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MUNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Şûrayı Askeri Kanununun ikinci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/939) 
Teklifler 

1. — Giresun Mebusu Tahir Beyin; emvali 
teminiyesi Hazine namına tefevvüz edilmiş olan
ların 23 Kânunusani 1926 tarihli Mahsubu Umu
mi Kanunundan istifade ettirilmeleri hakkmdtt 
teklifi kanunisi. (2/571) 

Mazbatalar 
1. — Nisbeti askeriyeleri kat olunanlara te

kaüt maaşı tahsisi ve tekaüt iken nisbeti askeri
yeleri kat edilenlerin maaşlarının kemakân de
vamı itası hakkında İstida Encümeni mazbatası. 

Sayfa 
3:4 

4 

Sayfa 
2. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 

yedinci maddesinin tefsiri hakkında. (3/654) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret Encümeni 
mazbatası. 4 

3. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 
yedinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri hakkın
da. (3/639) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Ticaret Encümeni mazbatası. 4 

4. — Sabık Amasya Mebusu Ömer Lütfi 
Beyin; şirketlerde Türkçe istimali hakkında. 
(2/91) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Ticaret Encümeni mazbatası. 4:5 

5. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; İran' 
dan Türkiye'ye ithal edilecek hububattan güm-
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Sayfa 
riik resmi alınmaması hakkında. (2/219) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Ticaret En
cümeni mazbatası. 5 

6. — Saruhan Mebusu Ethem Beyin; halı 
dokunmasında kullanılan Avrupa mamulâtının 
gümrük resminden istisnası hakkında. (2/264) 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Ticaret Encümeni maz
batası. 5 

7. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
ihraç edilecek tütünlerden resim istiyfası hak
kında. (2/81) numaralı teklifi kanunisi ve reddi
ne dair Kavanini Maliye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları. 5:6 

8. — Kayseri Mebusu Halit ve Sabit Beyle
rin; bankalar ve bilûmum müessesatı maliye ta
rafından ikraz ve istikraz muamelâtında faizden 
maada komisyon ve masraf namıyle veya diğer 
bir nam tahtında müstakrizlerden para alınma
sının men'i hakkında. (2/471) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Ticaret Encümeni maz
batası. 6 

9. — Ekmek Kanunu lâyihası (1/682) ve red
dine dair Ticaret Encümeni mazbatası. 6 

10. — Eytam Bankası tesisi hakkında (1/396) 
numaralı kanun lâyihası ve reddine dair Ticaret 
Encümeni mazbatası. 6:7 

11. — Ecnebi anonim ve sermayesi eshama 
münkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketlerine 
dair (1/262) numaralı kanunu muvakkat lâyi
hası ve tayini muameleye mahal olmadığı hak
kında Ticaret Encümeni mazbatası. 7 

12. — Hükümetin bizzat veya efrad ile müş
tereken tahtı idare ve tasarrufunda bulunan 
müessesatı sınaiyenin sureti idaresi hakkında 
(1/659) numaralı kanun lâyihası ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair Ticaret Encüme
ni mazbatası. 7 

13. — Sanayi müdüriyeti umumiyesi fabrika
ları mülhak bütçesi hakkında (1/521) numaralı 
kanun lâyihası ve tayini muameleye mahal ol
madığına dair Ticaret Encümeni mazbatası. 7:8 

14,;-— Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci 
maddelerine birer fıkra tezyili hakkında (1/877) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası. 8 

15. — Lozan Ahitnamesinin 99 ve 100 ncü 
maddelerinde tadat olunan beynelmilel muahe-

Sayfa 
de, mukavele ve itilaf namelere iltihak veya on
ları tasdik muamelesinin ne suretle ifa edilece
ğinin tayin ve tefsiri hakkında (3/648) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye Encümeni maz
batası. 8 

16. — Mahakimi şerriyenin ilgasına ve ma-
hakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 8 Nisan 
1340 tarihli Kanunun'birinci maddesine bazı 
mevad tezyili hakkında (1/774) numaralı kanun 
lâyihası ve Kayseri Mebusu Zeki Beyin, Cinayet 
Mahkemeleri Heyetinin bir reis ve iki azadan 
mürekkep olarak teşkili hakkında (2/531) nu
maralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni mazba
tası. 8 

17. — Müskirat resminin tenziline mütedair 
531 numaralı Kanunun ikinci maddesine bir 
zeyil ilâvesi hakkında (1/705) numaralı kanun 
lâyihası ve müzakeresine lüzum kalmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası. 8 

18. — Ceraimi siyasiye erbabı hakkında affı 
umumi ilânına dair (1/368) numaralı, firar ve 
davete ademi icabet ve tecavüzü müddet cürüm
lerini ika eden küçük zabitan ile neferatın af-
larına dair (1/369) numaralı, Cülusu Hümâyûna 
müsadif 3 Temmuz 1334 tarihine kadar ceraimi 
siyasiyeden dolayı maznunen mevkuf olanların 
affına dair (1/370) numaralı, harbi umumi es 
nasında firar ve tecavüzü müddet ve davete ade
mi icabet cürümlerini irtikâb eden küçük zabit 
ve onbaşı ve neferlerin affı hakkında (1/371) 
numaralı, davete ademi icabet, tecavüzü müddet 
ve firar cürümlerini irtikâb eden küçük zabit, 
onbaşı ve neferlerin affı hakkındaki 25 Kânu
nuevvel 1334 tarihli kararnameye zeyl hakkın
daki (1/372) numaralı, bazı ceraim erbabı hakkın
daki muhaberatı kanuniyenin tecili infazına 
dair (1/373) numaralı, bazı ceraim erbabı hak
kındaki mücazı kanuniyenin tecili infazına daü* 
23 Mart 1335 tarihli kararnameye zeyl hakkın
da (1/374) numaralı yedi kıt'a kararname ve 
tayinf muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 8:9 

19. — Afyonkarahisar Mebusu Ali ve De
nizli Mebusu Necip Ali. Beylerin, İstiklâl Ma
hakimi Kanununun üçüncü maddesinin (H) fık
rasının tadili hakkında (2/570) numaralı teklifi 
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Sayfa 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 9 

20. — Urfa Mebusu Rafet Beyin: lise ve âli 
mektep mezunu ohıp da iptidai muallimliğinde 
hizmet edenlerin muallim hukuk ve imtiyazını 
haiz olmaları hakkında (2/569) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 9 

21. ;— Urfa Mebusu Rafet ve Afyonkarahi-
sar Mebusu İzzet Ulvi Beylerin; Ankara'da Zin
cirli Cami Medresesinin muallimler birliği mer
kezine verilmesi hakkında (2/568) numaralı 
teklifi kanunisinin sayam müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 9 

Tezkereler 9 

1. — Danişmentti İsmail Efendinin hâmil 
olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/664) 9:10 

2. — Devlet tarafından idare edilen mües-
sesaü ticariyenin, Ticaret ve Sanayi Odaları 
Kanununun üçüncü maddesinde muharrer mec
buriyeti kaydiyeye tâbi olup, olmadddarmın 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/663) 10 

REİS — Zaptı Sabık hulâsası okunacak : 
92 NCt İÇTİMA 

28 . 4 . 1926 Çarşamba 
Birinci Celse 

İsmet Beyin, tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap
tı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Sayfa 
Takrirler 10 

1. — Bozok Mebusu Ahmet Haindi Beyin; 
Orman Nizamnamesinin iki maddesinin tadili 
hakkında olup, Ziraat Encümenimde bulunan 
(2/356) numaralı teklifi kanunisinin doğrudan 
doğruya ruznameye alınmasına dair takriri. 10 

2. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi 
Beyin; Şarkikarahisar ve Suşehri mıntıkaların
da tütün zerriyâtının men edilmemesi hakkında 
takriri. 10 

3; — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekası-
nın Konya vilâyetinde tütün ziraati memnuiyeti-
nin ref 'i hakkında takriri. 10 

Sualler 10 
1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Tü

tün İnhisar İdaresinde vaki olduğu gazetelerde 
mevzubahis edilen suiistimal hakkında Maliye 
Vekâletinden suali. 10 

Intehaplar / 10 
1. — Şark İstiklâl Mahkemesi için bir müd

deiumumi muavini intihabı. 10 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 10 
1. — Mülkiye Tekaüt Sandığı Kanununun 

tefsiri hakkında (3/68) numaralı tezkere ve Ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No : 
153) 10:11 

Vftayatı Selâsede Tahrir İcrasına Dair Kanunun 
beşinci maddesinin tefsirine, iki şahsın hukuku nıem-
nualannm iadesine, bir şahsın affına ve hakkında ta
yini muameleye mahal olmayan çeklere müteallik ka
nunu muvakkate dair mazbatalar kuşat ve kabul edil
di. Şark İstiklâl Mahkemesi için bir müddeiumumi 
muavini intihabı hakkında Meclis Riyaseti tezkeresi 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat, Dakika : 14,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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kıraat ve Cumartesi günü intihap yapılması tensip 
olundu. 

Müddetleri yakında hitam bulacak olan Memurin 
Muhakemat Encümeni ile heyeti için şimdiden inti
habat icrası hakkındaki tezkerede kıraat ve namzet 
iraesi zımmında şubelere havale edildi. Müteakiben 
ruznamei müzakerata geçilerek vüayat memurini ma
liyesinden bazılarının sureti tayinlerine, tekaüt edilen
lerle infisal edenlerin harcırahlarına ve Gümrük Ka
nununun 20 nci maddesinin tadiline mütedair ka
nunların ikinci müzakereleri icra ve aynen kabul 
olundu. 

istanbul ve tevabü balıkçılarına muavenet sandığı 
teşkili hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve na
zarı itibare alınan tadilname ile birlikte Encümene 
iade edildi. 

Sular hakkındaki kanun lâyihası ile 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun sekizinci maddesi
nin (B) fıkrasının tadiline dair lâyihai kanuniye dahi 
müzakere edilerek evvelkisi taditen, ikincisi aynen ka
bul edildi ve cumartesi günü toplanılmak üzere celse 
tatil olundu. 

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

2 — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin 

tadili hakkında kanun lâyihası. (1/939) 
REİS — Müdafaai Mitliye Encümenine havale 

edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Giresun Mebusu Tahir Beyin; Emvali temi-

niyesi Hazine namına tefevvüz edilmiş olanların 23 
Kânunusani 1926 tarihli Mahsubu Umumi Kanunun
dan istifade ettirilmeleri hakkında teklifi kanunisi. 
(2/571) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Nisbeti askeriyeleri kat olunanlara tekaüt 

maaşı tahsisi ve tekaüt iken, nisbeti askeriyeleri kat 
edilenlerin maaşlarının kemakân devamı itası hakkın
da İstida encümeni mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye, Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun ye
dinci maddesinin tefsiri hakkında (3/654) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun ye
dinci maddesinin «A» fıkrasının tefsiri hakkında 
(3/639) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret en
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — Sabık Amasya Mebusu Ömer Lütfi Beyin; 
Şirketlerde türkçe istimali hakkında (2/91) numaralı 
teklifi kanunisi ve reddine dair Ticaret encümeni maz
batası. 

REİS — Mazbata okunacak. 
Riyaseti Celileye 

(2/91) numara ve 27 , 12 . 1339 tarihli şirketlerde 
Türkçe istimali hakkında Amasya Mebusu Ömer 
Lütfi Beyin; teklifi kanunisi tetkik olundu. 

Aynı maksatla Hükümet tarafından teklif ve ait 
bulunduğu encümenlerden geçerek Heyeti Umumiye-
ye sevk ve 10 , 4 . 1926 tarihinde kesbi kanuniyet 
etmiş bulunduğundan teklifi mezkûrun reddine karar 
verildi. Riyaseti Celileye takdim olunur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Karahisarışarki 

İsmail 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Sivas 

Örnek' Şevki 

Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdı 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam! Bu 
teklif reddedildi denilmez. Evvelce kanun ile bu ci
het temin edilmiştir. «Tayini muameleye mahal yok
tur» demek lâzım gelir. Halbuki reddedilmiş denilin
ce teklifin mahiyeti reddedilmiş olur. Tayini muame
leye mahal yoktur şeklinde reye konulmasını teklif 
eylerim. (Doğru sesleri). 

YUSUF BEY (Denizli) — Ticaret encümeni iza
hat versin. 
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TİCARET ENCÜMENİ NAMINA İSMAİL 
BEY (Şarkikarahisar) — Pek alâ, kabul ediyoruz. 
Tayini muameleye mahal yoktur diyelim. 

REİS — O suretle reye vaz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen e] kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Tashihen kabul edilmiştir. 

5. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; İran'dan 
Türkiye'ye ithal edilecek hububattan gümrük resmi 
alınmaması hakkındaki (2/219) numaralı teklifi ka
nunisi ve reddine dair Ticaret encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacak. 
Riyaseti Celileye 

İran'dan, ithal edilecek hububattan muvakkat bir 
müddet için gümrük resmi alınmaması hakkında Er
zurum Mebusu Rüştü Paşa ve refiki tarafından tek
lif edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Bugün memleketimizin umumi vaziyeti ziraiye» 
böyle istisnaî bir kanun kabulünü icabedecek mahi
yette olmadığı gibi mevziî bir müzayaka dahi görül
mediğinden Encümenimizce teklifi kanuninin reddi
ne karar verilmekle Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
26 . 4 . 1926 
Ticarei Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Karahisanşarki Sivas 

İsmail Ömer Şevki 
Aza - Aza 
İçel Bolu 

Mehmet Emin Mehmet Vasfi 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın». Kabul edilmiştir. 

6. — Saruhan Mebusu Ethem Beyin; Halı dokun
masında kullanılan Avrupa mamulâtmın gümrük res
minden istisnası hakkında (2/264) numaralı teklifi 
kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Halı dokunmasında kullanılan Avrupa mamulâtı-
mn gümrük resminden istisnası hakkında Saruhan 
Mebusu Ethem Bey tarafından teklif ve encümenimi
ze havale edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
olundu. 

Heyeti umumiyece kabul edilen 9 Nisan 1340 ta
rih ve 471 numaralı kanunla bu gibi mevad hakkın
da kabulü muvakkat usulü kabul edildiğinden işbu 
lâyiha hakkında tayini muameleye mahal kalmamış
tık. Riyaseti Celileye takdim olunur. 
Ticaret Encümeni Reîssi Mazbata Muharriri" 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Karahisanşarki Sivas 

İsmail Öme*' Şevki 
Aza Aza 
İçel Bolu 

Mehmet Emin Mehmet Vasfi 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

7. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; İhraç 
edilecek tütünlerden resim istiyfası hakkında (2/81) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Kavanini 
Maliye ve Ticaret encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbata okunacak. 
Riyaseti Celileye 

11. 5 . 1338 tarihinde Gaziantep Mebusu Ali Ce
nani Bey tarafından teklif olunup, encümenimize ha
vale olunan kanun lâyihası tetkik olundu. 

İhracat eşyamız meyanında birinci mevkii ihraz 
ve iklimimizin müsait şeraiti, halkımızın bu i sanatta
ki ihtisası itibariyle inkişaf kabiliyeti tezayüd eden 
tütüncülüğümüzün teşvik görecek yerde revacına su-
iteslr edecek olan böyle bir resme tabiiyeti muvafık 
görülmediği gibi İstihlâki umumi kanunuyle mahsu
latı arzıye vergisi de lağvedilmiş bulunduğundan tek
lifi mezkûrun reddine karar verildi. Riyaseti i Celileye 
takdim olunur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Karahisanşarki Sivas 

İsmail Ömer Şevki 
Aza Aza I 
İçel Bora 

Mehmet Emin Mehmet V$sfi 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

— 5 — 
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REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

8. — Kayseri Mebusu Halit ve Sadık Beylerin; 
Bankalar ve bilûmum müessesatı Maliye tarafından 
ikraz ve istikraz muamelatında faizden maada komis
yon ve masraf namıySle veya diğer bir nam tahtında 
müstakrizlerden para alınmasının men'i hakkında 
(2/471) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Ti
caret encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacak. 

Riyaseti CelUeye 
Bankalar ve bilumum müessesatı Maliye tarafın

dan ikraz ve istikraz muamelatında faizden maada 
komisyon ve masraf namıyle müstakrizlerden para 
alınmasının memnuiyeti hakkında Kayseri Mebusu 
Halit ve Sabit Beylerin teklifi kanunileri encümeni-
mizce tetkik ve müzakere olundu. 

Harbi umumiden sonra kredi müessesatuıda ve 
sermayesi bizim memleketten daha kuvvetli ve mün-
keşif memleketlerde bile - faiz ve komisyon miktarı 
artmış bilhassa ekserisinin* mahiyeti hususi olan bu 
gibi müessesatı maliyenin şeraiti ikrazını kanunla ta
yin ve tahdit etmek faydadan ziyade sermayeyi kaçı
racak tarzda tazzik yapacağı gibi esasen * ̂ muamele
nin mahiyeti tarafeynin muvafakati ile husul bulacak 
bir akit olduğundan böyle bir maddei kamımyenin 
tedvini ameli ve iktisadi hiç bir fayda temin edeme
yecektir. Yukarıdaki mütalaata binaen encümenimiz 
işbu teklifi kanuninin reddine karar vermiştir. Riya
seti Celileye takdim olunur. 28 . 4 . 1926 

Riyaseti Celileye 
Başvekâletten mevrud ve encümenimize muhavvel 

ekmek kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 
Ekmek randımanlarını tayin meselesi memleket mah
sulünün cins ve miktar ve keyfiyetine nazaran daima 
tahavvül eden bir mahiyette olduğu gibi bu gibi ha-
vayıcı zaruriyenin kontrolü ve randımanlarının ihti
yaca göre tayini belediyelerin esas vazaifinden bu
lunduğundan bu bapta kati bir kanun tanzimini En
cümenimiz zait görmekle kanun kabul edilmemiştir. 
Riyaseti CeîLIeye takdim olunur. 26 . 4 . 1926 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Karahisarışarki Sivas 

İsmail Ömer Şevki 
Aza Aza 
İçel Bolu 

Mehmet Emin Mehmet Vasfı 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Haindi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle-* 
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

10. — Eytam Bankası tesisi hakkında (1/396) nu
maralı kanun lâyihası ve reddine dair Ticaret encü
meni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

(1/396) numara ve 1 , 12 . 1339 tarihli Eytam 
Bankası tesisine dair. lâyiha! kanuniye tetkik olun
du. 

Eytam nukudunun Emlâk Bankasında tenmiyesi 
esasına dair hükümetçe yeniden bir kanun lâyihası 
tanzim ve encümenimizce tetkik ve kabul ve Muva-
zenei Maliye encümenine sevk olunduğundan lâyihai 
mezkûrenin reddi karargir olmuştur. Riyaseti Celile
ye takdim olunur. 26 . 4 .1926 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
İsmail Sivas 

Karahisarışarki Ömer Şevki 
Aza Aza 
İçel Bolu 

Mehmet Emin Mehmet Vasfi 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 

Karahisarışarki 
İsmail 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 
Aza 

Mazbata Muharr 

Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 
Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfi 
Aza 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın*.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Ekmek Kanunu lâyihası (1/682) ve reddine 
dair Ticaret encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacak. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok> — Bendeniz 
Emlâk Bankasının Encümende derdesti müzakere ol
duğuna göre bunun reddinin aleyhinde bulunacaktım. 
Şu halde o kanunun geleceği anlaşıldığına nazaran 
bunun hakkında sözüm yoktur. 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11. — Ecnebi anonim ve sermayesi eshama mün-
kasem şirketler ile ecnebi sigorta şirketlerine dair 
(1/262) numaralı kanunu muvakkat lâyihası ve tayi
ni muameleye mahal olmadığı hakkında Ticaret en
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
30 Teşrinisani 1330 tarih ve 269 numaralı (Ecne

bi Anonim ve sermayesi eshama murikasem şirket
lerle ecnebi sigorta şirketlerine dair) kanunu muvak
kat lâyihası encümenimizce tetkik olundu. 

Yeniden tanzim edilmekte oton Ticaret Kanunu 
bu gibi müteferrik levayih ahkâmını cami olmasın
dan tayini muameleye mahal olmadığı mütalaası ile 
Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
İsmail İçel 

Karahisarışarki Mehmet Emin 
Aza Aza 
Bolu İstanbul 

Mehmet Vasfı Ahmet Hamdı* 
Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Hükümetin bizzat veya ejrad ile müştere
ken tahtı idare ve tasarrufunda bulunan müessesatı 
sınaiyenin sureti idaresi hakkında (1/659) numaralı ' 
kanun lâyihası ve tayini muameleye mahal olmadığı
na dair Ticaret encümeni mazbatası. 

REİS — okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Hükümetin bizzat veya efrad ile müştereken tah
tı idare ve tasarrufunda bulunan müessesatı sınaiye
nin sureti idaresi hakkında Bakvekâletten mevrud 

ve encümenimize muhavvel kanun lâyihası j tetkik 
olundu. j 

Mezkûr fabrikaların idaresi, 19 Nisan 1341. tarih 
ve 633 numaralı kanunla teşkili kabul edileli Sanayi 
ve Maadin Bankasına devredildiğinden iştyı lâyiha 
hakkında tayini muameleye mahal kalmamıştır. Ri
yaseti Celileye takdim olunur. 26 . 4 . 1926 i 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Karahisarışarki 

İsmail 
Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

Aza 
Sivas I 

Ömer Şevki 
Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler... Kabul i edilmiş
tir. 

13. — Sanayi Müdiriyeti Umumiyesi fabrikaları 
mülhak bütçesi hakkında (1/521) numaralı kanun lâ
yihası ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Ticaret encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

İplik ve çeltik fabrikalarının sanayii müdiriyeti 
umumiyesine mülhak bir bütçe ile müdiriyeti mez-
kûre tarafından idaresi hakkında Başvekâletten mev
rut ve encümenimize muhavvel kanun lâyihası tetkik 
olundu. 

Mezkûr fabrikaların tesis ve idaresi. 23 Nisan 1341 
tarihli kanunla teşkil edilen sanayi ve Maadin Ban
kasına tevdi edildiğinden işbu lâyiha hakkında tayi-
ni muameleye mahal görülememiş ve reddine karar 
verilmiştir. Riyaseti Celileye takdim olunur. 26.4.1926 
Ticaret Encümeni Re? 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Karahisarışarki 

İsmail 
Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 

si 

Aza 
Sivas 

Mazbata Muhjarr 

Aza ; 
İstanbul; 

Ahmet Hamdi 
Aza 
İçel 

Mehmet Enjıin 

Ömer Şevki 

— 7 — 
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REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kaıbul etmeyenler, kabul edilmiş
tir. 

14. — Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci madde
lerine birer fıkra tezyüi hakkında (1/Û77) numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
15. — Lozan ahitnamesinin 69 ve 100 ncü mad

delerinde tadat olunan beynelmilel muahede, muka
vele ve itilâfnamelere iltihak veya onları tasdik mu
amelesinin ne suretle ifa edileceğinin tayin ve tefsiri 
hakkında (3/648) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Hariciye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

16. — Mehâkimi şerriyenin ilgasına ve mahâki-
min teşkilâtına ait ahkâmı muaddel 8 Nisan 1340 ta
rihli kanunun birinci maddesine bazı mevad tezyili 
hakkında (1/774) numaralı kanun lâyihası ve Kayse
ri Mebusu Zeki Beyin, Cinayet Mahkemeleri heyeti
nin bir reis ile iki azadan mürekkep olarak teşkili 
hakkında (2/531) numaralı teklifi kanunisi ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Mazbata okunacak. 

Adliye encümeni mazbatası 
Mahakimi şerriyenin ilgasına ve mahakimin < teş

kilâtına ait ahkâmı muaddil 8 Nisan 1340 tarih ve 
469 numaralı Kanunun birinci maddesine zeyl ilâve
sine dair (1/774) numaralı kanun lâyihası ile Kay
seri Mebusu Zeki Beyin, Cinayet Mahkemeleri He
yetinin bir reis ile iki azadan mürekkep olarak teşkili 
hakkında (2/531) numaralı teklifi kanunisi Encüme
nimize havale buyurulmakla mütalâa ve tezekkür 
edildi. Lâyiha ve tekliften her ikisinin de müeddası 
cinayet mahkemeleri teşkilâtının daha ameli bir usule 
ifrağ edilmesine mütedairdir. 

Ahiren Ceza Kanununun tatbikatına dair olarak 
Meclisi Âlice kabul buyurulan 825 numaralı Kanun 
ile bu gaye hal ve 'temin edilmiş olduğundan tayini 
muameleye mahal olmadığı Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya Mebusu Mazbata Muharriri 
Refik Bey Bozok 

Hini imzada bulunmamıştır Ahmet Hamdi 
Kâtip Âza 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Âza 
Çorum 
Münir 

Âza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Âza 

REÎS — Encümen mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17. — Müskirat resminin tenziline mütedair 531 
numaralı Kanunun ikinci maddesine bir zeyl ilâvesi 
hakkında (1/705) numaralı kanun lâyihası ve müza
keresine lüzum kalmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Adliye encümeni mazbatası 
Müskirat resminin tenziline mütedair 531 numa

ralı Kanunun ikinci maddesine zeyl ilâvesi hakkında 
Maliye Vekâletince tanzim olunup, Heyeti Vekileden 
tevdi buyurulan ve encümenimize muhavvel bulunan 
(1/705) numaralı kanun lâyihası mütalâa ve tetkik 
edildi. 

Son günlerde Meclisi Âlice kabul buyurulan ve 
müskirat inhisarına mütedair olan kanun ile müskirat 
mesailinin tarzı idaresi tamamiyle tebeddül etmiştir. 
Binaenaleyh bu kanun lâyihasının müzakeresine lü
zum kalmamakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

28 . 4 . 1926 
Adliye Encümeni 

Reis Vekili 
Konya Mazbata Muharriri 

Refik Bey Yozgat 
Hini imzada bulunmamıştır Ahmet Hamdi 

Kâtip Âza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Âza Âza 

Kastamonu Çorum 
Ali Nazmi Münir 

Âza 
Karesi 

Osman Niyazi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18. — Ceraimi siyasiye erbabı hakkında affı umumi 
ilânına dair (1/368) numaralı, firar ve davete ademi 
icabet ve tecavüzü müddet cürümlerini ika eden kü
çük zabıtan ile neferatın aflarına dair (1/369) nu
maralı, cülusu hümayuna müsadif 3 temmuz 1334 
tarihine kadar ceraimi siyasiyeden dolayı maznunen 

8 — 
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JHMklif ölânlûfin ûffim dair (1/37Û) numardi, harbi 
umumi esnasında firar ve tecvüzü müddet VĞ divite 
âdimi imbet cürümlerini İrtikâb Mân küçük zabıtan 
ve onbaşı vû Mferimn ûffi hakkında (1/S71) Hüma-
ralı, davete ademi icabid ttûSVÜtü müddM vt firar 
cürümlerini irtikâb eden küçük zabiu onbaşı ve 
neferlerin affı hakkında 25 kânunuevvel 1334 tarihli 
kararnameye zeyl hakkında (1/372) numaralı, bazı 
ceraim erbabı hakkındaki mücazatı kanuniyenin te
cili infazına dair (1/373) numaralı, bazı ceraim er
babı hakkındaki mücazatı kanuniyenin tecili infa-
Zlna dâir 23 mart 1%35 tarihlî kararnameye zeyl 
htikkmdti (1/374) numaralı yedi kıt'û kûrûm&mt ve 
tayini muameleye mahal ölm&dlğiM dair Adlifû En* 
CİtMeM mazbatası. 

REÎS — Mazbata okunacak. 

Adliye encümeni mazbatası 
istanbul MeCllSi Mebusatiirtdan nlÜdevver öluiH 

encümenimize havale buyuruiâfi bazi ceraim erUabı-» 
nın affı ve eezalarih.n tecili hakkında (î/368), (1/369), 
(1/370), (1/371), (1/372), (1/373), (1/374) numaralı 
yedi kıt'a kararname tetkik ve müzakere olundu. 

Merkür kararnameler İstanbul'un işgal târihi 
elan 1« mart 1336 - 1920 tarihinden mukaddem ölüp, 
SüyUk Millet Meclisinin 7 haziran 1336 tarihli Ka
nunu mucibince muteber olmasına binaen mücazatın 
tecili ve bazı ceraim ashabının affı hakkındaki cihet
ler tatbik edilmiştir. 

Bu kararnamelerde aftan istisna edilenler hakkın
daki mevadda gelince, bu cihet dahi ahiren Büyük 
Millet Meclisince kabul olunun af kahtinlanyle hal
ledilmiştir. Binaenaleyh müzakereye mahal olma* 
dığma karar verilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

28 . 4 . 1926 
Adliye Encümeni 

Reis Vekili 
Konya Mebusu Mazbata Muharriri 

Refik Bey Yozgat 
Hini imzada bulunmamıştır Ahmet Hamdı 

Kâtip Âza 
Çorum 
Münir 

Âza Âza 
Kastamonu Karesi 

Hasan Fehmi Osman Niyazi 
Âza - Âza 

Kastamonu 
AH Nazmi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler... Kabul edll-
nKşm 

İ9. — Afymkarahİm Mebusu A\l, ve Denizli 
Mebusu Netîp Ati Beylerin, istiklal tifyhakimi kmu-
mnun üçümü maddesinin «#» fıkrasının tâdili 
hakkında (2/570) numaralı teklifi kttnUnisİnin şayanı 
müzakere olduğuna d&tf Lâyiha J&niSİlmehi mazba
tası. 

REİS *- Adliye Encümenine haVale edilmiştir. 
- 10. — ürfd Mebusu Raf et Beyim . Lise ve Mi 

mektep maunu olup dû iptidai muallimliğinde hiz
met edenlerin muallim hukuk ve iMliyâiıhı hâiz 
olmaları hakkında (2/569) numaralı %kİifİ kdniffitâ-
nin şayanı müzakere olduğuna Ûtdt Lutylhâ Enterneni 
mazbatası. 

REİS — Maarif Ehcüffieöiöe havale edftn^Ör. 

21. — Urfa Mebusu Rafet ve Afyonkarahisar Me
busu İzzet Ulvi Beylerin, Ankara'da Zincirli Cami 
Medresesinin Muallimler Birliği Merkezine verilme -

- - , i • • 

si hakkında (2/568) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REİS — Maarif Encümenine havale edilmiştir. 
(Muvazeneli Maliye ve Tapu Encümenlerine de 

gitmesi lazımdır sesleri) 
EYÜP SABRI BEY (Köhya) — Evkafa taaHukü 

«İlmik İtibariyle Evkaf Enetenenine de iÜmeM I* 
simdir. 

RASİH BEY (Antalya) — Pafa Hazreflcrl! Eğe* 
rai takrir sahibi binanın İdarei husuSiyeye alt olduğu
nu biliyorsa Dahilîye Encümenine de gitmesi lâzım
dır. 

RAFfit BEY (Urfa) — Efendim! Bina Muhasebe! 
bAisuŝ enmdâr* Maarif ve Dahiliye Encümenime git
mesi iazundir. 

REÎS — Muvazeneâ Maliye, Maarif ve Dahifi-
ye Encümenlerine gönderiyoruz. 

RAFET BEY (Urfa) — Efendim, Muvazene! 
Mâliye İle ÜmUM yoktur. Mühasebei hususdyeye ak 
bir medresedir, bahfflye Encümenine göttdennek 
Kemidir. 

REÎS — DâhiHye ve Maarif Enduliertlerîöe hava» 
te ediyoruz. Muv&zenei Maliye Encümeni ferterse ve* 
ririz. (Muvafık sedaları) 

Tezkereler 
/. — DmişmeMU İimail Efetim hâmil öldüğü İs-. 

tiklâl Madalyası Şeridinin kırmızıf& tahvili hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/664) 

9 — 
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REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — Devlet tarafından idare edilen müessesatı 
ticariyenin, Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun 
üçüncü maddesinde muharrer mecburiyeti kaydiyeye 
tabi olup, olmadıklarının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/663) 

REİS — Ticaret Encümenine havale edildi. 
Takrirler 

1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Or
man Nizamnamesinin iki maddesinin tadili hakkın
da olup, Ziraat Encümeninde bulunan teklifi kanu
nisinin (2/356) doğrudan doğruya ruznameye alın
masına dair takriri: 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celüeye 

Orman Nizamnamesinin İki maddesinin tadili 
hakkında geçen sene takdim ettiğim takrir Ziraat 
Encümenine tevdi Duyurulmuştu. Müddeti zarfında 
Encümende İntaç olunmadığından heyeti umumiye 
raznamesîne alınmasını geçen sene rica ettiğini sıra
da, yakın bir zamanda neticelendirerek takdim olu
nacağı encümen namına temin edildiği halde o sene 
neticelendMimemiştir. ©u sene encümen tarafından 
verilen teminata rağmen mesele tetkik ve mazbataya 
raptohınarak Heyeti Umumiyeye verilmemiş idiğin-
den doğrudan ruznameye alınmasını tekrar istirham 
etmiştim. Yine Encümen derdesti tetkik okluğunu 
ve bir kaç günden takdim edileceğini beyan ettiği ve 
bunun üzerinden de aylar geçtiği halde şimdiye ka
dar intaç edilmemiştir. 

Binaenaelyh teklifi vakiin doğrudan ruznameye 
alınarak müzakere Duyurulmasını arz ve teklif ey
lerim. 

26 . 4 . 1926 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

REİS — Ruznamenin birinci maddesindeki lâyi
ha Muvazenei Maliye Encümenimdedir. İkinci mad
dedeki Iâyihai kanuniye alâkadar vekillerin huzuruy-
le müzakere edilecektir. Vekil beyler burada bulun
madığından müzakeresi olamıyacak. Üçüncü mad
dedeki lâyiha Muvazenei Maliye Encümeninden gel
memiştir. Dördüncü maddedeki lâyiha henüz encü
menlerdedir, gelmemiştir. Beşinci maddedeki lâyi
hanın ikinci müzakeresi için lüzumu kadar zaman 
geçmemiştir. (Tamam, ruznanıe kalmadı sesleri) 

REİS — Doğruca ruznameye alınmasına reyinize 
koyuyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reye bile 
koymağa hacet yok. Nizamname nmcibince doğru
dan doğruya ruznameye alınır. 

REİS — Efendim, nizamnamede «Teklif eder» 
diyor. Teklifi kabul edip etmemek Meclisi ÂMye 
aittir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğrudan doğruya ruznameye ahnmııştır. 

2. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Beyin; 
Şarkikarahisar ve Suşehri mıntıkalarından tütün zer-' 
riyatının men edilmemesi hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
havale ediyoruz. 

3. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekastmn; 
Konya vilayetinde tütün ziraatı memnuiyetinin re fi 
hakkındaki temenni takriri. 

REİS — Vaşvekâlete havale edilmiştir. 

Sualler 

1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Tütün İnhi
sar İdaresinde vaki olduğu gazetelerde mevzubahis 
edilen suiistimal hakkında Maliye Vekâletinden suali 

REİS — Maliye Vekili Bey burada yoktur, Ati
deki celsede cevap verirler. 

Intehaplar 

1. — Şark İstiklâl Mahkemesi için bir müddeiumu
mi muavini intihabı. 

REİS — Müddeiumumi muavini intihap mesele
si için Şark İstiklâl Mahkemesi ile muhabere ediyo
ruz. Neticeye göre intihabı yaparız. 

Efendim, müzakere edilecek mevadda geçiyoruz: 

Ruznamenin altıncı maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

1. — Mülkiye Tekaüt Sandığı Kanununun tefsiri 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen 
(3/68) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası (Sıra No. : 153) (1) 

(l) 153 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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(Tefsir fıkrası okundu.) 
REİS — Efendim, fıkrai tefsfcıyeyi reyinize an 

ediyoruz Kabul edenler ütfen el kaktıran... Kabul 
etmeyenler lütfen ei kaktarans.. Kabul ediknâşor. Efen

dim, bugünkü nıznamemfode müzakere edilecek baş
ka mevad kafonadıgtııdan pazartesi günü jsaat on dört
te Sçt&na etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Mttzakerat; Saat, dakflca : 15,5 
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Sıra Numarası : 153 

MÜLKİYE TEKAÜT SANDIĞI KANUNUNUN TEFSİRİ HAKKINDA İCRA VEKİLLERİ HEYE
T İ RİYASETİNDEN GELEN <3/68) NUMARALI TEZKERE VE KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI (6/2O0I1) 

Ankara : 118 . İ l . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1337 (senesi kadrosu (mucibince maaşı iki bin beş 
yüz kuruştan bin beş yüz kuruşa tenzil ve 
bilâhare senei halliye bütçesi ile de tekrar 
İki bin kuruşa İblağ edilmesinden dolayı akdemce Ski 
bin beş yüz kuruş Üzerinden kesilen terakki nazarı 
dlkkaJte alınmayarak Eylül 1338 maaşından tekrar te
rakki kat edilmiş ise de şu vaziyete nazaran ikinci 
tevkifatın Serası lâzım gelmeyeceği Dahiliye Vekâleti 
Muhasebe Mümeyyizi Adem 'Bey tarafından istida 
edildiği ve gerçi memurini mülkiye tekaüt Kanununun 
sandık sermayesi hakkındaki 28 nCi maddesinin bulun
dukları memuriyette maaşı terakki edenlerin liSk aylık
larının tevkif olunacak miktar zamlanndan diye mu
harrer olan fıkrasına nazaran bulunduğu memuriyette 
vaziyeti sabıkası ne olursa olsun zammı maaşa nail 
olanların işbu zamlarının ilk aylıklarından terakki ai
datı olarak kat edildiği ve nitekim mazuliyetten me
muriyete tayin edilenlerin memuriyeti sabıkaları mıaa-
şatı nazarı dikkate alınmayıp memuriyeti lahika maa
şı arasındaki fark kesühnekte ise de herhangi bir me
muriyette zammı maaşa nail olarak bu fıkra! kanunî-
yeye tevfikan terakki aMaitını vermiş olan nbür memu
run yine o memuriyette tenzili maaşa uğradıktan 
sonra tekrar eski maaşına nail olması 'halinde bu me
murun evvelce ita eylediği terakki aidatının keyfiyeti 
itasının nazarı itîbare alınmaksızın resen mazharı ter
fi olanlar misillû yeniden o miktar zam üzerinden 
terakki aldatma tabi tutulmasının maksadı kanuna mu
vafık olamayacağı hakkındaki Maliye Vekâletinin 
(9/13 Teşrinievvel 1338 tarih ve MuhaSebei Umumiye 
Müdiriyeti 60312/190İ50 numaralı tezkeresi İcra Ve
killeri Heyetinin 16 . 11 .1338 tarihli içtimaında ledet-
tezekkür berajyı tefsir Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne arzı takarrür etmekle ifayı muktezasıyîa neticesi
nin iş'arına müsaade huyurulmasını İstirham eylerim 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 
İcra VekSMeri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15 .11 .1339 

Kalemi Mahsus Müdirîyeti 
Adet : 6/258 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Aym memuriyette zammı maaşa nail olarak terak
ki aidatını ita etmiş olan bir memurun tenzili maaşa 
uğrayarak bilâhare tekrar zammı maaşa maü olduğun-
da kendisinden yine terakki aidatı tevkifi lâzım ge
lip gemleyeceğinin tefsiri 18 . 11 . 1338 tarih ve 
6/2001 numaralı tezkere ile arz edilmişti. Aynı veçhi
le zam ve tenzili maaşa muhtelif memuriyetlerde ma
ruz kalmış olanlardan da saMilarz tevkifatın icrası lâ
zım gelip gelmeyeceği de çayı teemmül bulunduğu Ma
liye Vekâleti Celilesiriin 12 . 1 1 . 1339 tarih ve Mu
hasebe! Umumiye! Müdirîyeti Umumryesî 391/85 mı-
marah tezkeresinde dermeyan edilmekte olduğundan 
Mihaz buyurulacak kararda bu cihetin de mevzuba
his edfhnesini İstirham eylerim efendin»; 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavaninf Maliye Encümeni 
Adet : 77 

26.4.1926 

KaYamni Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceüeye 

1337 senesi kadrosu mucibince maaşı ikîbin beş 
yüz kuruştan bin beşyüz kuruşa tenzil ye bilahare se
nei haliye bütçesiyle de tekrar iki bin kuruşa iblağ 
edilmesinden dolayı akdemce iki 'bini beş yüz kuruş 
üzerinden kesilen terakki nazarı dikkate ahnmıyarak 
1 Eylül 1338 maaşından tekrar terakki kat edilmiş 
ise de şu vazıyete nazaran ikinci tevkifatın icrası lazım 
gelip gelmiyeceği Dahiliye Vekâleti Muhasebe Mü
meyyizi Adem Bey tarafından istida edildiği ve gerçi 
memurini mülkiye tekaüt kanununun sandık serma
yesi hakkındaki 28 nci maddesinin «Bulundukları 
memuriyette maaşı terakki edenlerin: ilk aylıklarının 
tevkif olunacak miktar samlarından» diye muharrer 
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oîan f Arasına nazaran bulunduğu memuriyete vazıye-' 
ti sabıkası ne olursa olsun zammı maaşa nail olanların 
işbu zamlarının ilk aylıklarından terakki aidatı olarak 
kat edildiği Ye nitekim mazulinden memuriyete tayin 
edilenlerin memuriyeti sabıkaları maaşatı nazarı dik
kate alınmayıp, memuriyeti lahika maaşı arasındaki 
farkı kesilmekte İse de her hangi 'bir memuriyette 
zammı maaşa nail olarak bu fıkrayı kanuniyeye tev
fikan tarakki aidatım vermiş olan hır memurun yine 
o memuriyette tenzili maaşa uğradıktan sonra tekrar 
eski maaşına nail olması halinde bu memurun evvelce 
İta eylediği terakki aidatının keyfiyeti itasının nazarı 
itfbare alınmaksızın resen mazharı terfi olanlar misil
li yeniden o miktar zam üzerinden tarakki aidatına ta
bi tutulmasının maksadı kanuna muvafık olamıyaca-
ğı hakkındaki Maliye Vekâletinin 9/13 Teşrinievvel 
1338 tarih ve Muhasebei Umumiye Müdiriyeti 
6O312/J90SO numarah tezkeresi ve tcra yekiöeri He-
yetinin 16 . 11 . 1338 tarihli 6/201 numaralı tezkeresi 
ile makamı riyatesi Celüeye takdim olunup, Encüme
nimize havale buyurulan mezkur tezkere mûtatta ve 
tetkik olundu, İcabı fedelmüzakere Mülkiye Tekaü
düne müteallik kanuna müzeyyel kanunun 29 ncu 
maddesinin (memurirti muvazzafadan ve mütekaidin
den veya maaşı olan mazulinden olup, daha ziyade 
maaşlı bir memuriyete tayin olanların veyahut tayin 
olundukları memuriyette maaşı terakki edenlerin İlk 
bir aylık maaşlarının tevkif olunacak miktarı mun

zamlarından) diye musarrah olan ikinci fıkrasında 
memurun maaşına vuku bulan zamaim miktarından 
ilk bir aylığının tekaüt sandığı sermayesini teşkil eden 
varidattan addedildiği ve bununla beraber fıkrai mez-
kûrede kat olunacak farkı maaşın yalnız bir defaya 
mahsus ve münhasır olmak gibi bir kayıt ile takyit 
edilmemiş olmasına nazaran memurun maaşının her 
defaki terakki ve tezyidinde mezkûr sandık varidatı 
esasiyesinden olan farkın tevkifi zaruri bulunduğuna 
encümenimiz kani olarak fıkranın o] veçhile berveçhi-
ati tefsir ve berayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzına 
karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi namına Boook 

Bozok Süleyman 
Süleyman 

Aza 
Konya 

Mustafa 
(Aza 'Aza 
Oı̂ du Kırklareli 

Hamdi Şevket 
Tefsir 

Memurun maaşına vuku bulacak her zam ve te
rakkide ilk bir aybk farkı maaş müfciye tekaüdüne 
müteallik kanuna müzeyyel ohıp, tekaüt «andı» ser
mayesine müteallik kanununun 29 ncu maddesinin? 
ikinci fıkrası mucibince tevkif edilir. 


