha tetkikat yapsın ve 
Meclise arz etsin. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Encümene ia
deye hacet yoktur efendim. İkinci maddeye şöyle bir 
kayıt korsak mesele halledilmiş olur: (Tekaütleri es
nasında ecnebi tabiiyetlerinde bulunanlara verilecek...) 
Encümen de bu kaydı kabul ederse maksat hâsıl olur. 

REİS — Efendim, şifahen ne o olabilir, nede o. 
Tahriri teklifte bulunursanız onu reye korum. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Takririm 
var efendim takdim ediyorum. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Efendim; 
birinci maddenin kabul olunduğuna nazaran bu ze
vata maaş verilecek. Fakat vaktiyle biz bu maaşları 
kestik. Hiç olmazsa bu verilecek maaşta, bu kanu
nun tarihi neşrinden itibaren olsun. Hem niçin vere
lim? 1337'de vermeyeceğiz diye bir kanun yapmışız, 
o zaman kesmişiz vermeyeceğiz diye kanun yapmışız. 
Bugün ise veriyoruz. Bari kanunun tarihi neşrinden 
itibaren verelim ve kim bilir bunun müterakimi ne 
kadar lira tutacaktır. 

REİS — Efendim, bir takrir vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadil ve tashihini tek

lif ederim. 
Esamisi muharrerden sonra (tekaütleri esnasında 

ecnebi tabiiyetinde bulunan) esamisi muharrer, sure
tinde tashihi. 

Menteşe 
-Şükrü 

REİS— Efendim; başka takrir yoktur. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Şükrü Kaya Beyin tek

lifi esasen kanunun ruhuna dahil olduğu için, Encüme
nimiz kabul eder. Şekli itibariyle «merbut cetvelde 
esamisi muharrer olup ecnebi tabiiyetinde iken tekaüt
leri icra kılındığı anlaşılan mütekaidin ile eytam 
ve eramil» tarzında olmasını daha muvafık telâkki 
ederiz. 

Esasen miktarı 600 liradır. Miktar hakkında arzı 
malumat edilmediği için ve mazbataya yazılmadığın
dan dolayı iştibahı mucip olmuştur. Malumat ver
meyi muvafık gördüm. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim; cet
vel bundan ibaret midir, bundan başka gelip, gide
cek yok mudur? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bundan başka hükü
metten gelen cetvel yoktur efendim. Bundan ibaret
tir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
oradaki «anlaşılan» kelimesi maziye de, hale de taal
luk edebilir; (anlaşılacak) diye yazılırsa tam manasıy-
le şümullü olur. 

REİS — Maksat o değildir efendim, (anlaşılmış 
olan) dır, Encümen mazbatası öyledir. 

TUNALI HİLMİ BEY (ZoHguldak) — O vakit 
o tabirin hiç bir lüzum ve manası kalmaz. 

Riyaseti Celileye 
Cetvelde Abdullah Bey, Nihat Paşa, Muhlis Paşa 

illi., aileleri gibi ashabı maaşın Türk oldukları anla
şılan bazı esamiye tesadüf edilmektedir. Bunların ina
yetinin bir kere Hariciye Encümenince tetkik edilme
sini rica ederim. 

Malatya 
Mahmut Nedim 

REİS -— Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar ellerini kaldırsın... Nazan dikkate 
alınmamıştır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa; efendim 
Mahmut Nedim Beyin takriri gayet mühimdir. Ba
balan Türk olanların evlâtları da Türktür. Bunlann 
arasına nasıl girmiştir? 

REİS — Efendim: Takrirler vardır okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin (ve tarihi katıdan itibaren tahakkuk 

edecek müterakimleriyle birlikte tahsis olunduğu se
nenin Muhassesatı Zatiye bütçesinden tediye) fıkrası
nın tayyını teklif eyleriz. 

Çorum Yozgat 
İsmail Kemal Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin (mucibince kat olunan maaşları 

işbu kanunun neşri tarihinden itibaren yeniden tah
sis ve Muhassesatı Zatiye bütçesinden tediye edilir) 
tarzında tadilini teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

REİS — Efendim; her iki takrir aynı mahiyette
dir. Yani kanunun neşri tarihinden itibaren verilsin, 
ondan evvel olan müterakimat verilmesin, diyorlar. 
Her iki takriri de reyinize arz edeceğim. Nazan dik
kate alanlar ellerini kaldırsın... Nazan dikkate alma
yanlar ellerini kaldırsın... Nazan dikkate alınmamış
tır efendim. Takrirleri madde ile beraber Encümene 
veriyoruz, Encümen derhal tashihini yapsın versin. 
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Efendim, nazarı dikkate alınan takrirlere göre En
cümen maddeyi tashih etmiştir, okunacaktır: 

Madde 2. — Merbut cetvelde esamisi muharrer 
olup ecnebi tabiiyetinde iken tekaütleri icra kılınmış 
olan mütekaidin ile eytam ve eramilinin (1337) se
nesi Muvazenei umumiye kanununun sekizinci ve 13 
Kânunusani 1339 tarihli Avans Kanununun üçüncü 
maddeleri mucibince katolunan maaşları iadeten tah
sis ve tahsis olunduğu senenin Muhassesatı Zatiye 
bütçesinden tediye edilir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nazarı dik
kate alman takrirlere göre değil. 

REİS — Efendim, encümen nazarı dikkate alı
nan takrirlere göre tashihat yapmamıştır. Demek ki 
teklifinde ısrar ediyor. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, kanunun ta
rihi neşrinden itibaren kendilerine maaş tahsisi ve 
bu tahsis tarihinden itibaren maaş almalarını kabul 
ettik, tashihimizde de arz ediyoruz. Bu noktai nazarı 
kabul ettik. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Hicaz Demiryolunu 
biz Araplara verdik. Onun mühendisinin maaşını ne
ye biz veriyoruz? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O, elyevm 
bizde çalışmaktadır. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi tekrar okuyo
ruz, reye arz edeceğim. 

(Madde 2. — Tekrar okundu.) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, tahsis 
olunduğu senenin bütçesinden verilir, diyor. Tahsis 
tarihi ikidir. Biri şimdiki tahsis tarihi, diğeri de ev
velki tahsis tarihidir. Yanlışlık olur, tasrih edilmeli
dir. 

REİS — Efendim; zabta geçmek üzere Encümen 
biraz izah etsin; 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — «Kanunun 
neşri tarihinden verilir» denilirse ortada tereddüt kal
maz» 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; Hamdi Beye
fendinin endişelerine kanunun sarahati müsait değil
dir zannederim. İadeten tahsisi tarihinden itibaren 
maaşlarının verileceği ifade olunmaktadır. 

REİS — Efendim, madde encümence nazarı dik
kate alınan takrirlere göre tashih edilmiştir. Maddeyi 
bu şekilde kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden meridir. 

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

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler elleri
ni kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Ruznamenin yedinci maddesine geçiyoruz: 

7. — 14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu Muvakkatinin bazı mevadinin ta
dili hakkında (1/788) numaralı kanun lâyihası ve Kâ-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, kanunun ser-
namesî (14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu Muvakkatine Müzeyyel Kanun) 
dur. Divanı Muhasebat Reisi Bey Avrupayı dolaştı, 
usulü muhasebeyi tetkik etti geldi. Maliye Vekili Be
yefendi de evvelce Avrupa'da tahsil etti. Bendeniz Ma
liye Vekili Beyden buraya böyle yamalarla değil, 
esaslı bir Muhasebei Umumiye Kanunu getirip cezri 
bir hareket yapmalarını beklerdim. 

Bendeniz bunu kendi hesabıma esefle karşılıyo
rum. Şimdi burada senenin başını tebdil ediyorlar. 
Her devlette malî senenin başı başka aylardadır. Ba
zıları Haziranı, bazıları Martı, bazıları da Nisanı al
mışlardır. Bizde şimdi Haziranı alacağız. Kendi he
sabıma temenni ederim ki bütün dünya kabul etsin, 
Eylülü sene başı yapalım. Eylül bütün mamelâtı be
şeriye için sene başıdır. Çiftçilerin sene basışıdır, 
tacirlerin sene basışıdır, sanaatkârların sene basışıdır, 
maarifçilerin sene basışıdır. Askerlerin sene başıdır. 
Maliye için de sene başı olmalıdır. Çünkü bütün dev
letin varidatının hangi şekli alacağı, ne derecede va
ridat geleceği tamamiyle tezahür eder ve binaena
leyh tahminatd aha ziyade hakikata takarriip eder. 
Diğer kısımlarda fen heyeti erbabı ileride ayları daha 
ziyade şemsin harekâtına tatbik edilip de aynı aylar 
kabul edildiği zaman muntazam bir sene kabul edile
cek, takvim yapılacak ve sene başı aranılarak en 
münasip olarak beynelmilel sene başı Eylül olacaktır. 

(I) Zabtın sonuna merbuttur. 
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Şimdi Maliye Vekili Beyefendiden soruyorum. Şim
diden bu kısma yanaşmazlar mı? 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Vehbi Beyefendi Usulü Mulıasebei Umu
miye Kanunu Muvakkatine zeyil şeklinde bir lâyiha 
teklif etmiş olmasından bahisle bunun böyle yama
larla parçalarla değil, etraflıca tanzim edilir efradını 
cami ağyarım mani umumî bir Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu getirilmesini arzu ettiklerini, böy
le yapamadığından dolayı muahazekâr bir ifade ile 
beyan ettiler. Kendilerini tatmin edeyim. Arzu edilen 
lâyiha hazırlanmıştır. Heyeti Vekilede de bir kaç mad
desi müzakere edilmiştir. Buraya zeyil olarak sevk 
edilen madde esasen o umumî lâyihanın mevadı mün-
dericesinden müstaceliyeti hasebiyle bu sene yetiş
tirilmesi elzem olan maddelerdir. Hakikaten evvel
ce yapılan tetkikler tetebbular elimizdedir. Son bir 
tetkikat olmak üzere bu sene de Divanı Muhasebat
tan, Maliye Vekâletinden müştereken bir heyet gön
derdik. Muhtelif memlektlerde icrayı tetkikat yap
tırdık. İtalya'y»» Fransa'yı, Belçika'yı vesaireyi gezdi
ler. Bu tetkikatın muhassalası olmak üzere Umumî 
bir Muhasebei Umumiye Kanun lâyihası tanzim edil
di. Heyeti Vekileye takdim edildi. Bunun bir kaç 
maddesinin müzakeresine başlanılmıştır. Bu lâyiha, 
takriben 140 maddelik bir lâyihai kanuniyedir. Bu
nun içinde birçok mebahis ve ahkâm yardır. O lâyi
hanın gerek Hükümetçe itmamı müzakeresi, gerek He
yeti Celilenin ihtisas encümenlerinde tetkik ve mü
zakeresi uzun zamana muhtaçtır. Malî işlerle alâka
dar olan ve bu sene intacı lâzım bulunan bir kaç mad
desini ayırdık. Bunu bir zarurete binaen böyle getir
dik ve tabiî kanunu muvakkat olduğu için ona zeyil 
şeklinde teklif etmek mecburiyeti hasıl oldu. Zannede
rim kendilerini temin ettim, arzuları hâsıldır. 

İkinci mesele: Senei maliyeyi niçin biz Hazirana 
aldık, Eylül'e niçin getirmedik? Bir kere senei mali
ye mebdeinin Marttan çıkarılması hususunda zannede
rim ki, kendileri de benimle beraberdirler. Yapılan 
tecrübeler göstermiştir ki, biz hiç bir zaman büt
çeyi vaktinde çıkarıp miadı geldiği zaman mevkii tat
bike koyamadık. Avanslarla ve bir sürü fuzulî mua
melâtı maliye ile Heyeti Vekilece* tahsisat tevzi edi
lecek fasıllara maddelere konacak ve bütün devaire 
havaleler verilecek, ondan mahsup edilecek, cetvel
ler toplanacak, Muhasebatı Umumiye Dairesi yalnız 
senenin Uç ayım bu avans kanunlarının netayicini tas
fiye ile geçiriyor ve görülmüştür ki, vakit ve zama-
niyle bir bütçe yetiştirmeye imkân yoktur. Aynı ihti

yaç bizden çok evvel başka memleketlerde de hisse
dilmiş ve kendilerinin buyurdukları gibi sene meb-
deini kimi Hazirana, kimi Temmuza, kimisi Eylüle 
almışlardı. Biz de bütün dünyada yapılmış olan tec
rübelere ve bizde de yapılan tecrübenin netayicine gö
re bu senei maliyenin mebdeini değiştirmeye zaruret 
hissettik ve tebdil ettik. Üç aylık bir fasıla bırak
tık, bendeniz zannediyorum ki senei maliye mebdeini 
tebdilde en ziyade hakim olan şey, bütçelerin vaktü 
zamaniyle tasdikidir ki - Heyeti teşriiyelerin her mera-

* lekette akdem vazaifidir = Heyeti teşriiyenin devrei 
faaliyetine tabi olur. Bir iki senelik tetkikat ile vasıl 
olduğumuz netice şudur ki, Büyük Millet Meclisi Ma
yıs ayma kadar devrei faaliyetini idame ettiriyor, on
dan sonra azayi kiramın istirahat ve devairi intiha-
biyelerinde seyahat etmeleri için tatili faaliyet ediyor. 
Öyle bir mebde alalım ki 3 ay, 6 ay gibi masarifa-
tın tevziinde (Terimster Sömestr) esaslarını alalım. 
Hem de hakikaten bütçenin tetkik ve tasdikine kâfi 
gelecek bir zaman verelim. Biz bunun için üç ayı kâfi 
gördük. Üç ay biter bitmez Meclisi Âli de devrei 
faaliyetini bitirmiş olacaktır. Mutat olan mevsime 
nazaran tasdikten sonra muamelâtın yapılması kre
dilerin, tahsisatın defatiri aidesinde küşadı gibi, bir 
ay daha devam etmek zarureti için bir ay daha vakit 
kalmış olur. Bu müddeti biz kâfi gördük. Teşrinisanide 
Meclis açılır açılmaz ertesi senenin bütçesini Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuz mucibince vermek lâzım geldiği 
için Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz Hazirandan itiba
ren yeni bütçe mevkii meriyete konmakla beraber 
Haziran iptidasına kadar eski sene devam ediyor ve 
eski senenin bütün netayici malum olarak yeni sene 
bütçesini ihzar etmek için kâfi derecede vakit kalmış 
oluyor. Biz, Haziranı muvafık bulduk, üç aylık tak
sim itibariyle de bir suhulet bizim için vardır. Ma
mafih behemehal sene başı Haziran olur da Tem
muz olmaz, Eylül olmaz diye böyle bir noktai na
zarım yoktur^ Yalnız tasdik muamelesinden sonra mu
amelâtı sairenin ikmali için ve mevkii meriyete vazı 
için kâfi derecede vakit kalıyor. Bütçede uzun za
man mevkii meriyete girmeksizin elde kalmış olur. 
Binaenaleyh bu suretle Haziran ayının kâfi olduğunu 
zannederim. Heyeti Celile daha ileri almak için bir 
arzu izhar ederse hiç bir mani yoktur. Bendeniz zan
nediyorum ki, kanun mümkün mertebe asgarî bir za
manda ihzar edilmesi için kâfi zaman vererek derhal 
mevkii tatbike koymak lüzumu da nazarı dikkate 
alınmış olur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bütçelerin 
Nisan gayesinde ikmal edilmesi üzerine Mayıs gaye-
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sine kadar da tevzi ve devaire tebliğ muamelesi ifa 
edilir. Şu halde Haziran bidayetinde devairde tatbi
kine başlanır bir takım işler vardır, meselâ, Nafia 
Vekâletinin işleri gibi... Nafia Vekâleti Şubat içinde 
hatta ertesi senenin tahsisatını almazsa ve sarfedeceği 
paranın miktarı kendisince malûmu olmazsa sipari-
şatı nasıl yapar? İstihzaratım nasıl elde eder? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Buyurduğu
nuz ilk sene için varittir. Hazirandan başlayan sene 
bütçesi, Mayıs nihayetinde hitam bulacağı için elin
deki musaddak bütçe ile Mart, Nisan, Mayıs aylarına 
isabet edeck olan masarifat hakkında Nafıa için bir 
mesele yoktur. Yalnız önümüzdeki Mart, Nisan, Ma
yıs ayı için yapacağız. Ondan sonra mevkii meriyete 
konduktan sonra Hazirandan başlıyan bütçe için Na
fia Vekâletinin Mart, Nisan, Mayıs aylarında yapa
cağı, işler için dahi tahsisatı elindedir. Şim
di ilk üç aylık için nasd yapacağız, kanunda 
bu, tespit edilmiştir. Bu, ilk üç ay için 1341 
senesi esasatına göre üç aylık muvakkat veya 
müstakil bir bütçe arz edeceğiz. Biz bunu müs
takil bir bütçe addetmiyoruz, 1341 senesinin mütem
mimi telâkki ediyoruz. Bu üç ay için koyacağımız 
tahsisatta umuru nafıayı muattal bırakmamak için 
Mart, Nisan, Mayıs ayları gibi umuru nafıa için en 
muvafık olan aylarda 1342 tahsisatına nazaran bir 
kısım tahsisatı bu müstakil bütçe içine koyacağız. Ge
rek Nafıa için ve gerek herhangi bir dairede müsta
celiyeti icap eden bir masraf için ondan sonra artık 
bütçelerin tahsisatı diğer aylara dahildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
yapılan tetkikat neticesi ihzar edilen Muhasebe* 
Umumiye Kanununun biran evvel Meclisi Âliye sevk-
edilmesi vaitlerini bendeniz kaydettim, teşekkür ede
rim ümit olunur ki, senei ati içtimamda bu Meclise 
gelir ve Meclisten de tasdik edilir. Yoksa, hali hazır
daki Usulü Muhasebi Umumiye Kanunu, ne de bu
raya gelen bu zeyil bu ihtiyacı tatmin etmez. Müza
kere ettiğimiz bu lâyihada malî senenin mebdeini de
ğiştiriyoruz. Marttan Hazirana alıyoruz, Mütemmim 
devreyi kaldırıyoruz. Sarfiyatı muvakkatalar üzerin
de daha şedit ahkâm vaz ediyoruz. Bendeniz bunu üç 
noktada hulâsa ediyorum: Meclisi Âlinin tatili Ni
san nihayetinde olduğuna göre bütçenin tasdiki dola-
yısıyle Hazirana taliki muvafık olduğunu ve faydalı 
bulunduğunu Maliye Vekili Beyefendi beyan buyurdu
lar. Bu nokta i nazardan fayda vardır. Fakat bütçe 
tanzimi ve seni malinin mebdei yalnız bir noktai na
zardan mı mütalâa olunur, yoksa daha başka birçok 

noktai nazardan mı mütalâa etmek lâzım olur? Ver
gilerin cibayeti için taksit mebdei Hazirandan baş
ladığına göre Maliye Vekili Beyefendi bunu da bir 
esbabı mucibe olarak gösterdiler, bu da doğrudur. 
Fakat bendeniz zannediyorum ki, asıl ati senenin vazi
yeti umumiyesini gösterecek ay Eylül ayıdır. Çünkü 
istihsal ayı Eylüldür. Bir seneye ait olan mahsulâtın 
derecesini ifade eden ve umumî nazarla senei atiye-
deki varidatın, ithalâtın, ihracatın, sarfiyatın mehma-
emken takribi bir hesabım alabilmek ve bütçe muham-
menatında ber hesap verebilmek için en muvafık ay, 
Eylül ayıdsr. Meclisi Âlinin içtima senesinin mebdei 
teşrinisani olduğna göre Eylülün senei maliyenin meb
dei olmasına imkân yoktur dediler. Bugün için doğ
rudur; fakat Marttan Hazirana almakta, bütçenin tas
diki noktai nazarından daha bir iki ay kazanılmasını 
bir fayda diye kaydettiler. Bendeniz bunu memleket 
hesabına büyük bir zarar addedenlerdenim. Müsaade 
ederseniz arz edeyim: Malûmu âlileridir ki, bizim 
bütçemiz, yani eski imparatorluk bütçesi yuvarlak he
sapla üç sınıf ifade ederdi. Biri masarifatı mukanne
ne, biri maaşat, birisi de düyunu umumiyedir. Hal
buki Cumhuriyet Bütçesi tamamıyle başka bir man
zara irae eder. 

Cumhuriyet Bütçesinde maaşat ve masarifatan 
gayri bir de inşaat, tamirat, tesisat için azim bir ye
kûn vardır. Bu hususî bütçelerle sarf olunur. Muva-
zenei Umumiye dahiline bir kalem giren kısmı vardır 
ve doğrudan doğruya Muvazenei Umumiyenin fusul 
ve mevadına tevzi edilmek suretiyle yapılan işler var
dır. 

Beyefendiler; Türkiye'de inşaat şirketleri mevcut 
değildir. Tesisat için hemen herhangi tesisatı yapa
cak memurlara da mevcut değildir. Martta bütçe kesbi 
kanuniyet ettiği zamanlarda dahi devair bir iki ay 
ihzar devresiyle vakit geçiriyordu. Havaleler vilâyata 
verilip, vilâyat da bu işleri ibra edecek vaziyete ge
tirinceye kadar zaten Temmuz, Ağustos oluyordu. 

Zaten münakaşa usulleri, memlekette arzu edilen 
izleri bütçede tahsisat mevzu olmasına rağmen sene
si zarfında yapılması imkânını selbediyor. Kısmen 
yapılıyor, kısmen senei atiyeye talik olunuyordu. Fa
kat o tahsisatın fazlası sene nihayetinde imha olunu
yor, yeni sene de aynı iş için tahsisat vazolunuyor-
du. Bundan tevellüt eden mahzur devletin bütçesin
deki açıkları tevsi ettiriyor ve bilnetice devlet işleri 
üzerinde haizi tesir oluyordu. Bunun en bariz misali 
yalnız bir senenin bütçesi üzerindeki tenkıhatı arz 
edeceğim : Takip edecek seneleri de buna kıyas Du
yurabilirsiniz. 
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1340 senesinde bütçe ile, tahsisatı munzamına ile, j 
ayrı kanunlarla verilen tahsisatın yekûnu 180 küsur 
milyon liradır. Bunun otuş beş milyon lirası henüz 
merkezden havaleye raptedilmemiştir .Havaleye rap
tedilen kısımdan da asgarî olarak % 6, 7 tasarruf I 
kabul etsek 180 milyon liralık tahsisat nihayet 130, 
135 milyon lirasının sarf ve tahakkuk ettiğini ve o 
miktar rakama göre vazaif ve hidematın ifa edildi
ğini kabul etmek lâzım gelir. Bu kadar azim bir ra
kam 40 - 50 milyon lira bütçede mevcut olmakla ni- I 
çin bu hizmet ifa edilmemiş? Edilemezdi. Çünkü 
bütçe nisanda çıktı. Havalelerin vilâyetlere verilmesi, 
müzayede münakaşanın müddetleri, inşaat zamanı
nın memleketimizin ahvali havaiyesi itibariyle az bir 
zamana ait olması bu işleri tamamen ifaya müsait 
olmadı ve ifa edilmedi. 

1341 senesinde bu işler için yeniden sarfiyat açıl
mak, yine devletin masarifatı umumiyesini daha bü
yük, daha yüksek rakamla ifade etmek zarureti ha- I 
sil oldu. Bunu hazirana atmakla, bendeniz zannedi- I 
yorum ki bu sefer bütçe tasarrufaüm mart olduğu- I 
na göre (% 25) oluyorsa (% 40) çıkarmak neticesine 
vâsıl oluruz. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Tamamen 
aksi olur. I 

HASAN FFJIMİ BFY (Devamla) — Eğer havayı 
tebdil eder teşrinisani ile kânunuevveli inşaat mevsi- I 
mine ilâve etmek imkânı varsa aksi olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hayır : 
Mart, nisan, mayıs ilâve etmiş oluyorum. Arz edece
ğim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
bendeniz bunda esaslı ve amelî olarak bir fayda gö
remiyorum. 

Yalnız tasdik noktai nazarından - nisanda bütçe I 
tasdik edilmiş oluyor - mayısı senei maliye mebdei 
olarak teklif etmeli idiler. 

Bizde senei malinin mebdei için en esaslı ay ey
lüldür. Eylül geçtikten sonra muamelâtta mebde olan 
kânunusaniden ayırmaktan bir mana hâsıl olmaz. 

Meclisin içtima senesinin mebdei dolayısıyledir ki I 
bu ileri atılıyor. Fakat bütçe tanziminde, bilhassa tet
kikinde memurin kadroları tasdik edilmedikçe ve her 
sene müfredat kadroları üzerinde maaşatın müzaye- I 
de ve münakaşa usulleri devam ettikçe bütçe tetkikatı I 
elbette beş altı aydan evvel ikmal edilmeyecektir. 
Bendenizce, bütçe altı ay evvel Meclisten çıkmıyor. I 
Ne için çıkmıyor? Asıl bu illeti ortadan kaldırmalı
dır, Bu da teşkilât ve kadroları kanunu mahsusla tas- | 
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dik ederek bütçe ile her sene bir kâtibin ve hatta 
odacının maaşı üzerinde tezyit, tenkis hürriyetini kal
dırmak ve bilnetice maaşı aslileri muayyen bir hadle 
tespit ederek zamaimi bir kanun ile tahsisatı fevkalâ
de üzerinden yaptırmak umumi bir karar almakla 
bütçe teşevvüşaîının önüne geçilebilir. 

Yoksa bugünkü sistem devam ettiği takdirde her 
tetkikat beş, altı ay devam edecektir ve yine arz et
tiğim gibi memlekete bir sene zarfında sarfedilecek 
paranın miktarı hakikisini bilerek değü bilmeyerek 
buraya koymak zaruretinde kalacağız, tki sene evvel, 
üç sene evvel deniliyordu ki henüz teşekkül devre
sindeyiz. Binaenaleyh kanunu mahsusla kadroları 
tespit ederek bütçeden ayırmak mümkün değildir. 
Fakat zannediyorum ki artık memlekette yapılacak 
tesisat ve teşkilâtın hutura esasiyesi taayyün etmiş
tir. Bugün için ve ati için teşkilât meselesini bütçe 
ile değil bütçenin haricinde bir kanunu mahsusla 
yapmak imkân dahiline girmiştir. Bu mesele ber
taraf edildikten sonra bütçe tetkikatmda umumî 
vaziyet: Bir hali malî bir de masraf kısmına ait ka
tır. 

Kadrolar üzerinde tadilât yapmak icap ederse 
bu her sene olmaz. O kanunun tadili dolayısiyie 
bir kanun meselesi olarak müzakere edilir, bütçede 
bu kadar müfredattan kurtulmuş olur. O vakit de 
iki ay veya kırk günde bütçe Meclisi Âliden çıkmış 
olur ve Meclisi Âh de vazetmiş okluğu tahsisatı belki 
% 3 ve % 5 nisbetinde tasarrufat ifa etmekle be
raber üst tarafına tahsisat konmuşsa o tahsisat bir 
sene zarfında ifa edilebilecek masarifin hakikî mu
adili olur ve böyle hayali rakamlardan bütçe kurtul
muş olur ve bu arz ettiğim 1340 senesine ait hakikî 
bir cetveldir. Kaydı resmiye müsteniden arz ediyo
rum ki otuz beş milyon liralüt havaleye raptedü-
miyen bir tahsisat ikmal edilir ve havalelerden de 
en aşağı on milyon lira -ki bendeniz en asgarî bir 
hesapla arz ediyorum - yüz seksen milyon liralık 
bir bütçeden kırk beş milyon lira tasarrufat ifade 
ederse bunu artık senei maliyenin mebdeini -inşaat 
mevsiminin bir kısmını daha bertaraf edecek- iki 
üç ay ileri almakla bunun tezayüdünden başka bir 
netice vermediğini Heyeti Celile takdir buyurur. 
Sonra devrei mütemmime kaldırılıyor. Bendeniz 
bundan bir şey anlamadım. Fena değil, esas itiba
riyle ka&tı. Fakat hadisat bakidir. Senei maliye 
nihayetinde tediye edilmiyen mebafa'ğ senei atiye 
bütçesinde açılacak deyin faslına kaydedilecektir. 
Bu demektir ki; tahakkuk eden senenin hesabına 



. 1926 C : 1 

nenin fusul ve mevadına muvafık olarak ve aynı 
miktarlarla mukayyet olarak veriliyor. Halbuki 
gelecek sene için yani gelecek senenin ihtiyacatı için 
o sene ikmal ed ilmiyen bütçe ile derpiş edilen umu
ru nafıa tahsisatı çok defa geçmiş seneden daha 
fazla bulunuyor. Avans kanunlarıyla, avans tahsi-
satîarıyla Mart, Nisan, Mayıs aylarında çahşılamı-
yor. Çünkü bütçe Mayıstan sonra hükümetin eli
ne geçiyor. Binaenaleyh bütçenin tasdiki tarihinden 
itibaren yani Mayıstan sonra hükümet havale tev
ziatına ve işe başlıyor. Halbuki Tahsin Beyin sua
line cevap olarak arz ettiğim gibi ilk üç ay için ve
receğimiz muvakkat tahsisat da nafıa umurunu dur
durmamak için lâzımgelcn tahsisatı ayrıca koyduk
tan sonra asıl Haziranda başhyan sene ile icrası mu-
sammem ve mukarrer oîan inşaat fasılları için vazi
yet ne olacaktır? Gelecek senenin Mart, Nisan, 
Mayıs ayları için Nafıa Vekâleti icraat dairesi ve 
herhangi bir inşaat makamı yeni bütçe tasdikini 
beklemeğe hacet bırakmaksızın elinde mer'i olan 
bütçesiyle çalışmak imkânına malik olacaktır. 
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kaydedilmiyecek, onu takip edecek ati senenin hesa
bı katisi meyanmda görülecek. Hâdise bakidir. 
Bendeniz burada hâdiseyi izale edecek bir şey gö
remedim. Yalnız şekil değişmiştir. Bendeniz lâ
yihanın heyeti umumiyesi aleyhinde değilim. Yal
nız bu lâyihanın muvakkat bir şey olduğunu, mem
leketin ihtiyacını tatmin etmediğimi ve arz ettiğim 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun biran evvel 
Meclisi Âliye gelmesini ve senei maliye mebdeinin 
o kanunla Haziran mı, Mart mı, Kânunusani mi ola
cağının daha etraflı tetkik mahsulü olarak yapılma
sını ve bilnetice o kanunla beraber teşkilâta ait ka
nunların da -bütçeyi bu tezebzüp ve teşevvüşden 
kurtarmak için - gelecek sene Meclisi Âliye sevk 
edilmesini hükümetten rica ediyorum. Meclisi Âliye 
bunu göndermedikleri takdirde bu sene iki yüz mil
yon lira tahsisat verdiğimiz halde inammz ki bunun 
40 - 45 - 50 milyon lirası bütçe tasarrufatıdır. Bu 
ahval ile, bu kaide ile hele senei maliye Hazirana 
alındıktan sonra bu nispet daha tezayüt edecektir. 
Binaenaleyh bu sistem tamam değildir. 

REİS — Efendim; tayini esami ile reye vaz et
tiğimiz dört kanuna henüz rey vermıyenler lütfen 
rey versinler, istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyin mütalâatım dinledim. 
Bendeniz kendilerinin noktai nazarına iştirak etmi
yorum. Senei maliyenin mebdeini Marttan Hazi
rana getirmekle bazı tahsisat 1340'tan henüz hava
leye bile intikal etmediğinden bütçe tasarruf atı ola
rak kalacağı ve bu eğer normal bir şey telâkki edi
lecek olursa bu senei maliye tebeddülü, bühassa 
Cumhuriyet bütçesinde mühim bir yer işgal etmiş 
olan inşaat ve imarat dolayısiyle verilen tahsisatın 
fiilen daha ziyade istimal edilememesine müncer ola
cak bir netice olacağını dermeyan ettiler. Bendeniz 
tamamen bunun aksi kanaattayım. 

Sene başı Mart olunca ne oluyor? Hulul eden 
senei maliyenin bütçesi Meclisi Âlide tasdik edil
memiş bulunuyor. Derhal Heyeti Celilenize bir 
ay, iki ay mevkii tatbike konulmak üzere Avans 
Kanunu getiriyoruz ve tahsisat istiyoruz. Bu avans
ların muhteviyatı devair bütçelerinin fusul ve me
vadına tevzi için Heyeti Vekileye havale ediliyor. 
Mart, Nisan, Mayıs ki yazın mebdei ilkbahar ol
mak itibariyle mevsimi inşaatın başlangıcı olmak iti
bariyle en müsait bir mevsim okluğu halde hali ha
zırda bu aylardan istifade edilemiyor. Çünkü ver
diğimiz avanslar kaidei umumiye olarak geçen se

rvi İTH AT BEY (Aydın) — Yeni başlayacak in
şaat için bu vaki değildir. 

MALtYE VEKİLÎ HASAN BEY (Devamla) — 
Yeni inşaattan bahsediyorum. Mart, Nisan, Mayıs 
aylarında yapılacak olan umuru nisaiyenin karşılığı 
bütçesinde mevcuttur. Hazirana kadar bunu icra 
ederken Haziran gelir gelmez tasdiki ikmal edilmiş 
ve mevkii meriyete konmuş bir bütçeye mazhar ola
caktır. Böyle oîmıyacak mı? Bendeniz zannediyo
rum ki umuru inşaiyeyi tasavvur edildiği gibi kabul 
edilen tahsisat veçhile hatta azamî derecede çalış
tırmak için senei maliyenin mebdeinin mebdeini 
Martta tutmak değil, başka bir zamana almak daha 
muvafıktır. Hasan Fehmi Beyefendinin bu husus
taki noktai nazarlarına maalesef iştirak edemeyece
ğim. Bu husustaki noktai nazarına maalesef iştirak 
edemiyorum. Bizim bütçelerimizde ifade buyrul-
dukları erkanı, muhasebei hususiye erkanıma göre 
elde edilmiş bir rakamdır. Muvazenei Maliye Encü
menine de gelmiştir. (176) milyon kusur lira üze
rinden (35) milyon liralık istimal edilmemiş tahsisat 
kalıyor. Havalesi verilmiş de tahakkukatı icra edil
memiş, buna bütçe tasarrufatı namı veiyoruz. Son
ra havalesi verilmişte tahakkuk etmemiş, sarf edil
memiş meblâğ olduğunu bendeniz arz edeyim. Fa
kat bunun esbabını senei maliyenin mebdei şu veya 
bu olmasında aramayınız. Bunun esbabı büsbütün 
başkadır. Bunun sebebini izaha bile hacet yoktur, 
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(156) milyon liralık masarif bütçesinin karşılığı olan 
varidat bütçesi (131) milyon liradır. Esbabı bura
da arayınız. Devair bütçelerine tahsisat koymak 
kâfi değildir. Memleketin mevcut menabü varidatı 
mahdut olduğuna göre fiiliyatta başka bir varidat, 
istikraz vesaire vesaire olmıyacağma göre bütçenin 
masraf kısmına ilâve ettiğimiz (200) milyon liranın 
ne kıymeti vardır? Netice itibariyle bunun kıymeti 
elimizdeki paraya inhisar eden» Onun esbap ve ava-
mili asliyesi buradadır. Devair çok defa tahsisatım 
değil mi, tahakkuk ettir, bana bir milyon Ura avans 
ver der. Fakat Maliye Vekâleti de der ki: Doğru 
ama; Usuhı Muhasebe Kanunu bana salâhiyet ve
riyor. Müteahhitle yapacağın mukaveleyi görece
ğim, ondan sonra mukavele yapacaksın. Bunun 
üzerine dairei aidesi tahsisatına istinaden muamele
sini yapmağa kalkar. Ben de iki ay sonra para ve
rebilirim derim. Niçin derim? Çünkü kasada para 
yaratacak değilim ya, Meclisin bana verdiği para, 
menba şundan ibarettir. Bu menbadan bana para 
gelecek de ben de sana vereceğim. Para yok, yara
tacak değilim ya; derim. Binaenaleyh neden başka 
memleketlerde tahsisat diye bütçeye konan parala
tın yüzde iki ve yüzde beş farkla tamamen sarf edil
diği halde bizim memleketimizde masraf bütçesinin, 
senesine göre % 15, % 20'si sarf edilmiyor? Bunun 
esbabı asliyesi varidatın masarifi musaddakaya ade
mî kifayetidir. Bundan başka tasavvur olunan hi-
demaun bir senei maliyesi zarfında ifa edilememe
sinde daha birçok esbap ve avamil vardır. Bu mem
leketin, şeraiti umumiyesi itibariyle, vasati nakliye-
siyle, vasaiti iktisadiyesiye ve vasaiti istihsaüyesiyle 
bir işi altı ay gibi bir müddet zarfında yapmak ihti
mali varsa vasaiti mebzul olan yani bütçelerini san
timine sarf eden memleketlerde aynı iş bir ayda ya
pılır. Yalnız bütçeye para koymak kâfi değildir. O 
paranın haddi asgarîde sarfı için iktiza eden zaman 
memleketin şeraiti umumiye ve iktisadiyesine tabi-
diftj Farkı burada aramak lâzımdır. Yoksa senei 
maliye ile irtibat ve münasebet lâşey mesabesinde
dir. Arz ettiğim gibi benim öteden beri edindiğim 
kanaatime göre bizim bütçelerde % 15 - 20 miktarı
nı sarf edilmemesinin esbabı asliyesi zaten bütçele
rimizin mütevazin olmamasından, varidat bütçemi
zin masarif bütçemiz karşısında % 30 - 40 nöbetin
de noksan olmasından ve hakikî varidat bütçemizin 
mevcut bulunmamasındandır. Ye sonra memleketin 
şerait ve vesaiti ümumiyesinin gayrı müsait olması 
dolayısiyle yapılacak bir iş için sarf edilen mesainin 
aynı, diğer memleketlerde aynı iş için sarf edildiği 

takdirde 2 - 3 misli fazla semere verir, öyle işler 
vardır ki yalnız paraya değil, diğer şeraitin mevcu
diyetine de mütevekkiftir. 

Meselâ : Bizim memlekette bu sene, paranız olsa 
dahi yüz kilometre yol yaparsınız. Fakat başka bir 
memlekette ayni vesaitle aynı para ile onun dört mis
li yol yapılabilir. Bu nedendir? tşte şerait ve vesaiti 
umumiyedendir. 

Binaenaleyh; Heyeti Celileniz inşallah bütçenin 
yapıldığı zamandan beri, mebdeinden beri devam 
eden ve malum olan bu anormal halini, kabul buyu* 
racağınız menabü cedide ile ıslâh ve masarifinize kâ
fi bir menba temin buyurursunuz. O zaman herhangi 
bir Maliye Vekilinizin de masraf bütçelerine koydu
ğunuz icraat için lâzım olan parayı kendisine temin 
ettiğiniz menabi ile vaziyeti tahakkuk eder. 

O vakit bütçemizdeki tasarrufat, vaziyetin icabı
na göre % 2, % 3 derecesinde haddü asgariye inmiş 
olur. Anormal vaziyet, böyle karşımızda durdukça 
hiç bir zaman imkân yoktur ki - isterseniz senei ma
liyeyi kânunusaniye alınız -. vaziyet başka şekilde te
celli etsin. Bendenizin gördüğüm eshap, esbabı asliye 
budur. Herhalde senei malinin marttan kaldırılma
sında hiç bir fayda olmasa bile Heyeti Celileyi; 
Avans Kanunlarıyle muvakkat bütçelerle uğraştırma
mak ve devairi, bu muvakkat bütçelerin ve Avans 
Kanunlarının tevlit ettiği bisut muamelâttan kur
tarmak gibi bir fayda mevcuttur. Bunda hiç bir 
fayda olmazsa da bu fayda belli başlı sebeplerden 
biridir. Ve bunu temin etmek herhalde lehimizedir. 
Aynı merhaleden diğer memleketlerde geçmişlerdir. 
Belki Heyeti Teşriiyenin, Meclisi Âlinin faaliyeti baş
ka zamanda olsaydı senei maliye mebdei de ona gö
re tebdil edilebilirdi ve bu muvafık olurdu. Fakat arz 
ettim ki senei maliye mebdelerinin, bütçe esaslarını 
biraz Heyeti Teşriiyenin devrei faaliyetine uydurmak 
kaidedir. Diğer memleketler; bunu daima nazarı dik
kate almışlardır. Onun için sene başının bir ay daha 
ileri gitmesinde hiç bîr mahzur yoktur. 

Fakat marttan çıkmasında büyük fayda vardır. 
Maruzatım budur. Mevzubahis buyurduktan Muha-
sebei Umumiye Kanun Lâyihalarını -. ki Heyeti Ve-
kilede müzakeresine başlanmıştır. İcra Heyetine ait 
olan ahkâmı ihtiva ettiği için çıkarmak için parça 
güçcedir. Maliye Vekâleti, Usulü Muhasebei Umu
miye Kanunu icabı, kendine ait olması lâzım gelen 
murakabe ve teftiş salâhiyetlerinden tabu tecerrüt 
edemez. Bu hususta arkadaşları da ikna etmek ve 
noktai nazarlarım birleştirmek kolay bir keyfiyet de-
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ğildir. Onun için bir kere hükümetten çıkması müş
küldür. Uzun uzadıya münakaşaları mucip olacak 
maddeler vardır. Eğer bu kanun bu sene yetiştirilebi-
leceğine kanaatim olsa idi, böyle bir yama halinde, 
mevcut olan kanunu muvakkate zeyil olarak getir
meyi tercih etmezdi. Fakat lâyiha esasen üzerinde 
140 maddelik bir lâyihadır ve böyle uzun bir lâyiha
nın gerek hükümetten ve gerek encümenden geçtik
ten sonra Heyeti Celileden çıkmasının ve ikmal edil
mesinin ne kadar güç olduğu emsali lâyihaların mu
kadderatı ile malumdur. Buna raptı ümit etmiyerek 
zarurî olan ihtiyaçları temin için -. ki senei maliye
nin tebdili de bendenizce zarurî olan ihtiyaçlardan 
birisidir - böyle zeyil halinde çıkarmayı tercih ettim 
ve bu senei maliye mebdeini alırken ve umumî ve ka
tı lâyihayi tertip ederken ne gibi esbap ve mülâha
zat hâkim olmuşsa oraya da ö ahkâmı koymuşuz-
dur. 

Nitekim sarfiyatı muvakkate hakkmdaki ahkâm 
da oraya koyduğumuz ahkâmdır. Herhalde diğer o 
ahkâm da çıktıktan sonra meydana gelecek olan ka
nun, zannediyorum ki elde mevcut olan Muhasebei 
Umumiye Kanunu muvakkatine nisbetle memleketin 
ihtiyacatma daha ziyade uygun ve diğer memleket
lerdeki emsaline de benzer bir kanun olacaktır. Fa
kat arz ettiğim gibi onu böyle bir iki ayda Heyeti 
Celilenizden çıkarabileceğimi ümit etmiyorum. Çünkü 
lâyihai kanuniye uzundur. Ve esash ahkâmı ihtiva 
etmektedir. İstirhamım şudur: Senei maliyenin mart
tan çıkarıp hazirana veya ileri bir zamana götürül
mesidir. Esaslı ihtiyaç budur. Bunu süratle çıkaralım. 
Gelecek olan lâyihanın bununla tearuz eder ahkâmı 
yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Teşkilât 
hakkındaki noktai nazarınız nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Teşkilât hak
kındaki noktai nazarınıza iştirak ederim. Her mem
lekette olduğu gibi teşkilâtı devletin bizde de bir an 
evvel vücude getirilmesi, kadroların tanzim edilmesi 
şayanı arzudur ve bu vaziyeti maliyenin istikran 
noktai nazarından da şayanı temenni bir şeydir. Ni
tekim bu, bîr iki sene evvel nazarı dikkate alınmış 
ve buna teşebbüs edilmiştir. Fakat bu husustaki müş
külâtı da nazarı itibare almak lâzım gelir değil mi? 
Çünkü biz yeni baştan yeni bir hükümet kurmuş va
ziyetteyiz. Tabiî son çarkına kadar sureti katiyede, 
şekli katisi ile tespit edilmiştir iddiasında bulunanla
yız. Ufak tefek tebdilât olacaktır. Fakat ahkâmı esa
siye itibariyle hükümet Heyeti Celilenize Memurin 

Kanununu takdim ediyor. Malumu âliniz evvelki lâ
yihayı istirdat etmişti. Ona bazı şeyler ilâvesiyle bu 
kere Meclise takdim etmiştir. Bu zemin üzerinde de 
hükümetiniz yürümektedir. İkmali tabiidir ki zama
na muhtaçtır. Bunu Heyeti Celiie de takdir eder - ki 
zamaim belli olsun. Kadrolar ve herkesin terakki ve 
tefeyyüzü belli olsun. Bunu Maliye Vekâleti de sa
mimî olarak arzu eder. Bu husustaki noktai nazarlara 
iştirak ederim. Buna öteden beri gerek bendeniz ve 
gerek vekâleti işgal buyuran arkadaşlarımız çalışmış
lardır. İnşallah bir gün buna muvaffak olunacaktır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Geçen sene bütçemi
zin masarif kısmı varidat kısmından fazla idi ve şim
diki tabiri âlilerine göre anormal bir vaziyette olan 
o bütçeyi o zaman ve şimdiye kadar tatbik ettiniz 
mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İnşallah bu 
senenin hesabı katisini Heyeti Celileye takdim eder
sen görürsünüz ki; bütçe ile ifası maksut olan hide-
matı umumiye hiç de noksan olarak icra edilmiş de
ğildir. 

ABİDİN BEY (Saruhan)'— Sualime cevap değil
dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Tamamiyle 
sualinize cevaptır. Hiç bir seneden noksan icra edil
miş değildir, belki biz birçok hizmetleri ahvalin mü
saadesi, yardımı ile tamamı tamamına yapmışızdır. 
Şimendiferi arz edebilirim. Evvelce vermiş olduğu
nuz tahsisatı kamilen sarfettiğim gibi üç milyon lira 
tahsisatı munzamına kabul ettiniz. Onun da iki mil* 
yonunu sarfettik. 

REŞİT BEY (Malatya) — Hasan Beyefendi; bir 
şey buyurdunuz. Bendeniz onda mütereddit kaldım. 
Sarfiyat varidat nisbetinde olmadığından dolayı 20 -
40 milyon sarfediimemiş buyurdunuz. Yani 1341 se
nesinde sarfiyat varidat nisbetinde olmak lâzım iken 
- yüz kuruş varidat varken yüz yirmi kuruş sarfiyat 
yapılmıştır. - Bunu tenzil etmek lâzımdır diye o za
man söylemeniz icap ederken niçin bunu söylemedi-
niz? (Handeler, doğru sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Reşit Bey 
arkadaşımızı o bütçe münasebetiyle, gerek bendeni
zin, gerek selefi muhteremimin ve gerekse bütün ar
kadaşların vaziyeti maliye hakkında bu kürsüden 
söylemiş olduğu sözleri okumaya davet ederim. O 
zaman bu hususta söylenmedik harfi varit kalma
mıştır Reşit Bey! 

REİS — Sualinizi sorunuz, Mazhar Müfit Bey! 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bize lakır
dı kalmadı, ne söyliyeyim? (Handeler). 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim; maddelerin müzakeresine geçilmezden 
evvel reye konulan kanunların neticei arasını arz ede
ceğim. 

Ticaret Vekâleti 130 914 lira 1341 senesi bütçe
sine tahsisatı munzamına ilâvesine dair kanuna 142 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 134 kabul, 7 
ret, 1 müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun 134 rey 
ile kabul edilmiştir. 

Muvazenei Umumiye dahilindeki devairin kırtasi
ye ihtiyacının tedarikine ait kanuna 145 zat rey ver

miştir. Muamele tamamdır. 142 kabul, 3 ret vardır, 
Şu halde kanun 142 rey ile kabul edilmiştir. 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun be
şinci maddesine müzeyyel kanuna 130 zat rey ver
miştir. Muamele tamam değildir. 130 kabul vardır. 
Ret ve müstenkif yoktur. Kanun ikinci defa reye ko
nacaktır. 

1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun se
kizinci ve 

13 Kânunisani 1339 tarihli avans kanununun 
üçüncü maddelerine müzeyyel kanuna 112 zat rey ver
miştir. 97 kabul, 12 ret vardır. Üç de müstenkif var
dır. Bunun da muamelesi tamam değildir. Tekrar re
ye konulacaktır. 

Yann saat 14'te içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitami MÜzakerât; Saat : 16,50 
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Ticaret Vekâleti 1341 senesi bütçesine (130 914) lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkındaki Kanununun 
neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

142 
134 

7 
1 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil B, 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B, 

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B, 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

(Kabul 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Gavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B, 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

edenler) 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B. 
Halil Bt 

ibrahim B. 
Rasim B, 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B, 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B, 

İSTANBUL 
Behiç B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet1- Vehbi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B, 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
AU Rıza B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
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MALATYA 

Bedir B, 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHA> 
Ethem B. 
Kemal B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

KARESİ 
Haydar Âdil B. 

I 

Reşat B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

(Reddedenler) 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 

ORDU 
Faik B. 

(Müstenkif) 

DİYAR BEKİR 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

URFA 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

Zülfi B. 
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Muvazenei umumiye dahilindeki devairin kırtaısiye ihtiyacatınm sureti tedarikine ait 
ârâsı 

kanunun neticei 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHÎSAR 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B, 

Ankara 
Ali Fuat Paşai 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfı B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

45 
142 

3 
Q 

(Kabul edenler) 

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

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhal'ik B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B, 
İbrahim B. 
Raslm B. 

ERZURUM 
Câzfim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım Bi 
Tahir B. 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Eraîtı B. 

İSTANBUL 
Behüç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hüseyin Rauf B< 
İsmail Canbulat B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşaı 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
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KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet Bâ 

Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut" Nedim Bı 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadür B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak Bj 
Ali Rıza B. 

Necip B. 
MENTEŞE 

Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDÖ 
Ata B, 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ekrem B, 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Zeyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Samü B. 

Mustafa Vasfı B, 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B, 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONOULDAK 
HalU B. 
Ragıp Bt 

Tunah Hilmi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

[Reddedenler] 

ORDU 
Faik B, 

SARUHAN 
Abidin B. 
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1341 senesi muvazenei umumiye kanununun beşinci maddesine mUzeyyel kanunun neticei arası 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA , 
İsmail Safa g, 
Kemal Bt 

AFYON KARAHISAR 
Kâmil B, 

AMASYA 
Nafiz B, . 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

UAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler 

Müstenkifler : 

130 

130 

0 

o 

(Kabul edenler) 

Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Neemi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüesyin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B, 

ERZURUM . 
Câzim B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr, Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B; 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Münir B. , 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa ; 
Mehmet Cavit B. 

KARS , 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KOCAELİ 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
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"MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B, 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B, 

ORDU 
Faik B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esat B. 
Hasan Cavit B, 

SARUHAN 
Abidin B. 
Ethem B. 
Reşat B. 
Yaşar B. 

MUŞ 
llyas Sami B, 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

1 . 1925 C : 1 

I SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 

SİVEREK 
I Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

1 Hasan B, 
I Rahmi B. 

URFA 
AliB. 
RefetB. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

I Münip B. 
ZONGULDAK 

Halil B. 
I' Ragıp B. 

Tuaaİ* KBteri D. 
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1337 Senesi Muvazenei umumiye kanununun sekizinci ve 13 Kânunisanî 1339 tarihli 
üçüncü maddelerine müzeyyel kanunun netice! ârâsı 

avans kanununun 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
AFYON KARAHİSAR 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, 
Talât B. 

AYDIN 
Mithat Bî 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Sami Rıifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet Bi 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

112 
97 
12 
3 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Naci B, 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazrni B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B, 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halit B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KOCAELİ 
Mustafa Bs 

Şükrü B. 
KONYA 

Bekir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Mustafa B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B, 

MALATYA 
Bedir B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

Mehmet B.. 
MARDİN 

Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B, 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esat B. 
Hasan CaVit B. 

SARUHAN 
Ethem B.: 
Kemal B. 
Reşat B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
ZHyaettin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B.; 

URFA 
Ali B, 
Refet B. 
Yahya Kemal B.: 

ZONGULDAK 
Halil B. 
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ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

DİYARBEKİR 
Zülfü B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 

[Reddedenler] 

İbrahim B. 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehrrii B. 
MALATYA 

Reşit B. 
SİVEREK 

Mahmut B. 
TRABZON 

Abdullah B, 
URFA 

Saffet B. 

ERZURUM 
Raif B. 

(Müstenkifler) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Şahin B, 

mmm 
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TERFİLERİ İCRA KILINAN ZABİT AN VE MENSUBİNİ ASKERİYENİN RÜTBEİ CEDİDELERİ MU-

HASSESATLARÎNIN TARİHİ İTASI HAKKINDAKİ ESKİ İDAREİ ASKERİYE NİZAMNAMESİNİN 

179 NCU MADDESİNİN FIKARATI AHİRESİNİN TEFSİRİNE MÜTEDAİR OLAN HEYETİ UMU

MİYE KARARININ SURETİ İMALİNDE TEREDDÜT HASIL OLDUĞUNA DAİR (3/332) NUMA

RALI DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE DİVANI MU

HASEBAT ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Divanı Muhasebat 
Adet : 3781 

23 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiııe 

Şerefi varit olan 2 Kânunuevvel 1340 tarihli ve 
Kavan'n Müdüriyeti 21/175/282 numaralı tezkerei 
âiiyyei Riyaset penahileriyte sureti musaddakası teb
liğ buyrulan mezabıttân Müdafaai Milliye Encüme
ninin mazbatasında İdarei Askeriye Nizamnamesinin 
18 nci maddesinde mülâzım ve ondan yukarı zabıta
nın tarihi «ıasıplarından itibaren farkı maaş tayinat-
larmın tesviye ve ifa kılınacağı musarrah olup şim
diye kadar zabıtanın terfi ve terakkisinde bu sarahat 
dairesinde^ muamele edilmesine göre bu bapta tef si
ren bir karar ittihazına mahal olmadığından kısmı 
azanıma bermucibi nizamname muamele yapıldığı gi
bi bundan sonraki kısmı kalile de ayni muamele tat
bik olunarak yeni rütbe ve fark muhassesatının tari
hi nasıplarından itibaren tesviyesi lüzumu gösteril
mek suretiyle İdarei Askeriye Nizamnamesinde mev
zu ahkâmı devamı meriyeti esas kabul edilmiş olma
sına ve nizamnamei mezkûrun 13 ncü maddesi ise 
mülâzım rütbesinden Sağ kolağasına kadar olan za-
bitamn tarihi nasıpları buyuruldu samü cenabı Se
raskerî tarihinden ve Alay emininden yukarı olan za-
bitan ve ümerayi askeriyenin ki memuriyet emri âli
leri tarihinden itibaren vazı terkim olunur diye mu
harrer bulunmasına göre bazı zabıtanın terfileri hak
kındaki evrakta geriye ait olmak üzere irae kılman 
tarihi nasbin muteber olamayıp evrakı mezkûreye 
mevzu tarihin nasıp tarihi addedilmesi lâzım gelece
ği encümence maksut olduğu nninfehim olmasına 
mukabil mazbatada kısmı azanıma yapılan muame
lenin tasvip edilmesi delaletiyle de mezkûr 13 ncü 
maddede tarif olunan tarihi nasbin değil geriye ait 
olmak üzere evrakı mütealhkasında muharrer nasıp 
tarihlerinin muteber tutulması lüzumunun kabul edil
diği de varidi hatır olarak mezkûr mazbatanın sureti 

imalinde tereddüt hâsıl olması ile keyfiyetin Heyeti 
Umumiye karan ile arz ve istizana mubaderet kılın
mıştır efendim hazretleri. 15 Kânunuevvel 1340. 

Divanı Muhasebat 
Reisi Evveli 

Fuat 

30 . 12 . 1340 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Karar 18 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut ve Encü

menimize muhavvel 3/334 numaralı tezkereyi tetkik 
ettik. Bu tezkere ile Divanı Muhasebat; terfi eden za
bıtanın farkı maaş ve tayinatlarının nasıpları tarihin
den itibaren değil, iradei milliye tarihinden itibaren 
tesviyesi lâzım geleceğini, eski İdarei Askeriye Ni
zamnamesinin 13 (*) ncü maddesine atfen söylemek
tedir. Mezkûr madde efrat ve zabıtan ve ümera ve 
erkânın hangi makamat tarafından terfileri icra kılı
nacağından bahdeser. Çünkü idarei mutlaka zama
nında neferlerin terfileri kıtaları kumandanları, zabi-
tanın terfileri Serasker ve ümera ve erkânın terfileri 
dahi Padişah tarafından icra kılınırdı. 

(*) 13 ncü madde — «Onbaşıdan başçavuşa ka
dar terfii rütbe eden küçük zabitlerin tarihi nasıpları 
alay veya taburca bamazbata intihap eden kuman
dan tarafından verilecek tasdik emri üzerine kaydı 
tarihinden ve mülâzım rütbesinden sağ kolağasına 
kadar buyruldu samü* cenabı Serarkerî tarihinden ve 
alay emininden yukarı olan zabitan ve ümerayi aske
riyenin memuriyet emri âlileri tarihinden itibaren ve 
tabur ve alay kâtip ve imamlanyla kâtip muavinleri
nin tarihi nasıpları muahharen sadır olan iradei se-
rryye mucibince yedlerine ita kılınan buyruldu sa
mü Seraskerî tarihinden olmak üzere vaz ve terkim 



Kılınır. Mülâzım ve ondan yukarı bulunan ümera ve 
zabıtanın rütbei haliycleriyle dahi diğer ordu ve alay 
ve tabur ve bölüklere icrayi nakilleri ve açığa çıkarıl
dıktan sonra yerleştirilmeleri terfif rütbelerine meş
ini olduğu beyan kılman emri âlilerin ıstarına ve ma
kamı Seraskcriden buyruldui samilerinin ıstarına mü-
tevekkif olduğundan, duhul ve nasıp tarihlerinden 
maada nakil tarihleri dahi başkaca tahrîr ve evvelce 
mensup oldukları alay ve tabur vesaire işaret küuıır 
nasıp ve gerek duhul tarihleri alelumum şuhuru ra
miye hesabiyle senesi ve mahı ve güniyle yazılır. 

Zabitan ve ümera ve erkânın farkı maaş ve muay-
yenatlarının tarihi nasıplarına göre tesviyesini 179 
ncu madde talep etmektedir. (XX) 

Binaenaleyh Encümenin evvelce ittihaz ettiği ka
rar veçhile mülâzım ve ondan yukarı olan zabitanın 
farkı maaş ve muayyenatlarının tarihi tayinlerinden 
itibaren itası lâzım gelir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 
Afyonkarahisarı 

Ali 

Kâtip 
Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Bozok 
Salih 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 

Mazbata Muharriı 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Kastamonu 

Halit 

Aza 
Siverek 
Kadri 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

(XX) 179 ncu madde « mülâzım ve ondan 
yukarı zabitanın tarihi tayinlerinden itibaren farkı 
maaş ve tayinatları 209 ncu bendin ahkâmına tevfikan 
tesviye ve ifa kılınır. İlli » 

209 ncu bent: «Beher sene ordular tahsisatı tertip 
ve havale olunacağı sırada ve geçen bir sene zarfında 
terfii rütbe edenlerle maaş ve tayinatların birer aylık 
farkı maaş ve tay inatlarını ve gerek şehriye maaşların
dan daimî surette yüzde iki ve beş hesabiyle tevkifat-
larını havi olarak ilh.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Karar : 3 3 . 1 . 1926 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Terfii rütbe eden zabitanın yeni rütbeleri muhas-
sesatının itasına tarihi nasıplarının mı, yoksa terfileri
nin iradei milliyeye iktiran etmiş olduğu tarihin mi 
mebde ittihaz edileceğinin tefsiri hakkında Mukadde
ma Başvekâletten gelmiş olan tezkere üzerine Müda
faai Milliye Encümenince ittihaz edilip Heyeti Umu-
miyenin 15 Teşrinisani 1340 tarihli içtimaında kabul 
edilmiş olan kararda İdarei Askeriye Nizamnamesi
nin 179 ncu maddesinde mülâzım ve ondan yukarı za
bitanın tarihi nasıplarından itibaren farkı maaş ve ta-
yinatlarının tesviye ve ifa kılınacağı musarrah olduğu 
ve şimdiye kadar zabitanın terfi ve terakkisinde bu sa
rahat dairesinde muamele edilmekte bulunduğu cihetle 
bu bapta tefsiren bir karar ittihazına mahal olmadı
ğından kısmı azamına bermucibi nizamname muame
le yapıldığı gibi bundan sonraki kısmı kal ile de ayni 
muamele tatbik olunarak yeni rütbe farkı muhassesa-
tının tarihi nasıplarından itibaren tesviyesi lüzumu 
gösterilmiş ve işbu kararın tebliği üzerine Divanı Mu
hasebat Riyasetinden varit olan 15 Kânunuevvel 1340 
tarihli 3781/22 numaralı tezkerede dahi kararı meb-
husu anha göre İdarei Askeriye Nizamnamesinde 
mevzu ahkâmın devamı meriyeti esas kabul edilmiş 
bulunmasına ve nizamnamei mezkûrun on üçüncü 
maddesinde ise mülâzım rütbesinden sağ kolağasına 
kadar olan zabitanın tarihi nasıpları buyuruldu samaii 
cenabı seraskerî tarihinden ve alay emininden yukarı 
olan zabitan ve ümerayi askeriyenin ki memuriyeti 
emri Âlileri tarihinden itibaren vaz ve terkim olunur 
diye muharrer bulunmasına göre, bazı zabitanın terfi
leri hakkındaki evrakta geriye ait olmak üzere irae 
kılman tarihi nasbin muteber olamayıp evrakı mezkû-
reye mevzu tarihin nasıp tarihi addedilmesi lâzım ge
leceği Encümence maksut olduğu münfehim olması
na mukabil, mazbatada kısmı azamına yapılan mua
melâtın tasvip edilmesi delaletiyle de mezkûr on üçün
cü maddede tarif olunan tarihi nasbin değil, geriye ait 
olmak üzere evrakı müteallikasında muharrer nasıp 
tarihlerinin muteber tutulması lüzumunun kabul edil
diği de varidi hatır olarak mezkûr mazbatanın sure
ti tatbikinde tereddüt hasıl olduğu beyan edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Encümenince tanzim edilmiş 
olan mazbatada ise İdarei Askeriye Nizamnamesinin 
13 ncü maddesinde efrat ve zabitan ve ümera ve erkâ-
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nın hangi makamat tarafından terfileri icra kılınaca
ğından bahsedip çünkü idarei mutlaka zamanında 
neferlerin terfileri kıtaları kumandanları, zabıtanın ter
fileri Serasker ve ümera ile erkânın terfileri dahi Pa
dişah tarafından icra kılınmakta olduğu cihetle, zabi-
tan ile ümera ve erkânın farkı maaş ve muayyenatla-
rının tarihi nasıplarına göre tesviyesini 179 ncu mad
de talep etmekte olduğuna binaen encümenin evvelce 
ittihaz ettiği karar veçhile mülâzım ve ondan yukarı 
olan zabitanın farkı maaş ve muayyenatlarının tarihi 
nasıplarından itibaren itası lâzım geleceği gösterilmiş
tir. Müşar ve mumaileyhimin maaşat ve muayyena-
tın tarihi tayinlerinden itibaren itası salifülbeyan 179 
ncu maddede sarahaten mezkûr ise de Divanı Mu
hasebatça mucibi tereddüt olan nokta bu olmayıp ter
fi kararnamelerinin zirine yazılan cümlei tasvibiyeye 
mevzu tarih ile ve işbu kararnameler metninde terfi 
için gösterilen mebdelerden hangisinin tarihi nasıp 
addedilmesi keyfiyeti olduğundan bu esasa göre nıü-
davelei efkâr olundu. 

Mezkûr nizamnamenin on üçüncü maddesinde mü
lâzım rütbesinden sağ kolağasına kadar olan zabita
nın tarihi nasıpları buyurulduu samii cenabı Seraskerî 
tarihinden ve alay emininden yukarı zabitan ve üme
rayı askeriyeninki memuriyeti emri Âlileri tarihinden 
itibaren vaz ve terkim olunacağı tasrih kılınmak su
retiyle terfiat mebdei için kararnameler zirine yazı
lan cümlei tasvibiyeye mevzu tarihler esas kılınmış 
olduğu cihetle kararnameler metninde gösterilen meb-
delerin nazarı dikkate alınması maddei mezkûrenin sa
rahati müeddasına muhalif olacağı gibi kadro esasa-
tını da ihlâl, eyliyeceği tezekkür edilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Divanı Muhasebat Mazbata 
Encümeni Reisi Muharriri 

Denizli Mezun 
Mazhar Müfit 

Kâtip 
Bolu 

Şükrü 

# 
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ANONİM VE KOOPERATİF ŞİRKETLERİN MURAKABESİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GE

LEN 1/801 NUMARALI KANUN LÂYİ HASI VE TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

6 203 29 Kânunuevvel 1341 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Anonim ve Kooperatif şirketlerin murakabesi 
hakkında Ticaret Vekâletince tanzim ve tevdi olu
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbata
sının sureti musaddakası leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Anonim ve imtiyazlı şirketlerin bir memleketin 

iktisadî bünyesindeki mevkii ve ehemmiyeti müstağ-
nii arzdır. Bilhassa memleketimiz gibi kredi teşkilâtı 
olnıiyan yerlerde iştirak fikrinin inkişafı hayatî bir 
ehemmiyet iktisap eder. Buna rağmen Türkiye'nin bu* 
günkü şirketleriyle gösterdiği manzara maatteessüf 
umumiyetle menfidir. 

1. — Ticarî ve iktisadî sahalarda hiç bir muraka
beye tabi olmıyan şimendifer, tramvay, telefon, rıhtım 
gibi muamelât ve hidematı umumiyeyi deruhte etmiş 
şirketler nizamnamelerinde muharrer tarifelerinin dai
ma haddi azamisini tatbik ederek verilen müsaade ve 
ruhsatı suiistimali itiyat haline getirmişler ve memle
ket dahilinde fiilen kapitülcr bir vaziyet ihdas etmiş
lerdir. İzmir'de Rıhtım Şirketi vilâyetin resmen imti
yaz şartnamesinin bir suretini göndermesi yolundaki 
talebine, Nafia Komiserliğine müracaat edilmesi şek
linde, cevap verdiği gibi Afyonkarahisarında keza vi
lâyetin kasaba - Aydın Demiryolları ve temdidi şirke
tine vaki bir müracaatine de aynı tarzda mukabele 
edilmiştir. Keza aynı hat İzmir'de palamut ve meyan 
kökü üzerinde iş yapan iki ecnebi kumpanyadan bi
risine tenzilât ve teshilât göstermesine mukabil diğeri
ne aynı teshilâtı haşetmiyerek memleket dahilinde ec
nebi gruplar lehine ve memleket müstahsili aleyhine 
bir himayeye dahi içtisar etmiştir. Bu kabil imtiyazlı 
şirketlerin vaz ettikleri tarifelerin hidamat ve muame
lâtı umumiye ile olan münasebetleri itibariyle millî 

ticareti şediden alâkadar etmelerine rağmen üzerierin-
de bu sabahlarda ciddî ve ilmî bir murakabe icrasına 
bugün için imkânı idarî yoktur. Memleket siyaset ve 
inkişafı iktisadisinin mesuliyetini deruhte etmiş olan 
Ticaret Vekâletinin muhtelif teşebbüsatı bazı muhabe
ratı tevlit etmiş ve bu keyfiyet marülarz kumpanyala
rın dan fazla cüretini artırmıştır. Hulâsa olarak imti
yazlı şirketlerin bugünkü vaziyetleri, umumiyetle de
ruhte ettikleri vazaifi asgarî nisbette yapmak ve hat
ta çok defa onu da ihmal etmek ve taahhüdatı ise 
hemen daima unutmaktır. 

2. — Türk anonim şirketlere gelince: Bu kabil 
anonim şirketlerinin memlekette geçirmiş olduğu saf
halar maalesef fikri iştiraki imha eder mahiyettedir. 
Anonim şirket teşkilini sanatı mutade haline getirmiş 
bir kitle vardır. Deruhte ettikleri faiz fedakârlığı mu
kabilinde şirket teşkili için bankalardan muktazi te
minat mektubu almakta ve batletteşkil istirdat oluna
rak, sonra artık şirketin hayat ve mematına ait bir 
ize tesadüf edilememektedir. Bu kabil şirketlere hisse
dar olmuş zevatın muhik ve varit şikâyat ve müracaa
tı müsmir surette takibe mevzuuatı hazıra müsait de
ğildir. Meclisi idarelerin mesuliyeti esasını katiyye vaz
etmek ve bu kabil şirketleri de mütemadi murakabe 
altında bulundurmak memleket için hayatî ve müsta
cel bir ehemmiyet mahiyetini almıştır. Memlekette 
itibar ve sermaye iştirakine ihtiyaç derecesi müstağnii 
arzdır. Memleketin muhtelif yerlerinde mevcut ve şa
yanı dikkat perakende sermayelerin bu vaziyet karşı
sında bjr araya getirilerek nefi sahalardaki teşebbüs
lere vaz edilmesi gayrı mümkün bir hale gelmiştir. Ti
caret Vekâleti için gösterilmiş olan hudut ve vazaif 
ve mesuliyet dahi bunu icap eder. Uzun bir tetkik ve 
tecrübe neticesinde ihzar edilmiş olan işbu lâyihai ka-
nuniyenin lüzumu müstaceliyetine itimaden biran ev
vel kesbi kanuniyet etmesine müsaade buyurulması 
arz olunur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Adet 
Karar 

13 7 . 1 . 1926 
Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Anonim ve kooperatif şirketlerin murakabesi hak

kında Ticaret Vekâletince bittanzim Başvekâletten 



yürüt ile Encümenimize tevdi buyurulan lâyilıai ka
nuniye ve merbutatı Encümenimizce tetkik ve müza
kere olundu. 

Lâyilıai Kanuniyenin ihtiva eylediği mevad mem
leketimiz iktisadiyatı için bir ehemmiyeti mahsusayi 
haizdir. Bazı imtiyazlı şirketlere memleketin hayatı ik-
tisadiyesini tanzim ile mükellef Ticaret Vekâletinin 
hakkı murakabesini tanımaması ve hatta hükümetle 
nıünakit olduğu için Cumhuriyetin her vatandaşı ta
rafından tetkiki talep edilebilecek olan mukavelena
melerini bile vekâleti müşariileyhaya vermemeye ka
dar ileri gitmeleri hiç bir suretle tecviz edilemez. Bu 
nevi şirketlerin hidematı umumiyeyi deruhte etmiş 
bulunmaları dolayısiyle fennî ve ihtisası noktai naza
rından murakabe edilmeleri lâzım olmakla beraber 
memleket hayatı iktisadiyesinden her an husulüne se
bebiyet verebilecekleri tebeddülat dolayısiyle de Tica
ret Vekâletince idarî, iktisadî noktai nazarından tef
tiş tahtında bulundurulmaları icap eder. 

Bu gayeyi istihdafen Encümenimiz birinci madde
yi aynen ve ikinci maddeyi de tadilen kabul eylemiş
tir. Üçüncü maddenin ifham ettiği keyfiyet Ticaret 
Vekâletinin dahilî teşkilâtına ait olduğu ve komiser
ler masarifinin şirketler tarafından nisbeti tediyesi de 
ayrıca mukavelenamelerinde mevzubahis değilse esa
sen memleketin hayati iktisadiyesini tanzim ve mu
rakabe ile mükellef bulunan vekâletin ayrıca komiser 

. tahsisatını şirketlere tevzi etmesi münasip görülmedi
ği cihetle bu maddenin ipkasına lüzum görülmemiş
tir. Dördüncü maddede şeklen tebdil edilmiştir. Diğer 
bilumum anonim ve kooperatif şirketlerin daha yakın
dan ve müessir surette murakabe edilmeleri hükümet 
tarafından tanzim edilen, esbabı mucibe mazbatasın
da da mufassalan izah edildiği veçhile hissedarların 
hukukunu muhafaza ve bu nevi şirketlerin sırf muvak
kat ve şahsî menfaatler takip eden ve bütün memle
ketlerde mevcut olan şirket müessisleri elinde baziçe 
olmaması ve halkımızın bu nevi şirketlere karşı daha 
fazla itimat beslemesi vesaire gibi sebeplerden dolayı 
muvafık görülmüş ve ancak doğrudan doğruya şir
ket umur ve menafiine müteallik mesailde meclisi ida
relerin yine kendilerinden salâhiyet aldıkları şirket he
yeti umumiyelerine karşı mesuliyetleri esası muhafaza 
edilerek beşinci madde tadilen kabul olunmuştur. 

Bu suretle Encümenimizce tadilen kabul olunan 
Lâyilıai kanuniye istihdaf eylediği gayenin ehemmiye
tine binaen müstaceliyet kararı ile Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz edilmek üzere merbutatı ile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Anonim ve kooperatif şirketlerin murakabesi hak
kında kanun 

Madde 1. — İmtiyazlı imtiyazsız bilumum anonim 
ve sermayesi eshama münkasem şirketler ve koope
ratiflerin hukukî ve iktisadî mesail ve vazaifin mu
rakabesi Ticaret Vekâletine aittir. 

Madde 2 . — Nizamname ve şartnamelerinde aher 
gûna sarahat bulunan şirketlerde iktisadî ve hukukî 
aksam haricindeki muamelât için ayrıca komiser bu
lundurulabilir. 

Madde 3. — Ticaret Vekâleti murakabe vazifetini, 
göreceği lüzumun derecesine, göre bir veya bir kaç 
şirket için bir komiser tayini suretiyle ifa eder. Bu 
komiserlerin masarif ve tahsisatı Ticaret Vekâletince 
takdir ve şirketlerce ita edilir. 

Madde 4. — Komiserler veya Ticaret Vekâletinin 
alâkadar müdiranı şirketler mecalis idaresi müzake-
ratına diledikleri zaman sahibi rey olmıyarak istişarî 
mahiyette iştirak edebilir. Veya bu maksatla içtima 
davet edilebilirler. 

Madde 5. — Meclisi idare azaları nizamnamele
ri ahkâmına riayetten ve adî ve senevi içtimaların 
muntazaman akdinden ve hilafı halinde tevellüt eden 
zarar ve netayiçten malen, şahsen ve müteselsilen me
suldür. İhmal ve teseyyübü sabit olacak Meclisi İda
releri Vekâletin feshe ve şirket muamelâtına vaziyet 
ederek doğrudan doğruya Heyeti Umumiyeyi içtimaa 
davete lüzum gördüğü takdirde şirketi devamı faali
yetten men ile muamelâtını tasfiyeye mezundur. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

20 Kânunuevvel 1341 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
- Ali Cenani 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Bulunmadı 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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Anonim ve kooperatif şirketlerin murakabesi hak

kında kanun. 
Madde 1. — İmtiyazlı imtiyazsız bilumum ano

nim ve sermayesi eshama munkasem şirketler ve koo
peratiflerin hukukî ve iktisadî mesail ve vezaifin mu
rakabesi Ticaret Vekâletine aittir. 

Madde 2. — İmtiyazlı şirketlerin fennî ve ihtisa
sa müteallik muamelât ve hususatını takip ve teftiş 
için ait olduğu vekâletler bu şirketlerle münakK mu
kavelenameleri ahkâmına tebaan ayrıca komiser bu
lundurabilirler. 

Madde 3. — Komiserler, şirketler meclisi idare
leri müzakerelerine diledikleri zaman sahibi rey ol
mayarak istişarî mahiyetinde iştirak edebilirler. 

Madde 4. — Komiserler meclisi idarenin hükümet 
evamir ve mukarreratına ve nizamnameleri ahkâmı
na vaki âdemi riayeti Ticaret Vekâletine şirket umu
ru idaresine müteallik mesailde görecekleri yolsuzluk
ları da şirketin alelade içtima eyliyen heyeti umumi-
yesine bildirirler. Bu nevi yolsuzlukların ehemmiyeti 

olduğu ve heyeti umumiyesinin derhal haberdar edil
mesi lâzun geleceği Ticaret Vekâletinin takdiri ile 
taayyün ederse heyeti umumiye komiserler tarafın
dan fevkalâde olarak içtimaa davet edilebilir. Bu me
sail hakkındaki karar ve hükümleri şirket heyeti 
umumiyelerine aittir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir 

Rahmi 
Kâtip 

Şarkikarahisar 
İsmail 

Aza 
İstanbul 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Ahmet Hamdı 
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TİCARET VEKÂLETİNİN SENEl HALİYE TEŞVÎKATI SINAİYE FASLINA TAHSİSATI MUNZAM-
MA İLÂVESİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/718) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE 

TİCARET VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/4660 

26 Eylül 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ticaret Vekâleti Celilesi şenel haliye Teşvikatı 

sınaiye faslına tahsisatı munzamına ilâvesi hakkında 
Vekâleti müşariileyhaca tanzim olunan ve icra Ve
killeri Heyetinin 16 Eylül 1341 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen lâyihai ka
nuniye ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. Muktezasmdan ifa
sına müsaade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1341 senesi zarfında Muvazenei Umumiye Kanu

nunun 56 ncı maddesi mucibince bilumum mevcudat 
ve ayniyatı ile Ticaret Vekâletine devrolunan Beykoz 
debagat fabrikası ile Bakırköy bez ve feshane men
sucat fabrikaları bilâhara 23 nisan 1341 tarihli ka
nun mucibince Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
na devrolunmuş idi. Mezkûr fabrikaların bankaya 
devrini mutazammın kanunu mahsusta fabrikaların 
sermayei mütedavileleri ile bankaya devri tasrih edil
miş olup düyunatı sabıkaları hakkında hiç bir kayıt 
ve sarahat mevcut olmadığı gibi bankanın nakden 
sermayesi de münhasıran teşvikatı sınaiye faslında 
mevzu meblâğdan ibaret bulunmaktadır. Banka sali-
füzzikir fabrikaları işletmeye başladığı tarihten itiba
ren müessesatı mezkûreye muhtelif suretlerle me va
di iptidaiye, makine ve saire füruht edip matlubatları 
henüz tesviye edilmemiş bir çok d ayinlerin müracaa
tına maruz kalmıştır ki düyunatı mezkûre ceman 
350 bin liraya baliğ olmuştur. Banka sermayei mev-
zuasının hemen rubuna tekabül eden düyunatı meb-
husenin tediyesine maddeten imkân görmediği gibi 
teşkiline mütedair kanunu mahsusta da bu bapta bir 
sarahat olmadığından bahisle ashabı matlubun Tica
ret Vekâletine müracaatın lüzumunu bildirmiştir. 

Bununla beraber ferdayı teessüsünde bilhassa 
ciheti askeriyeye karşı bazı taahhüdata girişmiş bu
lunduğundan fabrikaların devamı faaliyetlerini temin 
için düyunatı sabıkadan bazı tediyat icrasına zarureti 
katiye görmüştür. Bu cümleden olmak üzere elek- ] 

trik şirketine on bin Ura tediye etmiş ve ayrıca yi
ne Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi idarsi esnasın
da tesellüm ve istihlâk edilmiş olan yapağı bedeli 
olarak kırk bin lirayı, mütecaviz tediyatta bulun
muştur. Diğer cihetten banka fabrikalara Mayıs 
1341 evasıtından itibaren vazıyed etmiş olmakla be
raber mezkûr fabrikalar amele ve müstahdemininin 
Mart ve Nisan aylasına ait ücurat ve maaşatı seksen 
iki bin ura ve palamut, benzol ve deri bedeli olarak 
otuz bin lira tediye etmiştir. 

Bunlardan maada elyevm gümrükte yine evvel
ce mezkûr fabrikalar namına sipariş edilmiş olup 
bugüne kadar bedelleri verilmediğinden dolayı ardi
yede durmakta olan bazı makineler mevcut olup 
bunların sahipleri de müracaatı mütevatiyede bulu
narak matluplarının tesviyesini rica etmektedirler. 
Bu kısım matlubat maatteessüf henüz tamamiyle tes
pit edilememiş olduğundan Ticaret Vekâleti ve ban
ka her gün yeni metatip karşısında bulunmaktadır. 
Düyunatı mezkûreye mukabil Müdafaai Milliye Ve
kâletince yüz yirmi bin lira kadar bir matlup dev
redilmiş olmakla beraber bundan doksan bin lirası, 
karşılığı bulunmadığından gayri kabili tahsildir. 

Elyevm bankaca tediye edüemeyip mütebaki ka
lan deyn miktarı iki yüz bin lira olup ashabı mat
lubun müracaatı mütevaliyeferine nihayet vererek 
mağduriyetten temini vikayeleri için meblâğı mezbu-
run tediyesi lâbüt bulunmaktadır. Diğer taraftan 
düyunatı sabıkaya mahsuben banka tarafından ser
mayei mevzuasından bilifraz tediye edilmiş olan tak
riben yüz elli bin liranın da, bankanın temini faa
liyeti için tesviyesi katiyyen zarurî görülmektedir. 

Üç yüz elli bin liraya baliğ olan mebahgi meb-
husenin Ticaret Vekâleti Bütçesi Teşvikatı sınaiye 
faslına tahsisatı munzamına olarak zam ve ilâvesi 
zımnında işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim kı
lındı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 15.12.1341 

Karar : 7/10 
Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ticaret Vekâleti 1341 senesi bütçesinin Teşvika

tı sınaiye faslına tahsisatı munzamına ilâvesi hak
kında Başvekâletten yürüt ederek Encümenimize ha-



vale edilen kanun lâyihası ile merbutu esbabı muci
be mazbatası tetkik ve tezekkür olundu. 

23 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince teşekkül 
etmiş olan Sanayi ve Maadin Bankasına tahsis olu
nan sermaye meyamnda (İmalâtı harbiyeye mahsus 
olanlardan maada devlete ait fabrikalarla bunların 
mütedavil sermayeleri) de bulunmaktadır. Fabrika
lar bir külli iktisadî olduklarından banka, bu fab
rikaları tesellüm ettiği tarihten itibaren bittabi bun
ların medyunat ve matlubatını da aynen nakletmiş-
tir. Bunun için dir ki Encümenimiz esbabı muci
be mazbatasında fabrikaların bankaya devrini amir 
bulunan kanunun maddei mahsusasında bunların dü
yunatı sabıkasına ait bir kaydı ihtiva etmediği yo
lunda serdedilmiş bulunan mütalâaya iştirak etme
mekte okluğu gibi düyunatı mebhuseye mukabil 
Müdafaa! Milliye Vekâletince devredilen 120 000 
lira matluptan 90 000 lirasının karşılığı bulunmama
sından dolayı gayrı kabili tahsil görüldüğü keyfiyeti
ni de calibi dikkat görmüştür. 

Ancak 23 Nisan 1341 tarihli kanunla teşkil edil
miş bulunan bankanın ibrazı faaliyet eylemesi ve 
piyasada lâzımgelen mevkii temin edebilmesi her ne 
suretle olursa olsun kendisine devredilmiş düyunatın 
tesviyesine mütevakkıf bulunduğundan Encümenimiz 
talep olunan üç yüz elli bin Uranın banka sermaye
sine ilâve edilmek üzere itasına karar vermiştir. 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 

Karahisarışarki 
İsmail 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenı Maliye Encümeni 

Adet : 97 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

9.2. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti CeHIeye 

Ticaret Vekâletinin 1341 senesi Teşvikatı sınaiye 
faslına 350 000 lira tahsisatı munzamına itasına 
dair olan lâyihai kanuniye Maliye ve Ticaret Vekil
leri ve Sanayi ve Maadin Bankası Müdiri Umumî 
Vekili hazır oldukları halde Encümenimizde dahi 
tetkik ve müzakere olundu. Hükümetin esbabı mu
cibe lâyihasında ciheti askeriyeden Ticaret Vekâle

tine müdevver fabrikalara ait düyunatı sabıkayı öde
mek mecburiyetinde kalan Sanayi ve Maadin Ban
kasının tediye ettiği ve edeceği düyuna mukabil iş
ba tahsisatı munzamına talep edilmekte olduğu izah 
edilmekte ve bu meyanda mezkûr fabrikalarla Sa
nayi ve Maadin Bankasına Müdafaai Milliye Vekâ
letince 120 000 liralık matlup dahi devredilmiş ise 
de bundan 90 000 lirasının karşılığı olmamak itiba
riyle gayrı kabili tahsil kaldığı zikrolunmaktadır. Bu 
bapta Encümenimizce icra kılınan tetkikat neticesin
de İşbu fabrikalara ait düyunatı sabıkanın 320 252 
liradan ibaret olup bu miktardan 189 338 liranın se
nesi zarfında ashabı matluba tediye edilmemesi do-
layısıyle emanet hesabına geçirildiği, İmalâtı Harbi
ye muhasebesinden alınan malumattan anlaşılmış ve 
işbu hesapta mukayyet bulunan mebaliğin bankaya 
itası Maliye Vekili Bey tarafından kabul edilmiş ol
duğundan bu sebeple lâyihai kanuniyenin 219 086 
lira noksanı ile 130 914 lira olarak kabulü muvafık 
görülerek lâyihai kanuniye o suretle tadil edilmiş ve 
tahsisat haricinde vukubulduğu esbabı mucibe maz
batasında dermeyan olunan sarfiyatın tahakkuk et
tirilmesi zımnında hükümetin celbi nazarı dikkati 
icap edeceği mutalâasıyle tanzim kılınan lâyihai ka
nuniyenin berayi tasdik Heyeti Celileye arzına karar 
verilmiştir. 

Reis 
Çankırı 

Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulumadı 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Ertuğrul 

Fikret Bey 
Hini imzda bulunmadı 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 



- ö -
Hükümetin Teklifi 

Ticaret Vekâleti 1341 senesi bütçesinin teşvıkatı 
sınaiye faslına tahsisatı munzamına verilmesine 

dair Kanun. 

Madde 1. — Ticaret Vekâleti 1341 senesi bütçe
sinin teşvıkatı sınaiye faslına tahsisatı raunsaouaa 
olarak 350 000 lira H&e edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Ticaret ve 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
1341 senesi Ticaret Vekâleti btttçtsine 139 914 Ura 

tahsisatı mtmzantma ilâvesi hakkında Kanun 
Birinci madde — Ticaret Vekâletinin 1341 senei 

maliyesi bütçesindeki faslı mahsusun birinci teşvikatı 
sınaiye ve tesisiye masrafı maddesine tahsisatı mun
zamına olarak 130 914 lira ilâve olunmuştur. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye VekUi memurdur. 

Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet. 

MUdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

., 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

16 Eylül 1341 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili ' 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Reis 
Çankırı 

AbdüHıalik 
Kâtip 

Konya 
Fuat Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp -
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi Bey 

Hini imzada buhımadı 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Ertuğrul 
Fikret Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 
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MUVAZENEİ UMUMİYE DAHİLİNDE BULUNAN DEVAİR İÇİN MUKTAZİ KÂĞIT VESAİR 
BİLCÜMLE KIRTASİYENİN SURETİ MUBAYAASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/761) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 28.11.1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5601 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devair 

için tedariki muktazi kâğıt vesair bilcümle kırtasiye
nin sureti mubayaası hakkında Maliye Vekâleti Celi-
lesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
11 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile 
esbabı mucibeyi havi vekâleti müşarünileyhanın 24 
Teşrinievvel 1341 tarih ve 2212 numaralı tezkeresinin 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ahiren Heyeti Vekilei Celilece bilittihaz 18 Ağus

tos 1341 tarih ve 6/3964 numaralı tezkerei devlet
leriyle tebliğ buyrulan karar mucibince senei atiye 
Martı iptidasına talik olunan tevhiden mubayaa olu
nacak bilumum devairi devletin defatir ve evrakı 
matbuası için muktazi kâğıt vesaire de dahil oldu
ğu halde mevadı kırtasiye ihtiyacatı devairin bütçe
lerindeki tertibi mahsuslarından temin olunması 
muktazi olup hizmeti 1342 senesi bütçesine taallûku 
itibariyle bütçenin mevkii icraya vazından evvel si-
parişat ve taahhüdata girişilebilmesi ve buna mukta
zi kredinin kuşat ve istimali salâhiyeti kanuniyeye 
muhtaç görülmüş olmasına mebni bu maksadı temi-
nen kaleme ahnan lâyihai kanuniye leffen takdimi 
huzuru samileri kılınmıştır. 

Uâyihai mezkûrenin iktisabı meriyetine müteret-
tip muamelenin teşriî ifasına müsaade buyruhnası 
maruzdur efendim. 

24 Teşrinievvel 1341 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 17.12.1341 

Adet : 1 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti CeMleye 
Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devair 

için tedariki muktazi kâğıt vesair bilcümle levazımı 

kırtasiyenin sureti tedarik ve mubayaası hakkında 
Maliye Vekâletinin Heyeti Vekilece tezekkür olu
narak Başvekâletin 28 Teşrinisani 1341 ve 6/561 nu
maralı tezkeresiyle tevdi buyrulan lâyihai kanuni-
yesi Vekil Hasan Beyin huzuru ile Encümenimizce 
tetkik ve müzakere olundu. Lâyihai mezkûre tahsi
satı Muvazenei Umumiyeden tesviye olunan levazı
mın vakit ve zamanı ile tedarik ve mubayaatuun 
muttarit bir usulde cereyanını ve atide memleket 
dahilinde bu gibi levazım imal ve istihsalini teinine 
hadim fabrikalar tesis ve küşadı esbabım temin ga
yesine matuf bulunduğu cihetle aynen kabul ve ber-
mucibi havale Muvazenei Maliye Encümenince de 
tetkik olunmak üzere encümeni müşariileyhaya ha
valesi zımnında Riyaseti Celileye takdimine karar ve
rilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırn 
Kâtip Aza 

Ankara Konya 
İhsan Mustafa 
Aza Aza 

^ Kütahya Ordu 
M. Ragıp Hamdi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi" 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 100 

9 . 1 . 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devairin 

mevadı kırtasiye ihtiyacının sureti tedariki hakkın
da Başvekâletten varit olup 30 Kânunuevvel 1341 ta
rihli Heyeti Umumiye içtimaında Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale buyru
lan 28 Teşrinisani 1341 tarihli ve 6/5601 numaralı 
tezkere ile merbut lâyihai kanuniye Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası ile birlikte Encümenimize tevdi 
kılınmakla Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde 
tetkik ye müzakere olundu. 



- 11 
Merkez ve mülhakatta devairi devlet tarafından 

sarf ve istimal edilmekte olan kâğıt ve emsali meva-
dı kırtasiyenin müteferrik surette tedariki birçok müş
külâtı istilzam eylemekle beraber ittırat temin edile
memekte ve bazan pek yüksek fiyatlarla da mubayaa 
edilmekte olduğu anlaşıldığından defatir ve evrakı 
matbua için muktazi kâğıt vesaire dahi dahil olduğu 
halde Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devai-
re lüzumu olan mevadı kırtasiyenin vakit ve zania-
niyle ve toptan mubayaa suretiyle tedariki ittırat ile 
beraber bütçelerin bu tertiplerinden mühim bir nis-
bette tasarruf teminine hadim olacağı cihetle Encti-
menimizce de musip görülmüş ve yalnız devairi res
miye mevadı kırtasiyesinin temini için 1341 bütçe
siyle kabul olunan tahsisat 600 000 ve 1342 bütçesiy
le talep olunan tahsisat bir milyon lirayı mütecaviz 
olup bunun mühim bir kısmının kâğıt bedeli olduğu
nu ve memleketimizde her sene sarf ve istihlâk edi
len kâğıt miktarına göre bu yüzden harice giden pa
ramızın senevi milyonlara baliğ olacağı şüphesiz bu
lunduğunu peşinen tetkike alan encümenimiz bu ve
sileden de bilistifade bir an evvel memleketimiz da
hilinde kâğıt fabrikaları tesisi lüzumuna hükümetin 
celbi nazan dikkatini faydalı addetmiştir. 

Lâyihai Kanuniye ile talep olunan mezuniyet Mu
vazenei Umumiye dahilinde bulunan devairin 1342 se
nesinden itibaren bilumum kırtasiye ihtiyacatının Ma
liye Vekâletince temini için senini müteaddideye şa
mil mukavelât akdine ve taahhüdat icrasına ve bu 
maksatla bilâhara devair bütçelerindeki tertibi mah
suslarından mahsup olunmak üzere iptidaen lüzumu
na göre kredi küşadına ait olup bu esaslar dairesinde 
bazı tashihat icra edilerek lâyihai kanuniyenin He
yeti Umumiyeye takdimine karar verilmiştir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sarühan 
Reşat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Trabzon 

Şefik Bey 
Hini imzada bulunmadı, 

' Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza v 

Niğde 
Galip Bey 

Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Muvazenei Umumiye dahilinde bu

lunan devairin tiçyüzkırk iki senei maliyesinden iti
baren defatir ve evrakı matbuası için muktazi kâğıt 
vesairede dahil olduğu halde bilumum kırtasiye ihti-
yacatı işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren Maliye 
Vekâletince temin ve bu maksat ile senini müteadi-
deye şamil mukavele akit ve Avrupa fabrikalarına 
sipariş olunabilir. ' 

Madde 2. — 22 Nisan 1341 tarihli Münakaşa ve 
İhale Kanunu ahkâmına tevfikan ve bilâhara devair 
bütçelerinde mevzu tertiplerden mahsup olunmak 
üzere celp olunacak kırtasiye için iptidaen kredi kü
şadına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden meri-
yülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

11 Teşrinisani 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

Hini imzada bulunamadı 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik" Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Ziraat Vekili 
Sabrı Bey 

Hini imzada bulunamadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
Muvazenei Umumiye dahilindeki devairin kırtasiye 

ihtiyacatının sureti tedarikine ait kanun 
Birinci Madde — Muvazenei Umumiye dahilinde 

bulunan devairin defatır ve evrakı matbuası için muk-
tezi kâğıt vesaire de dahil olduğu halde bilumum 
kırtasiye ihtiyacatının temini zımnında senini mütead-
diye şamü mukavelât akdine ve taahhüdat icrasına 
Maliye Vekili mezundur. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince mevadı 
kırtasiye mubayaası için bilâhara devair bütçelerin
de mevzu tertiplerinden mahsup olunmak üzere Ma
liye Vekâletince iptidaen lüzumuna göre kredi küşa-
dına mezuniyet verilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 
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EFRADI ASKERİYENİN MÜZE DUHULİYE ÜCRETİNDEN İSTİSNASI HAKKINDA BAŞVEKÂLET
TEN GELEN 1/786 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VŞ KAVA^tel MALİYE VE MUVAZENE! MA

LİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 21 . 12 . 1341 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/6065 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Efradı askeriyenin de müze dtdıuftye iteretiaden is

tisnası hakkında Müdafaai MiHîye Vekâletince tanzim 
olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbata
sının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Meclisi Âlinin 9 Teşrinisani 1341 tarikinde müna-

kit beşinci içtimaındaki izhar buyrulan. arzuyu âliye 
tebaan tanzim kılınan merbut ve mtitekaddem lâyihai 
kanuniyenin tasdiki, müze ve emsali terbiye mües
seselerinden hizmeti vataniyei askeriyesini ifa etmekte 
bulunan evlâdı vatanın intibah ve istifadelerini temin 
edecektir efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 99 9 . 1 . 1926 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Efradı askeriyenin müze duhuliye ücretinden is

tisnasına dair Başvekâletten varit olup 23 Kânunuev
vel 1341 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Encüme
ninize havale buyrulan 21 kânunuevvel 1341 tarihli 
ve 6/6065 numaralı tezkere ve merbutu lâyihai ka
nuniye tetkik ve müzakere olundu. 

1341 Muvazenei Umumiye Kanununun beşinci 
maddesi (1) mucibince müze duhuliye ücretinden is
tisna edilmiş olan talebe gibi efradı askeriyenin 
de bu kaydı istisnaiden istifadesi için bir karan tef
siri ittihazına dair mukaddema Başvekâletten varit 

(1) 1341 senei maliyesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun beşinci madesi: Topkapı Müzesi ile Sa
raylardan ellişer kuruş ve diğer müzelerden onar ku
ruş duhuliye ücreti nlınır. Sıhhiye müzesi meccani ol
duğu gibi alelumum mektepler talebesi duhuliye ücre
tinden müstesnadır. 

ofap Encümenimize havale buyrulan bir tezkere öze
rkte beşme» maddedeki sarahat, efradı askeriyenin de 
mektepler talebesi meyanmda addme hnkânbahş ol
madığından bu bapla bir karan tefsiri ittihazına ma
hal görülemediği, ancak efradı askeriyenin alehımum 
mektepler talebesi veçhile müzeler gibi terbiye mü-
essesaJiBd» istifade edebihneleri için yeni bir lâyi
hai kanuniye tanzimi lâzım geleceği 5 teşrinisani 1341 
tarihli mazbatamızla arz edilmiş ve mütalâai Meclisi 
Âlinin 9 teşrinisani 1341 tarihli içtimaında aynen tas
vibine iktiran etmiş idi. 

Bu kere teklif olunan lâyihai kanuniye marülarz 
jtıarar ve temayül nazan dikkate alınarak tanzim 
edilmiştir. 

Efradı askeriyenin de mektep talebesi veçhile mü
zeler gibi temriye müessesatından temini istifadeleri 
muvafık olacağı cihetle Encümenimiz lâyihai kanu-
niyeyi bükahul bazı tadilât icrası ile Heyeti Celileye 
arzına karar vermiştir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
İsparta 

MUkerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Sanman 

Reşat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Fikret 

Aza 
Diyar bekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza , 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 
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Hükümetin Teklifi 

Efradı askeriyenin müze ücretinden istisnası hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Kıta halinde müze ve emsali terbi
ye müesseselerim ziyaret eden efradı askeriye ve 
zabıtandan duhuliye alınmaz. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
tsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Hasta 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

1341 Muvazenei Umumiye Kanununun beşinci 
maddesine müzeyyel Kanun 

Birinci madde — 1341 Muvazenei Umumiye Ka
nununun beşinci maddesine fıkrai atiye tezyit olun
muştur: 

«Kıta halindeki efradı askeriye ve zabitanından 
dahi duhuliye ücreti alınmaz» 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsrtü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakır 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Fikret 

Aza 
Diyar bekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 
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ECNEBİ TEBAASINA AlT TEKAÜT M A AŞ ATININ KEMAFİSSABIK TEDİYESİ HAKKINDA BAŞ
VEKÂLETTEN GELEN (1/794) NUMARALI K A N U N LÂYİHASI VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜ

MENİ MAZBATASI 

Türkiye, Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

6175 25 Kânunievvel 1340 

Büyük Millet MecMsi Riyjısetme -
Türkiye'deki hizmetlerinden dolayı evvelce tah

sis ve muahharen katediîmiş olan ecnebi tebasına 
ait tekaüt maaşatının ikâmet ettikleri yerlerde ke-
mafissabık tediyesi hakkında Maliye Vekâletince 
tanzim ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
13 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edifen kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının ve cetvelin musaddak 
suretleri îeffen takdim olunmuştur. Muktezasının 
ifasına ve neticesinin işarına müsaade Duyurulması
nı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Evvelce Türkiye hizmetinde bulunup tekaüde sevk 

okunduktan sonra memleketlerine avdet ve orada ikâ
met etmekte olan ecanip ile bunların eytam ve era-
miline hükümeti sakıtaca muhasses tekaüt ve eytam 
ve eramil maaşları hududu millî haricinde ikâmet
lerinden nâşi 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun sekizinci maddesi mucibince katedilmişti. 
Ahiren İstanbul'un Hükümeti Milfiyeye iltihakı üze
rine neşrolunan 13 Kânunuevvel 1339 tarihti Ka
nunun üçüncü maddesinde de işbu kanun ahkâmın
dan istifade edebileceklerin Türkiye dahilinde sakin 
bulunmaları teyit olunmasına mebni ecnebilerin mu-
hassesatı verilmemişti. Vaktiyle bu mukavelename 
hizmet edip müddeti kanuniyeyi ikmal etmeleri ha
sebiyle tekaüde sevk olunan ecanibin Hükümetle 
a'âka lan sureti katiyede katediîmiş olduğuna ve di
ledikleri yerde hakkı ikâmetleri kabul olunmasına 
göre vaki olan hizmetlerine mukabil kanunen mu
hasses maaşlarının ikâmet ettikleri yerlerde kema-
fissabık devamı tesviyesi mukaveleleri icabından 
olduğundan katediîmiş olan merbut cetvelde muhar-
rerül esami ecanibin tekaüt ve eytam ve eramil maaş
larının iadeten tahsis ve tarihi katırdan itibaren mü-

terakimleriylc birlikte tahsis olunduğu senenin mu-
hassesatı zatiye bütçesinden tediyesi zarurî bulun
muş ve nıelfuf lâyiha bu esasa göre tanzim ve tak
dim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
101 

Muvazenei Maliye Encümeıû ma/batası 
Riyaseti Celileye 

Ecnebi tebaasından olan mütekaidin ile bunla
rın eytam ve eramiline ait olup mukaddema kate
diîmiş o!an maaşatın iadeten tahsis ve itası hak
kında Başvekâletin 30 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 
6/6175 numaralı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası Maliye Vekili namına Muhasebei Umumiye 
Müdürü Umumisi Bey hazır bulunduğu hakle tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dermeyan 
ohınduğu veçhile vaktiyle bamukavelenamc hizmet 
edip müddeti kanuniyelerini ikmal etmeleri hasebiy
le tekaüde sevk olunan lâyihai kanuniyeyc merbut 
cetvelde esamisi münderiç ecanip ile eytam ve era-
milerinin vaziyeti hususiyeFeri derkâr olduğundan 
1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun seki
zinci maddesi (1) ve bunu teyit eden 13 Kânunusani 
1339 tarihli Avans Kanununun üçüncü maddesi (2) 
üzerine katedilen tekaüt ve eytam ve eramil maaş
larının iadeten tahsis ve tediyesi Encümenirnizce 

(1) 1331 senesi Muvazenei Umumiyeye Kanunu
nun sekizinci maddesi: «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin idaresi haricinde maaş phnakta bu
lunan bilûmum mütekaidin ve mazulin maaşatı kato-
lunmuştur. Mülkiye tekaüt ve mazuliyet kanunlarıy-
le askeri ve ilmiye tekaüt kanunlarının işbu mad
deye muhalif olan mevadı mülgadır» 

(2) 13 Kânunisanî 1339 tarihli Avans Kanunun 
üçüncü maddesi : 

«İşbu kanundan istifade edebileceklerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti dahilinde sakin bu
lunmaları meşruttur.» 
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de muvafık görülmüş ve teklif oSunaıı lâyihai ka-
nuniyenin bazı tadilât icrası ile Heyeti Cetileye arzı
na karar verilmiştir. 

Reis 
Çankırı 

tfustafa Abdtifhalik 
İsparta 

Mükerrem 
Diyarbekir 

Şeref 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

1 

Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharrir 
Çatalca 
Şakir 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Giresun 
Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Üç yüz otuzyedi senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununun sekizinci maddesiyle 13 Kânunusani 1339 
tarihli ve 296 numaralı Avans Kanununa maddei ati
ye tczyil olunmuştur: 

Madde 1. — Hükümeti sakıta /umanında ifayı 
hizmet eden ecnebi tebaasından mukaddema tekaüde 
sevk olunan merbut defterde esamisi muharrer mü
tekaidin ile bunlann eytam ve eramüinin ınuhasses 
maaşları ikâmet ettikleri yerlerde kemafissabık tes
viye edilmek üzere iadeten tahsisi ve tarihi katıdan 
itibaren tahakkuk edecek müterakimleriyle birlikte 
tahsis olunduğu senenin muhassesatı zatiye bütçesin
den tediye olunur. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

13 Kânunievvel 1341 

Başvekil 
İsmet 

MUdafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun se

kizinci ve 13 Kânunusani 1339 tarihli Avans Kanu
nunun üçüncü maddelerine müzeyyel Kanun. 

Birinci madde — 1337 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun sekizinci ve 13 Kânunusani 1339 
tarihli Avans Kanununun üçüncü maddelerine fık-
rai atiye tezyil olunmuştur: 

«Tebai ecnebiyeden olup merbut cetvelde esamisi 
muharrer mütekaidin ile eytam ve eramüinin ınuhas
ses maaşları ikâmet ettikleri yerlerde tesviye olu
nur.» 

İkinci madde — Merbut cetvelde esamisi muhar
rer mütekaidin ile eytam ve eramüinin 1337 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun sekizinci ve 13 Kâ
nunusani 1339 tarihli Avans Kanununun üçüncü 
maddeleri mucibince katolunan maaşları iadeten tah
sis ve tarihi katıdan itibaren tahakkuk edecek müte
rakimleriyle birlikte tahsis olunduğu senenin Muhas
sesatı Zatiye bütçesinden tediye edilir. 

Üçüncü madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

İsparta 
Mükerrem 

Diyarbekir 
Şeref 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Giıesun 
Kâzım 

Süvari Feriki Hohe Paşa, 
Miralay llya Abdünnur Bey, 
Müşir Fon Kamphovaner Paşa, 
Miralay Abdullah Bey zevcesi Vittela Tehil Ha

nım, 
Ferik Streiber Raşit Paşa zevcesi Caroline Ha

nım, 
Ferik Blum Paşa kerimesi Marta Blum Hanım, 
Ferik Blum Paşa kerimesi Olga Blum Hanım, 



Ferik Blum Paşa kerimesi Alice Blum Hanını, 
Ferik Nihat Paşa zevcesi Marie Hanım, 
Ferik Muhlis Paşa kerimesi Anna Hanım, 
Mirliva Lehman Paşa zevcesi Amelle Hanım, 
Topçu muallimi Wagmaım Bey zevcesi Lina Ha

nım, 
Ferik Nadir Paşa kerimesi Anna Hanım, 
Kaymakam Michael Bey zevcesi Gertrut Hanım, 
Ferik Jak Paşa kerimesi Leylâ Hanım, 
Binbaşı Von den Hageıı Bey zevcesi Mietze Ha

nım, 
Binbaşı Endres Bey, 
Kaymakam Von Legat Bey zevcesi Hildegard Ha

nım, 
Kaymakam Vonherg Bey ailesi, 
Mirliva Von Sodenstem Paşa, 
Kaymakam Feldmann, 
Tayyareci Hugo Garber, 
Mirliva Trommer Paşa, 
Galatasaray Lisesi Edebiyat Franscviye muallimi 

Kompless, 
Vitalia Paşa zevcesi Rozaîie Hanım, 
Hicaz Demiryolu Sermühendisi Meisner Paşa, 
Guatetti Paşa kerimesi Olga Hanım, 
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Yanya Sermühendisi Charles Primer kerimesi 

Jeanne Hanım, 
Yanya Sermühendisi Charle6 Primer Efendi zev

cesi Marie Primer Hanım, 
Kız sanayi mektebi piyano muallimesi Madam 

Menduse, 
Konya Turuku Umumiye mühendisi Henry Vir 

Efendi zevcesi Polichevir Hanım, 
Sanayi Nefise Mektebi Yağlı Boya Resim Mual

limi Valery Efendi, 
Galatasaray Lisesi Fizik ve Kimya Muallimi Le-

on İzidor Efendi, 
Korfu şehbenderi Peretti Efendi, 
Çatalca Sancağı Turuku Umumiye Mühendisi 

Theodor Pustel Efendi, 
Galtasaray Lisesi Müdiri Sanisi müteveffa Bİa

ne han Efendi* 
Galtasaray Lisesi Muallimlerinden Alferd Rubois 

Efendi, 
Galatasaray Lisesi Muallimlerinden Ferdinand 

Salem Efendi, 
Galatasaray Lisesi Muallimlerinden tsidor Efendi, 
Nafıa Mühendislerinden Rivet Efendi, 
Adana Nafıa Mühendisi Charles Chariner ailesi, 
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14 ŞUBAT 1327 TARİHLİ USULÜ MUHASEBEÎ UMUMİYE KANUNU MUVAKKATİNİN BAZI 

MEVADDININ TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/788 NUMARALI KANUN LÂYİ

HASI VE KAV ANİNİ MALİYE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

TürkSye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kekini jViahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

6167 
21 . 12 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumi

ye Kanunu Muvakkatinin bazı mevachnı tadilen Ma
liye Vekâletince tanzim ve tebdil olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 15 Kânunuevvel 1341 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mü-
saddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktczasmm müstaceliyet kararı ile ifasına ve 
neticesinin sigarana müsaade buyurulmasını rica eyle
rim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
14 Şubat Î327 tarihli Usulü Mubarcbei Umumi

ye Kanunu Muvakkatinin 14, 15 senelik tecarip ve 
tatbikatından hâsıl olan kanaata göre kanunu mez
kûr bütçe muhasip ve ayniyat ve avanslarla sair esas
lı ahkâm noktai nazarından baştan başa tadili ve ye
niden bir lâyiha! kanuniyenin ihzarı ihtiyacını hisset
tirmiştir. 

Bu ilıtiyacattan pek mühimleri zaman zaman mu
vazene kanunlariyie tatmin edilmiş ise de bu yarım 
tedbirin bir devlet bütçe ve usulü muhasebesini ted
vire kâfi gelemeyeceği ve bahusus bu gibi ahkâmı 
umumiyeııin muvazene kanunlariyle temini muvafık 
olamayacağı bedihidir. Geçenlerde Avrupa'ya gönde
rilen heyetin tetkikattna ve bazı devletlerin Usulü 
Mulıasebei Umumiye kanunlarındaki ahkâmından 
memleketimizde en ziyade kabili tatbik olan aksamın
dan iktibasen esaslı bir lâyihai kanuniye vücuda ge
tirilmişse de bazı mevadının daha fazla tetkik ve mü
nakaşaya ihtiyacı bulunduğu tezahür etmesine mebni 
bu cihetin ikmalinde mezkûr lâyiha ayrıca takdim 
olunmak üzere şimdilik hazine için müsiacelen tatbi
ki zarurî görülen senei maliyenin tebdili usulü hesa-
biyemizde mu in in bir şekil alan avans ve mutemet

lere müteallik bazı racvadı için kanunu hazırın 2, 3, 
32, 34 ncü maddelerini tadilen bir lâyiha tanzim olu
narak takdim olunmuştur. Her devlette senei maliye
nin muhtelif tarihlerle kabul edilmesi bir esasa müs
tenit olduğu gibi memleketimizde de bütçeye ait senei 
maliyenin daha şümullü bir tarihten iptida etmesi 
muvafık görülmüştür. Çünkü bütçenin mumiyetîe 
Nisan içinde kesbi katiyet eylemesi ve bir senei ma
liyeye ait esaslı varidatımızın Hazirandan itibaren 
tahsiline başlanması gibi esbap ve avamil senesi ma
liyemizin de Haziran iptidasından başlayarak Mayıs 
gayesinde hitam bulmasını istilzam etmiştir. Bina
enaleyh lâyihanın birinci maddesi bu sebeple tanzim 
olunduğu gibi şimdiye kadarki tatbikat ve tecaribe 
göre hesabın teşevvüşünden ve hesabı umuminin in
tacını tehirden başka bir fayda temin etmeyen müd
deti mütemmime de kaldırılmış ve tahakkukata ol
duğu gibi tahsil ve tediye için de on iki ayhk bir 
müddet kâfi görülmüştür. 

Ancak senei maliye içindeki tediyat ile avans sar
fiyatının ikmal kaydı ve bütçeye müteferri sair tah
sisat ve ikmali hesap için muhasiplere bir müddet bı
rakılması her devlette kabul edilmiş usul ve zaruret
lerden bulunmasına binaen müddeti mahsup 17 ay 
olarak ipka olunmuştur. Kanunu hazırın mevkii me
riyete vazmdan beri cereyan eden devair avans mua
melâtı tedricen yükselmiş ve halihazırda her daire 
iMiyacaünı avans ile temine başlamıştır. 

Alınan avansın bilâhara muhtelif ellere tevzi yü
zünden mahsup sarfiyatı muvakkate bakiyesi mil
yonlara baliğ olmuş ve bu hal her devletin hesabı 
umumisinin sıhhatine, hem de bütçe hidemat ve sar
fiyatının senesi içindeki miktarı hakikisinin bilinme
sine mani olmaya başlamıştır. Mühim ve müstacel 
ve muhasipler tarafından doğrudan doğruya ashabı 
istihkaka verilmesine müsait ve mütehammil olma
yan mubayaa ie devairin müteferrik ve cüzî ihtiyaç
larının ve emaneten idaresi muktazi inşaat ve tamira
tın avans akçalariyle tedviri zarurî olduğu cihetle 
muamelâtı devlette avans tediyatmın katî mümkün 
görülememekle beraber bunun hakkında esaslı ted
bir almak zamanı da çoktan hulul etmiş olduğundan 
devairin avans ihtiyacatmın daha makul ve umumî 
bir şekilde cereyanını ve sarfiyatın vakit ve zama-
niylc ve senesi içinde mal edilmesini ve bilhassa avans 
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akçalannden şımun bunun zimmetinde bir şey bı
rakılmamasını teminen mutemetler hakkında daha 
şiddetli ahkâm vazı muktazi görülerek avans fash 
buna göre tanzim olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

24 
30 . 12 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ccliîeye 

14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumi
ye Kanunu Muvakkatinin bazı maddelerini tadilen 
Maliye Vekâletince tanzim ve Başvekâletin 21 Kâ
nunuevvel 1341 tarih ve 6/6067 numaralı tezkeresiyle 
Riyaseti Ceîileye bittakdim Encümenimize havale 
buyruîan lâyiha! kanuniye ve esbabı mucibesi müta
lâa ve tetkik edildi. Dördüncü maddenin nihayetin-
deki mutemetlere kelimesinden sonra bir (Heyeti Ve
kili Karan ile) ibaresiyle mevadı sairesi aynen ka
bul ve Muvazenci Maliye Encümenine havale buy-
rulmak üzere Riyaseti müşarünüleyhaya takdimen 
karar verildi. 

Reis Mazbaia Muharriri 
Bayazit Bozok 

Şefik Süleyman S*rrı 
Aza Aza 
Ordu Konya 

Haindi Mustafa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenci Maliye Encümeni 

Adet 
102 

9 . 1 . 1926 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiîeye 

14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumi
ye Kanunu Muvakkatinin bazı mcvadının tadiline 
dan* Başvekâletten varit olup Heyeti Umümiyenin 
23 KâniîFîievve! 1341 tarihli içtimaında Kavanin ve 
Muvazene! Maliye Encümenlerine havale buyruîan 
kanun lâyihası Kavanini Maliye Encümeni mazbata-
siyle birlikte Encümenimize tevdii kılınmakla Maliye 
Vekili Hasan ve Divanı Muhasebat Reisi Fuat Bey
ler hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Saîifuzzikir kanunu muvakkatin lüzumu tadili 
hakkında hükümetin esbabı mucibe lâyihasında der-
meyan edilen mütalâat Encümenimizce de müsip gö
rülerek lâyihai kanuniye bazı tadîlâtla kabul olun
muştur. 

İcra olunan tadilât berveçhizir arz olunur: 
Birinci madde şekle ait bazı tashi'ut ile ve ikinci 

madde dahi mahsup için teklif olunau müddetin dört 
aya taksiri suretiyle tadil edilmiştir. Kanunu mu
vakkatin beşinci maddei asliyesi metni üçüncü mad
de olarak kabul olunmuş ve (Bütçenin taallûk ettiği 
seneyi takip eden senenin Nisan nihayetine akdar) 
fıkrası (Bütçenin taallûk ettiği senenin nihayetine ka
dar) suretinde tadil edilmiştir. 

Dördüncü maddenin «A» fıkrası aynen kabul 
edildi. 

«E» fıkrasını teşkil eden avans muamelâtına ehem
miyet atfeden Encümenimiz mukavelenamelerde kıs
men peşin verilmesi takarrür eden mebaliğ için za
ten mevcut olan avans esasının muhafazasını muvafık 
bulmuşsa da bu avansların tediyatı katiye tarzında 
kuyudu hesabiyeye geçirilmesi takibi tşgâl edeceğin
den devrei hesabiye zarfında mahsubunu tespit ve 
kavanini mahsusa ile sinini atlycye şamil olarak taah' 
hüdat icrasına salâhiyet verilen hususata ait olmak 
üzere tediye olunan avans akçalarından devrei hesa
biye zarfında mahsup olunamayan kısmının sinin 
bütçelerine devrei muvafık görülmemiş ve o yolda 
tadilât icra olunmuştur. Muhtelif fasıl ve maddeler
den aym şahsa bin liradan fazla tedlyat icrası mu
vafık görülmeyerek beşinci madde tahdidi bir şekil
de tadil edilmiştir. 

Kanun lâyihasının altıncı maddesi aynen, 7, 8, 9, 
10, 11 nci maddeleri dahi cüzî tadilâtla kabul edil
miştir. Bu tadilât dairesinde tanzim kssinan lâyihai 
kanuniye terdlıaa ve müstaceîen müzakere buynıl-
mak üzere Heyeti Ceîileye takdim kılınmıştır. 

9 . 1 . 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Mazbaia Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Asa 
İstanbul 

Terfik Fikret 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
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Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Saruhan 

Reşat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Niğde 

Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı 

15 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanunu Muvakkatinin 2, 3, 5 nci maddeleriyle 34 ncü 
maddei muaddelesi ve 32 nci maddenin avansa mü
teallik ahkâmı ile zeyli. 

İkinci Madde — Devrei hasebiye bütçenin ihtiva 
ettiği umur ve hidematın ifası muamelâtının tesviyesi 
müddetidir. Bir devrei hesabiye bütçenin taalluk ettiği 
bir senei maliyenin Martı iptidasından Şubatı nihayeti
ne kadar ifa edilen umur ve hidematı ve iktisap olunan 
hukuku muhtevidir. 

Üçüncü madde — Senesi zarfında ifa edilen umur 
ve hidemat ve iktisap olunan hukuktan dolayı ashabı 
istihkak ve deyin olan mebaliğin tahakkuk ve emri 
ita ve tediye muamelâtı ve varidatın tahsilatı Nisan 
nihayetine kadar o devrei hesabiyeye ait olmak üzere 
devam eder. Ancak Nisan nihayetine kadar vukubulan 
tediyattan tarihi mezkûre değin bütçeden mahsubu icra 
edüemcmiş olanların mahsubuna müteallik ve buna 
muktazi muamelât Ağustos gayesine kadar icra edile
bilir. 

Beşinci madde — Devairi muhtelife masraf bütçele
rine «sinini sabıka düyunu» namıyle birer fasıl açılıp 
bu asla rakam vazedilmeyecektir. Bütçenin taalluk et
tiği seneyi takip eden senenin Nisanı nihayetine kadar 
ita emrine iktiran etmemiş olan düyunu hizmetin vuku-
bulduğu sene bütçesinin sarf olunmayan tahsisatı mik
tarını tecavüz etmemek şartiyle beş sene zarfın
da tediye olunduğu senenin bütçesindeki mezkûr 

«Sinini sabıka düyunu» faslına masraf kaydoluna
cakta'. Beş sene zarfında tediye oSunmamakîa beraber 
otuz altıncı madde mucibince müruru zamana dahi 
uğramayan düyunda kanunu mahsus istihsaliyle tedi
ye olunacak Düyunu Umumiye bütçesinde «Sinini ati-
ka düyunu» namiyle kezahk rakamsız olarak açılacak 
bîr faslı mahsustan mahsup edilecektir. 

Otuz dördüncü maddei muaddile - Bazı umuru mü-
himme ve müstacelenin teshili icrası için işbu umurun 
temşitiyle mükellef memurini mahsusaya yekûnu beş 
yüz bin kuruşu tecavüz etmemek ve iki ay zarfında ev
rakı müsbitesi muhasibi mesule ibraz edilmek şartiyle 
tahsisatı muayyenesine mahsuben alelhesap akça ita 
olunabilir. Bu suretle verilecek avans miktarında tah
sisatı masrafın taallûk ettiği fasıl ve madde yekûnun
dan mevkuf tutulur. îşbu memurine bir kere alelhesap 
akça verildikten sonra ikinci defa alelhesap akça veril
mesi evvelki akçadan henüz hesabı verilmemiş kısım 
ile yeni verilecek alelhesap mecmuuiiun beş yüz bin 
kuruş tecavüz etmemesine mütevakkıftır. Mamafih ah
vali istisnaiye ilcaatiyle ve Maliye Vekili tarafından 
mümzi ayrı kararname sadır olmak şartiyle mezkûr 
alelhesap akçanın haddi azami, beş yüz bin kuruştan 
fazla olarak tayin edilebilir. Otuz ikinci maddedeki 
mutemetler hakkındaki ahkâm işbu memurin hak
kında da aynen cari olacaktır. 

Otuz ikinci madde — Maliye Nazırı tarafından 
mensup ve doğrudan doğruya onun tahtı emrinde bu
lunan bir muhasibi mesul tarafından evvelâ görülüp 
«Tediyesi lâzım gelir» ibaresi vaz ve imza edilmedik
çe hiç bir masraf tediye olunamaz. Fedif müfettişlik-
Ieriyîe, kolordu ve müstakil fırkalarda Harbiye Ne
zaretine© muhasip sıfatiyle tayin olunacak zevat bu 
vazife ile mükellef olacaklardır. Şu kadar ki hazine 
ve şuabatınca doğrudan doğruya ashabı istihkaka tes
viyesi mümkün olmayan müteferrik veya müstacel 
masarifin tediyesi için badessarf evrakı müsbitesine 
istinaden tanzim ve Divandan vize olunacak ita emir
leri müddeti muayene zarfında muhasibi mesule tev
di edilmek şartiyle bir miktarı muayene kadar kap 
eden mebaliğ amiri ita tarafından tayin olunacak 
mutemetlere avans olarak ita olunabilir. 

Dairesi akîesi tahsisat mahavvelesi yekûnundan. 
avans miktarı tahsisat mevkuf tutulur. Her nezaret ve 
devair mutemedine verilecek avans miktarının haddül-
gayesi yirmi bin kuruşa kadar Maliye Nazın tarafın
dan ve bundan fazlası Meclisi Vükelâ kararı ile tayin 
ve icabı hale göre aynı suretle tezyit veya tenkis olu
nur. 
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Mutemetlerin muhasibi mesule hesap ve evrakı 
müsbitesini ne kadar müddette verecekleri nizam ile 
tayin olunacaktır. Her halde sene gayesinde avanslar
dan gaynez sarf mutemetler yedinde kalan mebaliğ 
derhal muhasibi mesule iade olunacaktır. 

Müddeti muayyenesi zarfında hesap ve evrakı müs
bitesini verip muhasibi mesulden ibraname alamıyan 
ve sene nihayetinde mevcudunu devir ve teslim etmi-
yen mutemetler zimmetdar addolunarak azil oluna
caklar ve hesaplarını tasfiye etmedikçe tekrar hizmeti 
devlette istihdam olunamıyacaklardır. 

Otuz ikinci maddenin avans miktarına dair olan fık
rası berveçhizir tadil edilmiştir: (9 Kânunievveî 1336) 

Her vekâlet ve daire mutemedine verilecek avans 
miktarının haddüigayesi yüz bin kuruşa kadar Ma
liye Vekili tarafından ve bundan fazlası Heyeti Ve
kile kararı ile tayin ve icabı hale göre aynı suretle 
tezyit veya tenkis olunur. 

Hükümetin Teklifi 
14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nunu Muvakkatine mevadı atiye tezyü edilmiştir. 

— Bütçe — 
Madde 1. — Devlet Bütçesi için senei maliye ve 

devrei hesabiye, Haziran iptidasından ertesi sene Mayıs 
gayesine kadar imtidat etmek üzere on iki aylık bir 
müddetten ibaret olarak tespit ve müddeti mütemmi
me ilga olunmuştur. 
~ Madde 2. — Bu müddet içinde ifa edilen umur ve 

hidemat ve iktisap olunan hukuktan dolayı ashabı 
istihkaka deyin olan mebaliğin tahakkuk ve emri ita 
ve tediye muamelâtı ve varidatın tahakkuk ve tah
silatı o devrei hesabiyeye mal edilir. Ancak Mayıs 
gayesine kadar vuku bulan tediyattan bütçeye mah
subu icra olunamayanların mahsubuna muktazi mua
melât teşrinisani gayesine kadar icra olunabilir. 

Madde 3. — Senesi zarfında ita emrine iktiran et
meyen düyun veya bütçeye mahsup edilemeyen sar
fiyat kemakân kanunu mezkûrun beşinci maddesi mu
cibince devair masraf bütçelerinde açılacak senini sa
bıka düyunu faslından tediye ve mahsup olunur. 

«Avans Muamelâtı» 
Madde 4. — Birinci ve ikinci derece amiri italar 

tarafından Divanı Muhasebatça vize edilmiş emre 
müsteniden mühim ve müstacel veya müteferrik mas
raflar için ancak atide zikrolunan şekilde avans su
retiyle tediyat icra ettirilebilir. 

A) Memaliki ecnebiyede devlet namına vuku bu
lacak mübayaat için izam olunacak memurlara avans 

verilmeyip dairei aidestnin göstereceği lüzum üze-f 
rine Maliye Vekâleti tarafından mahallî bankalarının 
birinde kredi kuşat olunur. Banka mezkûr kredi da
hilinde mubayaa memurunun göstereceği mahalle doğ
rudan doğruya tediyat icra eder. Tediyatı vakıanın 
evrakı müsbitesi Uç ay zarfında mubayaa memurları 
tarafından mensup olduğu vekâlete gönderilmek lâ
zımdır. 

B) Mukavelenamelerde kısmen peşin itası meş
rut olan mebaliğe mukabil bilâhara hizmetin ifa ve 
ikmalinde mahsubu icra olunmak üzere avans verile
bilir. Senini atiyeye şamil olmak üzere akdedilecek 
mukavelâtta peşinen tesviyesi meşrut mebaliğ tediya
tı katiye olarak verilir. Senesi içinde ikmal edileme
yen hidemata ait taksitler dahi ayni muameleye ta
bidir. Ancak bu suretle verilecek avans için müteah
hitlerden teminat aranılması meşmttur.r 

C) Dahili memlekette bir banka veya Malsan-
dığı mevcut olan mahallerde bin liradan fazla sarfi
yatı müstelzim hidemat için mutemetlere avans ve
rilmeksizin (A) fıkrasında muharrer usul ve şeraite 
tevfikan banka veya Malsandığı nezdinde açılacak 
krediden tediyat yaptırılır. Dahili memlekette sefer
berlikte ve hasbelicap vakti hazarda Maliye Vekili 
dairesince mansup mutemetlere bin liradan fazla avans 
verebilir. 

D) Tahakkuk ve ita emri muamelâtının ikmaline 
mütehammil olmayan ve miktarı bin lirayı tecavüz et
meyen masarifi cüziye ve müstacele için amiri ita ta
rafından tayin olunacak mutemede evrakı müsbitesi 
badehu ibraz olunmak üzere avans verilir. 

Madde 5. — Maddei salife dairesinde verilecek 
avansların muhteviyatı hizmetin taalluk ettiği tertip
ten mevkuf tutulur. Bir mutemede muhtelif fusul ve 
mevaîtan avanslar verilebilir. Avans akçaları hangi 
iş için verilmiş ise yalnız o işte sarf ve istimal olunur. 

Madde 6. — Her mutemet aldığı avans akçasından 
sarfettiği mebaliğe ait evrakı müsbiteyi azamî üç ay 
zarfında muhasibe vermeye mecburdur. Bu müddet 
zarfında ibraz olunacak evrakı sarfiye miktarında ye
niden avans verilebilir. Sene gayesinde yedindeki nu-
kut ve evrakı tevdi ederek hesabını kapattırmayan 
mutemet zimmettar addolunarak hangi sınıf ve mes
lekte olursa olsun memuriyeti asliyesinden derhal azil 
ve zimmeti Tahsili Emval Kanununa tevfikan mafaiz 
tahsil edilir. 

Madde 7. — Bir mutemet yedindeki avans akça
sından bir kısmını amiri itanın mezuniyeti tahririye-
siyle ikinci bir mutemede verebilir. Bu halde işbu 
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mutemetten alacağı makbuz senedini amiri Itamn 
etnirnamesiyîe birlikte muhasibe ibraz ederek ikinci 
mutemede devri zimmet eder. İkinci mutemet dahi 
hesabım ve sene nihayetindeki mevcudunu doğrudan 
doğruya muhasibe tevdie mecburdur. Altıncı madde
de mutemetler hakkındaki ahkâm işbu ikinci mute
metler hakkında da aynen cari olacaktır. 

Lahika 
Madde 8. — îşhu kanunun mevki meriyete va-

zında 1341 senei maliyesiyle 1342 senei cedidei ma
liyesi arasındaki üç aylık müddeti fasılaya ait bütçe 
muamelâtı 1341 senesi bütçesinin mütemimi ad ve 
bu müddete ait ihtiyacat tahsisatı munzamına istih
sali suretiyle temin edilir. 

Madde 9. — 14 Şubat 1327 tarihli Muhasebei 
Umumiye Kanunu Muvakkatininin 2, 3, 32 maddele
riyle 34 ncü maddesinin avansa müteallik ahkâmı 
mülgadır. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Maiiye Vekili 
memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafai Milliye Vekili 
Recep Bey Bahriye Vekili 

Hini imzada bulunmadı İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 

Cemil Mahmut Esat 
Maarif Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Doktor Refik Hasan 
Nafıa Vekâleti Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Ali Cenani Cemil 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanunu Muvakkatine Müzeyyel Kanun. 

Bütçe 
Birinci Madde— Bütçe için senei maliye Haziran 

iptidasından ertesi sene Mayıs gayesine kadar imtidat 
etmek üzere on iki aydan ibarettir. Müddeti mütem
mime mülgadır. 

İkinci Madde — Bu müddet içinde ifa edüen umur 
ve hidemat ve iktisap olunan hukuktan mütevellit dü
yunun tahakkuk ve emri ita ve tediye muamelâtı ve 
varidatın tahakkuk ve tahsilatı o seneye mal edBir. 

Ancak Mayıs gayesine kadar vuku bulan tediyattan 
bütçeye mahsubu icra olunamayanların mahsubuna 
muktazi muamelât Eylül gayesine kadar icra oluna
bilir. 

Üçüncü Madde — Devairi muhtelife masraf büt
çelerine (Senini sabıka düyunu) namıyle birer fasıl 
açılıp bu fasla vazedilmez. Bütçenin taallûk ettiği se
nenin nihayetine kadar ita amirine iktiran etmemiş 
olan düyun, hizmetin vuku bulduğu sene bütçesinin 
sarfolunmayan tahsisatı miktarım tecavüz etmemek 
şartıyle beş sene zarfında tediye olunup tediye olun
duğu senenin bütçesindeki mezkûr (Senini sabıka dü
yunu) faslına masraf kaydolunur. Beş sene zarfında 
tediye olunmamakla beraber otuz altıncı madde mu
cibince müruru zamana dahi uğramayan düyun ka
nunu mahsus istihsaliyle tediye ve Düyunu Umumiye 
bütçesinde (Senei atika düyunu) namıyle kezalik ra-
kamsız olarak açılacak bir faslı mahsustan mahsup 
edilir. 

Avans Muamelâtı 
Dördüncü Madde — Mühim ve müstacel veya mü

teferrik masraflar için birinci ve ikinci derece amiri 
ita tarafından Divanı Muhasebatça vize edilmiş em
re müsteniden ancak atide zikroiunan şekilde avans 
suretiyle tediyei icra ettirilebilir. 

A) Memaliki eenebiyede devlet namına vufcu-
bulacak mübayaat için izam olunacak memurlara 
avans verilmeyip dairei afdesinin göstereceği lüzum 
üzerine Maliye Vekâleti tarafından bankalarının bi
rinde kredi kuşat olunur. Banka mezkûr dahilinde 
mubayaa memurunun göstereceği mahalle doğrudan 
doğruya tediyat icra eder. Tediyatı vakıanın evrakı 
müsbitesi üç ay zarfında mubayaa memurları tarafın
dan mensup olduğu vekâlete gönderilir. 

B) Mukavelenamelerde kısmen peşin itası meş
rut olan mebaliğe mukabil bilâhara hizmetin ifa ve 
ikmalinde mahsubu icra olunmak üzere avans verile
bilir. İşbu avans akçalarının devrei hesabiye zarfın
da mahsubu caizdir. Kavanini mahsusa ile senini ati-
yeyede şamil olmak üzere taahhüdat icrasına salâhiyet 
verilen hususata ait olmak üzere tediye olunan avans 
akçelerinin devrei hesabiye zarfında mahsup oluna
mayan aksamı senini atiye bütçelerine avans olarak 
devroiuaur. İşbu fıkra mucibince verilecek avanslar 
içiı? müteahhitlerden teminat aransJması meşruttur. 

C) Dahili memlekette bir banka veya Malsandığı 
mevcut olan mahallerde bin liradan fazla sarfiyatı 
müştekim hideraat için mutemetlere avans verilmek-
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sizin (A) fıkrasında muharrer usul ve şeraite tevfikan 
banka veya Malsandığa nezdinde açılacak krediden 
tediyat yaptırılır. Dahili memlekette seferberlikte ve 
hasbeîicap vakti hazarda Maliye Vekili, dairesince 
mensup mutemetlere Heyeti Vekile kararı ile bin li
radan fazla avans verilebilir. 

D) Tahakkuk ve ita emri muamelâtının ikmaline 
mütehammil olmayan ve 'miktarı bin lirayı tecavüz et
meyen masarifi cüziye ve müstacele için amiri ita ta
rafından tayin olunacak mutemede evrakı müsbitesi 
badehu ibraz olunmak üzere avans verilir. 

Beşinci Madde — Maddei saüfe dairesinde ve
rilecek avansların muhteviyatı hizmetin mecmuu bin 
lirayı tecavüz etmemek şartıyie muhtelif fusul ve 
mevaddan olabilir. 

Avans akçaları iş için verilmiş ise yalnız o işte 
sarf ve istimal olunur. 

Altıncı Madde — Her mutemet aldığı avans, ak
çasından sarfettiği mebliğe ait evrakı müsblteyi aza
mî üç ay zarfında Muhasibe vermeye mecburdur. 
Bu müddet zarfmda ibraz olunacak evrakı sarfiye 
miktarında yeniden avans verilebilir. 

Sene gayesinde yedindeki mıkut ve evrakı tevdi 
ederek hesabını kapattırmayan mutemet zimmettar 
addolunarak hangi sınıf ve meslekte olursa olsun 
memuriyeti asliyesinden derhal azil ve zimmeti tah
sili emval kanununa tevfikan ma faiz tahsil edilir. 

Yedinci Madde — Bir müddet yedindeki avans 
akçasından bir kısmım amiri itanın mezuniyeti tah-
ririyesi ile ikinci bir mutemede verebilir. Bu halde işbu 
mutemetten alacağı makbuz senedini amiri itanın 
cnîirnamesiyle birlikte muhasibe ibraz ederek ikinci 
mutemede devri zimmet eder. İkinci mutemet dahi he
sabını ve sene nihayetindeki mevcudunu doğrudan 
doğruya muhasibe tevdide mecburdur. Altıncı madde
de mutemetler hakkındaki ahkâm işbu ikinci mute
metler hakkında da aynen caridir. 

Lahika 
Sekizinci Madde — İşbu kanunun mevkii meri

yete vazı üzerine 1341 (1925) senei maliyesi ile 1926 

senei maliyesi arasında kalacak Uç aylık fasılaya ait 
bütçe muamelâtı 1341 senesi bütçesinin mütemmimi 
ad ve bu müddete ait ihtiyacat tahsisatı munzamına 
istihsali suretiyle temin edilir. 

Dokuzuncu Madde — 14 Şubat 1327 tarihli Usul 
Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkatinin ikinci, 
üçüncü ve beşinci maddeleriyle otuz dördüncü mad-
dei muaddilesi ve otuz ikinci maddenin avansa müte
allik ahkâmı ve zeyli mülgadır. 

Onuncu Madde — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
İstanbul 
AH Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Saruhan 

Reşat Bey 
îini imzada bulunamadı 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütayha 

Mehmet Nuri 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

İstanbul 
Doktor Refik 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunamadı 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunamadı 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Niğde 

Galip Bey' 
Hini imzada bulunamadı 
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