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Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 521 

2. — SUALLER 521,525 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 

bazı nevakısınm ikmali zımnında geri alınan 
istismar kanunu lâyihasının tekrar Meclise sevk-
edilip edilmeyeceğine dair Ticaret Vekâletin
den sual takriri. 521,525 

3. — EVRAKI VARİDE 521 
Teklifler 521 

1. — İdare Heyetinin; 19 Nisan 1341 tarihli 
Kanunun ikinci maddesinin tadili ve Büyük 
Millet Mecb'si 1926 senesi bütçesinin mütefer
rika faslına tahsisatı munzamına vaz'ı hakkın
da iki adet teklifi kanunisi. (2/583) 521 

Tezkereler 522 
1. — Memurin Kanununun 20, 37 ve 38 

nci maddelerinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/714) 522 

2. — Vekâlet namı altında daimî olarak ta
yin ve izam edilen kumandanlara 15 Mayıs 
1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin 22 nci 
maddesine nazaran aile harcırahı itası icap edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi, (3/720) 522 

Sayfa 
3. — Ticaret Vekâletine tayin edilen Rahmi 

Beyin yerine diğer bir zatın inhitabı hakkında 
Memurin Muhakemat Heyeti Riyasetinden ge
len tezkere. (3/721) 522 

İntihaplar 522 
1. — Memurin Muhakemat Heyeti için bir 

âza intihabı. 522 

Mazbatalar 522 
1. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; 

Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında (4/294) numaralı 
takriri ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. 522 

2. — Bolu Mebusu Şükrü ve Antalya Me
busu Rasih Beylerin; Kazanç Kanununun 3 ncü 
maddesindeki (toptan emtia alım ve satımı ile 
iştigal edenler) ibaresinin tefsiri hakkında 
(4/395), (4/396) numaralı takrirleri ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 522 

3. — Malarya Mebusu Mahmut Nedim 
Beyin; 1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi 
gayesine kadar bilcümle matlubat ve düyunu 
hazinenin sureti mahsubuna dair olan Kanu
nun 6 nci maddesinin tefsiri hakkında (4/340) 
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numaralı takriri ye Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası. 522 

4. — Emvali gayri menkule tadilât komis
yonlarının sureti teşkili hakkında (1/928) numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbataları. - 522 

5. — İpek veya sunî ipekten maada mahlut 
mamulâtı lifiyeye mütedair Tarife Kanununun 
8 nci maddesine bir zeyl ilâvesi hakkında 
(1/699) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 522 

6. — İskân kanun lâyihası (1/812) ile De
nizli Mebusu Yusuf Beyin; aşairi seyyarenin 
sureti iskânı hakkında (2/61) numaralı teklifi 
kanunisi ve Dahiliye, İskân ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 522 

7. — Ebniye Kanununun bazı maddelerini 
muaddil 22 Nisan 1341 tarihli Kanun mucibin
ce belediyelerce verilen bonolar ile ashabı ta
rafından müzayede suretiyle iştira olunan ar
salar muamelâtından ferağ harcı istiyfa edilip 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında (3/653) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 522:524 

8. — Harekâtı Askeriye mıntıkasında bu
lunan zabitana aynen bir nefer tayini verilme
si hakkında (1/949) numaralı kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Milliye En
cümenleri mazbatalan. 524 

9. — Hariciye memurları harcırahı hak
kında (1/880) numaralı kanun lâyihası ve Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları. 524 

10. — Ziraat Vekâletine merbut bazı me-
kâtip ve müessesatın tarzı idareleri hakkında 
(1/943) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 524 

Takrirler 524 
1. — Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin; 

zabitanın sureti terfiine dair olan kanun lâyiha
sının müstacelen ve tercihan müzakeresi hak
kında takriri. 524 

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 
orman mahsulâtından alınacak vergi hakkında
ki kanun lâyihasının müstacelen ve tercihen 
müzakeresi hakkında takriri. 524 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; Er
meni suikast komiteleri tarafından şehit edilen 
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Osman Nuri Beyin pederine kaydı hayat şartiy-
le tahsis ve bilâhara katedilen maaşın iadeten 
tesviyesine dair takriri. 524 

4. — Çankırı Mebusu Talât Beyin; inşaatta 
kullanılan çakıl ve kum arabalarının beherin
den Ankara Vilâyeti Muhasebei Hususiyesince 
alman resmin men'i hakkında takriri. 525 

5. — Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin; 
Mücadele! Milliyeye iştirak etmeyen memurin 
hakkındaki kanunun tatbikatını teshil ve tesri 
için her vekâletin iptidaî ve ihzarî bir komis
yon teşkil etmesine dair takriri. 541:557 

6. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memurin 
hakkındaki Kanun mucibince teşekkül edecek 
olan heyetin 20 gün zarfında teşkiline dair 
takriri. 557 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 525 
1. — Ziraat Vekâletinin 1341 senesi bütçe-

I sine tahsisatı munzamına ilâvesi ve Maliye Ve
kâleti 1341 senesi bütçesinin masarifi gayri mel-
huze faslına altmış bin liralık tahsisat vazı hak
kında, (1/915), (1/931) numaralı iki kıta ka-

I nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (Sıra No. : 182) 525:564:566 

2. — Tabolunacak evrakı nakdiye masa
rifi için daha beşyüz bin liralık tahsisatı fev
kalâde itasına dair (1/961) numaralı kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. (Sıra No. : 202) 525:526,558:500 

3. — İdare Heyetinin, 1341 senesi Meclis 
I bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkında 

(2/566) numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 181) 526, 

573:575 
4. — 1341 senesi Maliye Vekâleti bütçesi

nin 49 ncu masarifi gayri melhuza faslına 
90 000 lira tahsisatı munzamma itasma dair 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası. (1/958) 526:527,561:563 

5. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun 11 nci maddesinin tadili hakkında (1/962) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvaze
nei Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra 
No. : 204) 527 

6. — Çekirge Kanununun tadili hakkında 
(1/620) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye ve Ziraat Encümenleri mazbatalan. 

I (Sıra No. : 170) 527:531,570:572 

— 520 — 
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Sayfa 
7. — Memaliki ecnebiyeden ipekböceği to

humu celp ve memlekete ithalinin men'i hak
kında. (1/891) numaralı kanun lâyihası ve Zi
raat ve Ticaret Encümenleri mazbataları. (Sura 
No. : 167) 531:533 

1. — ZAPTI SÂ 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 
107 NCl İÇTİMA 

24 . 5 . 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Müteaddit zevatın istiklâl madalyasiyle taltifleri 
hakkındaki Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
okunarak kabul olundu. Mütekiben Erzurum -Sarı
kamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları İdaresinin 1926 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? Aynen kabul edilmiştir. 

1. — Bazı nevakısın ikmali zımnında geri alınan 
istismar kanunu lâyihasının tekrar Meclise sevkedilip 

Teklifler 
1. — İdare Heyetinin, 19 Nisan 1341 tarihli Ka

nunun ikinci maddesinin tadili ve Büyük Millet Mec
lisi 1926 senesi bütçesinin müteferrika faslına tahsi-

Sayfa 
8. — Mücadele! milliyeye iştirak etmeyen 

ve mUlî hudut haricinde kalan memurini mül
kiye haklarında yapılacak muameleye dair 
(1/488) numaralı kanun lâyihası ve Dahfliye En
cümeni mazbatası. (Sıra No.: 191) 533:541,567:569 

K HULÂSASI 

bütçesi ile 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası müzakere edilerek heyeti umumiyeleri 
kabul edildi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleri ile kuşat; edilerek Ev

kaf ve Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdüriyeti 
Umumiyeleri 1926 senesi bütçeleri müzakere ve he
yeti umumiyeleri kabul olundu. 

Umumi İstihlâk Vergisinin ikinci maddesine bir 
fıkra tezyiline mütedair lâyihai kanuniye dahi mü
zakere ve kabul edildikten sonra Çarşamba günü iç
tima edilmek üzere celse tatil edildi. 

edilmeyeceğine dair Bolu Mebusu Nuh Zade Meh
met Hakkı Beyin şifahi sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

satı munzamma vazı hakkında iki adet teklifi kanu
nisi. (2/583) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i Müzakerat; Saat : 14,05 

REİS : Kâzım Paşa 

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

» 
REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 521 — 
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Tezkereler 
1. — Memurin Kanununun 20, 37, 378 nci mad

delerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/714) 
REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Vekâlet namı altında daimî olarak tayin ve 

izam edilen kumandanlara 15 Mayıs 1335 tarihli Har
cırah Kararnamesinin 22 nci maddesine nazaran aile 
harcırahı itası icap edip etmeyeceğinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi, (3/720) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

3. — Ticaret Vekâletine tayin edilen Rahmi Bey
in yerine diğer bir zatın intihabı hakkında Memurin 
Muhakemat Heyeti Riyasetinden gelen tezkere. (3/721) 

REİS — Okunacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyetimiz azasından olup bu kere Ticaret Vekâ

letine tayin olunan İzmir Mebusu Rahmi Beyin ye
rine diğer bir zatın intihabına müsaade buyrulma-
sını rica eylerim efendim. 

Heyet Reisi 
İstanbul Mebusu 

Hakkı Şinasi 

İntihaplar 
/. — Memurin Muhakemat Heyeti için bir âza 

intihabı. 
REİS — Efendim, Rahmi Beyin yerine diğer bir 

zat reyi hafi ile intihap edilecektir. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz. (Reyler toplandı) 

Mazbatalar 
1. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin, Mülkiye 

Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında (4/294) numaralı takriri ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Bolu Mebusu Şükrü ve Antalya Mebusu 
Rasih Beylerin, Kazanç Kanununun 3 ncü maddesin
deki (toptan emtia alım ve satımı ile iştigal edenler) 
ibaresinin tefsiri hakkında (4/395), 4/396) numaralı 
takrirleri ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
3. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin, 

1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi gayesine ka
dar bilcümle matlubat ve duyunu hazinenin sureti 
mahsubuna dair olan kanunun altıncı maddesinin tef
siri hakkında (4/340/ numaralı takriri ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

— 522 

Riyaseti Celileye 
1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi gayesi

ne kadar bilcümle matlubat ve düyunu hazinenin su
reti mahsubuna dair 459 ncu Kanunun 6 nci madde
sinin tefsiri istirhamım havi Malatya Mebusu Mah
mut Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel takriri En-
cümenimizce mütalaa ve tetkik olundu. 

Her sene Haziranın birinci gününün senei mali
yenin mebdei itibar edileceği kanunu ahirle kabul 
edilmiş ve aksine vaki herhangi bir iddia gayri va
rit ve mugayiri kanun olduğundan vaziyetin Maliye 
Vekâletinin bir tamimiyle ıslahı kabil olacağı mü-
talaasiyle Encümenimizce Riyaseti Celileye arzına ka
rar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Ordu 
İhsan Mehmet Recai 
Aza Aza 

Konya Ordu 
Mustafa Hamdi 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Emvali gayri menkule tadilât komisyonları
nın sureti teşkili hakkında (1/928) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
5. — İpek ve sunî ipekten maada mahlut mamu-

lâtı lifiyeye mütedair Tarife Kanununun 8 nci mad
desine bir zeyil ilâvesi hakkında (1/699) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — İskân Kanun lâyihası (1/812) île Denizli Me

busu Yusuf Beyin aşairi seyyarenin sureti iskânı hak
kında (2/61) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye, İs
kân ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

7 . — Ebniye Kanununun bazı maddelerini muad-
dil 22 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince belediye
lerce verilen bonolar ile ashabı tarafından müzayede 
suretile iştira olunan arsalar muamelâtından ferağ har
cı istiyfa edilip edilmeyeceğinin tefsiri hakkında 
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(3f653) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

İşbu kanunun bazı maddelerini muaddil 22 Nisan 
341 tarihti ye 642 numaralı kanun mucibince (beledi
yelerce verilen bonolarla ashabı tarafından müzayede 
suretiyle iştira olunan arsalar muamelâtından ferağ 
harcı istiyfası icap edip etmeyeceğinin tefsiri hakkın
da Başvekâletten varit ohıp 22 Nisan 1926 taıM He
yeti Umumiye içtimaında Dahiliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale buyurulan tezkere ve mer
butu Maliye Vekâleti tezkeresi Dahiliye Encümeni 
mazibatasiyle birlikte encümenimize tevdi kılınmakla 
Maliye ve Dahiliye Vekilleri Beyler hazır oldukları 
'halde tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye Vekaleti tezkeresinde 1340 senesinde Bo
yabat kasabasında vukubulan yangın esnasında muth-
terjk ohıp mahalli belediyesince Ebniye Kanununun 
bazı mevaddım muaddel 22 Nisan 1341 tarihli ve 642 
numaralı Kanun mucibince kıymeti hazıraları takdir 
ve sahibi evvellerine bono ita olunan 370 dükkân ar
sası tarla haline İfrağ ve parçalara ifraz olunarak mev
kii müzayedeye vazohınduğu halde ferağ harcı talep 
olunmamasından naşi bono sahiplerinin müzayedeye 
iştirak edemedikleri ve bu yüzden inşaat duçarı teeh
hür olduğu gibi Belediyenin vaziyeti maliyesinin bo
no bedellerini tediyeye müsait olmamasına mebni 
müşkülâtın tezayüt ettiği ve anifülarz kanunu 7 nci 
maddesinde bedelleri takdir ve bonolarla tediye edilen 
arsaların [Belediye emlâkinden madut olacağı ve bo
no sahiplerinin müzayedeye iştirak suretiyle arsa iş-
tiraleri halinde bonolarının nakil makamında kabul 
olunacağı muharrer olduğuna nazaran bu gibi mua
melâtın alelade ferağ mahiyetinde addiyle harç is
tiyfası lüzumu mütalâa olunabiKrse de kanunu mez-
fcurun tatbik olunmadığı yangın mahallerinde Ebni
ye Kanununa tevfikan Belediyece yangından mukad
dem mevcut olan yollar ile her arsamın şekli ve me
saha! sathiyesi tespit olunduktan sonra tarla haline 
ifrağı ile aldığı geniş yeni şekli gösterir haritai umu-
miyesi tersim edilerek arsaların vaziyeti kadhneleri 
nazarı dikkate alınmaksızın taksimat icra ve badet-
tesviye iktisap eylediği şekil ve miktar hududu mer'i 
olarak arsalar irae ve çaplar ita olunmakta olduğu 
ve şu suretle çapları verilen arsaların mevki ve şekli 
İle miktar ve hududu eski mahalle nazaran tebeddül 
eylemiş bulunduğu halde tapu dairelerince atik ma
halle ve sokak ve rakamı ebvap gösterilmeyip yalnız 

eski kaydındakj nevi muhafaza edilmek Suretiyle çap
ların ihtiva eylediği miktar ve hudut dercedilerek çap 
sahiplerine bilâ harç tebdilen tapu senedi verilmekte 
olup bu muamele ile muaddel kanun mucibince ya
pılacak muamele arasında farkın ancak ikinci mad
de! müzayedenin mevcudiyetinden ibaret olduğuna gö» 
re muameleye iştirak eden bono ashabının uhdesine 
(ihale edilecek olan arsaların müzayede bedelterimn 
bono miktarını musip kısmından ferağ harcı alınma
ması muvafıkı madelet olacağı mütalâa edilmekle be
raber keyfiyetin tefsire taalluku itibariyle Meclisi 
Âlîye arzına lüzum görüldüğü izah olunmakta ve Da
hiliye Encümeni mazbatasında da muaddel kanun mu
cibince muhterik mahallerdeki ebniye ardalarına mu
kabil belediyeler tarafından verilen bonolar, ashabı 
emlâkin arsaları makamına kaim bulunmakla bono 
ashabı tarafından bİlmüzayede alınacak arsaların bo
no kıymetine muadil miktarının ferağ harcına tabi 
tutulmayarak yalnız bono miktarını tecavüz eden be
deli müzayededen ferağ harcı istiyfa olunması muva
fık olacağı dermeyan kılınmaktadır. 

Bervechibalâ izahatı ve Ebniye Kanununun bazı 
maddelerini muaddil 22 Nisan 1341 tarihli Kanunun 
bonolar hakkındaki 6, 7, 8 nci maddeleri mündere-
catını nazarı dikkate alan encümenimiz, {Dahiliye En
cümeninin noktai nazarına iştirak ederek kanunu mez
kûr ahkâmına tabi tutulan yangın yerlerindeki arsa» 
lar ashabına Belediyelerce bono ita ve bonoların ye
ni bir plan mucibince tertip ve ifraz olunan arsalar 
müzayedesinde nakil makamında kabulül eski ve yeni 
arsalar arasında bono sahiplerinin hakkı! tasarrufları
na nakil ve temin maksadına müstenit yeni arsaların 
müzayedesi kıymet teadülünü muhafazaya matuf bir 
muameleden ibaret 'bulunmasına nazaran fbu kabil kıy
meti takdir edilerek mukabilinde bono verilen arsa» 
lardan bidayeten ferağ harcı alınmayacağı gibi inti-
haen bonolar ashabı tarafından bilmüzayede ahnacak 
yeni arsalardan da ferağ harcı alınmaması iktiza ede» 
ceği mütalâa kılınmış ve encümen bu hükmün yangm 
mahallerindeki arsalara ve bono kıymetleri maktanna 
hasrı muvafık görülerek Dahiliye Encümenince ihzar 
buyurulan tezkerei tefsiriyenin bu dairede cüzî tadil 
ile Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

23 Mayıs 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Aza Aza 
Zonguldak Diyarbekir 

Ragıp Şeref 
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Aza Aza 
Gaziantep İzmir 

Ahmet Remzi Ahmet Münir 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Fıkrai Tefsiriye 
Ebniye Kanununun bazı maddelerini muaddil 22 

Nisan 1341 tarihli Kanun mucibince harik mahalle-
rindeki arsalar ashabına verilen bonolarla müzayede
ye iştirak suretiyle alınan aynı mahallerdeki yeni plana 
göre tertip ve ifraz edilmiş arsalardan ferağ harcı 
istiyfa olunmaz. 

Ancak bedeli müzayede bono miktarını mütecaviz 
olursa fazlası harca tabidir. 

REİS — Efendim, Encümenin fıkrai tefsiriyesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

8. — Harekâtı askeriye mıntakasında bulunan za-
bitana aynen bir nefer tayini verilmesi hakkında 
(1/949) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
9. — Hariciye memurları hakkında Başvekâletten 

gelen (1/880) numarlaı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
10. — Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâtip ve 

müessesatın tarzı idareleri hakkında Başvekâletten ge
len (1/943) numaralı kanun lâyihası Ziraat ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Takrirler 
/. — Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin, zabıtanın 

sureti terfiine dair olan kanun lâyihasının müstace-
len ve tercihen müzakeresi hakkında takriri. 

REİS — Okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Bugünkü ruznamenin 26 ncı maddesindeki zabı
tanın sureti terfiine dair olan kanun lâyihasının ordu 
zabitanınm selâmeti terfiini müemmen olmasına, lü
zum ve ehemmiyetine binaen müstacelen ve tercihan 
müzakeresini teklif eylerim. 20.5.1926 

Erzincan 
Abdülhak 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, ruznamede bir, iki tahsisatı munzamına ka

nunu vardır. Bugün ayın 26'sıdır, ay başına 4 günü
müz kaldı. Bunların ikmâl edilmesi zaruri olduğun
dan, evvelbeevvel bunların müzakeresini Heyeti Ce-
lilenizden rica ederim, 

Ruznamede, Ziraat ve Maliye Vekâletleri bütçe
sine tahsisatı munzamma itasına dair lâyiha vardır. 
Sonra, Meclis için idare heyetince sevkedilen tahsi
satı munzamma maddei kanuniye'si var. Ondan son
ra, tabı olunacak evrakı nakdiye masarifi için tahsi
satı munzamma talebini havi bir lâyiha var, vaktin 
darlığına binaen ncaak intaç edilebilir, bunların biran 
evvel çıkarılmasını rica ederim. 

Bunlardan sonra rüfekayı muhteremenin arzu 
ettiği evrakı da müzakere etmekte bir mahzur yok
tur. Heyeti Celileden istirham ederim, bu tahsisatı 
munzammaları biran evvel çıkaralım. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyin bugün 
müzakeresini teklif ettiği lâyihaların diğerlerinden ev
vel müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi de Abdülhak Beyin bu takririni reye arz 
edeceğim. Kabul edildiği takdirde, tabiî müstaceliyet 
kararlarının sırasına göre o da sıraya girer. Yani 
müstacelen. ve tercihen müzakeresi kabul edilmiş bir 
çok lâyihalar vardır. Karar sırasına göre onların ni
hayetine bunu da koyarız. Hasan Beyin teklif etti
ğini bugün müzakere ederiz. Abdülhak Beyin tekli
fini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, or
man mahsulâtından alınacak vergi hakkındaki kanun 
lâyihasnıın müstacelen ve tercihan müzakeresi hak
kında takriri. 

REİS — Okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin 30 ncu maddesindeki orman mahsu
lâtından alınacak vergi hakkındaki lâyiha halk için 
bir çok müşkülâtı izale edeceğinden biran evvel müs
tacelen ve tercihan müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Ermeni 
suikast komiteleri tarafından şehit edilen Osman Nuri 
Beyin pederine kaydıhayat sartiyle tahsis ve bilâhara 
katedilen maaşının iadeten tesviyesine dair takriri. 

RflBİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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4. — Çankırı Mebusu Talât Beyin, inşaatta kulla
nılan çakıl ve kum arabalarının beherinden Ankara 

Vilâyeti Muhasebei Hususiyesince alınan resmin men'i 
hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin, bazı ne-
vakısının ikmali zımnında geri alınan istismar kanun 
lâyihasının tekrar Meclise sevk edilip edilmeyeceğine 
dair Ticaret Vekâletinden suali. 

TİCARET VEKİLİ RAHMİ BEY (İzmir) — Re. 
is Paşa Hazretleri, bu suali yeni aldık, müsaade bu-
yurulursa tetkik edeyim, birkaç gün sonra cevap ve
reyim. 

REİS — Müzakere edilecek utevadda geçiyoruz: 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

TİCARET VEKİLİ RAHMİ BEY (İzmir) — Efen
dim, ruznamede Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun bir maddesinin tadili hakkında teklifi kanuni var
dır. Bunun müstacelen ruznameye alınmasını rica edi
yorum. 

Sonra, Ziraat Vekâleti kanunları meyanında Çe
kirge Kanun lâyihasının tadili pek ehemmiyetlidir. 
(Bununla İpekböceği Tohumları Kanununun da müs-
tacelen ve tercihen müzakeresini -- tabiî Maliye Vekâ
letinin teklif ettikleri lâyihalar intaç olunduktan son
ra - rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Ticaret Vekili Beyin teklifini 
reyinize arz ediyorum... Kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

1. — Ziraat Vekâletinin 1341 senesi bütçesine tah
sisatı munzamma ilâvesi ve Maliye Vekâleti 1341 se
nesi bütçesinin masarifi gayri melhuza faslına 60 000.-
liralık tahsisat vazı hakkında (1/915), (1/931) numara
lı iki kıta kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (Sıra No. : 182) (*) 

REİS — Efendim; kanunun (heyeti umumliyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 
Maliye ve Ziraat Vekâletleri 1341 Senei Maliyesi 

Bütçelerine Tahsisatı Munzamma ve Fevkalâde 

İtasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Maliye Vekâletinin 1341 senei 

maliyesi bütçesinde «Muhtelit hakem mahkemeleriyle 
adliye müşavirlerinin maaş ve masrafı» namiyle ye-

(*) 182 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur.: 

iriden açılacak «K/56» faslına (60 000) lira tahsisatı 
fevkalâde vazolunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş. 
tur. 

İkinci Madde — Ziraat Vekâletinin 1341 şenel 
maliyesi bütçesinin (335) nci faslının beşinci «Zira
at ve zürraı teşvik ve gümrük resmi» maddesine 
'(480 898) lira tahsisatı munzamma ilâve ve mezkûr fa
sılda «1339 ve 1340 seneleri mevaddı müştaüe gümrük 
ve istihlâk rüsumu» namiyle yeniden açılacak altın
cı maddeye (119 102) lira tahsisatı fevkalâde vazolun
muştur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Maddeyi kabul edenler lütfen el kal. 
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler e] kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun! ahkâmmı ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

Efendim; Kanunun heyeti umumiyesjni tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler kırmızı rey istimal edecektir. 

2. — Tabolunacak evrakı nakdiye masarifi için 
daha beş yüz bin liralık tahsisatı fevkalâde itasına 
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dair (1/961) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 202) (1) 

(REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
İsteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Tabolunacak Evrakı Nakdiye Masarifi İçin 1341 
Maliye Bütçesinde Kuşat Edilen Faslı Mahsusa Beş 

Yüz Bin Lira Tahsisatı Munzamına İtasına Dair 
Kanun 

Birinci Madde — 30 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 
701 numaralı Kanun mucibince tabolunacak evrakı 
nakdiye masarifi umumiyesi için 1341 maliye bütçe
sinde açılan faslı mahsusa daha beş yüz bin lira tah
sisatı munzamma ita kılınmıştır. 

tşbu tahsisatı munzamma dahi Komisyon emrine 
avans olarak defaten tediye edilebilir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye vazediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

3. — İdare Heyetinin, Meclis bütçesine tahsisatı 
munzamma itası hakkında (2/566) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(Sıra No. : 181) (2) 

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. 

(1) 202 Sıra Sayılı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) 181 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Büyük Millet Meclisinin 1341 Senesi Bütçesine 
Tahsisatı Munzamma İtasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Büyük Millet Meclisi 1341 senesi 
bütçesinin birinci faslının ikinci aza tahsisatı madde
sine (7 200) lira tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Üçüncü Madde — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

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

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

4. — 1341 senei maliyesi Maliye bütçesinin 49 ncu 
masarifi gayri melhuza faslına 90 000 liralık tahsisatı 
munzamma itasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

Kanun No. : 

860 
13,5,1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1341/1925 senesi Maliye bütçesinin 49 ncu masa

rifi gayri melhuza fashna «doksan bin» lira tahsisatı 
munzamma itasına dair olup Maliye Vekâletince tan
zim edilmiş ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 Mayıs 1926 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti takdim olunmuştur. Mukte-
zasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyu-
rulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Nakliyatı askeriye için ciheti askeriyeye lüzumlu 

ohıp Şirketi Hayriye'de mevcut bulunan araba vapu
rundan istifade edilmesi için (30 000) ve Taksimidü-
yun heyetinin masarif atı için (40 000) ve Heyeti Ve-
kilece müttehaz 21, 23 Mart 1926 tarih ve (3302) ve 
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(3367) kararnameler mucibince Denildi, Tavas, Gar-
bikaraağaç kazalariyle Antalya havalisinde hareketi 
arzdan müteessir olanlara muavenet olmak üzere ve
rilmesi lâzımgelen (20 000) lira ki ceman (90 000) li
ranın evvelce teklif olunan (60 000) liraya zamimeten 
masarifi gayri melhuza faslına tahsisatı munzamına 
olarak istihsali zarurî görülmüş ve bu bapta tanzim 
olunan lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır. 

Kanun Lâyihası 

Madde 1. — 1341/1925 senesi Maliye bütçesinin 
49 ncu masarifi gayri melhuza faslına doksan bin lira 
tahsisatı munzamına vaz ve ita kılınmıştır. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunu icraya Maliye Vekili 
memurdur. 12.5.1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Haricîye Vekili 
Mehmet Cemil Dr. Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Ali Cenani İçtimaiye Vekili 

Riyaseti Celileye 
Nakliyatı askeriyede Şirketihayriye'nin araba va

purundan istifade edilmek üzere (30 000) ve Taksimi-
düyun heyetinin masarifi için (40 000) Denizli, Ta
vas, Garbikaraağaç kazaları ile Antalya havalisinde 
hareketi arzdan müteessir olanlara muavenet olmak 
üzere verilmesi lâzımgelen (20 000) lira ki cem'an 
(90 000) liranın 1341 senesi Maliye bütçesinin 49 ncu 
masarifi gayri melhuza faslına tahsisatı munzamma 
olarak ilâvesine dair Başvekâletten varit olup Heye
ti Umumiyenin 15.5.1926 tarihli içtimaında Encüme
nimize havale Duyurulan kanun lâyihası Maliye Ve
kili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Taksimidüyun heyeti masarifi ile hareketi arzdan 
müteessir olan bazı mahallere muavenet olmak üze
re verilmesi lâzımgelen mebaliğin itası zarurî görül
müş ve nakliyatı askeriye için tediyesi lâzım gelen 
mebaliğin Müdafaai Milliye Vekâletinin 1926 bütçe
sinin Nakliyat faslından tediyesi mümkün görülmüş 
olmakla teklif olunan lâyihai kanuniyenin (30 000) 

lira noksaniyle (60 000) lira olarak kabulü ve muad-
delen tanzim edilen lâyihai kanuniyenin Heyeti Umu-
miyeye takdimi karargir oldu. 26.5.1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir 
İsparta Gaziantep 

Mükerrem Ahmet Remzi 
İzmir Diyarbekir 

Ahmet Münir Cavit 
Zonguldak 

1341 Senesi Maliye Vekâleti Bütçesine 60 000 Lira 
Tahsisatı Munzamma İlâvesi Hakkında Kanun 

Madde 1. — 1341 senei maliyesi Maliye Vekâleti 
bütçesinin 49 ncu masarifi gayri melhuza faslına tah
sisatı munzamma olarak 60 000 lira Uâye olunmuş
tur. 

Madde 2 . — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. . 

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

REİS — Efendim; kanunun heyeti I umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kajdırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

1341 Senesi Maliye Vekâleti Bütçesine 60 000 Lira 
Tahsisatı Munzamma İlâvesi Hakkında Kanun 

Madde 1. — 1341 senei maliyesi Maliye Vekâ
leti bütçesinin 49 ncu masarifi gayri melhuza fashna 
tahsisatı munzamma olarak 60 000 lira ilâve olun
muştur. 

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

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

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

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

Efendim; kanunun heyeti umumiyesi tayini esami 
ile reye vazedilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

527 -



t : 108 26 . 5 . 1926 C : 1 

5. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 11 
nci maddesinin tadili hakkında (1/962) numaralı ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. (Sıra No. : 204) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteeyn var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun On 

Birinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun 
Birinci Madde — Türkiye Sanayi ve Maadin Ban

kası Kanununun onbirinci maddesi berveçhiati tadil 
edilmiştir : 

'Bankanın temettuatmdan evvel emirde sermayei ad
liyeye % 6 faiz tefrik ve zamıtıolunur. (Bakiye kalan te-
mettüü safinin yüzde 10'u İhtiyat akçasına, yüzde 10'u 
temettülü tahvilâta, yüzde 10'u da Meclisi İdare aza
sı ile memurin ve müstahdemine maaşları nispetinde 
verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis ve yüzde 70'i ser^ 
mayeye ilâve olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
ı(Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabu! etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — îşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Üçüncü Madde — işbu kanunun ahkâmım İcra
ya Ticaret Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen et 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaMırsın... Ka
bul edilmiştir. 

'Efendim; Kanunun heyeti umumiyesim* reyinize 
arz «diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Çekirge Kanununun tadili hakkında (1/620) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye ve Zi
raat encümenleri mazbataları. (Sıra No. : 170) (2) 

(REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etnıeyen-

(1) 204 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) 170 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur* 

I 1er lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Çekirge Kanunu 
Madde 1. — Müstevli olmayan mahallerde çekir

ge zuhur ettiği veya tohum bıraktığı meşhut oldu
ğu anda o civardaki kura muhtaran ve ihtiyar mec
lisleri azasiyle, muhtarı ve ihtiyar meclisi bulunma
yan çiftlik, oba, yaylak ve kışlak ve emsali mahaller 
sükkânı keyfiyeti derhal mahalli hükümete ihbar ve 
ınevaküni irae etmeye mecburdurlar. Efradı ahaliden 
biri tarafından haber verildiği ve Ihbaratı vakıanın 
sdıhatı tahakkuk ettiği takdirde muhbirin katettiği 
mesafe ve ihbarın derecei ehemmiyeti nazarı dik
kate alınarak komisyonu mahsusun tensibi ile çekir
ge tahsisatından beş yüz kuruştan nihayet bin kuru
şa kadar mükâfat verilir. 

Tohum bırakılmasını müteakip nihayet bir ay zar
fında ihbarı keyfiyet eden kura muhtaran ve ihtiyar 
meclisleri azası da aym mükâfata nail olurlar. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Çekirge zuhur eden veya tohumu 
görülen yerlerde mahallin en büyük mülkiye memu
runun riyaseti tahtında Ziraat Müdür veya memur
ları, ziraat odası reisi ve belediyeden müntehap iki 
azadan mürekkep olmak üzere teşekkül edecek ko
misyonlar talimatname! mahsusa ahkâmına tevfikan 

I muamelâtı muktaziyeyi ifa ile mükelleftir. 

I (Mevaddı atiyede gösterildiği veçhile amele ve çSft-
I lerin şevki için komisyonca sevkolunacak jandarma, 

zabitan ve efradının ademi kifayeti takdirinde civar 
kıtaatı nizamiye zabitan ve efradından lüzumu kadar 
muvakkaten istihdam edilir. Mezkûr komisyon azası 
meyanında memur olmayanlara beher içtima için ve
rilecek ücret Ziraat Vekâletince takdir ve çekirge tah
sisatından tesviye olunur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Çekirge tohumlan gömülmüş olan 
mahallerin tarik mükellefiyetini ifa edecek olan aha
lisi kendi hududu dahilindeki o gibi mahalleri kendi 
çiftleri ile meccanen sürmeye ve kazmaya ve çekirge 
sürfelerini itlaf ve levazımı itlâfiyeyi kendi vesaiti 
ile icap eden mahallere nakletmeye mecburdur. Çekjr-

I genin gerek tohum ve gerek sürfe halinde itlafı için 
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sevkolunacak eşhasın sinni mükellefiyeti 15 yaşından 
itibar olunur ve Kanunu Cezanın kırkıncı maddei ka
imesi nazarı dikkate alınarak mükellefine terettüp ede
cek ceza ona göre tayin edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen e] kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

lerde çekirge, köy, çiftlik vesaire arazisinde olsa bile 
o gibi mahallerdeki mükellef ve gayrimükellef aha
liye komisyonca takdir olunacak miktarda yevmiye 
verilir. Vesaiti nakliyesi kâfi olmayan mahallerde le^ 
yazımı itlâfiyenin nakli için ücretle vesait tedarik 
olunur. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bir köy, çiftlik, oba ve yaylak kış
lak ve emsali arazisinde istimal olunan alât ve leva
zımı itlâfiyenin hüsnü muhafazasından o köy ahalisi 
mesul olup zıya ve tahribat vukuunda müştereken 
tazmin ile mükelleftirler. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka-> 
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu Kanunun ahkâmına tevfikan 
çekirge ve tohumunun imha ve itlafı için köyler ve-
saireye azimet edecek olan memurini muvazzafa ve 
muvakkate ile komisyon azasına harcırah kararname
si mucibince verilmesi lâzım gelen yevmiye, veya har
cırah ve memurini muvakkate ücuratı ve ambar ve 
depo bedeli icarı ve bilumum masarifi muktaziye, ta
limatnamesi mucibince mal sandıklarından tesviye 
olunur. Şu kadar ki, çekirge itlafı için dolaştıkları yer
ler hududu memuriyetleri dahilinde olsa bile memu
rini fenniye ve mülkiye ve jandarma zabitan ve ne-
reradına ve indeîhace istihdam olunacak zabitan ve 
efradı nizamiyeye dahi harcırah veya yevmiye ita kı
lınır. 

REÎS — Söz isteyen var mı? '(Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Birinci maddede mükellef tutulan 
muhtaran ve ihtiyar meclisleri azasiyle muhtarı ve 
İhtiyar meclisi bulunmayan çiftlik, oba, yaylak, kış
lak ve emsali mahaller sükkânı ihbar vazifesini va
kit ve zamaniyle ifa etmedikleri takdirde bin beşer 
yüz kuruş, üçüncü ve dördüncü maddeler mucibince 
tohum ve çekirge itlafiyle mükellef efradı ahali da
vet vukuunda icabet ve ifayı mükellefiyet eylemedik-
leri ve dördüncü ve beşinci maddeler mucibince hü
kümetçe görülen lüzumu kati üzerine ücret mukabi
linde sevk olunacaklar ifayı hizmetten imtina eyledik
leri halde beşer yüz kuruş cezayı nakdî istiyfasiyle tec
ziye olunurlar. 

İşbu cezayı nakdiye vilâyet, kaza ve nahiye mer
kezlerinde belediye meclisleri ve belediyesi olmayan 

Madde 4. — Çekirge tohumları pek külliyetli olan 
bir köy ahalisinin kendi hududu dahilinde tohum 
bırakılmış olan mahalleri tamamen sürmeye ve sür-
feleri itlafa yetişemeyecekleri tebeyyün ederse iki saat 
mesafe dahilindeki karyeler ile çiftlik, oba ve yaylak 
ve kışlak ve emsali mahaller ahalii mükellefesi çiftle-
riyle beraber ol mahallere sevk olunmak sürmeye ve 
sürfeleri itilâf etmeye mecburdurlar. Ahalinin sevk 
olunacağı mahaller ile sürecekleri arazi miktarı ko
misyonu mahsusunca takdir olunur. Levazımı itlâfi-
ye nakli mükellefiyeti indelicap dört saatlik mesafeye 
kadar iblâğ olunur. Komisyonu mahsuslarınca kura 
çiftlik oba vesaire ahalisi her ne suret ve miktar ile 
mükellef tutulmuş iseler şehir ve kasaba ahalisi de o 
miktar ile mükelleftirler. Şayet çekirge sürfelerinin 
'bulundukları mahallin muhitinde ve iki saatlik mesa
fe dahilinde meskûn bulunmaz veyahut çekirge pek 
ziyade tekessür ederek iki saatlik mesafe dahilindeki 
kura vesaire ahalii mükellefesiyle defi mazarratına 
imkân olmadığına çekirge komisyonunca kanaat ha
sıl olursa daha uzak mahallerden ahali sevk olunur. 

Ancak bu suretle sevkedilecek mükellefine komis
yonlarca takdir olunacak miktarda yevmiye verilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

İHSAN BEY (Ankara) — Gerek bu maddede, ge
rek diğer maddelerde kariye ve kura diye tabirler 
var. Halbuki, şimdiye kadar kariye ve kura tabiri 
yoktur. Kanunu mahsusla köy unvanı kabul edil
miştir. Bunların da köy olarak tashih edilmesi lâzım
dır. 

AI İ RIZA BEY (Mardin) — Muvafıktır efen
dim. 

REİS — «Kariye» ve «köy» diyeceğiz. Diğer 
maddelerde de bu suretle tashihat yapacağız. O su
retle tashih edeceğiz. Başka mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır-
sn... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Afatı semaviyeden mütevellit ve kıh-
tu gala dolayısiyle amelei mükellefenin maişetsizHk-
ten çalışamayacağı tahakkuk ve takarrür eden mahal-
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nahiyelerde veya çiftlik, oba vesairede mensup olduk
ları köy ihtiyar meclisleri tarafından hükmolunur. İş
bu cezayı nakdiyi vermekten imtina edenlerden ce
zanın tahsili hakkında «belediye ve ihtiyar meclisle
rince tanzim olunacak mazbata en büyük mülkiye 
memurunun işareti tahririyesiyle lieclittenfiz müddei
umumiye tevdi ve cezayı nakdî derhal hapse tahvil 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var rai? 

IEYÜP SABRI BEY (Konya) — Paşa hazretleri; 
(cezayi nakdiler resen müddeiumumilikçe hapse tah
vil olunur şeklinde) tabirini teklif ediyorum. 

REİS — Tahrirî teklif yapmak lâzımdır. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY <Bozok) — Reis Paşa, 

lütfen madde bir daha okunsun. 
(Sekizinci madde tekrar okundu) 

ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Paşam; 1 500 
kuruş hafif cezadır. Hafif cezayi nakdi demek lâzım
dır. Sonra Kanunu Cezanın tatbikatı dolayısiyle müd
deiumumiler bunu resen yaparlar. Eski usulde olduğu 
gibi mülkiye memurunun işareti tahririyesine lüzum 
yoktur. 

REİS — Evet efendim; bunun için esasen bir ta
dil teklifi vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) -r- Madde doğ
rudur Paşa Hazretleri; bu heyeti idarelim mercii, ida
re âmiridir. İdare âmiri kendinin alâkadar olduğu bir 
muameleyi müddeiumumiye tevdi etmezse müddeiu
mumi bey nereden haberdar olacak? 

ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Paşanı; mad
deyi lütfen Adliye Encümenine verin. 

ALI RIZA BEY (Mardin) — Pasa Hazretleri, 
Ziraat Encümeni Adliye Encümeninin teklifini tadil 
etmemiştir. Onun maddesini aynen kabul etmiştir. 
Lâyiha evvelce Adliye Encümenine gitmişti. Adliye 
Encümeni yalnız birinci maddeyi tadil etmiştir. Diğer
lerini tadil etmemiştir. Binaenaleyh ceza hususunda 
Ziraat Encümeni, Adliye Encümeninin esasatı üze
rinde tadilât yapmamıştır. 

(REİS — Lâyiha Adliye Encümeninden geçmiştir. 
Encümene iadesi talep edilemez. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Evet, lâyiha, 
esasen Adliye Encümenime uğramış ve Ziraat Encü
meni Adliye Encümeninin noktai nazarını kabul et
miş. 

ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Cezayi nak
dînin tadiline müteallik Hasım varsa, Adliye Encüme
nine gitmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim; Ziraat Encümeninin yaptığı 
maddeye Adliye Encümeni itiraz ediyor mu? 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, ta
dil teklifi okunsun. 

Riyaseti Cehleye 
«Cezayi nakdiler resen müddeiumumilikçe hapse 

tahvil olunur» şeklinde tâdilini teklif ederim. 
Konya 

(Eyüp Sabri 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Ziraat Encümeni bu
nu kabul eder efendim. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Efendim; müd
deiumumilerin, bu baptaki cezayi nakdileri resen hap
se tahvil edecekleri hakkında arkadaşlarımızdan bir 
zâtın takriri var. Bu bapta bir kaidei umumiye vardır. 

Müddeiumumiler doğrudan doğruya belediyelerin 
verdikleri bu kabil cezayi nakdileri hapse tahvil ede
cektir diyor. Kaç kuruş ıbir gün hapse mukabil ola
caktır? Bunda sarahat yoktur. (Muayyendir sesleri) 
O halde müddeiumumilerin resen hapse tahvil etme
si zaten kaidei umumiyedir. Bunu yazmaya lüzum 
yoktur. 

'MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Kaidei umumi
ye değil. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Evet, müddei
umumiler belediyelerden verilecek olan cezayi nakdi
leri hapse tahvil eder. Kaidei umumiyedir. Burada bir 
kayıt lâzımdır. Herhalde şu kadar kuruş için bir gün 
olmak üzere veyahut kaide! umumiyeye tevfikan den
mek lâzım gelir. Çünkü, tereddüdü mucip olur. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, ne 
kadar cezayi nakdinin kaç gün hapse 'bedel olduğu 
zaten kaidei umumiye olarak malumdur. Ancak müd
deiumumilerin her cezayı nakdiyi hapse tahvil ede-
bilmeleri kaidei esasiye değildir. Belediyeler istisna
idir. Bunda da 'bu kaidei istisnaiye vazediliyor. Yoksa 
herhangi bir cezayi nakdiyi müddeiumumilerin hapse 
tahvil etmek salâhiyeti bizatihi yoktur. Binaenaleyh 
Sadık Beyin İddiası değil, takrir doğrudur. 

REİS — Efendim; zaten bu takrirdeki metni En
cümen kabul ve maddeye koydu. (Reye sesleri) 

'Efendim, maddeyi bu suretle reyinize arz ediyo
rum, kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Madde 9. — işbu kanunun suveri tatbikiyesi hak
kında Ziraat Vekâletince bir talimatname tanzim olu
nur. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim; bu 
madde fazladır. Her kanunun tatbiki hakkında alt 
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olduğu vekâlet "bir telhnatnmne yapar, bendeniz bu 
maddenin tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, maddenin tayyı teklif oflunu-
yor> 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Muvafık
tır efendim, zaten yapılmasına mam' yoktur ki bu mad
de konsun. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Tayyı kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9 . - 7 Mart 1332 tarihli Çekirge Kanunu 
mülgadır. 

REİS — Efendim; maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Müdafaai Milliye, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Ziraat 
Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami fle re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Memurin Muhakemat Heyeti için yapılan inti
haba ait ârâyı tasnif etmek için kur'a çekeceğiz. (Ri-
fat Bey (Çankırı), Ragıp (Bey (Zonguldak), Eyüp Sabrı 
Bey (Konya), tasnifi ârâya memur edilmişlerdir.) 

7. — Memaliki ecnebiyeden ipekböceği tohumu 
celp ve memlekete ithalinin men'i hakkında (1/891) 
numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Ticaret encü
menleri mazbataları. (Sıra No. : 167) (1) 

REİS — Efendim, ipekböceği tohumu yetiştirmek 
vesaire hakkındaki kanunun heyeti umumiyesî hak
kında söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kâ bul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İpekböceği Tohumu Yetiştirilmesi, Muayene ve 
Satılması Hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye dahilinde ipekböceği tohu
mu yetiştirilmesi veya yetiştirilip satılması, bümtiba-
dele veya meccanen verilmesi veya muayenesi Ziraat 
Vekâletinden mezuniyet istihsaline mütevakkıf olup 

(7) 167 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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İşbu muamelat mezkûr Vekâletin her daim teftiş ve 
murakabesi altındadır. 

REİS — Efendimi, madde hakkında söz isteyen 
var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikrolunan mezu
niyet ancak Türkiye veya ecnebi ipekböcekçilik veya 
ziraat mekteplerinden bâşahadetname neşet edip ko
misyonu mahsus huzurunda ispatı liyakat eyleyenlere 
jta olunur. 

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

Madde 3. — Bu Kanunun neşrinden mukaddem 
ipekböceği tohumu yetiştiren eşhas veya müessese mu% 
dürterinin hamil oldukları şahadetnamelerini iki sene 
zarfında Komisyonu mahsusa tasdik ettirmeleri mec
buridir. 

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

Madde 4. — Türkiye'de pastör yani kese usulün
den gayrı bir tarzda ipekböceği tohumu istihsali mem
nudur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — İpekböceği tohumu yetiştirmek üze
re böcekçilik edecek olanların veya ikinci maddede 
zikrolunan müessese müdürlerinin her sine nisan ip
tidasına kadar şahadetnamelerinin nev'i, tarih ve nu
marasını ve açacakları tohum miktarını ve kümden 
ve nereden aldıklarım ve böcekhanelerinin adresleri
ni müş'ir bir beyanname tanzim edip, mahallin ziraat 
müdür veya memurlarına vermeleri ve memuriyeti 
mezkûreden birer ilmühaber almaları meşruttur. To
humculara koza satmak isteyenler dahi aynı mecburi
yete tabidirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kdbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İhtiyacatı zatiyesi için tohum istih
sal edenler yukarıda zikrolunan mevad ahkâmından 
müstesnadırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler e! kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Ziraat müdür veya memurluğunca 
tescil edilip beyanname almamış olanlardan alman ko
zalardan tohum istihsal ve füruhtu memnudur. , 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 8. — Tohumcular, kelebeklerin muayenesi
ne nerede ve ne tarihte başlayacaklarım 15 gün evvel 
ziraat müdür veya memurlarına bildirmeye mecbur
durlar. 

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

Madde 9. — İstihsal olunan tohumların satılığa 
çıkanlabilmeleri veya herhangi bir suretle ita edile
bilmeleri için 25 gramdan ibaret birer onsluk delikli 
kutular içerisine vazohınmaları lâzımdır. 

İBu kutular üzerlerine de tohumu nev'i, siklet ve 
evsafı ile müstahsilinin ismi ve adresi, alâmeti farika
sı vazorunur. 

Harice ihraç olunacak kutular muhteviyatının yir
mi beşer gramlıktan aşağı veya ellişer grama kadar 
olmak üzere yukarı olabilmesi caizdir. 

Her bir kutu üzerine yirmibeş grama kadar Zi
raat Vekâleti tarafından bir kuruş mukabilinde bir 
bandrol ilsak olunur. Yirmi beş gramdan fazlası için 
ayrıca bir bandrol daha yapıştırılır. Her sene şubatın 
sonuncu akşamına kadar bandrolların kutular üzerine 
ilsakı ameliyatının ikmali mecburidir. 

REİS -^ Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 1(K — Mezuniyet istihsal ve beyanname 
alan eşhasın böcekhanelerinde baygınlık ve. karataban 
hastalığının mevcudiyeti fennen tahakkuk ettikte o 
mahal kozalarından tohum istihsali menedilir. 

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

Madde 11. — Memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye 
her ne nam tahtında olursa olsun ipekböceği tohumu 
ithali memnudur. 

Ziraat Vekâletince görülecek lüzuma mebni mema
liki ecnebiyeden celp ve ithal edilecek olan ipekböceği 
tohumları bu kayıttan müstesnadırlar. 

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

Madde 12. -— Ziraat Vekâletince münasip görülen 
mahallerde ınıntakanın ihtiyacına kifayet edecek mik
tarda dut fidanlıkları ihdas olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul edil
miştir. 

Madde 13. — Mahalli Ziraat müdür veya memur
larının inhası üzerine beş yaşına dahil olmuş beher 40(0; 

dikil dut ağacı için yalnız bir defaya mahsus olmak 
üzere Ziraat Vekâletince yüz lira mükâfat ita olunur. 
Şu kadar ki bir zata verilen mükâfatın yekûnu 50ı0 li
rayı tecavüz etmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul ediî-
mıiştir... 

Madde 14. — Müçtemi bir halde ve asgari 10ı dö
nüm miktarında yeniden ihdas olunan dut bahçeleri 
tarihi ihdasından itibaren on sene müddetle arazi ver
gisinden muaftırlar. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madidte 15. — Senevi iki bin kilo yaş koza «istihsal 
eyleyen, eşhas ile ipeklböcekçilk kooperatif veya şir
ketlerine, mecmu bedeli biner lirayı tecavüz etmemek 
sariliyle, Ziraat Vekâleti tarafından alât ve edevat ve 
levazımı fenniye ita oîulnur. Miktarı istihsaiât san iki 
semenin vasatisine göre tayin ve takdir edilir. 

Alât ve edevatı sairenin tevdiimden itibaren beş se
ne zarfında hüsnü istimal eyleyenlere alât ve levazımı 
mezkure kati olarak terk ve tahsis kılınır. 

REÎS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen et kaldırsın... Kaibul edil-
miîştir. 

Madde 16. — Ziraat Vekâleti tarafından dahil ve 
hariçten tedarik ve celp olunan ipekböceği tohumları
nın tohumculara iberayı jgüah ve teşvik meccanen tev
zii caizdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler Bütfen el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 17. — Ziraat Vekâleti münasip gördüğü ma
hallerde ipekböceği tohumlarının kışlakları olmak üze
re soğuk hava mahzenleri inşa ve idare eder. Bu mah
zenlerde üç ay müddetle tohumcular veya tohum tica
retiyle iştigal edenler tohumlarım meccanin (muhafa
zaya mecburdurlar. Kışlatılan tohum kutuları üzer
lerine Ziraat Vekâletince ayrıca bir etiket yapıştırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 18. — İpekböceği hastalığı zuhur eden ma
hallerde Ziraat Vekâletince tamime n veya ilân sure
tiyle tavsiye edilecek olan tedabiri f enniyeyi böcek bes
leyenler tamiamen tatbika mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler Eütfen el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul edil
miştir. 
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Madde 19. —İpekböceği besleyenler her sene niha
yet AğusîcsiHi «nbeşine kadar açmış oldukları tohum
ların miktar, nevi ve mahreçîerSyîe istihsal eyledikleri 
y'aş koza ! miktarını ;ve bu kozaların rengini ve beher 
onsdan alınacak miktarı ve nerede ye kaça sattıklarını 
vesair maîûmaltı Ihisayiiyeyi kendilerine tevzi edilen cet
vel mucibiınce imîâ ve mahalli ziraat müdür veya me
murluklarına te vdi-ve irsale mecburdurlar. 

REİS— Maddeyi Ikaibul edenler litfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 201 — Bu kanunun mevad ve ahkâmına 
mugayir olarak tohum istihsal edenlerin yerlerinde 
veya sattıkları mahallerde tutulan tohumlar bir kıta 
zabıt varakaları tanzim edilerek zap ve müsadere olu
nurlar. İkisi İdare Heyeti azasından ve biri Ziraat 
müdür veya memur veya İpekböceği Müfetişinden îba-
ret olmak üzere üç zattan müteşekkil komisyon hu
zurunda bu gibi tohumlar ihrak edildiği gibi müstah
silleri de birinci defasında mezkûr komisyon marife
tiyle ve gayri kabili temyiz olmak şartıyle yüz liradan 
beşyiiz liraya kadar ve tekerrürü halinde ise 'iki misli 
ceza ile tecziye olunurlar. İşbu cezanın nısfı muhbi
rine ita olunur. 

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

Madde 2*1. — Ziraat Vekâletince münasip gö
rülen mahallerde numune böcekhaneleriyle bir adet 
îpekböceği lâboratuvarı inşa ve berveçhiati kadro 
mucibince de mezkûr müesseseler idare olunur. 

Lâboratuvar Kadrosu 
A — 1 Miidir 

2 Asistan 
Miktan kifayede müstahdemin 

İB — Numune bocekhanesi kadrosu 
1 Müdir 
1 Muallim 

Mikdarı kifayede müstahdemin 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 22. — Müessesatı hususiye vesaireyi teftiş 
ve murakabe etmek üzere münasip miktarda ipekbö
ceği müfettişleri tayin ve istihdamına Ziraat Vekâleti 
mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — İşbu kanunun ahkâmının suveri tat-
blktyesi İçin Ziraat Vekâletince bir talimatname tan
zim kılınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın». Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 10 Mayıs 1322 tarihli nizamname 
mülgadır. 

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

Madde 25. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Efendim; Encümen bu yirmi beşinci 
maddeye takaddüm etmek üzere kanunun ne za
mandan muteber olacağına dair bir madde ilâve et
meyecek mi? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Unutulmuştur efen
dim, Yirmi beşinci madde, işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir, olacaktır. 

REİS — O halde yirmi beşinci madde olarak (İş
bu kanun tarihi neşrinden muteberdir.) 25 rici mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Ziraat, Maliye, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Efendim, 26 ncı maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir* 

Efendim, kanunun heyeti umuniiyesi tayini esami 
ile reyinize arz edilecektir. Kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler kırmızı verecektir. 

Memurin muhakemat Heyeti azalıgı için yapılan 
intihap neticesini tebliğ ediyorum. Reye (149) zat iş
tirak etmiştir. Muamele tamamdır. Talât Bey "(Arda
han) (140), Mustafa Bey (Konya) (1), Osman Nuri 
Bey (Bursa (1), Ata Bey (Niğde) (1), Emin Bey (İçel) 
(1) HaMt Bey (Niğde) (1), Ahmet Hilmi I Bey (Kayse
ri) (1), 3 de boş rey vardır. Şu halde Talât Bey (Ar
dahan), (140) reyle intihap olunmuştur. 

5. — Mücadelei Milliyeye iştirak etnieyen ve mil
li hudut haricinde kalan memurin mülkiye hakların
da yapılacak muameleye dair (1/488, numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (Sıra No. : 
191) (1) 

(1) 191 Sıra No. lu Matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

— 533 — 
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REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
halikında söz isteyen var mı? maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Mücahedei Milliyeye iştirak eden ve etmeyen memu

rin hakkında Kanun 

Birinci Madde — 14 Safer 1342 ve 25 Eylül 1339 
tarihli kanunun haricinde kalan memur ve mazuller-
den herhangi bir suretle milli hareket aleyhindeki 
teşkilâta dahil olduklarına veya bu teşkilâtı tertip ve 
icra ettiklerine veya bu yolda münferiden veya müc-
temian çalıştıklarına ikinci maddede zîkrolunan He
yeti mahsusaca karar verilenler bir daha devlet hiz
metinde İstihdam olunmazlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddede (Heyeti mahsusaca karar verilenler) denil
miş ve bununla iktifa edilmiştir. Gerçi karar ver
mek için mutlaka tetkik ve tahkik eltmek lâzımdır. 
Fakat buraya bîr kayıt ilâvesi ile bu noktanın teyidine 
lüzum görürüm. Onun için bir takrir takdim edece
ğim. Heyeti mahsusaca lâzım gelen tahkikat icra ve 
talep vukuunda müdafalan İstîma olunduktan sonra, 
fıkrasının ilâvesini rica edeceğim. (O sesleri) 

Efendim, zannediyorum ki, müdafaa gibi en fcud-
«i bir hakkı istimal ettirmemek için bir sebep yoktur. 
Heyeti mahsusa karar Vermekte serbesttir. Tahkikatını 
icra edecektir. Fakat hiç dinlemeden doğrudan doğ
ruya kendi hükümlerini kendileri verecek olurlarsa 
pek mümkündür ki ileride muhtemel haksızlıklar ola
bilir ve yine Meclisi Âliye gelir. Nitekim daha geçen 
gün Müdafaaî Milliye Encümeninin burada mevzuba
his ettiği bir mazbata vardır. Bursa'daki heyeti mah
susa evvelâ beraat ettiriyor, sonra mahkûm ediyor 
veya evvelâ mahkûm ediyor, sonra beraat ettiriyor
du. "" 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ İBRAHİM BEY (Kocaeli) — 
Ademi mes'uliyet?... 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Veyahut 
ademi mes'uliyet kararı veriyordu. Binaenaleyh böy
le birbirini tutmayan neticeler tevlit edebilir. Onun 
için alâkadarlar kim ise onların talebi vuku bulması
na muallak olarak müdafaalarını istima etmek zaru
ri olur. Bunu kabulden başka bir tarzı hal yoktur ka-
naatındayım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu maddede kanunun haricinde kalan memur ve ma-
zullerden teşkilâta dahil olanlar badema devlet me* 
muriyetinde kullanılmıyacak, diyor, ya memur ve 

mazul değil de bir şahıs ise bundan sonra devlet hiz
metine girebilecek mi? Yani o fert bu gibi teşkilâta 
girmiş de hiç bir memuriyet kabul etmemiş ise bu 
şahıs memur olabilecek mi? Şüphesiz olamıyacaktır. 
Binaenaleyh bendenizce burada bir noksan vardır. 
Yaîmz memur ve mazuie hasretmemelidir. (Şahıs da 
ithal edilmelidir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler; bendenizin 
kanaatimce Hakkı Tarık Beyin teklifleri muvafık de
ğildir. Çünkü; evvelce bir kanun mevcuttur. Kanun 
ise mutlaktır. Bursa'da teşekkül eden heyet tarafın
dan tahkikat yapılıp onların verdiği karar mucibince 
hizmeti askeriyeden çıkarılmışlardır. Askeriye hak
kında başka muamele yapılsın ve şimdiye kadar bilu
mum zabitamn bu suretle vazifelerine nihayet veril
sin. Sonra teşkilât aleyhinde bulunanlar ve kuvayı 
milliyeye iştirak etmeyen memurlar hakkında başka 
türlü muamele yapılsın, bu muvafık olamaz. O ka
nunu tadil edip makabiline de teşmil edersek muva
fık olabilir. Yoksa askerlerin hizmeti askeriyelerine 
başka türlü hitam verilsin, çıkarılsın, memurlardan 
kuvayı milliye aleyhine çalışanların müdafaaları isti
ma edilsin, bu kat'iyyen muvafık değildir. Eski kanun 
tadil ve makabiline teşmil edilirse olabilir. Yoksa as
keriye hakkında ayrı, mülkiye hakkında ayn mua
mele yapılmak doğru değildir. Binaenaleyh Hakkı 
Tarık Beyin teklifleri bendenizce gayrı varittir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim, En
cümen ne gibi ef'al ve harekâttı, harekâtı milliye 
aleyhinde bir cürüm telâkki etmiştir? Sonra ne gibi 
teşekküller harekâtı milliyenin aleyhinde itibar ve ka
bul edilmiştir? Maddedeki bu umumî tabirler, zanne
diyorum ki; bir çok karışıklıklara meydan verecek
tir. Bunları tâyin ve takdir için de gayet müsait şe
rait vardır. Malumu âliniz, büyük zaferi müteakip 
evvelki Meclis İstanbul'da kalan ve sonra bizim ida
remize intikal eden memurine verilmek üzere (3,5) 
milyon liralık bir tahsisat kabul etmişti. O kanunda 
(caizülistihdam) tabirini kullanmıştı. 

Bunun üzerine o vakitki Heyeti Vekile bir karar
name kabul etti. Bunlar da caizülistihdam olanları 
tespit etti. Bunda takriben şu kayıtlar vardı: 

(1) - Kuvayı inzibatiyeye fiilen iştirak edenler, 
(2) - Kızıl hançerciler, (3) - Nigehbancılar, (4) •* 
Hürriyet ve itilâf merkezi umumiyesine İstanbul iş
galinden sonra iştirak edenler, (5) - İngiliz muhipler 
cemiyetine dahil olanlar, (6) -. Anzavur çetesine da
hil olanlar, (7) - Etemin isyanından - ki bu isyan ta
rihi resmen muayyendir « isyanından sonra o teşkllâ-



t İ 108 26 . 5 . 1926 C : 1 

tat dafaU olanlar, (8) * Ferit Paşa kabinesinde bilfiil 
nazırlık etmiş olanlar, bunlar umumiyet itibariyle 6 
zdıhan kabul edilen Heyeti Vekile kararnameleri me
yamnda mevcuttur. Sonra isim üzerinde tasrih ettiği 
bir kayıt daha vardır ki o da hafiyelik, casusluk Ana
dolu hareketine bariz bir surette aleyhtar vaziyet 
alanlar Vilâyetin tahkik ve tetkikinden sonra verece
ği kararla caizül istihdam olmayanlar meyamnda idi: 
Sonra bunları tespit ederken" bir kaç noktayı daha1 

nazari dikkate almak lâzım gelir. Anadoluda bilfiil 
vazife başında iken vazifesini terk ve firar edip gi
den memurlar, sonra Anadolu harekâtı aleyhindeki 
fetvalara, Anadolu mücahedesini bâgi addeden fet
valara imza atanlar var. Bunlar ne olacak? Sonra ih
tisaslarından istifade için Anadöhıya davet edilmiş,' 
kabul etmemiş, gelmemişler var. - Sonradan kabul 
edilmişler « edilmemişler o başka •= bunlar ne olacak? 
Dahilî isyanlara iştirak edenler var. Bundan sonra/ 
bu gibi mahzurları haiz olan bazı kimseler memur 
olabilecek midir? (Olamaz sesleri). Halbuki bu gibi
lerin memuriyete alınmaması için memur olabilmek 
şeraiti meyamnda mevcut kayıtlarda böyle bir şey 
yoktur. Böyle bir kaydın tespiti lâzımdır. Sonra efen
dim, Belediye vazaifinde müstahdem kimseler Memu
rin Kanununa tâbi olduklarına göre memurini dev
let meyamnda mıdır, değil midir? (Tabiî sesleri). En
cümen bunları tasrih ederse iyi olur. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, Re-
cap ZüMü Beyefendinin ifadelerinden anlaşıldığı ceç-
hile mevzu çok mühimdir. Kanun bir çok kimselerin1 

hukuku tahliyesi ile hâl ve istikbaliyle alâkadar bir 
kanundur. Lâyiha Dahiliye Encümeninden müşterek 
bîr Encümene havale edilmişti. Müşterek Encümen,' 
Iayikîyle tetkikat yaparak, muhtemelâtı ve ne gibi 
ızefvaıliın bu (kanunun çerçevesi dıaMIGnde gireceği tes-' 
pBt edecefÜi. Halbuki Müşterek encümen henüz lâ-
yüci veçhile tetkikat yapmadan, Lşlenmüş bir lâyiha 
İhzar etmeden Jbîr taikıiİrie bu lâylihaı karnım'ye Me®-' 
lîisten resen ruznameye alınmıştır, öyle zanniederSmî 
İki; bu surette bir kanun ısdar etnıe*k her halde çok 
tehlikeli ve çolk mühim vaziyetler İhdas edebilecek
t i 

OfcECİP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — OrdudaMîer 
çok surundu. Onlar hakkında yapıldı. 

(MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Recep Zflferitf 
Beyhî İreyatiatından da anfcıışıfldığı veçhile bir çok 
munterneiât niBtaıAaflMr. Bu ühtimafâtı Mecliste re"-
senr hâöetmeğe ve bunur fcesbite imkân yoktu*. Bu ka
nun moftatka Encümene gitmeli, EncülntenTın kısa müd

det zarfında bu fetttatını ikmal ederek asgari hata 
ya meydan vermeyecek surette bir kanun getirmesi 
lâzımıdır. FlhaMka asücerler hakkında IbSr kanun ka-
buH edM ve ıo kanun üzerine muamele yapıldı. Fa
kat o kamunun karan da (katli ve lâyetegıayyer olduğun 
halde af şeklinde ve halkla ref 1i hüküm şerklinde bura
ya kadar müracaatlar vaöci oldu. Yamız Koariisyonu» 
karan kati ve fâyetegayyer bulunduğu İçin muamele 
yapılamadı. Ancak müzakere esmasında mağdur ol
duğu ve müştek'inlin halktı olduğu bu kürsüden slöyflemH 
iniştir. Böyle adklı vaziyetlere mahal kalmamak içün 
bunun encümence tetkiki lâzımdır. Demiyorum ki 
böyle kanuna Mizum yoktur, bu kanunu lüzum var
dır. Falkat her halde müstahaklara tatbik edilmek 
üzere bu kanunun encümence aatfz ve amâk düşünül
mesi, tetkik edlümesi, ve hazırlanması, İhzar edıümüş 
bir lâyiha olması lâzım gelir. Bu şekilde çıkacak kan 
nun pek faydalı olmayacaktır. Eniüimeme iadesini tek
lif edliyoruımu 

HAKKI TARIK HEY (GTıresun) — Efendimi, 
Reşit Beyefendinin ne iç^ı hali nröââffaa bulutlu-
ğona alkil erdiremedim. Meftsoblnî As%et%e Kaıranu-
mm birinci maddecinde bile bendenizin teklif ettiğim 
madde mefvcuttur Orada, bir heyetli mahsusa tarafınM 
dan yeniden tetiktik ve tafifkik neticesinde sabit olaron 
iar, deniliyor, bendemiz oradaki kaydı bu yeni maun 
deye Hâve teklifinde bulunuyorum; fazla bir şey tekn 
lif etmiyorum. Sonra Recep Beyefendirim teklifleri 
calibi nazardır. >CalS!bI dJkkatDir. Oımn için madde 
üzerinden işlenmıelk lâzım geldiğine kanjüm. Doğru
dan doğruya milli hareket aleyrimdekli teşkilâta dahi 
olmak esas, tutulmuştur. Halbuki bir çok noikain nan 
zardan bugün memur dliyıe devlet hizmetine alimıyaıcaM 
ğımız kimseler bulunabilir. Bunların evsafı, bu ma
nii hizmet evsaf tespit olunmak lâzımdır. 

Bundan başka maddenin düğer bir noksanı var
dır. Onu da Süleyman Sırrı Bey aka d aşımız hatniat-
tılar. MÎ0İ İeşMmt, mtHi mücahede alcyhindekî ha
rekâta daha olmuştur. Böyle bir hareketti iltizam et
miştir. Fakat Mizanı ettiği anda memur değildir. 
Serbesttir, alelade bir şahıstır. Onlardan busun men 
munîyet talebîndie bulunanların memuriyet talebi în-ı 
faz edT>lecekmi? Memurin Kanununu tetkik etHk. 
Bunun İçlinde doğrudan doğruya bar «üyasljf vaziiyet nah 
asaıi dlkJkaıte abnmişfır. Eğer hukuk sîyasîyeısf'ne saw 
hîp ise o adamı memur olablleceMJir. öyle göste^'lmlş-
trr. Eğer bu madde kabul olunursa yine bııgnünden 
İtibaren bîr tasfiye fcrasma başlıyoruz demektir. 
Harîçfe kalanlar vazife MebTnde bıılunurfersa oritau 
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iran bu taleplerini is'af etmemek için elimizde hliç Mir 
kaydı ikamınü yotk delmek'tür. Bu halizü ehemmıiye'tiıir. 
Binaenaleyh end&mıeıı bu hususta tekrar lizahait veav 
meüdlir. Ye noksanları ikmal için ne düşündüğünü 
Söyletmelltir. 

ADIİYE ENCÜMENİ NAMINA NAZMİ BEY 
(Kastamonu) — Efendim; bu kanun Müşterek Encü
mene gelmişti. Dahiliye Adiye Encümenlerli bu ka
nunu harerelte müzakereye başlamış ve lUkinıd âkünci 
ımalddelerini intaç etmişti. Hükümetin vücuduna 
lüzum görüldü. Hükümetin heyeti umumiyesinin da
vetine lüzum görüldü ve davet edildi. Hükümet ken
di teklifiyle Encümenin tadili arasında ve ahiren va
ki olan teklif arasında mühim fark gördü ve on gün 
zarfında bunu ihzar ederek Encümene tevdi edelim 
diye aldı, bir daha da getirmedi. Binaberin kanunun 
gecikmesinde encümenlerin bir taksiri yoktur. Ondan 
sonra biz kanuna, zannederim, hepimiz taraftarız. 
Çok lüzumlu bir kanundur, fakat çok mühim bir ka
nundur. Sonra sahibi teklif de maddeyi tevsi eder. 
Bir çok ahkâm teklifinde bulunmuştur. Onun için 
müsaade buyurursanız birkaç gün zarfında intaç edil
mek üzere bu lâyihayı, encümene tevdi buyurunuz. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Reis Paşa Hazretleri; mazbata muharririnden sual 
soracağım. 

REİS — Müzakere ettiğimiz maddenin mazbata 
muharriri Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beydir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Heyeti 
âliyeniz hatırlarsınız ki askeri heyetin verdiği karar 
dolayısiyle buraya bir şikâyet gelmişti. Bu müzake
re vesilesiyle diğer bir meseleyi mevzubahis ettik. 
Askerler bir taraftan tasfiye edilip dururken milli ha
rekâta muhalif, milli teessüse mani fena adamların 
mülkî memuriyetlere devam etmesi bu kabil adamla
rın mülkî memuriyetlere alınması nasıl tecviz edilece
ğini bendeniz hatırlatmıştım. Şimdi arkadaşlardan ba
zıları şüphesiz esasa itiraz etmiyorlar. Diyorlar ki, 
bu kanun bu yolda gelmemeli idi, tetkik edilmeli idi, 
şöyle olmalı idi, noksan cihetleri vardır, diyorlar. Bu 
kanun Dahiliye Encümeninde ariz ve amik tetkik 
olunmuştur. Hükümetin teklifi ile gelen ve Dahiliye 
Encümenince tetkik olunarak çıkan bu kanun, müza
keresi esnasında Memurin Kanununu müzakere edil
mektedir, yakında Meclise verilecektir. O kanunla 
beraber müzakere edilsin diye Memurin Kanununu 
müzakere eden Müşterek Encümene havale olunmuş
tu. Müşterek Encümen bu kanunu Memurin Kanu
niyle doğrudan doğruya alâka ve merbutiyetini gör

memiş olsa gerektir. Çünkü Memurin Kanunu me
murların mukadderatını, atisini tespit eden usul ve 
ahkâmdan bahsetmişti. Halbuki bu kanun mahiyeti 
muvakkateyi haiz bir tasfiye kanundur. Memurin 
Kanununa bunun ilâvesi ve bununla beraber Memu
rin Kanununun çıkması tabiî doğru değildi. Onun 
için müşterek Encümen Memurin Kanununu çıkar
mış ve bunu çıkarmamıştır. Recep Zühtü Bey arka
daşımız kanun müddetini geçirmiştir. Heyeti umumi-
yede müzakeresi lâzımdır diye bir takrir verdiler. Bu 
lâyihayı kanuniye onun üzerine gelmiştir. Şu halde 
kanunun buraya gelişi yolundadır. 

Müzakeresine gelince: Meclisin tatil zamanı yak
laşmıştır. Bunu eğer altı ay daha ileriye atacak olur
sanız bu tasfiyeyi, devlet işinde çalışan iki sınıfın tas
fiyesini böyle uzun mesafelerle ayırmak gibi mahzu
ru daidir. Bir taraftan askerleri şu işi yapmışsınız di
ye çıkartırız. Diğer taraftan bunların emsaline, ehem
miyet itibariyle aynı derecede vazife alan mülkiye 
memurinine biraz daha bekleyiniz, sizin işlerinize za
man bir perde çeksin, yaptığınız fenalıkları unutabi
lelim, demek ve bunu bu şekilde tehir etmek bende-
nizce mahzurludur. Eğer kanun eksik ise bendenizin 
mütalaam şudur: Buna herhangi bir fıkra ilavesiyle 
bunun tashihi ve takviyesi mümkündür. Heyeti celile 
tetkike behemehal lüzum görüyorsa hiç olmazsa bu 
içtimaımızda bitirmek üzere bir vakit tayin edelim. 
Hangi encümen istiyorsa, hangi encümene havalesi 
lâzım geliyorsa verilsin, bu müddet zarfında bunu ik
mâl etsin. 

Recep Zühtü arkadaşımızın bahsettiği ihtimallerin 
zikredilmesi bizi hiçbir vakit telâşa düşürmez. Bun
lar malum ve muayyen şeylerdir. Bu ihtimaller dola
yısiyle bu vaziyetlerin zikrinden acaba bütün millet 
alâkadar olur mu? Milletin büyük bir kitlesi lekele
nir mi? (Asla sesleri). Bu sahada acaba bir su'i isti
male, bir haksızlığa meydan verilir mi gibi endişele
ri asla varit görmüyorum. Binaenaleyh tasfiye işinde 
devlet memurininin böyle mazisi sabit muayyen ta
mamen milletin mukadderatı ile alâkadar ve kendi
sini, hayatını milletin mukadderatına merbut bilen 
adamların memuriyette kalmalarını temin buyurdu
nuz. Diğer adamlar mağdur dahi olsalar onları bıra
kınız, hariçte çalışsınlar. Maişet, hayat yalnız memu
riyetle münhasır mıdır? Bendeniz bu sahada çok kıs
kanç, çok kayıtlı, ahkâmın çok ağır olması taraftarı
yım. Ta ki gerek âtide gelecek neslimiz, gerekse hâli 
Hazırdaki millet emniyet hissetsin, iyice kani olsun ki 
milletin mukadderatiyle alâkadar olmayanlar, hatta 
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aksine, menfi harekâtta bulunanlar unutulmazlar ve 
bunların yaptıkları işler her an için fenalıktır, her an 
için düşünülür ve gözönüne konulur. Netice istihsal 
edilir. Onun için hakikaten bir noksan görüyorsanız 
bir encümene havale buyurunuz. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMET HİLMİ 
BEY (Kayseri) — Efendim, aşağı yukarı bir buçuk 
sene evvel Dahiliye Encümenine teydi olunan bu lâ
yiha o zaman Dahiliye Encümeninde tetkik ve mü
zakere olundu, Heyeti Umumiyeye sevk edilmişti. 

Heyeti Umumiyede tetkiki esnasında kazaî ve ce
zaî bazı maddeleri ihtiva ettiği için bir defa da Adli
ye Encümenine gitmesi münasip olur denildi, onun 
üzerine Adliye Encümenine gitti. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Müşterek En
cümene... 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Evet, fakat 
zaten vakit vardı ve her nasılsa Dahiliye ve Adliye 
Encümenleri müştereken içtima edemedi. Lâyiha kal
dı. Bu sene Recep Zühtü Bey arkadaşımızın bir tek* 
lifi üzerine müşterek Encümen içtima etti. Müzake
resi sırasında hükümet azası hemen tamamiyle mev
cut idi. Bazı maddeleri tetkik ve müzakere edildi. 

Meselenin ehemmiyeti vardı ve aym zamanda is
tirdadı müteakip olan vaziyet de aradan geçen iki se
ne, iki buçuk sene sonraki vaziyet büsbütün başka 
idi. O zamanki haleei ruhiye, o zamanki vaziyet ihti
mal derhal bu kanunu şu şekilde veya bu şekilde çık
masını istilzam ederdi. Hatta bazılarını tasfiye etmiş 
idi. Fakat kanunî değildi. O zamanki Komisyon o 
zamanın icabatma nazaran tetkikatını yapmış, bazı 
memurları tensik etmişti. Fakat kanunî olmadığı ci
hetle bazı memurlar hükümete müracaat etmişti. Be
ni şu veya bu memuriyete tayin edeceksiniz, herhan
gi bir vesaiki kanuniyemiz yoktur, müstenidi ileyhi 
bir kanun yoktur. Onun için bu benim hakkımdır de
mişti ve o zaruret dolayısiyledir ki bu lâyihayı hükü
met teklif etmiş encümeninize gelmişti. 

Arzettiğim en son Müşterek Encümenin içtimai 
sırasında ve hükümet azasının da mevcut olduğu bir 
zamanda onlarında gösterdiği bazı lüzum vardır. Fil
vaki bu, ehemmiyeti fevkalâdeyi haiz olan bir kanun
dur. Yelevki vatandaşlarımızdan, memurlarımızdan 
pek azlan bundan müteesir olsa bile vaziyeti düşünü
nüz, bir çokları tedehhüş edecektir. Adeta bu bir ted
hiş kanunu olacaktı. Her halde bendenizce bunun te
siri mühim olacaktır. Nasıl ki hükümette bu ince 
noktayı derpiş ederek kanunu geri istedi. On gün 
içerisinde tekrar encümene verecekti. Fakat zannedi-

ayda encümen-

yorum ki çok meşguldü, veremedi. Yüıe tensip buyu
rursanız çok mühim olmak dolayısiylej hükümete tek
lif edelim. Yalnız bir müddet tayin! edilsin, ki bu 
mümkündür zannederim. Bu devrei içtimaiye zarfın
da intaç edilsin. Bu şekilde olmadığı takdirde bir çok 

i 

nokatı' nazarın her halde nazarı itibâra alınması lâ
zım gelir ve zarurîdir. Bu kadar zaıhan geçirdikten 
sonra ihtimal ki nakıs bir kanun olur. j 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (^stanbul)— Za
ti âliniz mazbata muharriri değil misiniz efendim? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) f- Arz edeyim 
efendim. Bendeniz o zaman mazbata muharriri idim. 
Bu sene de Müşterek Encümen yine bendenizi maz
bata muharriri olarak göstermişlerdir. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Lâ
yiha, 3 Nisan 1924'te gelmiş. Yani iki sene evvel.. 
Sizin encümeninizin tarihi nedir, kaç 
den çıkmıştır? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hatırımda 
kaldığına -göre, encümen bununla takriben bir ay ka
dar meşgul olmuştur. O zaman Dahiliye Vekili Re
cep Beyefendi idi. Recep Beyefendinin huzurunda 
birçok münakaşalarla çıkmıştır. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (fstanbul) — Si
zin encümeninizde kaç ay kalmıştır? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tahminen 
bir iki ay. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY ((stanbul) — De
mek ki diğer teehhürler bilâhara vakidir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) f- Ahmet Bey; 
zati âliniz Memurin Kanununda da Müşterek Encü
men mazbata muharriri mi idiniz? > 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) f- Hayır efen
dim, değildim. ! 

REİS — Ahmet Hilmi Bey, bu kanun lâyihasını 
müzakere eden encümenin mazbata muharriridir. Bi
naenaleyh buna cevap verebilir. Çünkü bu mazbata
nın mazbata muharriridir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep — Efendim, 
Ahmet Hilmi Bey arkadaşımız vaziyeti izah ettiler. 
Yalnız memurların endişesinden bahsettiler. Kanun 
çıkmazsa bu endişe daha ehemmiyetli ve daha çok 
varittir. Çünkü memurlar muhtelif vesileler mevzuu-
bahis olduğu üzere - böyle bir tasfiye kanununun çı
kacağını tabiî biliyorlar - tabiî böyle' bir tasfiye ka
nununa lüzum vardır. O takdirde biz j biran evvel bu 
tasfiye işini yapmazsak hem memurlar endişe içinde 
kalacak, hem de Devletin memurlar üzerindeki kara
rı gayn muayyen kalacaktır. Bu cihetle meselenin bi-
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ran evvel intacı lâzımdır. Sonra efendim, mazbata ne- ı 
reden gelmiştir?... Mazbatayı salâhiyettar encümeni
niz tetkik etmiş, altına imza vazetmiştir. Binaenaleyh I 
vakti muayyende çıksa idi; o vakit bu mazbatayı mü- I 
dafaa edecek arkadaşımız Ahmet Hilmi Bey idi. Bu- I 
gün çıkarsa müdafaa edecek kimse bulunmaz demek I 
doğru değildir. Eğer bu şekilde bir itiraz varit ise I 
bendeniz diyorum ki, lâyiha Heyeti Umumiyenin ma- I 
lıdır. lehinde, aleyhinde herkes söyler, Binaenaleyh I 
matlup netice ne ise ona vasıl olmanın imkânı var- I 
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, I 
bu elimizdeki lâyiha geçen seneki Dahiliye Encüme- i 
ninindir. Malûmu âliniz şubeler, encümenler bir sene I 
içindir. Meclisi Âli bunu müzakere etmiş olsa geçen | 
senenin Dahiliye Encümeninin mazbata muharriri sı- I 
fatlyle Ahmet Hilmi Bey müdafaa edemez. Çünkü t 
Müşterek Encümene havale edilmişti. Müşterek En- 1 
cümen henüz müştereken bir mazbata muharriri inti- I 
ha» etmiş değildir kt müdafaa edecek bir zat bulun-«4 
sun, Bendeaizee zaten takrir de vermişimdir. Cumar- | 
test getirilmek şartiyle Adliye ve Dahiliye Encümen- I 
lerine havale edilse daha iyi olur. Havalesini rica I 
ederim. Cumartesi gelmek şartryle, | 

• için çalışmıyor? (Çok doğru sesleri). Onun için biran 
evvel bu lâyihanın müzakere edilmesi ve bu tasfiye-

I nin biran evvel yapılması zaruridir. Müzakere ede-
I lim. Müzakere ederken gerek Dahiliye Encümeninin 
I gerek Adliye Encümeninin mütalâalarını dinleriz, Iâ-
I zım gelen şeyleri yaparız, yahut elde bir kanun var-
I dır. Askerler hakkında o kanunu tatbik etmişizdir. 
I Aynı kanunu bunlar hakkında da tatbik ederiz. Taş-
I fiyeyi yaparız. 

I Riyaseti Celileye 
I Müzakere kâfidir. İkmal için kanunun encümene 
I iadesini teklif ederim. 
[ Trabzon 
I Ahmet Muhtar 

I . Riyaseti Celileye 
1 Müzakere kâfidir. Maddenin» reye konulmasını 
I teklif ederim. 
I Elâziz 
I Hüseyin 
1 

I Riyaseti Celileye 
t Müzakere kâfidir. Mevzubahis kanan. mühimdir. 
I Mühim olduğa kadar şümullü mana ifade etmiyor. 
[ Cumartesi celsesine yetişmek üzere Dahiliye ve Adli

ye Encümenine iadesini teklif eylerim. 
Bolu Mebusa 

Nuh Zade Mehmet Vasf i 

Riyaseti Celileye 
Heyeti mahsusaca tabirinden sonra «Lâzım gelen 

tetkikat ve tahkikat icra ve talep vukuunda müdafaa
ları istima olunduktan sonra» kaydının ilâvesini tek
lif ve rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tank 

Riyaseti CtSfeye 
Layihanın esbabı teahhürantt Nazmİ Bey izah et

tiler. Binaenaleyh cumartesi Meclis ruznamesmde 
müzakere edilmek şartiyle. süratle tetkik ve müzake
resi için Adliye ve Dahiliye Encümenlerine iadesini 
teklif eylerim. 26 Mayıs 1926 

Yozgat 
Süleyman Sun 

Riyaseti CeKfeye 
Mevzuu müzakere lâyiha mühim ve birçok zeva

tın hukuku siyasiyesiyte alâkadardır. Henüz ihtisas 
Encümeni lâyiha hakkında bir noktai nazar denme-
yan etmemiş «huğu cihetle Hfeyetî rjöramiyedfen bu 
variyette mttzakeres* bari» faa*atara ba» oftnosr Brti-

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, aynı esas da
hilinde tasfiyeye orduda üç sene evvel başlandı ve in
taç edildi. Bitti. Memurini Mülkiyeye ait olan lâyk 
hanın böyle üç seneye yakın bir zaman encümende 
kalmasını hakikaten memurin arasında bir sınıfı bir 
an ewtl tecziye etmek, diğer sınıf hakkında müsa-
mabab davranmak istenildiği fikri hasıl ohnuştur. 
Bu lâyihanın, encümende şimdiye kadar kahnasiyk.. 
Muhterem arkadaşlar, malumu âliniz af ve saf h iyi 
bir şeydir, iyi bir haslettir. Fakat uınumî işlerde bil
hassa; devlet işlerinde af o kadar iyi bir şey değildir. 
Bilhassa milletin hayat ve memat mücadelesinde* mil
lette âdeta harp edercesine, istihza edercesine vasiyet 
almış olanlar, âdeta dişleri dökülerek ter yetme kan 
akıtan bir milletle alay edercesine rezalet yapanlar
dan bugün devlet teşkilâtun» âdeta köşe başlarım 
tutanlar vardur. Efendiler o. gün bu adamlar nerede
lerdi o gün niçin bu milterte alay ediyorlardı. Niçin 
görüyorlardı Beyefendiler? Ankara'nın kedileri gel
miştir diyenleri vardı. Vaktiyle bizlerden birisini Is-
tanbuFda, yahut Avrupa'ya giden bfc- heyet meyamn-
da görürlerse, Ankara'nın kedileri: geçiyor diye atey 
ederlerdi. İşte bunlardan devairde köşemsi olacak 
mevkileri işgal edenler vardır. Bunlar, bize kim te
ma» eder ki, bizim teşkifâtımızı akamete uğratmak 
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mali mevcuttur. Binaenaleyh lâyilıanm esaslı tetkik 
edilmek üzere Encümene havalesini teklif ederim. 

Konya 
Musa Kâzım 

REİS — Evvelâ kifayeti müzakereyi reyinize arz 
edeceğim. 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Tam altı takrir okundu: Celile, 
Celile, Celileî 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, bu lâyiha malumunuzdur ki Meclis ka-
rariyle nanameye ahnmışfttr. Doğrudan doğruya mü
zakere edilmek üzere ruznameye atamıştır. Heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere de kâfi görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Şimdi birinci 
maddesi üzerindeyiz. Binaenaleyh lâyihanın heyeti 
umumîyesimn encümene tevdii mevzubahis olamaz. 
Şimdi birinci maddenin müzakeresindeyîz. Bu mad
denin ya burada intacı veya encümene havalesi Mec
lisin kararma mütevakkıftır. Şimdi bunu görüşece
ğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 
mazbata muharriri sıfatiyle kimden sual soracağız? 

REİS — Arz edeyim efendim. Herhangi bir tek
lif iki ay Encümende kalırsa onu teklif eden zat, ya
hut diğer bir zat onun esasım, yanî bir Mebus tek
lif etmiş ise o, hükümet teklif etmiş; ise hükümet ve
yahut kendisi teklif ederek getirir. Encümen mevzu
bahis olmaz. Meclis arzu ederse sonra encümene 
gönderir. 

SÜLEYMAN SIRRT BEY (Bozoky — Bu, müş
terek encümene verilmişken hükümet almıştır. Mec
lisi âli tekrar hükümetten celbetmiştir. 

REİS — Meclis ruznamesine aldı ve müzakere 
ediyor. Şimdi birinci madde mevzubahistir. Birinci 
maddenin ilânihayet veyahut muvakkat bir zaman 
için Encümene gitmesi veya burada intacı mevzu-
bahis olabilir. Hakkı Tarık Beyin takriri maddenin ' 
tadili hakkındadır. Süleyman Sırrı Bey; zatfâüttia: ; 
de ihtimal ki buraya birinci maddenin diyeceksiniz, . 
lâyihanın demişsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet 
efendim. 

REİS. — Satejana» Sırat Begpfe* tabeteL de şudur: 
(Takrir taksa» ataudu), (Bayie sarini», olamaz se& 
\osOf Mahmet Vasfı leyin takriri hamımiff heyeti 
ıımtnajJgM&ttet aittir. (Ge@aıigti* sesfesi)» (Musa- Kâ* 
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zhn Beyin takriri tekrar okundu) Bu d» lâyihanın 
heyeti umumiyesi hakkındadır. Şimdi efendim, flsf 
takrir vardır. Aym mealdedir. Süleyman Sırrı Beyîn 
ve Mehmet Vasfı Beyin takrirleri, lâyiha Encüme
nine giderse, Cumartesi günü gelmesi içindir. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbakır) — Madde niçin En
cümene gidiyor, sebep nedir? 

REİS — öyle teklif ediyorlar, kabul ve ademi 
kabulü Heyeti aliyyenize aittir. Süleyman Sırrı ve 
Mehmet Vasfı Beylerin takrirleri Cumartesi günü 
getirmek üzere Encümene tevdii hakkındadır. Ka
bul edenler lütfen eDerini kaldıranı... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Encümene tevdii 
kabul edilmiştir. 

Riyaseti Ceh'leye 
Maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü teklif ey

lerim. 
Yozgat 

Süleyman Sun 
Birinci Madde - 14 sefer 342 ve 25 Eylül 339 ta

rihli Kanunun haricinde kalan eşhas veya müstah
dem mazul memurlardan her hangi bir surette. 

Riyasete 
Birinci Maddedeki (veya bu yolda münferiden 

ve müçtemian çalıştıklarına) ibaresi yerine (veya 
millî hareket aleyhinde kavlen veya fiilen münferiden 
veya müçtemian çalıştıklarına) ibaresinin vazını 
teklif eylerim. 

Gaziantep 
Remzi 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ahmet 
Remzi Beyi tebrik ederim. Riyasete dediğinden 
dolayı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efen
dim, bendeniz memur veyahut mazul olmayıpta 
şahsî olarak millî hareketler aleyhinde bulunanların 
da bu kanun dairesi 'şümulüne girebilmesi için bîr 
tadil takdim ettim. Bir de, burada herhangi bir su
retle millî harekât aleyhindeki teşkilâta, yani burada 
herhangi bir suretle kelimesi, benim anladığıma göre 
şaüsa matuf oluyor. Teşkilâtın da herhangisi oklu
ğunu: anlayabilmek için aleyhindeki kelimesinden 
sonra- herhangi kelimesinin de yazılması muafık 
olur kanaatindeyim. Çünkü teşkilât müteaddittir. 
Bunun için bu kelimenin ilâvesini rica ederim. 

REİS — Evvelâ Süleyman Sun Beyin teklifini 
reye vaz edeceğim, memur değil iken bu işleri yap
mış olanlara- taaluk ediyor. Nazarı dikkate alanlar 
el kaldusısu^ Naaan- dikkate almayanlar el kaldır
sın*.. Nazan dikkate ahnmannşfer. 
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{Gaziantep Memusu Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Süleyman Sırrı Beyin bir takriri daha vardır. 
Riyasete 

Aleyhindeki kelimesinden sonra bir herhangi 
ibaresinin ilavesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sim 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın;.. 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin takriri tek
rar okundu.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ba
zı arkadaşlar işli uzatacaklardır diye bir mütalaa irat 
etmeseydiler bendeniz söz almayacaktım. Daha evvel 
İzah ettim. Mensubini askeriye hakkındaki kanunu ay
nen buraya nakletmekten başka hiçbir şey yapmıyo
rum ve müdafaa hakkı gibi kutsi bir hakkın ihmal 
olunacağım da zannetmiyorum. Basittir ve katidir. 
Tahkikat ve tetkikat icra olunacaktır. Esasen karar 
vermek için bunu yapmak tabii ve zaruri bir şeydir. 
Fakat bundan sonra kanunun metni içine koymak 
noktai nazarından kabulünü tekrar rica ediyorum. Tet
kikat ve tahkikat icra edecektir. Bir heyeti mahsusa 
teşekkül ediyor. Lüzumunda tetkikat ve tahkikat yap
maya mecburdur. Aleyhinde karar verilen birisi, beni 
istima ediniz hak tezahür etsin derse bu istima edil
melidir. (Tabii sesleri.) 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Celseyi açıyorum. Kanunlara henüz rey
lerini vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler. 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr heye
ti mahsusa Müdafaaı Milliye Vekâletinden maada dî-

REİS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın.. Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin takriri : 
Riyaseti Celileye 

Maddenin nihayetine (ve devlet müessesatında is
tihdam olunmazlar) ibaresinin ilâvesini teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Recep Zühtü Beyin takririni nazarı dik
katinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate alındı. 

Nazarı dikkate alınan takrirlere göre madde tas
hih olunacaktır. Madde şöyle oldu: 

Birinci Madde — 114 Sefer 1342 ve 25 Eylül 1339 
tarihli kanunun haricinde kalan eşhas veya müstah
dem ve mazul memurlardan herhangi bir suretle mil
li hareket aleyhindeki herhangi teşkilâta dahil ol
duklarına veya bu teşkilâtı tertip ve icra ettiklerine 
veya milli hareket aleyhinde kavlen veya fiilen mün
feriden veya müçtemian çalıştıklarına ikinci maddede 
zikrolunan heyeti mahsusaca lâzım gelen tetkikat, tah
kikat icra ve talep vukuunda müdafaaları istima olun
duktan sonra karar verilenler bir daha Devlet hizme
tinde ve müessesatında istihdam olunmazlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul 
edilmiştir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse; Saat: 16.15 

ğer vekâletlerden milli hareketin başlangıcı olan 15 
Mayıs 1335 tarihinden itibaren milli hudutlar dahi
linde millet vekâleti veyahut hükümet hizmetinde bu
lunmuş olan zevattan tayin olunacak birer azadan teı 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 16.30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Af yonkarahisar), Şeref Bey (Diyarbekir) 
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rekküp eder. Bu heyete Dahiliye Vekâletince mezkûr 
evsafı haiz ayrıca bir de Reis tayin olunur. Heye
tin bu mazbata vereceği kararlar katidir. 

ZÜLFİ BEY ^tyarbekir) — Müdafaai Milliye 
Vekâletinden bahsediyorlar. Buna Bahriye de dahil 
midir? 

REİS — Müdafaai Milliye ve Bahriyeye ait ka
mın ayrıdır. 

ZÜLFİ BEY {Diyarbekir) — Şu halde Müdafaai 
Milliye ve Bahriye demek lâzımdır. 

ABDÜLHAK Bey (Erzincan) — Muhterem efe»-
diler; bu kanunun ikinci maddesi diyor ki; memurin
den 'bir heyeti mahsusa teşekkül eder, acaba Vekâ
letler mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memuri
nin samisini şimdiye kadar tespit etmişler midir? Onu 
bilmiyorum. Fakat herhalde bu heyeti mahsusamn va-
zaifini tesri ve teshil için Müdafaai Millîye Vekâletin
de olduğu gibi aynen Vekâleti aidesinde ihzari bir 
komisyon teşkil etmek lâzımdır. Nitekim muhterem 
Reis Paşa hazretleri Müdafaai Milliye Vekâletinde 
iken bu Heyetin teşkiline karar verildiği zaman İs
tanbul'da Istitlâat heyeti diye bir komisyon teşkil 
ettiler. Bu Komisyon Müdafaai Milliyeye iştirak et
meyen zabıtanın esamisini ve dosyalarım ihzar etti. 
Ondan sonra heyeti mahsusamn vazaifi teshil edilmiş 
oldu. Eğer Vekâletler bu kanunun neşriyle beraber 
böyle iptidai bir Komisyonu teşkil edipte bu esamiyi 
tespit edecek olurlarsa, bittabi o heyeti mahsusamn 
vazaifi hem tesri ve hem de teshil ve tevsik edilmiş 
olur. Bunun için bir de takrir takdim ediyorum. Ka
bul edilmesini rica ederim. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, Abdülhak Be
yefendi arkadaşımızın beyanatı tatbikata aittir. Ben
denize kalırsa kanunu böyle takyitlerle bağlamak iyi 
olmaz. Bir heyet teşekkül edecektir. O heyetin salâhi
yeti gayri mahduttur. İstediği gibi tetkikat ve tahki
kat yapar. Bir de hükümet vardır. O hükümetin de 
tetkikat yapıp evrakı komisyona sevk etmekte kimse 
elini bağlamaz. Hükümet de serbesttir, heyet de ser
besttir. Hükümet bir taraftan tetkikatını yapar, ona 
verir. Diğer taraftan heyet, hükümetin vermesini 'bek
lemez. İhbar ile veya herhangi bir ıttıla ile herhangi 
bir zat hakkında tetkikatını yapsan. Onu için mad
denin olduğu gibi kalması daha iyidir. 

REİS -—. Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin dördüncü satırındaki Millet Ve

kâleti kelimesinin «Millet vekâletinde» suretinde tas
hihini teklif eylerim. 26 Mayıs 1926 

Sinop 
Recep ZühtU 

5. — Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin, Mücade
lei Milliyeye iştirak etmeyen memurin hakkındaki ka
nunun tatbikatını teshil ve tesri için her Vekâletin ip
tidai bir komisyon teşkil etmesine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun neşri ile ikinci madde mucibince 

teşekkül edecek heyeti mahsusamn vazaifi mühim-
meşini tesri ve teshil için her Vekâletin de Mücadelei 
Milliyeye iştirak etmeyen kendine ait memurinin esa
misini tespit ve şahsi dosyalarım ihzar için bu kanu
nun münderecatiyle alâkadar olmadığı meczum olan 
münasip zevattan derhal iptidai ve ihzari bir komis
yonu mahsus teşkil etmesini arz ve teklif ederim. 

Erzincan! Mebusu 
Abdülhak 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Paşa Hazretleri; 
takririmi zapta geçmesi için vermiştim. Maksat hâsıl 
olmuştur. 

REİS — Zaten reye koymayacağız. Temenni ma
hiyetindedir. Hükümete tevdi ederiz. 

Recep Zühtü Beyin takririni reye vaz edeceğim. 
(Recep Zühtü Beyin takriri tekrar okundu.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teşkilâtı 
Esasiye ile Mebusluk unvanı kabul edilmiştir. Millet 
Vekilliği demektense Mebusluk demek daha doğru
dur. (Doğru sesleri.) 

REİS — Mebuslukta diye tashih edilecektir. 
Riyaseti Celileye! 

İkinci Maddeye şu fıkranın ilâvesini; teklif ede
rim. 

İşbu heyetin bir sene içinde ikmali vazife etmesi 
şarttır. 

Kocaeli 
İbrahim 

(Bir sene azdır sesleri.) (Kâfi sesleri.) 
REİS — Vekil Beyefendi; bu heyetjin bir sene 

zarfında işini bitirmesi hakkında sözünüz var mı? 
DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (tekirdağ) — 

Bir sene kâfidir efendim. i 
(Azdır sesleri.) 
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REİS — Az ise teklif yaparsınız efendim. Ga
ziantep Mebusu Remzi Beyin takriri vardır, okuna
cak: 

Riyasete 
İki sene müddet teklif eylerim. 

Gaziantep 
Remzi 

REİS — Evvelâ iki seneyi reyinize vaz edeceğim. 
Kabul etmezseniz bir seneyi reye vaz edeceğim. İki 
seneyi nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Bir seneye ait takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştın 

İkinci maddenin muaddel şekli okunacak efen
dim: 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûjç heyeti, 
mahsusa Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletlerinden 
maada diğer vekâletlerden, Milli Hareketin başlan
gıcı olan 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren milli hu
dutlar dahilinde Mebuslukta veyahut hükümet hizme
tinde bulunmuş olan zevattan, tayin olunacak birer 
azadan terekküp eder. Bu Heyete Dahiliye Vekâletin
ce mezkûr evsafı haiz ayrıca bir de Reis tayin olu
nur. Heyetin bu mazbata vereceği kararlar katidir. 
İşbu Heyetin bir sene içinde ikmali vazife etmesi şart
tır. 

REİS — Efendim, Maddeyi reyinize vaz ediyo
rum. 

REFİK BEY (Konya) — Mebuslukta bulunmuş 
olanlar mı? Yoksa elyevm Mebusu olanlar mı? 

REİS — Mebuslukta bulunmuş olan... 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — O iki ta
rif arasında Mebuslukta bulunmuş olan... 

REÎS — Efendim, Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü MadJde — 23 Nisan 1336 ve 26 Ağustos 
1338 tarihleri arasında Devletçe bir vazifeye tayin 
edildikleri halde terki vazife ile memalîki meşgule ve
ya ecnebiyeye bilâ mezuniyet giden memurlar bir da
ha hizmeti devletten istihdam olunmazlar. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bu madde
de vazife teklif olunduğu halde kabul etmeyenler hak
kında hüküm vardır. Halbuki vazifesi kabı vazife
sinde devamı lâzım olduğu halde terk edenler daha 
evleviyeûe dahil olmalıdır. Bendeniz bu münasebetle 
bir takrir takdim ediyorum. Aynı zamanda takririme 

bir şey daha ilâve ettim. O da mebdei tarih İS Mayıs 
11335 senesi otsun. Sebebi de Harekâtı Milliye bilhas
sa 15 Mayıs 1335 tarihinden haşlar. Onun için İki 
tarih arasında takriben bir sene kadar (ark vardır. 
O zamanda fenalıklar yapanjarı niçin bu kanundan 
çıkaralım. Hariç bırakalım? Mademki maksat Harekâ
tı MOliyeye iştirak ve ademi iştirak meselesidir. Bu 
iki tarih arasında bir fark kalmamalıdır. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? 

ABDÜLHAK BEY fâxwmû —. Paşam; burada 
bir kayıt vardır. Bilâ mezuniyet giden memurlar bir 
daha hizmeti devlette istihdam olunmazlar diyor. En
cümenden soruyorum, bununla hakkı tekaüt de selp 
edilmiş inidir? Yoksa yalnız memuriyet midir? (Ha
yır sesleri.) 

HÜSEYİN BEY (Elâziz)— Reis Paşa Hazretleri! 
Bir sual sorulacak olursa kime sorulacaktır? 

REtS — Efendim P M y e Encümeni bir mazbata, 
yapmıştır. Omm mazbata, muharriri de vardıg. Bina
enaleyh bir şey sorulacak olursa o. zevattan sorula
bilir, esasen onu müzakere ediyoruz. Ahmet Hiktti 
Bey Mazbata muharriridir. 

İSMAİL lp3*SAL BEY (Çorum). - Tekaüt!»* 
coluğumm çocuğunun da hakkı vardır. TekaAidi-
yesine ilişmek doğru değildir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Paşam 
maddede hakkı tekaüt zikredihnemiştir. Binaenaleyh 
dahil değildir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Paşa Hazretleri, me-
maliki meşgule deniliyor. Anadolu'da bir vazife yeril
miş, o vazifeyi almamış terk edip Istanbula gitmiş 
bu da dahil midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tabu dahil
dir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; ben
denizin süz aldığımın sebebi rüfekayı mubteremeden 
Remzi Bey 'tarihi değiştirmek istiyorlar. Eğer şamil 
olarak bu tarihi değiştirirsek çok tehlikeli bir şey 
olur. Çünkü 23 Nisandan evvel hükümeti müKye yok
tu ki, 23. Nisandan evvel terki vazife edenlerdir ki 
Milli Mücadeleyi teşkil ettiler. Binaenaleyh onların 
vaziyetlerini işkâl etmiş oluruz. 23 Nisandan evveline 
biz rucu edemeyiz. 

Riyasete 
Üçüncü maddenin bervechiati tadilini teklif eyle

rim. 
15 Mayıs 1335 ve 26 Ağustos 1328 tarihleri ara

sında Devletçe bir vazifeye tayin edildikleri halde 
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veya vazifede Uttu bir özrü makbule müstenit ol
maksızın terki vazife ile», ilâh 

tfyaziantep 
Remzi 

REMZİ REY (Gaziantep) — Tacik hakkındaki 
tekffiffm^ geri alryorum. Diğer fıkr^ ın£Şsjadç b,uyu-
ndurşa ççye kjpmdşuu 

HJpSjEY^ B|ÎY W®$0 — Paşg Hazretleri? Sevr 
Muahedesine genler şle dahi] midir? Onu şorajca-
ğıın.. 

AHMET HİLMİ BET (Kayseri) — Maddede meb
de ye münteha tayin, edildi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hüseyin Bay şah
sımı mevzubahis etmiştir. Söz isterim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Kanunun 
maddesinde sarahaten müddet tayin ediyor. 23 Ni
san 1336 ile 21 Ağustos 133» tarihleri arasında Dev
letçe vazifeye tayin edildiği halde. Tabu Sevr Muahe-
dejgjk opdan, eceldir. Buradaki inende tarih* başka
dır. Bu ̂ arŞb. arasuıda degüdk. 

REİS — Hüseyin Bey; zataâKnSz şahıs kastettiniz-
mi? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz bühâm, 
müsaade ederseniz söyleyeyim. Faşa Hazretleri, ben 
her vakit kürsüye çıkarken, bir şey söylerken Hüse
yin Bey ya oradan ya buradan mutlaka şahsımı mev
zubahis eder. Acaba Sevr. Muahedesine gidenler- de 
buna dahihnidir, değilmidir diye mutlaka şahsımı mev
zubahis ettiler. Bu muhakkaktır. (Gik*iWi]er.> Efen* 
dhn ben. biliyorum. (Şahıs mevzubahis, değildir. ses
leri.) Bu mesele çok mevzubahistir. Esbabım izah. ede-. 
yim: Arkadaşlar, Setvr Muahedesine, sunak üzere Tav-
fik Paşa heyetinin terkti] ettiğizamanda Tevfik Pa
şa kendi müşavirleri içip intihabat yapmıştır. O mê  
yanda bugün Berlin Sefiri Münir Beyi, Cemal, Beyi 
intihap ederek bendenizi de. h$haj> öîmiştir. Fçrit 
Paşj^ tamlar olmaz, bjzimle hemfikir dj^Şe^dir de
di ve isjmimizi sildi Tekrar T̂ evfık Paşa ijsmftnizj yaz
dı, o sildi, 1amıajn\ dört defa isnıünizl Tevfik Paşa 
yazmış ve Ferit Paşa ŝ hpjştü; kj, b_u adamlar bizimle, 
hemfikir değillerdir diye. Nihayet Tevfik Paşa diyor-
kH ben- nenmen, ilmen* kendime muavin- lahnak istiyo
rum, bunlar gidecektir-diye, bizim. hiç. habedmıiz. yok-
tu. Dördüncü defa Tevfik Paşa diyor ki ben Muşa-
vkieEuni kendim- intihap, edemezsem, yanıma almaz
sa» gitmem, diyor. Ondan sonra geldiler, benden. ri
ca ettöer, Tevfik Paşanın, oğlu. vesaire, bu mtfîi bk 
vazifedir, sizin orada yapacağınız şey. nafıa moselesb. 
nin memleketin menafii»e muYafık okuak teiâfcltt. 

Çöfc i l a adfcriz, £**$* Basanın istemedÜfce raj&en 
buraya gitmeniz lâzımdır, dedik*, Ş|gn d» m®kfâ#& 
hizmet etmek emetiyle gittim, tik defa Anadokı'ya, 
iste biza teklif olunan. say budur diye gönderen benim., 
Oradan da Anadolu Ae muhabere ettim Y« a heyette 
ne veçhile iş yaptığımızı herkes biliypj. Ha^niyet, v«-
tannerwrlik miatta hizmet inhisarım kimse üzerine. 
almasın. Ço4ş istirham ederim. 

HÜSEYİN BEY (Bfâsz) — Bendeniz Muhtar Be
yni Sevr Muahedesine gittiğini bibmyordum, maaha-
za şhndi kendisinden burada öğrendin. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Tekrar memuriyet» 
inttfhafeı caiz olmayan bu müsuflu zevat»} Mebusluğa 
intihabı caiz okumu, ohnaznu? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bu s*rf me
murlar hakkında bir kanundur. Mebusluğun vaziyet
leri Teşkilatı Esasiye Kanunu ınudb^ncej başkadır, 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Anlayamadım. 
REİS — Efendim, biz memurlar hakkında bir ka

nun yapıyoruz dediler. Mebusların vaziyet* Teşkilât» 
Esasîyede musarrahfer/ 

Riyaseti €efileye 
t)çüncü Maddenra Dördüncü sanrında (Bââ me

zuniyet giden memurlar) Merasından sonra (ve 14 
Mart 1336 tarihinde İstanbul işgalini müteakip feshe
dilen Meclisi Mebusa» azalarından bfe mazerete mis» 
tenit ohnaksızm Anadolu'ya iltihak etmeyenler) ibare* 
sinin üâveshıi tekra> eylerim. 

Sinop 
Recep Zübiu 

HASAN FEHMİ BEY <<iümüşbanej — Efenp 
dhn, sorulan bir suale Dahiliye Encünijeni nanunaj 
verilen ceyşp bendenizi tatmin, etmedi. Ojaun için mü
saadenizle söz aldım. Kanun diyor ki: Hizmeti Dev
lette istihdam^ olunamazlar. Binaenaleyh Mebusluk 
Hizmeti Devletten madut değilmidir? Sonra mesele
nin esası, şu veya bu suretle memleket aleyhine vü-
cudç. gelen, teşkilâta dalhüi olanlar, şu, ve^a bu. sebep
lerle. mçmlakette vjatani, tarihi bir gnadej itedir vazife 
efenla- olanlar mçmmı olamaz, Mebus, o^bpfe!? Böyk* 
bkk teJâkkâitt anlayamadım. (¥^ ebedosenf okuna& sesa 
Ienfc>. BinaenaleyAr İMI heyete, salalb&ett 'kamile vesfk 
yor. Tetkikatını yapar, tahkikatını yapar, bu kanu? 
nun tar^atL dahihnde, ba kanunua dantel şümuhaıe 
ahmş, olduğtL insanlaı- kümler ise, memnr olamadığı 
gibi Mebus dahi olamaz, eMigen, olamaz. Telâkki 
budur. (Olamaz sesleri, alkışlar.) 

AHMET HtfeMfcBEY («ay^sej^ ̂ . Bendeaizr olur 
diye bir cevap vennedim. 

i 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — İltibas öl
dü da onun için söyledim. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Mebusların 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda ne gibi evsafı haiz ol
maları lâzımgeldiği musarrah olması hasebiyle ben
deniz ayrıca cevap vermedim. Şimdi burada memur
ların vaziyetini tayin eden bir kanunla Mebusların 
da vaziyetini layin etmeyi muvafdt görmüyorum. Bu 
doğrudan doğruya Teşkilâtı Esasiyenin bir maddesini 
tadil demektir. Binaenaleyh şayet bunu halletmek is
tiyorsanız o vakit Teşkilâtı Esasiyenin bir maddesini 
tad'il etmek demek olur. Bunun Teşkilâtı Esasiye 
Encümenine gitmesi lâzım gelir. Yoksa Böyle bir kısım 
tali kanunlar, müteferri kanunlar çıkarken Devletin 
esaslı olan bir kanununu şu suretle tadil etmek mu
vafık değildir zannederim. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim; milletin en 
muhtaç ve en elim zamanında onun hizmetinden ka
çan ve bununla da iktifa etmeyerek hıyanette bulu
nan bir kimsenin, milletin en yüksek müessesesi olan 
Meclisi Âlîde ahzı mevki etmesini arzu edecek kimse 
yoktur. Devlet teşkilâtı arasında en büyüğünden en 
küçüğüne varıncaya kadar herhangi bir vazifeyi ken
dilerinden esirgediğimiz adamlara en yüksek hukuku 
umumiyeyi vermek hiç kimsenin tecviz edeceği bir ka-
ziyet değildir. Fakat önümüzdeki kanun yalnız me
murlara taalluk edecek olan bir kanundur. Mebuslar 
için buraya bir kayıt konacak olursa masuniyeti teş-
riiyeyi alâkadar edecek bir vaziyet ihdas etmiş olu
ruz. Bunun neticesinin de iyice olacağını biz zannet
medik. Diğer taraftan, arkadaşımızın izah ettiği veç
hile, Mebusluğa ait ahkâmın teshiri mahalli burası 
değildir. Yani bu kanun değildir. 

Teşkilâtı Esasiye ve İntihabı Mebusan Kanununa 
buna müteallik bir şart ilâve etmek icap ediyorsa ay
rı bir teklif ile bu şart ilâve olunabilir. (Doğru sesle
ri.) Esasta hep beraberiz. Usulde ayrılıyoruz. 

REİS — Efendimi; takrirleri reyinize arz ediyo
rum. Evvelâ Ahmet Remzi Beyin takriri vardı. (Tek
rar okundu) bunu reyinize arz edeceğim. Nazarı dik
katte alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmış
tır. 

(Recep Zühtü Beyin takriri tekrar okundu.) 
RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim; Mal

ta'ya gidenler hariç olmak üzere kaydım ilâve buyu
run. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Malta'ya gitmediler, 
götürüldüler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Malta'ya 
gidenler bilâkis dahil olmalıdır. 

REİS — Efendim; İsitanbulun işgalini müteakip 
feshedilen Meclisi Mebusan azalarından bir mazerete 
müstenit olmaksızın Anadolu'ya iltihak etmeyen aza.. 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri; Müsaa
de buyurursanız birkaç kelime arz edeceğim. Bu tak
rirle alâkadar olmak üzere birinci Büyük Millet Mec
lisinde İstanbul'dan buraya intihap edilen arkadaşla
rın iltihakı mevzubahis olmuş ve haklarında bir ka
rar ittihaz edilerek mesele hallolunmuştur. Binaenaleyh 
bunun tekrar mevzubahis olmasına lüzum yoktur zan
nediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Rozok) — Efendim, 
Büyük Millet Meclisinin 18 Teşrinievvel tarihli bir 
kararı vardır ve 18 Teşrinievvele kadar gelecek Me
bustan kabul etmiştir, ondan Sonra gelecekleri kabul 
etmemiştir ve mesele bu suretle hallolunmuştur. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim; Refik 
Bey biraderimizin söylediği karar hakikaten bu me
seleyi halletmişti. Aynı zamanda Beyin teklifi de zap
tta geçti. Buna artık lüzum yoktur. O zaman Malta'
ya gitmiş olanlar kabul olunmuştu. Malta'ya giden
ler Malta'ya gittiği için mazurdur. Binaenaleyh bu 
defa da zapta geçmekle maksat hâsıl olmuştur. 

REİS — Efendim, o Mebusluğa aittir. Beyin söy
lediği ise memurine mütealliktir. Meclisi Âli reddeder
se o vakit kanaat hâsıl olur. 

(Recep Zühtü Beytin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, takriri dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, evvelce nazarı dikkate alınan takrir veç
hile tashih edilen madde şu şekli alıyor. 

Üçüncü Madde — 23 Nisan 1336 ve 26 Ağustos 
1338 tarihleri arasında Devletçe bir vazifeye tayin 
edildikleri halde veya vazifede iken bir özrü makbu
le müstenit olmaksızın terki vazife ile memaliki meş
gule ve ecnebiyeye bilâ mezuniyet giden memurlar 
bir daha hizmeti devlette îsllihdanı olunmazlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü Madde 23 Nisan 1336 tarih ile 23 Ağus
tos 1338 tarihleri arasında Milli Hükümet emrinde 
bilfiil vazife ifa eden memurinin hizmette bulunduk
ları müddet tekaüt ve mazuliyetlerinde iki kat hesap 
edilir. Mesleği memuriyet olupta bu müddet zarfında 
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Büyük Mifldt Meclisinde aza olanlar dahi aynı suret
le istif ade ederler. 

Evvelce memur olduğu veya olmadığı halde Milli 
orduya dâhil olupta İhtiyat zabitliği edenlerle nefer-
likle hizmet edip bilahara memuriyete avdet edenler; 
memur veya mazul olsun olmasın gönüllü olarak Mil
li orduya dahil olupta bilahara memur olanlar dahi 
bu madde hükmünden istifade ederler. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, Me
murin Kanununda bu mesele tespit edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu madde aynen Memurin Kanununa girmiştir, bu
na lüzum kalmamıştır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Bendenizin 
bir takririm vardı Paşa Hazretleri. 

TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ben Rem
zi Beyin yerinde olsam derim ki bu maddenin adı (Bi
lahara) maddesidir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
burada 2 nci fıkra var ki bu Memurin Kanuniyle çık
mamıştır. Eğer Heyöli Celileniz 2 nci fıkrayı kabul 
ederse o takdirde madde ikinci fıkranın hükmüne im
tisal etmiş olacaktır. Onun için bendeniz rica ediyo
rum. İkinci fıkranın hükmüne dahil olmak üzere 
İhtiyat zabitleri ile neferler ve gönüllü olarak Harekâ
tı Millîyede vazife ifa edenler vardır. Bundaki mak
sadı arz edeyim. Bundan maksat şudur: Mektepten 
çıkmış, İhtiyat zabiti olmuş. Sonra vatanını kurtar
mak için mücadeleye iştirak etmiş. Ondan sonra ta
bii hangi mektepten çıkmış ise ona göre bir memur 
olacaktı. İşte bu mülâhazaya binaen Dahiliye Encü
meninde vaktiyle bu ikinci fıkra konulmuştu. Bende-
nizce bu ikinci fıkraya lüzum vardır. Kabulünü rica 
ederim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Hepsi ka
bul olunsun, zararı yok. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, 
hatta Memurin Kanununda 39'dır. Bunda 38'dir. On
da daha vasidir^ 

Riyaseti CelHeye 
Esasen memur değil iken, gerek silah altına alın

mak, gerekse gönüllü olmak suretiyle Milli Orduda 
vazifei askeriye veya vataniyesini ifa eden bir zata, 
bilahara devlet memuriyetine intisap ettiğinde müd
deti tekaüt ve mazuîiyeti için açıktan kıdem zammı 
verilmesi musip olamaz, 

Bu münasebetle dördüncü maddenin ikinci fık
rasının şu suretle tadilen kabulünü teklif ederim* 

î «Evvelce memur olduğu halde Muti Orduya da
hil olupta İhtiyat zabitliği edenlerle neferlikle hizmet 
edip bilahara memuriyete avdet edenler; memur veya 
mazul olsun, bu madde hükmünden istifade ederler. 

Kocaeli 
İbrahim 

Riyasete 
Dördüncü madde Memurin Kanununa müzeyyel 

maddede tamamiyle kabul edilmiş olmasına mebni 
tayyını arz ve teklif eylerim. 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

REİS — Efendim; evvelâ tay tekliflerini reye arz 
edeceğim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Paşam, Memu-
I rin Kanununun ciheti askeriyeye teşmili hakkında bir 

lâyiha vardır. Bu ikinci fıkra o lâyihada vardır. 
REİS — Böyle bir kanun Meclisten çıkmamıştır 

efendim. 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Bir lâyiha var

dır, Hükümetten gelmiştir. 
REİS — Efendim; o Encümendedir. Meclis he

nüz kabul etmiş değildir. Binaenaleyh mevzubahis 
olamaz. Dördüncü maddenin tayyı teklifini reyinize 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın 
kabul etmeyenler el kaldırsın... Tay teklifi kabul olun
muştur. 

Dördüncü Madde — Meşrutiyet ilânından itibaren 
anavatandan ayrılarak bugünkü Türkiye hudutları ha
ricinde kalmış bulunan memleketlerde kalıpta bugüne 
kadar avdeti etmeyen Türk memurin veya 15 Mayıs 
1335 ve 26 Ağustos 1338 tarihleri arasında herhangi 
bir ecnebi memlekette hizmet kabul ederek veya et
meyerek ihtiyariyle kalan veya mezkûr memleketlere 

l mezunüyetsiz giden veya ıtiezunen ve tebdili hava su-
I retiyle gidip müddetlerini ihtiyarlariyle tecavüz etti-
1 ren bilumum memurin ve istilaya maruz manatıkta 
I işgalin vukuundan sonra tayin edilerek vazife kabul 
I eden vali, mutasarrıf kaymakam ve mahallin zabıta 

âmirleri ile işgal mıntıkasında düşman tarafından ve-* 
I ya düşman nüfuziyle tayin ve intihap edilmiş oldukla

rı ikinci maddede mezkûr heyeti mahsusa tarafından 
I tevsik ve tespit edilecek olan her sınıftan bilumum 
I memurlar devlet hizmetinde istihdam olunmazlar. Bun

lara mazuliyet maaşı verilmez. 
Yemenlin vazüıyeiti mıahsusasırodan dolayı orada 

I kalmış odan Türk meaıurimûnden Türkiye'ye avdieitleriı 
1 hükümetçe temin ve kemlilerine tebligat İcra edildik

ten sonra dört malı zarfında iltihak edenler bu ınaddte 
I hükmünden müstesnadırlar. 
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mam TARÎK Ü Y (O ŝun) « itendi 
*nad& ytommâm Mamtfm ş&m bir âHaram 

vui^p^n şmm Wm v&ktâk *w$$ fcaflwfl <*&» 
Vali, Muiasarrı£t Karymdkam ve mahallin zabıta 
âmirleri» bullar Mzmeti devlette istihdam olunmıya-
caküardır ve kendlileıfee mazuJlfyelt maaşı verilmiiye-
cdvtii'. Pu do<ğru»du*\ 

Yatara b& «bare mt ki fcMçüfc Ur taasât Mmi» 
eder. «... işgal mıntakasında fflsmm tmtfmüm Wö«* 
düşman ttüfaziorte tayin ve intihap edilmiş oldukları 
flkünci mtftdĵ eâe mezkûr heyetti ~ mahsusa tarafındıan 
tmtik Y* top* edtfte«?k; olan her «müaa biamim 
memurlar..» bu şekilde düşman tarafından ve Ü£* 
ma» öüruşiyk intihap e d M ş . oJdu&tt kMife k&a 
buaiİEKr da Mffl'tffljfr ^#Pjtf#aâ& fc&jfodcara -ahmatiYar 
çaktır ve k^&wre «ısasııtat mamı w U p 8 l < 
töfc B» dJft djoğftk VaJRP% feiieök bir ütisnayı &!£&» 
edecek küçük bir kayda ihtiyaç vardır. İşgal ımeâe^ 
kateruu göscümön önjjn& ^Myo*u*>, Faraza tsodr, 
Trdkya Burada bir çok Türk naeJtturiar %ga$fe<R se*tm 
vajüe. deruhte elmfc^dir. BmSImm Y«#* Mu*a*ar-
vı^ KaıyjH^aıa vej^ zabıta a n M ( d i i p ı mazı» 
Kö*>a#& kinişe*» bapM*» gejpıe& Faka* bir ta* 
kıpı njww!»I«Ier v«rda; ki bunlar Tüfk iç% ©rada-
üın%sâJ» ^ p u ^ i j p , Onu* jç& m»*al«*te* Waıpi* 
da bir başka kayrt üâve etmek lâzım geldiğine kanAJHk 
3V|iaMN£ft Igtafe' Mülk « » * h^aj(*ei edeler <$« 
n̂ amı̂ njjfM Masfegef ok«u$w. U%*X msm mm 
KflAaio bu mmotfMft fİMaımatt oTtuaiinmv ınaaleisef hizmet 
ederek n|ep%lk^e ¥% nyJMe ibaret eidWer «öpHh 
mü$tür, Buıilaım da 'tosa bu k a y t a ^ « f c bu-
luamaa-na M i m KÜ£»k bjr. kayJt Ura t l % İgWfc. 
filtfttglînMfe mınikiffadıiıiı husul buOaıeaırama Ummam». ODÜIU. 
liçm d&^ru«fc ki, diişnta», tafi^ın^a» v e ^ düşay». w* 
filöiyie H ^ ı p t m t*jw w ü n t ^ ^ ^toı iş , «aâuüif» 
(Bjjr^va, bir m®m kilioiegi k^n^afcan, şKnüa), (iJayı* 
Sasfc^ m ^ m oian beyet taraf »»dan, tey^. w t e ^ k 
«£Pee^k ote^ b$r sın»f t ^ ba»mıw npwmrlî« âslİ^ 
riıaa* filwn«Myafi^'llaytdH% Kıfaw»d|jm> aaınıu^KiâiıuBk h& 
bur^a, koya^cagBoıız bu k^iı#«,, oijada dügma^ ta»a-
f»S*»ft ke#dj aüMÖae hizmet e^Le^sj: iRİMlîtasttf!^ 
Islibdamit OHiztimb ^hmttnteifmı bu> toondttk dıaMIkd» 
lbiEajkaoa(kİH& ISaaü oolaıv li^httom- oluofaıa&viBakİHB^ 
dır ve mazuliye t̂ maaşı akWftayı̂ T&>gsfar> Faika^, b * 
Bi««İfe y !̂ffi& «eyt i ^ H İ ^ . ton suretle t^ga» « # • 
m * bk Muaflini; v**rs% o. ba*. k^yd^ı ba?*câıâ«. kaJte, 

FAtoK BEY M M | "- % H t e ^ » % maddem 
de mevzubalıîs olaibaiir, 

| H^KKI TMUK BEY (Gûre*iö) (dövauıta) ^ AI-
ftıncı madde yalnız ilhak olunan yerieır içiadir, Hai-
3>uM Iıpjl atuaatt y%fâx «te varda-, übak nwaatefc^ 
gönaemişür, işgal otuannışte fegai «ön» y«ndje 
bir mektep nmaltiı^i. vaaife §onMÜştiir, Pek i^i, düş-
iman «maCittdaa bumın hu vazifeye tajCni icra oim-
mu^tftr. Fatkat, d&mn alnomamı^tır. Hatta beîki ker-

I hen valkü olnnuişıtur. Oçaidıa bu m^kltfjbi» Ikapaih kıaHoJia'-
isı, elbette terviç edilmezdi, oradaki Türkler mekte
bin kapah kaJmasını iısüemezlerdti, orada bir muaîijm 

I isHlbdıam etme* MeıiardO. Her halde ive olursa olsun 
bir muaBim İstihdam edeceklerdK BİJiaeJiafeyh, her
hangi bir surötie ohırsa olsun, bîr mualHmiin tayinini 
iltizam edeceklerdi. Eğer o günkü vaziyet, o muaM-
<nâ tetihimn etmek içte Yunaoıbiar yahut işgal edtem 
devletten tayin ettirmek jtefel vmxâ£mĞ» #%BK& mm> 
buriy»tirJİ tevütâtatiş ise bu gibi nwa3imJe/tt mazur 

I gönmelk kap edieav 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Aym mü-
tatea «ı^eiur hakkwda d» varittir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde ben
deniz bu mütalaaya göre bir takrir hazırlayarak tak-

I dim edeyim. 

AHMEI H&MJ BEY ( l u t y ^ ü - Efendi», 
nıadd* tahW. edile*©* olursa Hafckı Tatık Be* ark»-

I da^öyzm, «mdjgefctıii» mahal kateaas zaanediyoram. 
I Bm?a4a, ikj» daha doirap» üç Mk#m varda*. E^vejgb 

M«wutiyet ilâıundaft itibar*» Anavatandan aş»k# 
I Tü*kij* hudutla»* lıarieinde kalmjş bulunan memte» 
I ktstiewb> kabp bugüne kadar avdet etmey*» Tikk me-
I nu*in 15 Mayw 133$ tarihi Uft 28 Ağu$t«s 1368 taüib-
I leri arasında herüangi hk ecnebi nıerajdkette \mmmk 
I kabul! «&mk v*ya eöncyerek orada- kalan meıımrlaf... 
I Bunlar için söz yok, bunu kabul ediyorlar. Som» i§r 
I gak u^asauı ra^natıktaki memurlar, b* memurten 
I iki kısma ayırmak lâzımdır. Dofpudagfc d*>İgw$a yemi 
I vaziyetinde, amir vaziyeti salâhiyetinde bulunan me-
I murlar, o da tasrih ediliyor. Vali, Mutasarrıf, Kayma-
I kam ve zabıta amirleri, bunlar işgal mıntakasında va-
I zife ifa etmiş ise her aklı selim kabul ederftf bunHuın 
I tekrar burada meıawiy*t ya^mas* doğru olamaz. 
I Çünkü doğçudanı doğpuya ieca salâajyötiadedifc iıkhğı — 
I vajHfe büf am Yunaa- iggafe «tendBfcit yerde oftlaeiö 
I enjffik alhnda» nnbıiBit Q8B^ I$% h^abma biç mldhişfttto 
I vazife tfe «twistin ft% hafcte Türk camiası, içinde ya-
I zU^ i f ^ e d ^ c ^ makJM bir adam değ^diı. Bu,^8^ 
I doğrudur. Bu şekil zannediyosuj» ki, Uakkı Taok 

Be^nı d^k^buJ;<*djMeW^ri şekildirr. Ona da,s«s^«ri yyşk-
| tur. Anorit ntuaüiajJeısi mfeaj. gşUrdıia^ muaHJmlar 
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gJbJ bttfan nüfuı kâtibi* muhasebei hıMtaiye kâtip
leri gibi memurlar da hatıra geHr. Fakat madde bu 
gibiler için sarahati ihtiva ediyor. Burada deaiHyof ki 
işgal mmtakasında düşman tarafmdafl veya düşman 
ntttazryfe tayin ve intihap edilmiş öldükten ikinci 
maddede mezkûr heyeti mahfusa tarafından hnpit ve 
tevsik edilecek bilumum memurlar deyince, Wf defa 
doğrudan doğruya bir komisyon teşekkül ediyor, o 
komisyon bunlar hakkında «ettukatı I«2inıe*ini ifa «di
yor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — MuaHhn de 
kanunu muahhar mucibince memur demektir* 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Filvaki vazi
fesi dobryısryte memuriyettir. Fakat mektepteki ted
risat dotayuryte. Memleketin, vatanı», «leyhiode ted
risat yapmıştır. Vazife ifa etmiştir. Buna, ktfm&yo-
m mahsus kanaat getirmiştir, vukef ha#ıi etmiştir, 
Elbette bunu fefindası etmemek Varn gtttr. 

Fakat» alelıtlak bir muallim, orada tedris vazifesin-' 
den başka bir işe karışmamış ise mazur görülmesi lâ-
zungelir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Encümenin iza
hatı kâfi efendim. 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Bir sual sora* 
cağım efendim, bu maddede deniyor ki, işgal mana» 
nkında vazife kabu eden vali, mutasarrıf, kaymakam* 
zabıta amirleri... Halbuki, teşkilâtta bir de nahiye mü
dürleri vardı. İstirdadı müteakip bu nahiye müdürle* 
rinden Divanı Harpİerce hiyaneti vataniyeden dolayı 
mesut edilmiş ohnAar vardır. fffçfcı enfar horada ta
yla ve tasrifc edtereor? YanMK vakV awrta*»ııtf» kay* 
aaafeanv makalüa zabıta aııdrlutf, deâ f(Nr# 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — EsefeMen, 
nahiye müdürlerini ikinci derecede g&tM&flOt* Ma* 
JiMflft ndfictai AUJHfi â̂ fileriyfe IN6)@ifedlf&t edebiliriz. 
Filvaki nahiye müdürleri de aldıkları vazife fmmffie 
dVşmaır amalhıe sarin mganf extekfBıfiâr. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, meb
dei tarih olarak Hükümeti MiIIiyenin teessüs tarihi 
«fen 23- nisa» fortuf e*fikft\ $hndr tavada İS mayıs 
yazılıdır. Bir de istilâya maraar meaMsm fşüafirt fu-
ftaundanr sonra rayto edfler** vazife kaini eriten vali, 
nwrtasawn% kaymakam w mahaHhr zaM* ânörte* ile 

f̂gaf ımanjmuındoi dttşnuuf tav3#HMrew fM|jWf düşMhuf 
flüfRiîjfe tayft* vs* iMlftap eatfiMiş üMotlAlfı tftisci 
MnddauV aMfflMk* heydİ mafeH&as iajMilüdaW ttev* 
suc ve tespit edilecek her smrfft» b*nW9» ifttflMftr-
tttf devMt hfelMftffide isHftdHaf oHüftniflHr deniyor. 
Mva9n*j#ai ülftıü£ v* mUHcl̂ Rlitır gvşpp dnK 

edildik-
luUInaiTlIy 

kabul öhln-

Pek bellidir. 
ile, nü-

as değildir. 
tatbiki-

mifuzu vâr-
Buttün için 

elbette 

düfifiari nÜİUîiyte n düşmafl tesiriyle 
teri Mâydım fhüffi ediyor1; Bti feaylt§ fSSk 
kaymakam, mahallin zabıta âmirteri gibi 
muyor, gibi geliyor. Esbabı nedir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) -
Bir vali ile, bir mutasarrıf ite, bfr 
fa* kâtibi, talırirat kâtibi elbette kabili 
O doğrudan doğruya icra amiridir» k 
ne memurdu?. Bütün dVtaif üzerinde bir 
dır. Halbuki tahrirat kâtibi Öyle değildir. 
Kaymakam ve diğer tasrih olunan meı 
bir daha memuriyeti devlette İstihdam 
Çünkü onların kabul ettiği vaffög dana 
eden devlet ftalmftâair. 

Fakat bir nahiye kâtibi, bir fâlırirat 
değildir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) - §M 
rıh arasında İstanbul tarafından tayftı ( 
memurlar hizmeti devtette İstihdam 
ğiimi efendim? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Sonra tarihe 
gelince; bir madde • k4 üçüne» madde olmuştur * deki 
23 ağustos 1341 tarihî burada 15 ağustos;- Hükümeti 
Millîye teşekkül ettikten, Ankara'da Birinci Büyük 
Millet Meclisi teşekkül ettikten ve Hükümet Anado-
luya intikal ettikten sonraki vaziyet - olmuştur. İz
mir'in işgalinden, 15 mayıs tarihinden itibaren malu
mu âliniz bir vazifei vataniye tahaddüs etmişti. Ö va
zife* vatamyede- bütün memurların bir iş yapması lâ
zım idi, her memurun onu müdrik obuası lâzımdı. Onu 
müdrik- olmayan insanlar kabul olunmuyor. 

RASİH BEY (An6A?a? — EfefldimV Mrâ^â bir 
fdır» far, «aka* tazrit dÇğff, Mımtmmm tafabul'un 
ŞenPMHMMn oogrvdan dogffKy# Bannyfc FtezaVeti 
taeaniMav tsŞ'iıv edüvntr 

AflftflST IftLMf «EY (KatSerf) — ^ö«ÖSiz al-

zryade İşgal 

öyle 

halde o ta-
lifaniş olan 

de-

RASİH BEY (Devamla) — Altıncı madftattf bir 
fıftrtt Vaw faka* ıllBBfehap1 AlaTriar d̂ İyör; İstanbul 
Ş($RYUmtHî (î flMfteİtep1 mğJMvr DİûilgruuVhV dHfğ̂ lpya 
fihMa^P NteSİRîtJ mmfffli'iıiir issin ofaflar'. Bavlar 
vafler* naiynHia* duMhRtdfip̂  yefcJa- ftttNftvBHP omv hiç 

A H M ^ HteîNf İRiY (fetfj^rty — A*W« «ad-
d^ ge*We « ? em r̂nY ^Mfe*&hâ  «SmtırlâV^ febirİn-
den> iMfesuir rfftw fflRiRıuflnr, AWNQMÇ> Büptidfjie «ası 
v4Sfaifftuw,' ŞeflWftuBT o vakw nmffNiRNp raç? bu* nfadde 
ahkaİ9nnW ulbtdiK- 'Kyl» etM̂ RM̂  kUf Hĥ fî  ed#e# me
murlar ahkâmına tabidir. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Burada istilâ ile işgal ke
limesi kullanılıyor ve ikisine de ayrı ayrı ahkâm vaz
ediliyor. Şimdi işgal ile istilâ ne suretle anlaşılıyor? 
Ayrı ayrı mı? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, aşa
ğı yukarı bir manadadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Şu halde İstanbul Hükü
meti Yunan işgali altında bir yere veyahut bilfarz 
Bakırköy'üne bir kaymakam tayin ediyor, o kayma
kamın da istihdam edilmemesi icap eder. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Elbette; İs
tanbul da işgal edilmiş bir memleket hükmündedir. 
İzmir nasıl ise, İstanbul da öyledir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Düşmanın değil, İstanbul 
Hükümetinin Bakırköy'üne tayin ettiği bir kaymakam 
hakkında da bu tatbik edilecekmidir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Nasıl ki İz
mir'in münhal kazası, Bursa'nm İnegöl kazası dahil-
se, İstanbul'un da Bakırköy kazası aynıdır, hiç bir 
farkı yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ahmet Beye
fendinin mütalaalarım maddenin sarih olan metni ile 
telif etmek kabil değildir, kanaatindeyim. 

Düşman tarafından veya düşman nüfuzu ile tayin 
ve intihap edilmiş oldukları heyeti mahsusaca tevsik 
ve tespit edilecek her sınıftan bilumum memurlar de
niyor. Binaenaleyh bu madde bu kadar sarih olduk
tan sonra, bir yerde bir muallim vardır ki emri tayini 
o yeri işgal eden hükümet tarafından icra edilmiştir. 
Bu, bu madde hükmüne girer ve bir daha istihdam 
olunmayacaklar arasında yazılabilir. Buna mani ol
mak içindir ki böyle bir kayda lüzum gördüm, ken
dileri lüzum görmüyorlarmı? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri — Efendim; mad
de sarihtir. Muallimleri memur farz ediyormusunuz, 
etmiyormusunuz? Bittabi muallimler de memurdur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Tahrirat kâ
tiplerini vesaireyi bu maddeye dahil değildir gibi gös
terdiniz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; mad
deniz öyle göstermedim. Vali, kaymakam, mutasarrıf, 
zabıta âmirleri bunlar ayrıldıktan sonra tahriat kâti
bi, nüfus kâtibi, muallim vesaire - Müdafaai Milliye 
ve Hariciye Vekâletleri emrinde bulunanlar ayrıldık
tan sonra - bu malddenin ahkâmına tabidir. 

REİS — Hakkı Tarık Bey; maddeyi ikiye ayıra
caksınız. Baştaki fıkra vali, kaymakam vesaire, son
radan tayin edilmiş olanlar, bu bitti. Ondan sonra 
düşman tarafından iltizamen tayin edilmiş olan her 
memur. 

i HAKKI TARIK BEY -<Giresun) İftizamen 
diye bendeniz teklif ediyorum. Kabul ediyorlarsa 
mesele yoktur. 

REİS — Tunah Hilmi Bey. 
FAİK BEY (Tekirdağ) — Paşam; bendenizin 

I sözünü unuttunuz galiba, bendeniz çok evvel söz 
istemiştim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Belki 
söylemiyecektim. Gayet kısa olmakla beraber ben
ce çok kıymetlidir. Fakat belki sizce kıymetli de-

I ğildir. Yalnız şunu hatırlarım ki: Ulu Gazimiz Kas
tamonu'ya gittiği vakit kışlayı ziyaretinde bir levha 
görüyor: «Bir Türk on düşmana bedeldir» diye ya
zılmış, bir zabite soruyor: «Doğrumudur» zaıbit 
«Doğrudur» diyor. Gazi: «Hayır, doğru değildir» 
diyor, «Bir Türk cihana bedeldir.» Bir Türk kâina
ta bedeldir. Kabadayılığımdan dolayı bilmem biraz 
böbürknebilirmiyim? Bu başlangıçtan sonra şu iki 

I kelimeyi söylemeye mecburum: Kendimi bildiğim 
gündenberi demek doğru değildir, çünkü çocukluk
tan beri insan kendisini bilmez, kemâle erdiğim za
mandan beri, ben arkadaşlar; onbir yaşından beri 

I iki dertle dertliyim. Biri Türkçenin Türkçe olma
masından dolayı.. İkincisi memleketin boşluğundan 

I dolayı dertliyim. Şimdi şu maddeye göre filan memur 
ehliyet sahibi ve döl yetiştirmek kuvvetini haiz. 
(Nasıl, nasıl sesleri) anlamadınızmı efendim? nasıl 
yetiştirecek. 

REİS — Hilmi Bey; mevzu dahilinde söyleyiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (devamla) — Mevzu da
hilindedir paşam... döl yetiştirecek, bu boş Anadp-
lu'yu şenlendirebilecek. Burada bir takım kayıtlar, 
şartlar var ki bu memletetin tamamiyle aleyhinedir. 
(hayır sesleri.) 

I Ben arkadaşlardan rica ederim. Şu maddeye 
baksınlar: 

Hiç bir kusuru olmayan bir memur yalnız falan 
yerde kalmış, şimdiye kadar gelmemiş, ondan dolayı 
burada kendisine memuriyet verihniyecek. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O dölü
nü başka yerde yetiştirsin. 

TUNALI HİLMİ BEY (devamla) — O belki 
benden daha temiz, benden daha hamiyetli, ehliyet
li... Neden gelmesin? Binaenaleyh Yemen'e verdiği
miz müsaadeyi diyer memleketlere de vermeliyiz. 
Diğer memleketlerde kalan memurlarımıza, vatan
daşlarımıza da vermeliyiz. 

Son sözüm arkadaşlar; Sudan'da bir Türkmü 
I kalmış, milyonlarca para sarf edin onu buruya ge-
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tirin. Binaenaleyh maddenin encümene iadesini tek
lif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
madde, Meşrutiyet ilanımdan itibaren Anavatandan 
ayrılarak bugünkü Türkiye hudutları haricinde ka
lan memleketlerde kalmış olan ve bugüne kadar 
avdet etmeyen Türk memurin... ilâh hizmeti devlet
te kullanılmazlar diyor. Türk nedir ve kimdir? Onu 
Kanunu Esasi tarif etmiştir. Maksat o ise Kanunu 
Esaside vardır. Sırf Türk diye düşündüğümüz zaman 
netice -meselâ Arap olan memurin de var- sonra 
Arap olan memurin kabul edilir manasına çıkar. 
Binaenaleyh bendeniz buradaki Türk kelimesinin 
çıkarılmasını ve memurin yerine de memurlar denil
mesini teklif ederim. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Hayır, hayır, onu hiç 
istihdam etmeyeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fakat ne
tice aksi çıkar. 

TAHİR BEY (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; 
bendeniz de kanaatimi acizane söyleyeceğim: Bu ka
nunu yapıyoruz, malumu âliniz ehemriiyetli bir ka
nundur. Bu dünya maişat dünyasıdır. Dünyada he
pimiz geçinmek için ve istikbalimizi, çoluk çocuğu
muzun maişetini temin için çalışıyoruz. Her türlü 
vazife, her türlü ticaret yapıyoruz ve hatta ticaret
teki bazı dalavereleri de meşru addediyoruz, meşru 
değildir ya; (Handeler) çünkü zaman öyle bir hale 
geldik! birbirinin külahını çalmak icap ediyor. Ge
çinmek için bütün bütün hırsızlık, namussuzluk et
mekten ise biraz dalavere yapmağı artık ticaret ve 
şu zaman biraz meşru gibi görüyor. (Bravo sesleri) 
şimdi arkadaşlar; biraz vicdanınıza... müracat edin 
ve bu kanuna hedef olacak bir kere kendinizi adde
diniz, düşmanın bir kere felâketine. uğranıldı, onun 
bulunduğu mahal istilâya uğradı, onun orada ailesi 
var, kendisinin oradan çıkmasını, kaçmasını teklif 
ediyorsunuz. Acaba elinde mi idi, çıkabilir mi idi, 
kaçabilir mi idi? Yahut diyelim ki düşman ona mü-
sade verdi ise de acaba kaç kuruş ile çıkabilirdi?? 
Bunu da düşünüyormusumiz? Düşman cebine pa
rasını da koyuyor mu idi? Al sana yüz lira ikiytiz 
lira, buradan çık git, var, vatanında öteki tarafta 
hizmet et demiş mi idi? Onun için dünya geçim dün
yası idi. Orada ailesi vardı, çocukları vardı, kendisi 
de kaçmak fırsatını bulsa bile acaba çocuklarını, 
ailesini bırakıp, kaçabilecek mi idi? Orada hizmet 
etmezse, orada ona parayı kim verecekti ve kimden 
alırdı? Belki hariçten anasından babasından, akraba

sından para getirmek imkânını da bulamazdı. Tabiî 
ne yapacaktı? Orada bir hizmet bulacaktı. Oradaki 
de vatanı idi, milleti idi. Onun bir vazifesini ifa için 
bulunmuştu. Şu memuriyet, bu memuriyetle orada 
bulunuyordu. Ondan sonra ne dersin; arkadaş, 
sen burayı işgal ettin, ben artık bu vazifeyi yapmam 
derse, düşman buna yapmazsan yapma demiştir. 
Fakat parayı nereden alıp geçinecektir? 

Düşmana gidip de beni burada ^alıkoydun, bi
naenaleyh benim maişatimi temin eyle mi diyecekti? 
O vakitki vaziyetimiz icabı onlara para göndermek 
ve maaşlarını temin etmek imkânı acaba var mı idi? 
Muntazam harplerde, beyneddüvel kaidelerde belki 
böyle bir şey olur. Belki büyük bir devlet bunu te
min edebilir. Fakat Yunan gibi bir hain düşman sen 
burada bana hizmet etmiyorsun, fakat al çocuğun 
çoluğun maişatini temin et diye para verir mi idi? 
Binaenaleyh dilenmekten ise, başka bir rezalet irti
kâp etmekten ise, ister istemez o vazifeyi ifa ile mai
şetini temin edecekti. Bunları şimdi sen filan vakit 
çıkmadın, kaçmadın, çoluğunu çocuğunu feda et
medin diye cezalandırmak mı lâzımdır? 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Eğer za-
tiâlinizin fikrinde umum millet böyle olsaydı, Hü
kümeti Milliye böyle teşekkül edemezdi. 

TAHİR BEY (Devamla) — Şimdi Hükümetimiz 
sağlamdır. Elhamdülillah böyle düşünmeğe hacet 
yoktur. Çok kabahatlan affettik. Rica ederim, ben
denize müsade buyurun. Kanaatimi söyliyeyim Mec
lisi Âliniz hâkimdir, isterse kabul etsin. İsterse ka
bul etmesin, 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Efendim; 
Mehmet'in kanı fışkınyordu sende çoluk çocuk mu 
arıyorsun? 

TAHİR BEY (Devamla) — Rica ederim, müsaade 
buyurun. Bendeniz bunların hepsini töbriye edemem, 
bunların içerisinde öyleleri vardır ki hakikaten mil
letine hıyanet derecesinde düşmanla beraber teşriki 
mesai etmişlerdir. Bunlar tahakkuk etmiştir. Bunlar 
tetkik olunur, bu madde bunlara ait değildir, bunlar 
şimdiye kadar tetkik edilmiş, tahkik edilmiş, hıya
netleri anlaşılmıştır. Bu madde, orada kalıp buraya 
gelmeyenler ve düşmana hizmet etmiş olanlar hak
kındadır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) •— İştirak 
etmeyenler doludur. \ 

TAHİR BEY (GİRESUN) — Devamla Mecflsi 
Afinizin burada vakitlerini İşgal ediyorum. Ama 
söylemek mecburiyetindeyim. Hilmi Bey biraderi 
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föfzid söyledikleri glHk iboylelerl de vardırı Haşa ı 
1 ^ omda* Kabul edıMıem BHmdeâ getee ben bo-
ğafüh. Fakat bir takmi zdvalldarl buralarda' kahftış-
t» diyerefcten tefrifc edip dfe« 

İBRAHİM BEY (KÖCaeH) — ZafaUflik yÖMır. 
Burada DiâvJStüî nnenKfii Sayesi lıÖF feyffl föfiklutle-' 

TAHtR ÖEY (Deyârhla) — Elelidim; şimdi bun-
Jann içinde ufak memurları da bırakalım. Sîz bun
ların içerisinde kaymakam, vali ve olsa oka zabıta1 

memurlarını alacaksınız ve diyeceksiniz ki bunlar 
kuvvei zabıtadandır. Diğer memurların ifayı vazife' 
etmesine benzemez. Peki o adam da ne yapsın? Ö 
da mecburdur, maişetini temin etmek zaruridir; 
Bir 'insan açlıktan ölemez. Ölünceye kadar her şeyi 
kabul eder. Sonra efendim, burada aşağdd fıkra-' 
da Yemen'in vaziyetinden dolayı buyuruyorsunuz ve-' 
yahut ecnebi memleketlerine gitmişte... 

SAZIM VEHBİ BEY (Ergani) - Reis Pasa fiâz-
mkmt sözleri sSâtot harteidir, \m madde hakfaMda 
degüftr. Makam m #r/aSet bu hatibi muhtereme 
lütfen İhtar 5wytfrstm; bü mötaBatı kanunun heyeti 
umriöiiyesinde söylem*» Mi. 

ı mek İmkânını temin etti: Şimdi siz buna sen dört ay 
içinde gelecektin, mademki gelmedin, şimdi Tür
kiye'ye gebniyeceksin) demde zannedersem doğru 
«famız. Onlar da bizim ıniBetimizin efradındandır. 
Demin bir arkadaşımızın söylediği gibi; Türk Mil
letini böyle şuraya buraya snopta her şeyi yalnız mem
leketin içerisinde katanlara hasretmeği bendeniz mu
vafık görmüyorum. Binaenaleyh bu maddenin ka
milen tayymı rica ederim. Ama siz teklifimi ister 
kabul eder j ister kabul cnuezshriz. 

Riyaseti CeHleye 
Müzakere kâfidir. Mesele tamnmyle tenevvür 

euufşthv MsIBderitn reye vaznrf teKhf ederim.* 
Çorum 

Isınalr Menfin 

HAKKI TARIK BEY (Giresun* — Efemflm, bu 
çok mühim bir maddedir. Söylenilen sözlerin kâfi 
olımMığma karnini. Effe» Tâbir Bey arkadaşımız
dan sonra söz söylerken aramızda bir farkı hissiyat 
görülecek gibidir. Bu farkı hissiyat üzerine küçük 
bir endişeye düşmüş olduğumu da hatırdan çıkara-
mryorûm. Gİfruyorum ki burada madd'entıi şu veya 
bu fıkrası Üzertne söz söylerken İmtİM de şu veya 
bu surefle zaft hfcsîyatima hÜkttıedeceksinfö. 

Muhterem efendiler; bendeniz Tahir Bey arka
daşım gibi maddenin heyeti umumiyesinin tayyı ta
raftan değilim. Bilâkis birer birer arz edeceğim: 

Meşrutiyet ilânından itibaren anavatandan ayrı
larak bugünkü Türkiye hudutları haricinde kalmış bu
lunan memleketlerde kalıpta bugüne kadar avdet et
meyen Türk memurunun bir daha hizmeti devlette 
istihdam edfitaıemesmikabul ediyorum. 

W mayıs 1 3 » *tf 2Vf dğusfar im tarmler* ara
stada herhangi Ur ecnebi memlekette hizmet kabul 
ederek veya etmeyerek ihtiyariyle katan veya mez-

[ kur memleketlere mezuniyetltz gkten< veya mezunenf ve 
tebdili hav» suretiyle gkHp müddetlerini flıtiyârlariyle 

E tecavüz ettiren bflumöm memurinin bir daha hizmeti 
i devlette istihdam edilmemesini katml ediyorum. 
[ jsunya maruz nıdnmikcr İşgafhı vukuundan son-
r ra tayin1 cdüurdt- vazife* kabul eden vafi, mutaBanıf, 
> kaymalcânf ve ntahaflm zabıta anrfrlcrmfn de bir da-
p ha* hizmeti devlettê  kuflaıtmuaniasmı kabul enryorom 
[: ve ishYoramv Yalnız' tmiddenlır bh* ftfersfst üzerMde 

koçak bir £swe% bir kayda fhtiyaV olduğuna sfd-
d ^ karnim ve şimdfye kriter bu Kursudur bu- ka-
dar ktrVveue Bir kanaatr muvkrfaa etıueuiğnnd' kanuni* 
tsgsf ımntutewmda düşnratr «rafndan* veya* düşman 

f nüfuftiylt taytrf ve kKürap' edilmiş oMMSarY uonci 

TAfİR BET (Devamla) - Maddeye daîr oy
luyorum. Eğer nata ediyorsam vazgeçeyim. (İ)evâıri 
sesleri? Söylediğim şeyi bilmiyor değUmT. Bu kadar-' 
eut bif şeyi rica edelim dinteyİM. Şimdi burada* me-
nfalikl eenebiyeye gfenrfş ve bun* Meşrutiyetin ffl&mn-
<*Aı beriye de teşmil ediyorsunuz^ Gamm biz mil-
fetimfznl hepsinm Türk4ye?mn içerisinde gahşmasınr 
mecbur edersek o kadar iyi bir şey degifdir. Başka! 
milletler memaîiki hariciyede maişetim temin etmek 
Sçhı iş arıyorlar,* bir Türk de varsın gitsin, hariç-' 
te temimi maişet etsin. Yalnız bizim zararımıza ha
reket etmesin. (Neye gitsin sesleri) Varsın çahşsıri 
efendim. Bendenizce bu bir kabahat değildir. Üçün
cüsü burada- deniyor kî: Yemende buhınupta hükümet 
tarafından avdetleri temin edildiği halde henüz gel
memiş olanlar: Temin edilmiş ama ne şekilde temiri 
edümişy 

RECEP ZÜHTÜ BEY (ShWp) — Vapur gönder-
mişlerv lal^bf»Bra masraf edihm>, 

TAHİR BEY (Devamtay — Hükümet sryaseteri 
Yemen Hükümetiyle meselesini haBetmiş, & zaman 
«önarr göndiermiyorlardı, şimdi geimeJefintf müsaade 
edildi. Bu suretle ise onlar buraya iada> partf iW 
gtf&etârV Fârasr vlf m»f Ta Yemeden kalkıp1 

t^anbuT* gelme* fta^ %&&& kttâmrt Be^S bir 
âm ay zarfmB» gefcmedr m ön ay sonra" £elgbuV 
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maddedıe mezkûr heyeti mahsusa tarafından tevsik 
ve tespit edilecek olan her sınıftan bilumum memur
lar tabiri var. Mazbata muharriri bey izah buyur
dular. Tamamiyle maddeıılln ımefadını söylemiş olu
yorlar. Yani şu vazıyet hadis olacaktır: İşgal nere
lerde vakfı o'muşrur? Acı günler, elim günler, bu 
elim gönlerin ne kadar geniş sahafları kasıp kavur
duğunu maziye bakarak düşününüz. Uşak'tasınız, 
Kütahya'dasınız işgal vaki ormuştur. Acı bir hadise!.. 
Her şey, bir ecnebinin tasaHuıtu elimdedir. Burada 
bir mektep var. Arz elliğim gjbi bizlim İçin bir ümit-
gâhtır. Her $ey kayhofflsa İdî belki yalnız o ümide 
bağlanarak, yalnız © ümide dayanarak orayı kur
tarmak, yine geri almak ümidini besleyebilirdik. 
Her şeyden sarfınazar ediniz. Burada bir mektep 
var. Bir iki muaH'mii vardır. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Misal fena; 
burada muallimler mevzubahis değUdir efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Nâdi Bey-
efendiî demin sordum. Dediler kî: «Dahildir» çün
kü muallimler de memurdurlar, mnsa îmier de me
mur olduğu için aynı vazâyet, aynı madde haklarım
da tatbik edilecek!.. Tatbike memur olan bu heyete 
dahfl «J5an bir zat, tabii muallimler hakkında da tat
bik edecek. Ben de o heyete dahi] olsam öyle tat
bik ederim, çünkü: Madde bu şekilde yazılmıştır. 
Madde dâyor M: Kütahya'da, Uşak'da Safliıhii'de, 
Alaşehir'de, Soma'da, Akhisar'da, Balıkesir'de her 
hangi bir muallim düşman tarafından tayin olunmuş 

; ve memurdur. O haile düşman tarafından tayin 
o3unmuş bir memur olduğu için bunu şimdi azletme
ğe ve bir daha hidematı devlette kuMammanıağa mec
bursunuz^ İşte bunun için, bu vaziyeti nefyetmek 
heyeti mahsusanın vazifetsllnıi teshil etmek, haklıyı 
haksızı ayımt etmek içindir ki buraya küçük bir kay
dın ilâvesini rica ediyorum, her sınıftan tabirinden 
sonra şu kaydı ilâve edersek haksızlık zail olacak, 
bizim orada çaîışma'annı istediğimiz muallimlere 
karşı zuhur edecek haksızlığı da izale edecektir. 
O kayıt şudur: 

«Her sınıftan tayinleri iltizamı ve vaziyetleri di
ğer maddeler hükmüne dahil olmayan muallimler
den inşada blumum memurlar...» (Hayır sesleri) ni
çin hayır, esbabı mucJbeslna arz ederken Heyeti 
Geüeyi görüyorum kli hissiyatıma müşariktir. O his
siyatı; bir kelime ile, bir cümle ile ifade etmek iste
diğim zaman derhal hayır seslerini işitiyorum. Anla
mıyorum, eğer teşmil buyurmak istiyorsanız, her 
sınıf memurlara teşmil buyurmak İstiyorsanız güzel; 

Fakat ben biç olmazsa yalnız bu sınıf 
muallimleri kurtarmak istiyorum. i 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — BİSumum me
murlar... 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Güzel, o 
hr'de dahil olmayan muallimlerden maadası kelimesi
ni korsak maksat hasıl olur. Bu şekü kabul buyrul-
duğu takdirde bendeniz takririmi yazar takdim ede
rim ve benim de maksadım tabiatîyie ha^ıl olmuş olur» 
O halde fıkra şu şekli ahmş oluyor. Hİr sınıftan ta
yinleri iltizamı" ve variyetler diğer maddeler hükmüne 
dahil olmayan muallimlerden bilumunjı memurlar. 

Tayinleri iltizamı olmayandan maksat da şudur: 
Düşman tarafından «Bu adam benim | amalime ha
dimdir. Şu vazifeyi ifa için /burada butunsun ve ça
lışsın» denmemiş. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — İşgal eden Devletin 
hakkı tayini yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — İzah ediyo
rum efendim. Küçük bir misal arzına ihtiyaç hisse-
d::di. Faraza İzmir'deyiz. Ben Maarif Müdürüyüm. 
tşgail vardır. Filan üşenin bir hocalığı inhflâl etmiş. 
Rastgelen bir arkadaşı o vazifeyi yapmak için, o der
si tedris etmek için tayin etmişim. Şimdi İzmir işgal 
altında Mi ve Yunan Hükümetinin emıji altında idi. 
Fakat bu tayin Yunan Hükümeti tarafından, yani 
düşman tarafından iltizam okınmuş değildir. İşte bu
nun için oraya bu kaydın konulmasını istiyorum. 
Madde mukayyet değildir. Okuyorum^ Bakınız!.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak^ — Ya siz 
Yunan tarafından tayin edilmiş iseniz? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Rica ede
rim efendim; düşman tarafından tayin | olundukları 
heyeti mahsus tarafından tevsik ve tespit edilecek 
her sınıftan memurlar. Böyle okuyunuz; misaKnt 
tamamiyle mahalli tatbikini bulmuş oluyor mu? Olu
yor. Yanlı onu düşman tayin etmiştir.; Fakat düş
manın tayinli iltizamı olmamak lâzım ^elir. Sonra 
diğer bir tabir var. Düşman nüfuziyfe; hem düş
man tarafından tayin olunmak kâfi gelfyor, hem de 
düşman nüfuziyle tayin kâfi geliyor. I 

Devlet hizmetinde istihdam edilmemesi için bir 
misal arz edeyim: Aİaşehk-'de bir mualfim, Soma'da 
bir muaH:m bu surette Yunan Hükümeti tarafından 
tayin edilmiş İse orada bu mali vazifesini tfa etmiştir. 
Bu oradaki miöi vazifesini ifa etmiştir. Sindi nasıl 
vazifeden çıkarabiliriz ve nasıl onu hiznjetten istisna 
ediyoruz? 
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AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
TahMkat gösterecektir. 

HAKK TARİK BEY (Devamla) — Yusuf Bey
efendi tahkikat gösterecektir buyuruyorlar, halbuki 
bendeniz, heyet azasa olduğu zaman bu maddeyi 
ancak bu şekilde tatbik ederim, yani maddeyi oku
duğum vakit ne görüyorum? (Düşman tarafından ve
ya düşman nüfuziyle tayin ve intihap edilmiş Olduk
ları ikinci maddede mezkûr heyeti' mahsusa tarafın
dan tevsik ve tespit edilecek) 

Efendim, benim o zaman düşman tarafından 
tayinim emri muhakkaktır, o halde heyeti mahsusa 
azası zaruri surette maddenin hükmünü tatbik et
mek istediğinde beni Devlet hizmetinden çıkarmak 
istemeyecek mi? Böyle bir kayda ihtiyacı kati var
dır. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — İşgal eden Devlet za
ten memur tayin edemez, hakkı yoktur. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
el kaldırsın... Kafi görmeyenler el kaldırsın... Kâfi 
görülmüştür. 

Riyaseti Celiüeye 
Müzakere kâfidir, maddenin aynen reye vazını 

teklif ederim. 
Kocaeli 
İbrahim 

Riyasete 
Her milletin lisan ve harsinde haykıran tarih ve 

haykıran ecdat vardır, lisan ve harsi koruyan istih
kâmlar mektepler ve muhafızlar, muillimlerdir. Bina
enaleyh istilâya maruz memleketlerimizde mektepler
de muallimlerin mevcudiyeti ecnebi istilâslyle bunla
rın imha siyasetine karşı en büyük müdafi kuvveti 
olduğundan, muallimlerin bu maddeden istisnasını 
teklif ederim. 

Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Riyaseti CeMJeye 
Beşinci maddede (Her sınıftan) ibaresinden son

ra tayinleri iltizamı ve vaziyetleri diğer maddeler 
hükmüne dahil olmayan kaydının ilâvesini teklif ede
rim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Cdileye 
Beşinci maddenin nihayetinde (Devlet hizmetinde) 

fıkrasından sonra (ve müessesatmıda) kelimesinin de 
ilâvesini teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyasete 
Bu maddenin söylediğim mecburiyetler dolayı-

siyle tardil edilmek üzere encümene iadesini teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Tırnak Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Maddeden Türk kelimesinin tayyını teklif eyle

rim. 
Yozgat 

Süleyman Sun 
Riyaseti Celileye 

Maddenin (veya düşman nüfuziyle tayin ve inti
hap) ibaresinden sonra (edilerek vücutları ve faali
yetleriyle vatan aleyhine düşmana hizmet edenler 
ikinci maddede ... ilâh) şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Vali, mutasarrıf, kaymakam ibaresinden sonra 

nahiye müdürlerinin de derç ve ithalini arz ve teklif 
ederim^ 

Erzincan 
Abdülhak 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin aynen reye vazını 

teklif eylerim. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Riyaseti Celileye 

4 ncü maddenin tayyını teklif eylerim. 
Giresun 
Tabir 

AHMET HİLMt BEY (Kayseri) —• Bendeniz 
muallimler için kısaca bir şey arz edeceğim. Muallim
lerim istisnası doğru olmaz. Çünkü ecnebi işgal al
tında bulunan bür mektepte olabilir ki, sırf kendi 
propogandasını yaptırmak için meselâ bir tarih mu-
a'îimi tayin ettirir. Buna da heyeti mahsusa muttali 
oîursa, bu muallim ceza görmesin mi? 

REİS — Efendim, o halde takrirleri tasnif ede
lim. Evvelâ bir kere. tay teklifi vardır, bunu reyi
nize arz edeceğim, maddenin tayyını kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

Bir de maddenin encümene iadesi hakkında Tuna-
Iı Hilmi Beyin takriri vardır, maddenin encümene 
iadesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yani, Ana-
dolunun nüfusunu artırmak istemiyorsunuz. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Senden başka 
düşünen yok mu? 

REİS — Efendim, Abdiilhak Beyin takriri, na
hiye müdürlerimin de ilavesini teklif ediyor. Bunu 
encümen kabul etti, reye koymağa hacet yoktur. Onu 
da üave ediyoruz^ 

Recep Zühtü Beyin bir takriri var. Devlet hiz
metinden sonra, yani birinci maddeye yaptığımız 
ilâve, bunu nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... 
nazarı dikkate alınmıştır. 

Süleyman Sum Beyin bir takriri vardır. Türk ke
limesine hacet yoktur diyorlar (Gürültüler). 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu kelime hakkında 
mazbata muharririnin mütaîâatını dinlesek; 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, za
ten Türk'ün gayrisi kalkıp buraya gelemez. Selanik'te 
memuriyet yapmış Rum elbette buraya gelemez. Bu 
doğrudan doğruya ımiüîyeti İtibariyle Türk'tür. 

REİS — Yani bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun tasrih ettiği Türk'ten başka buraya kimse ge
lemez mi? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Evet efendim. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Zapta geç

miştir efendim. 
REİS — Şimdi, Süleyman Sırrı Beyin (Türk) ke

limesi zaittir, şeklindeki teklifini reye koyacağım 
bu teklifi nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate ahmyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Efendim, iki takrir vardır. Biri muallimlerin 
istisnası hakkında, diğeri de... 

MEHMET EMİN BEY (Şarkİkarahisar) — Mü
saade buyuruhırsa takririmi iki kelime ile izah ede
yim. 

REİS — Daha neye koymadık efendim, Hakkı 
Tarık Beyin tekSifi vardır. Eğer o kabul ed'lirse, 
onun şümulüne girmiş olur, o reddedilirse, yalnız 
muallimler mevzubahis o!acak, o zaman söylersi
niz. Hakkı Tarık Beyin takriri bir daha okuna
caktır. 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — (Diğer maddeler hükmüne dahil olma

yan kaydının) ilâvesM teklif ediyorlar. 
MEHMET NURİ BEY (Kütahya) — Mehmet 

Emin Beyin takriri daha âm ve şâmildir. Mehmet 
Emin Bey bütün muallimlerin bu maddeden ihracını 
istiyor. 

REİS — Efendim, Hakkı Tarık Beyin teklifini 
bütün memurlar, Mehmet Emin Beyin takriri yal
nız muallimler hakkındadır. Hakkı Tarık Bey, bü
tün memurlardan bililtizam tayin edilmiş olanlar var
sa, bunları istiyor, bunlar hakkında tatbikini isti-

I 
yor. 

REFİK BEY ^Konya) — Ne hacet var efendim? 
Bunlar zaten Komisyona aittir. 

REİS — Hakkı Tarık Beyin takririni nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate al
mayanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alın-
mamıştıi'. 

Efendim; şimdi Mehmet Emin Beyin muallimler 
için takriri vardır. Buyurun, takririnizi izah edin 
efendim. 

MEHMET EMİN BEY (Şarkıkarahisar) — Arka
daşlar; Çarizmin ateş ve demir tethişine karşı Türk 
elerinde Türklüğü koruyan; Türk mektepleri, Türk 
muallimleri, Türk harsının kahramanları idi. An
talya'ya gittiğim zaman İtalyan'ların kiline kuvvetiyle 
fetih ve ram edemedikleri Türk'ün ruhuna karşı, hars 
kuvvetini istimal etmek ve oma karşı İtalyan mektep
lerini bir istihkâm gibi kullanmak siyasetine şahit ol
dum. Eğer istilâ edtimüş olan memleketlerimizde 
muallimler, mektepleri kapatmış olsalardı, o mek
teplerin yerine Yunan mektepleri açılacaktı. (Gürültü
ler), (Kapayalım demedik sesleri). Yanlış anlaşıldı 
efendim, mektepler Yunanlılar tarafından kapatıl
mış olsaydı bunların yerine Yunan mektepleri kaim 
olacaktı ve bizim muallimlerimizin yerine Yunan mu-
alimleri (Pan elinizim) i oraya ithal edeceklerdi. Bi
naenaleyh istilâ görmüş mahallerdeki mekteplerde 
her türKi fedakârlığı ihtiyar etmek suretiyle Türk 
harsım neşretmek yolunda vaki mücahedeler, mü-
becceldir (Onlara şamil değildir sesleri). 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; 
muhterem Emin Beyefendinin endişelerine mahal 
yoktur. Muallimler orada vazifelerini ifa ederken 
maalesef işgale uğruyorlar ve orada vazifelerini ifa 
ederek tabiî millî benliklerin muhafaza ediyorlar, 
onlar için hiç bir kayıt yoktur ve hiç bir endişeye 
mahal dahi yoktur. Ancak işgalden sonra baza mek
teplerin çok güzide, çok milliyetperver muallimini 
sırf bu gaye ile değiştirilmiş yerline falan getireceksi
niz denmiş, düşman hür tarih, bir Fransızca, bir 
coğrafya hocası getirmiş, işte bunlardır ki, tetkik 
edildiği zaman bunlar hizmeti devlette, muallim
likte istihdam edilmiyeceklerdir. Madde sarihtir, en
dişelerine mahal yoktur. Şüphesiz o endişe olsaydı 
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encümen ona iştirak ederdi, encümenin nokta! naza
rı budur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, çok 
güzel, bu zapta geçen ifade üzerine madde tatbik 
edilirse kanuna iştirak ederiz. Yalnız oradaki mek
tep müdürü, oradaki mektep muallimi işgal esnasın
da ölmüşse orada yine düşman tarafından birisi ta
yin edilmilşse ne olacaktır? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, sa
rahaten arz ediyorum. İşgal altında iken düşmanlar 
tarafından memur tayin edilmez. İşgal edilen yerler
de düşmanın memur tayinine hakkı yoktur. Yalnız 
sarf bir noktai nazardan naşi, kendi menfaati noktai 
nazarından oraya bir muallim tayin edilmişse mad
dedeki kayıt onlar hakkındadır. (Müzakere kâfi 
sesleri). 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde ma
demki işgal ettiği yerde düşman memur tayin ede* 
mezmifş, düşman tarafından tabiri tamamen lâğvdır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Düşman ta
rafından tabiri gaynvarit değildir. Kasten tayin et-
tiırıiyor. 

HAKKI TARK BEY (Giresun) — Düşman tara
fından tayin vaki ve doğrudur. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, Vali, Mu
tasarrıf, Kaymakam ve mahallin zabıta âmiri den
dikten sonra bir de Nahiye Müdürü ilâve edildi. Na
hiye Müdürü malumu devletiniz memurini taliyeden-
dir. Defterdarlarla mektupçular da iradei seniye ile 
tayin olunurlardı. Böyle olduğu halde onlar hakkın
da tahkikat yapılıyor. Hiyanetleri sabit olursa me
muriyetten çıkarılıyor, Nahiye Müdürleri öyle değil
dir. Bunlar hakkında da tetkikat icra edilsin, ikinci 
sınıfta kalsınlar. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Filvaki Na
hiye Müdürü vazifesi itibariyle tali memur gibi gö
züküyorsa da haddizatinde Nahiye Müdürü bir mü
messildir. Binaenaleyh onun vaziyeti ile Defterdarın, 
Mektupçunun, Nüfus Müdürünün vaziyetleri büsbü
tün başkadır. Nahiye Müdürü idare memurudur ve 
orada hükümetin mümessili olmak itibariyle nasıl ki 
kaymakam tabiri kanuna girmiştir, Nahiye Müdü
rünün da girmesi lâzımdır. (Kabul edilmiştir sesleri) 

REİS — Efendim söz bitmiştir. Takrirleri reye 
koyuyoruz. 

SAFFET BEY (Urfa) — Efendim, bir sual so
racağım, Nahiye Müdürlerinin (O mesele halle
dildi sesleri) 
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REİS — Efendim, Nahiye Müdürlerini kabul 
etmiyorsanız tayyı için bir takrir veriniz, reye koya-
yınid 

SAFFET BEY (Urfa) — Nahiye Müdürleri mec
lîse teklif edilmedi. Yalnız Encümen teklif etti. 

REİS — Efendim, arz ettim işte, encümen kabul 
etti ve ilâve ettik. Zatiâliriiz çıkarılmasını istiyorsa
nız bir takrir veriniz, reye koruz. Nahiye Müdürleri 
dahil olsun diye encümen teklif ediyor. Şimdi Zati
âliniz bir takrir verirseniz maddeyi daha reye koy
madım. Vakit vardır. Muallimlerin bu maddenin 
istisnası hakkında Mehmet Emin Beyin takririni re
yinize arz ediyorum... Nazan dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar ellerini kal
dırsın... Nazan dikkate alınmamıştır. 

Maddeye nazarı dikkate alınan takrirlere göre 
(Kaymakamdan) sonra (Nahiye Müdürleri) kelimesi 
bir de (Devlet hizmetinde) kelimesinden sonra ve 
(müessesahnda) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Riyasete 
Nahiye Müdürlerinin maddeye ithal edilmemesini 

teklif ederim. 
Tekirdağı 
M. Faik 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim; nahiyeler 
malumu âliniz bir cüzü tamı idarî değildir. Nahiye 
Müdürleri, Mutasarrıflar, Kaymakamlar gibi salâ
hiyeti vasıayı haiz insanlar değildir. Diğer memurlar 
derecesinde bir memurdur. Onları da maddenin bu 
fıkrasına korsak doğru bir şey olmaz. Bırakalım 
d'ğer memurlar meyanmda kalsın. Hiyanetleri sabit 
olursa heyeti mahsusa karariyle onlar da cezalarını 
görürler. Fakat aleyhte bir şey yapmadıkları sabit 
olanları buraya koyup diğerleriyle hem hal olmaları 
doğru değildir. 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Nahiye Müdürlerinin maddeye konmaması hakkın
daki takriri nazan dikkate alanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Efendim, tak
rir nazarı dikkate alındı. Nahiye Müdürlerini mad
deye ilâve etmeyeceğiz. (Doğru değil sesleri) öyle 
karar verilmiştir. Maddeye (Devlet hizmetinde) ke
limesinden sonra «müessesatında» kelimesi ilâve 
edilmiştir, başka tadilat yoktur. 

İSMAL KEMAL BEY (Çorum) — Nahiye Mü
dürü fenalık yaptı ise onlar bir ceza görmeyecek mi? 

REİS — Her kim olursa olsun bilâ istisna birin
ci madde ahkâmına dahildir. Bu yalnız tayın nok
tai nazarındandır. Maddeyi yapılan tadilât ile kabul 
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eden'er lütfen el kadirsin... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Düşman tarafından ilhakı 
ilân edilen mıntıkalarda kalarak mahalli ecnebi 
hükümet namına ilhaktan sonra icrayı memuriyet 
eden veya hizmet kabul eden bilumum memurlar 
mazuliyet ve tekaüt hakkından mahrum kalmak 
şartiyle bir daha hizmeti devlette istihdam edilmez
ler. İntihap ile vazife ifa edenler birinci ve beşinci 
maddelerin hükümlerine dahil olmadıkları takdirde 
bu madde hükmünden müstesnadırlar. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Düşman tarafın
dan ilhakı ilân edilen mıntıkalarda, deniliyor. Trak
yalın da iîhakı ilân edilmiştir. Şimdi Trakya'da bu 
madde hükmüne tabi midir? (Anlaşılmadı şeşleri) 

AHMET HİLMt BEY (Kayseri) Dahildir. 

ŞEVKET BEY (Kıklareli) — Efendim, muallim
lerin istisnası hakkında Mehmet Emin Beyin teklif
leri reddedildi. Bendeniz aynı mevzua bu madde do-
layısiyle avdet edeceğim. Efendiler, mesele hissiyat
tan çıkmıştır. 

Trakya'da nekadar mektep varsa yüzde doksanı 
aynı şekildedir, aynı maddenin şümulü dahilindedir. 
Geri kalan yüzde onu da yine aynı şekli haiz olarak 
idame ettirilmiş olan Darühnuallimin mezunlarıdır. 
Bu madde kabul edildiği takdirde Trakya'da bir tek 
mektep kahnıyacaktır, temin ederim. Eğer bir tane 
kalırsa Mebusluktan çekilirim, (Handeler.) Şimdi 
arz ediyorum. Trakya'da amali miîîiyeyi müdefaa 
eden ve orada heyecanı idame ettiren muallimlerdir. 
Biz orada muallimlerden istifade ederdik. (Onlara 
bîr şey yok sesleri) fakat istisnaları reddedildi. 

TALAT BEY (Ardahan) — Tahkikata tabidir. 

ŞEVKET BEY (DevamJa) — Tahkikata tabi de-
£3dür. Maddeyi iyi okuyunuz. Düşman taralından ta-
yün ediümüşlerdir. 1337 - 1338 semelerüüde Edirne Da-
rîilmuaîl'nıinin yetiştirdiği gençler oraya muallim ta
yin olunmuştur. ŞıSmd'i bunlar düşman tarafından ta
yin oSıramuş addoluııteaktır. Çünkü düşman işgali al-
tıınlda idi. Bendeniz alelıtlak bu maıdde hükmünden 
muallimlerin Mitsnalsinı Itekîiif ediyorum. Şunu da arz 
edeyim ki; Hilmi Beyefendi alelıtlak Trakya'yı da bu 
aııüJde bUCflmüne dahil addettiler. Bu hususta söz söy
lemek benim İhtisasım dahilinde olmadığı için bîr şey 
tiöy2eımıeyeceğ-m Fakat Trakya ilhak ediSnuiş addo
lunamaz. 

REŞİT BEY (Maıjaîya) — Efendiler, bendenizin 
kanaatimce en ziyade Kazarı dikkate alınacak şey, 
anuelîiîmler meselesidir. Çünkü efendiler b'züm çocuk

larımızı terbiye ve talim eden onlardır. Bir muallim 
ki vatanını sevmediğinden dolayı düşman, işgali üzeri
ne çıkıp gelmemiş, bir mıualZIm kh vatani düşman *a~ 
ra'fınJaın istilâ edilmiş, milleti, hanülmont harap edil
miş liken gelip Kuvayı MIMyeye iştirak etmediği gM 
vatanı düşmana ilhak edildikten sama oıjadan çıkım1»-
mıştır. Vatanını sevmeyen* milletini sevmeyen bir 
mu2i»]mden bizim çocuklarımız ne gibi istif aide eder? 
Bunlar gelecek bizim çocuklarımızı taOJm ve teıbiye 
edeceklerdir. 

En ziyade çıkarılacaklar bunlardır. Bunlardan ço* 
cılklarımız terbiye öğrenmediği gibi bilakis terbiyesiz 
olurlar. Bundan dolayı onların katiyyen çıkarılknası 
muvafıktır. 

RASİH BEY (Antalya) — Arkadaşlar; umuma tas
fiyeyi beşinci madde ile yapıp onunla ükltfja etmek kâ
fidir. Benim kanaatlime göre aütıncı maıdde muvafık 
değildir. Tayyedeüim. Çünkü uzun müddet ilhak va
ziyetimde kalmış memleketlerimiz yoktur. Gerçi Trak
ya'ca bir ilhak vaziyeti vardır, fakat mücadele zamanın
da Yunan orada kendi kendine ge2n - güveği olmuş
tur. Yunanlılar orayı ilhak etmişlerdir. Onun bu ilhak
la alâkası yoktur. Aynı vaziyeti Yunanlılar huaafûa 
bir beyanname ile ihdas etmek istemüşlerdir. Onun için 
'jjhalk tabiri çok teşettüiiü ve karışıkiığı mucip olur. 
Onun için beşinci maddenin tayyım tekLjf edeceğim. 
lütfen kaibuSümi rica ederim. 

FAÎK BEY (TekMağ) — Efendim, ilhak ed î̂en 
yerlerde memuriyet kabul edenlerin memuriyet hak
kından iıskat edilmeleri keyfiyeti, ecnebi bir devlet hiz
metini kabul etmiş oSımak keyfiyetidir. ZannediyoruGnı 
tabiiyet kanunumuzda buna dair bir madde varıdır. 
Ecnebi devlet (hizmetini kendi devleti metbuasmın me-
zıaniyeri haricinde kabul edip talbiiyettelni sakıt oSan-
lara hakkı memuriyet tanımak içlin bir mana yoktur. 
Yalnız muallimler meselesi bir mahiyeti huısuayeyi 
haizdir. İlhakı ilân edilen yerlerdeki muaJ$iin3er ecne
bi bir devletten çekiliyoruz diye istifa e'iselerdi ne ola
caktı? Orada bizim çocuklarımız okumayacak veya
hut düşmanın eliyîe tutup geltirdliği adamlardan oku
yup zehir alacaklardı. Sonra muallimleria diğer me-
muriarı her hususta hemhal addetmek dej doğru de
ğildir. Bunlar icra salâhiyetini haliz değildir. Siyasi ve 
idari ve inzibati bir vazifeyi haiz değildirler. Bende* 
niz de Şevket Beyin teklifine iştirak eıderck onun tek
lifinin kabulünü rica ederim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; Re
şit Beyefendinizi sözlerini cevapsız bırafenjııaımak için 
söz söylemek «istiyorum. Gerek ilhakı düşman tarafın-

\ 
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dan iîân edilen yerlerde muallimlik vazifesi yapanlar 
ki - Reşit Beyefendinin sözünü kaibul etmek lâzım ge
lirse taımia!m!Jyîe vatan aleyhine hareket etmiş kimse-
lerdir - bunu betmdeniz bu surelüe kaibuî etmeyeceksi
niz zannin deyimi ve bu filkreiştirak etmeyeceğiiniize 
eminim. Orada bir Türk kitlesi vardır. Çocukları var
dır, işgaC faciası vukubuümuştur. Bu çocukları okuta
cak mualihn ortadan kalkmıştır. Bunun yerilme o ce
maatten birisi bir talini ve terbiye vazifefeHni kalbul et
miştir. Efendiler, bu adamların bu vazifeyi kalbul et
mesi, miîl bir hizmet değilmidir? O çocukîarı o halde 
başıboş bırakmak mı tercih edilirdi Yoksa kendileri
ne elifba öğretmek ve elifba tarikiyle milliyetini öğ
retmek düşmanını tanıtmak ciheti mi ihtiyar edilirdi? 
Bunun için orada vazife kalbul edenierîi, orada kalan
ları alelıtlak, bu şekilde bizim düşmanımız telâkki et
meye bendeniz iştirak etmiyorum. Bunun için demin 
uzun uzadıya mütalâaıt arz ettim. Bu maddede aynı 
nsüıtaüâait dermeyan edikiblüir. Maddenin tayyı mev-
zulbahilstir. Maddenin tayyı lâzımı gelirini? Semdeniz 
mütereddldlım. Düşman tarafımdan ilhakı ilân edilen 
ta!bîri vardır. Bunun böyle ifade etmekle emrivaki ifa
de ediyoruz. Yoksa hiçbir şey ifade etmiyoruz. Yal
nız dikkat ediyorum bu maddeyi yazanJar bambaşka 
bir neticeye vaistl o'muşlardır. Alelade işgal görenler
le ilhakı ilân olunan yerlerde vazife kalbul edenlerin 
netayicİni birbirinden ayırmışlardır. Orada, ilhak olu
nan yerlerde bu vazifeyi kabul edenler tekaüt hakkın
dan da rnlahruım oluyorlar. İlhakı ilân olunan yerler
le, işgal olunan yerler yekdiğerinden far kindir. Bunun 
IkMnin vaziyetini birbirinin aynı telâkki etmem işlere 
d ir ve zannediyorum ki teiiâkfei etmemekte de haklı 
ve muhik bir sebep göstermişlerdir. Onun için bende-
Kİz de Faik Beyin, Şevket Beyim mütalâalarına iştirak 
ediyorum. Zaten esbabı mucibesi malumdur. Fakat 
maddenin bu noktai nazardan i3hak olunan yerlerde 
aîeîâde işgal olunan mahaller arasındaki farkı gözden 
kaçırmamak lâzımdır kanaatilndeyim. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Bu maddede
ki (Mahalli ecnebi hükümeti) yani ilhaktan sonra ta
birini bendemiz, İzmir ve hinterîaıtı ile beraber Trakya' 
ya ve umumuna şamil anlıyorum. Yani illhaktan son
ra bizim namımıza orada kalan memurları da ecnebi 
şimaline hizmet etrrilş addedeceğiz. Bu maddeden ben
deniz böyle anlıyorum. Bu belki birkaç milyon nüfu
su ihtiva ediyor ve birkaç bin memuru tazammıun edi
yor Maddeniz biraz şümul ve mahiyeti mutlaktır. Ben
deniz umuru zatiye işlerinde uzun müddet buSuRlmak-
lığınn İtibariyle bunların iyi tetklkatında bulundum. 
Bu kalan nEinrariar içerilsinde amali milSiyeye muva

fık surelte iyi hizmet edenler de vardır. Maddeyi mut-
•liak. olarak kaibuî eiımek doğru ofrnaz zanntmdayım. 
Omun içli» bir fıkranın İlâvesini istirham edeceğim ve 
sebdblmi izah edeceğim. (Tay sesleri). Eğer bu madde
yi kabul eersemiz (Amalü mililyeye muhalif hareketle 
bulunanlar) desek daıha |yi olur. (Tay sesleri). 

REİS — Takrir okunsun. 
Riyaseti Ceilileye 

Müzakere kâfidir. Mamafih bundan evvelki mad
de ile maksat temin edilmiş okluğundan beşinci mad-
denk tayyını teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

Riyaseti CelISeye 
Milli Mücadele devirlerinde memleketin muhtelif 

yerlerindeki vaziyeti dördüncü maddedeki işgaî fık
rası ile halletmek muvafıktır. Beşinci maddenin tayyı
nı arz ve teklif eylerim». 

Antalya 
Raslh 

'Riyaseti Celüteye 
Beşinci maddeye (Amali miSliyeye muhalif hareket

te bulunanlar) cümleJsinÜn ilâvesini arz ve teklif eyleı-
rion. 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Riyatseti Celileye 
Beşinci madde hükmünden muallimlerin istisnası

nı teklif eylerim. 
Kırklareli 

Şevket 

REİS — Evvelâ tay teklifini reyimize arz ediyo
rum. Tay teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kdbui etmeyenler el kaldırsın... Tay teklifi kabul 
edlümlşiir. Madde numaralarını tashih edeceğiz. Şim
di yedinci madde beşinci madde oluyor. 

Beşinci Madde. — İşbu kanun neşri tarihinden mu-
teberdik. 

REİS — Efendim* Beşinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde. — îşbu kamumun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS —• Efendim; altıncı yani sonuncu maddeyi 
kaibuî edenler lütfen el kaldırışın... Kalbul etmeyenler 
eS kaMırsın... Kalbul edilmiştir. 

Efendim; kanun müstaceliyetle müzakere edildi. 
Heyeti umumîyesimi reyinize arz ediyorum. Heyeti 
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umuonJiyeisini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, Mücahe-
dei Milliyeye iştirak etmeyen memurin hakkındaki ka
nun mucibince teşekkül edecek olan heyetin yirmi gün 
zarfında teşkiline dair takriri. 

Riyaseti Ceiüleye 
Şimdi kabul edilen kanuna göre heyeti malhsusaıun 

tarihi neşrinden itibaren azami yirmi gün zarfında 
teşkilini tasviben takririmin Hükümete havalesini tek
lif eylerim; 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim, bu takririn tasviban Hükümete 
tevdı'ini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, reylerin neticesini arz edeceğim. 
Tabolunacak evrakı nakdiye masarifi için 1341 se

me] maliyesi ' bütçesinde kuşat edilen faslı mahsusa 
beşyüz bin lira tahsisatı munzamıma itasına dair ka
nuna 147 zait rey vermiştir. Muamele tamamdır, 137 
ksbul, 10 ret, vardır. Binaenaleyh kanun 137 rey ile 
kabul olunmuştur. 
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Maliye ve Ziraat vekâletleri 1341 sene maliyesi 
bütçelerine tahsisatı munzamıma ve fevkalâde itası hak
kındaki kanuna, .146 zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. 139 kabul, 6 ret, 1 müstenkif yardrı. Şu hal
de kanun 138 rey Be kabul edilmiştir. 

Malîye Vekâleti 1341 senesi Bütçesine altmış bin 
lira tahsisatı munzamıma itasına dâir kanuna 143 zat 
rey verimiştir, muamele tamamdır. 131 jkabul, 11 ret, 
1 müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun 131 rey ile ka
bul edilmiştir. 

İpekhöceği tohumu yetiştirilmesi, muayene ve sa
tılması kanununa 14S zat rey vermiştir. Ret ve müs
tenkif yoktur. Şu halde kanun 145 rey jSe kabul olun
muştur. 

Çekirge kanununa, 153 zat rey vermiştir. Muame
le tamamdır. 153 kabul vardır, ret ve müstenkif yok
tur. O halde kanun 153 rey ile kabul ediloıliştir. 

Büyük Millet Meclîsinin 1341 senesi Bütçesine tah
sisatı munzamıma itası hakkındaki kanuna, 146 zat, 
rey vermiştir. 14İ kabul, 4 ret, 1 de müstenkif vardır. 
Binaenaleyh kanun 141 rey ile kabul olunmuştur. 

Efendim, Cumartesi günü saat 14'de içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum; 

Hitamı müzakerat; Saat: 1830 
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Tabolunacak Evrakı Nakdiye Masarifi için 1341 Sene! Maliyesi Bütçesinde Kuşat Edilen Faslı Mahsusa Beş 
Yüz Bin Lira Tahsisatı Munzamma İtası Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 
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Câzim B. 

GAZÎANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B. 

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

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B, 
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NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halü Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 

AliB. 
Esat B. 
Fuat B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) | 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
Ali'Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 1 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B, • 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

t : 108 26 . 

1 Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
1 Mustafa Fevzi B. 

Yaşar B. 

SÜRT 
1 Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

5 . 1926 C : 2 

[ Rahmi B. 
f Ziyaettin B. 

I SİVEREK 
1 Halil Fahri B. 
i Mahmut B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
1 İsmail B. 
| Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
[ Faik B. 

TOKAD 
[ Emin B. 

[Reddedenler] 

1 ERGANİ 
"rhsan B. 

ERZURUM 
lüştü Paşa 

[Münh 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

1 İSTANBUL 
Refet Paşa 
Kâzım Karebelkir Paşa 

KAYSERİ 
1 Halit B. 

aller] 

: 1 
: 1 
: 1 

[Reye İştirak Etpıiyenler] 

Dr. Reşit Galib (Ankara , 
İstik Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BÎGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. | 
Refet B. (M.) 
• CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

İhsan B. (V.) 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 1 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 1 

1 TRABZON 
Abdui'lah B. 

1 Ahmet Muhtar B. 
j Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

! VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

1 Yusuf Ziya B. 

1 MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

ORDU 
Faik B. 

ERGANİ 
İhsan Hami t B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, (M.) 
Dr. Fikret B. 
Halil B, 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit fi. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 
Emin B. 
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GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ankara İs
tik. Mah. A.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa 
İsmail Canbulat B. (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 

Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B, (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 

Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (ŞaTk İstik. 
Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 

SARUHAN 
Abidin B. 

Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sur ur i B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 

»>•« 
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Maliye ye Ziraat Vekâletlerinin 1341 Senesi Maliyesi Bütçesine Tahsisaltı Munzamma ve Fevkalâde ttası 
Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

«Kanun Kabul Edilmiştir.» 

AFYONKARAHtSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
AliB. 
İhsan B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN j 

Talât B. 
ARTVİN 

Hilmi B. 
AYDIN 

Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü. B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. | 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

Münhaller • : 

Reye iştirak etmiyenler : 

287 
146 

139 

6 

1 

3 .- , ' : 
138 

[Kabul Edenler] 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. ' 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 
Talât Avni B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

1 Mustafa B. 
1 Naci B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
1 Halil B. 

Rasim B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Tabir B. 

' GÜMÜŞANE 
1 Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Müikerrem B. 

- İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B; 

Behiç B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B. | 

i 

< 

1 İZMİR 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KANSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. J 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım; B. 
Mustafa B. i 
Naim HâzımiB. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. j 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

— 561 — 



t : 108 26 . 5 . 1926 C : 2 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
tsmaıil B. 
Recai B. 

RtZE 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

SltRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B . 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B, 
Mahmut B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

[Reddedenler] 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

ERGANt 
thsan B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

[Müstenkif] 

MERStN 
Niyazi B. 

[Münhaller] 

Kırşehir : 1 
Maraş : 1 
Urfa : 1 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (An
kara istik. Mah. Â.) 

BAYEZtD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfikı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik Mah. 
Â.) 

BURSA 
Necati B. 

Osman Nuri B. 
Refet B. (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
thsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. (M.) 
Münir B. 

DENtZLt 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. istik. 
Mah. M. U.) 
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DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DÎYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B, 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 

Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
ibrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ihsan Paşa 
tsmalil Canbülat B. (M.) 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
istik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

RİZE 
Ali B. (Ank. İstik Mah. 
Â.) 

| Ekrem B. (M.) 
SARUHAN 

Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 

- • — - * » > » • • « 
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Maliye Vekâleti 1341 Senesi Bütçesine 60 000 Lira Tahsisatı Munzamma İtasına Dair Kanun Neticei 
ı Ârâsı 

«Kanun Kabul Edilmiştir.» 

1 

' 

AFYONKARAHÎSAR 
AliB. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY i V l \ k J / l l \ i l X 

Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
îhsan B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefdk B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

Âza adedi !: 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler j : 

Müstenkifler : 

Münhaller : 
Reye iştirak etmiyenler : 

287 

143 

131 

11 
1 

3 , 
141, 

[Kabul Edenler] 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Caviit Paşa 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 

Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakiki Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

Saffet B. 
KONYA 

Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B İ.Y£b4t3l>tli-<lı Um 

Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmü B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
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MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B, 

RİZE 
AliB. 
Esat B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

, ERGANİ 
İhsan B. 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAİ 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

[Reddedenler] 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 

[Müstt 

Rüştü Paşa 
İSTANBUL 

Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

>nkif] 

MERSİN 
Niyazi B. 

[Münh 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

aller] 

: 1 
: 1 
: 1 

Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırh B. 

AliB. 
Refet B. 
Saffet B. 

URFA 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B} 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. (Şark 
İstik. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Necati B. -
Osman Nuri B. 
Refet B. (M.) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M ) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştif B. 
Mazhar Müft B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYAR|BEKİR 
İbrahim Tâli p. (M.) 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar! Paşa 

565 — 
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Faik B. 
Hüseyin Rıi'kı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
ihsan Ha m it B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraıoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Ziyaettin B, 

İZMİR 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

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

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark is
tik. Mah. Â.) 
Yahya Galib B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sar/.p B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Pasa (Başvekil) 

M ARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 

»»<•» •*-
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İpekböce© re Tohumu Tetiştirilmesi, Muayene ve Satılması Hakkındaki Kanunun Tsîelicei Ârâsı 
«Katıun Kabul Edilmiştir». 

AFYONKARMÖSAR ; 
AMR 
tzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref®. 
Sadık Bs 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
thsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet SİfciB. 
Hasan Sıtkı B. 
RasihB; 

ARDAHAN 
Talât BL 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Resjit Gâlib B. \ 
Mithat B. 
Tahsin B. j 

SAYEZÎD j 
Şefik 8. 

BİGA | 
Mehmet B. j 
Şükrü», \ 

BOLU j 
Mehmet Vasfi B. İ 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabuî edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
MünhaUer : 
Reye iştirak etmiyenler 

287 
145 
145 

0 
0 
3 

139 

[Kabul Edenler] 

1 BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

[ Salih B. , 
BORDUR 

Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANfiC 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa , 

ÇANKIRI j 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
TaJlât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM j 
İsmail Kemal B. ; 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip M B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseym B.". 
Mustafa B. 
NaciB. 

ERGANİ . 
ihsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Mürtir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenaaî B. I 
Kılıç Ali B. | 
Şahin B. 1 

GENÇ . 
Muhittin B. İ 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. i 
Tahir B. 

İSPARTA | 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. ; 

- İÇEL. i 
Erriin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

i 

I Behiç B. 
Dr. Hakkı Şmasi Paşa 
Edip Servet B. 
Refet Paşsı: .. ' ; 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU: 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Veied Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hitettl B. . 
Dr. Halit B,' !,, ' 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ ; 
İbrahim .B.: 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA' 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B: -;; 
Naim Hazım B.' 
Refik B. -
Tevfik f%net i . 

m 
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KÜTAHYA 
Recep B. 
RızaB. 

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

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
AK Rıza B.: 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSÎN 
Beşlim B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 

NÎGDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

RÎZE 
AliB. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİÎRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

[Münhcdler] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
: 1 
: 1 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Fatih RıfkıB. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avrii B. (Şark İstik. Mah. 
A.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. (M.) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B, (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) 

Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik Mah. Reisi) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
AsâfB. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
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İÇEL 
Dr.TevfikB. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. A.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa ^ 
İsmail Canbülat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.).'.* 
Osmanzade Hamdi B, 
Saraçoğlu Şükrü B, 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
AM Şuuri B, 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
HalitB. ^ - r ." 

t : 108 26 . 

Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
NuriB. 
Rağıp B. 

«ı mx 

5 . 1926 C: 2 

I MALATYA 
I Bedir B. 
I İsmet Paşa (Başvekil) 
I MARAŞ 
I Abdülkadir B. (M.) 
I Mehmet B. 
I MARDİN 
I Abdülgani B. 
I Necip B. (M.) 
I Yalkup Kadri B. 
I MENTEŞE 
| Esat B. 
I MERSİN 
I Niyazi B. 
I MUŞ 
I Osman Kadri B. 
I Rıza B. 
I NİĞDE 
I Ata B. 
I Ebubekir Hazım B. 
I Galip B. 
I ORDU 
I Halil Sıtkı B. 
I RİZE 
I Ekrem B. 
I Esat B. 
I SARUHAN 
I Abiddn B. 
I Dr. Saim B. 
I Mehmet Sabri B. (V.) 

Mustafa Fevziı B. (M.) 
SÜET 

Halil HulkiB. 
SİNOP 

Dr. Rıza Nur B. 
SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasdm B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M;) 
Şefiik B. (M.) 

URFA 
AU B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
HalflB. 

- m — 
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Çekirge Kanununun Neticei Ârâst 
«Kanun Kabul Edilmiştir.» 

Âza adedi 
Reye işturâk edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 

Reye iştirak etmiyenler 

287 
153 
153 

ö 
O 
3 

131 

[Kabul Edenler] 

AF YÖNKÂRAHİSAR 
AliB. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
EsatB. 
Nafiz B. 

ANKARA.. .;/••:•• 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

fNuretin Paşa 
CANİK 

i Cavit Paşa 
î Talât AvniB. 

AH a. 
thsan B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B.; 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

\ CEBELİBEREKET 
i thsan B. 
\ ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhafik B. 

i Rifat B. 
? Talât B. 
ZiyaB. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

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

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUÖRUL 
Dr. Fikret B. 

! Rasim B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. 
ERZURUM 

r Câzim B. 
• Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
T ahir B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B; 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
l Akçoraoğlu Yusuf B. 
[ Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Psşa 

I Edip Servet B. 
[Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
TftvfikKânaüvB. 

İZMİR 
\ Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 

KARSSt 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B, 
Osma» Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Veled Çelehi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

— 5m 



Refik B 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B 
RızaB. 

MALATYA-. I 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut hfedfca B. 
Reşit B. •» ' . ' -

M A K A S ••..-' -•"•• 
M i t h a t m 

MA&tm 
AbdiÜgafliB. v 
Ali RızâB. ,— 

w&$&m 
Şükrü Kaya % 
Yunı^MadiEL 

MERSİN 
Besim BU 

t : m M s i 
| MUŞ 
lüyas Sami B. 
f NİĞDE 
\ Halit B. 

ORDU 
1 Faik B. 
} Halil Sıtkı B. 
[Hamefi B, 
X îsmail B. 
(Recai B. 
| RİZE 
JAliB. : 

[FuatB. 
İ Hasan Cavit B. 
[ SARÜHAN 
JEthemR 
[Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

[Münh 

Koşehir 
Maraş 
t M a 

* . 1*26 € : % 

ı SURT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtö B. 
Yusuf Kemal B. 

StVAS 
Dr. ÖmerŞevferBv 
Muammer BV 
Rahmi B: 
Rasim B. 
ZiyaettİnrB. 

SİVEREK 
Halil Fala* ft -r-
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHfâAR 
i İsmail B. 

Mehmet Ensia B. 
TEKİRDAĞ? 

Cemil B. 

aller] 

: 1 
• : 1 . - : " . • . - : : • . - • . 

: 1 .- : , ; V . .-•:• 

FaikB. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
EminB. 

TRABZON 
Abdullah-B, | 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman ShVı ft 

Refet B. 
Saffet B. 

URFA 

VAN. 
İbrahim B„ 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hifrn* B. 

I Yusuf Ziya B. 

[Reye İftirak EtmiyenlerJ 

ADAMA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 
KâmUB. 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA > 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuni B. 
Refet B. (M.) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

Ç 0 J 8 » 
Dr. Mustafa B,: 
İsmet Bâ.(M.K 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
FaikB. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZlZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 

;HalilB. 
İbrahim B. 

ERZİİHCAN 
Sabit B. 

ERZUtRUM 
Halet B. (M.)| 
Raif Bt (M.) j 
Ziyaettin B. 

ESKİŞjEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. (M.) I 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. i 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜJSANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 

-m-



Hasan Fehmi B. 
ZekiB. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik'Bi' 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B (L Â.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa 
İsmail Canbulat B. (M.) 

İZMİR 
Kâmü B. (M.) . , v_.,-/. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B, 
Meiımet Vehbi B. 

t : 108 

KARS 
Agacglu Ahmet B. 
Cnıcr B. 

KASTAMONU 
HaJıt 8 
Has?*n Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necnvntın Molla B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
AH Sadi B. (M.) 

i . İ9fc? C: 1 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
NuriB. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
EsatB. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

RİZE 
Ekrem B. 
EsatB. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B, 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRT 
Halil HülkiB. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKt KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TOKAD 
Kâmil''B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 

26 . 
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Büyük Millet Mecfitinin 1341 Senesi Bütçesine Tahsisaü Munzamma İtası Hakkındaki Kanunun Neticei 
Arftaa 

«Kanun KabuT Edilmiştir.» 

AFYONKARAHİSAR 
AliB. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AliB. 
ihsan B. 
Şalkir B, 

ANTALYA 
A 1 _ A C 1 * t • Y*fc 

Ahmet Sakı B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
1 M Vt_ A. T\ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

Âza adedi : 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Münhaller : 

Reye iştirak etmiyenler : 

287 

146 

141 

4 

ı 
3 

138 

[Kabul Edenler] 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rifat B, 

! Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM i 
İsmail Kemal B. 
ZiyaB. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. ' 
Haydar Rüştü B. ı 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülf-i B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

1 Mustafa B. 
NaciB, 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN •:•: 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenânî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

'TahirB. 
HAKKÂRİ 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

' : --'lir. 

" " ' : • • ' : - ' • " • ' • ' ' ' • ' • • 

•••' . ; . v - ' ' . ' - : 

1 Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa ^ 
Tevfik Kâmü B. 

IZMlR 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Saffet B. ; 

KONYA 
EyüpSabriB. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B, 
Nadm Hazım B. 
RefilkB. •';•"•/ 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA i 
Dr. Hilmi B; 

573 — 
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Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

, -MARAŞ. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 

jpalü-j&kı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

Yusuf •Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmaiil'B. 
Mehmet Etffm B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
AliB. 
Refet B. 
Saffet B. 

İbrahim B. 
VAN 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
TütaSı Süitti M. 
Yusuf Ziya B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

\Reddedenler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTOĞ&UL 
Halü B. 

KAYSERİ 
Dr. HdütB. . 

[Müstenkif] 

MERSİN 
Hiyazi B. 

[Münhaller] 

Kaıtşehir 
Maraş 
Urfa 

IReye İştirak Etmiyenler] 

AÖANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M-) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARABİSAR 
Musa Kâzım B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali Fuat Başa 
Gazi Mustafa Kanal 

Paşa (Reis&ujşfoıır) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talisin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Süleyman Soâi 8: (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

SOLU 
Cevat AbbasB, 

Dr. Emin Oemaa B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik Mah. 
A.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Reff;t B (M.) 

CANİK 
Süleyman Kfecmi B. 

( EBELİBEREKET 
Avni Faşa (M ) . > 

İhsan B. (V.) 
ÇORUM 

Dr. Muştala B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENÎZLİ 
Mazhaı Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mail. M.U.) 

DERSÎM 
Feridun Faai fi. 

DİYARlEKtR 
İbrahim Tâli ».{M;) 

— 174 — 
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EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Emin B. -j 

GAZİANTEP 
Ferit B. (M.) i 

GELİBOLU ! 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacrim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

t : 108 26 . 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 

! Hamdullah Suphi B. 
| Hüseyin Rauf B„ 
! İhsan Paşa 
! İsmail Canbulat B. (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
-Ağaoğlu Ahmet B. 

Ömer B. 
KASTAMONU 

Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

5 . 1926 C: 2 

j KOCAELİ 
j Mustafa B. 
j Şükrü B. 
1 - KONYA 
j Bekir B. (M.) 
1 Fuat B. 
i Kâzım Hüsnü B. 
i Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
j Ali Sahip B. 
j Ali Sadi B. 
j KÜTAHYA 
| Cevdet B. 

Faik B. 
Nuri B. 

j Recep B. (V.) 
1 MALATYA 
j Bedir B. 

İsmet Paşa (Başvekil) 
i MARAŞ 

Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

1 MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubelkir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RJZE 
Ali B. (Ankara İstik Mah 
Â.) 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Mehmet Sabçi B. (V.) 
Mustafa Fevti B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nuıt B. 

SİVAS 
Halis Turgut; B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. i 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
FaikB. 

TOKAD 
Bekir Sami Bj. 
Kâmil B. (Mı) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hajmdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

V^N 
Hakkı B. 
Münip B. (M 

ZONGT 
.) 
JLDAK 

Halil B. 
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ZİRAAT VEKÂLETİNtN 1341 SENESİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İLÂVESİ VE MALİYE 
VEKÂLETİ 1341 [BÜTÇESİNİN MASARİFİ GAYRÎ MELHUZA FASLINA ALTMIŞ BİN LİRALIK 
TAHSİSAT YAZI HAKKINDA (1/915) (1/931) NUMARALI KANUN LÂYİHALARI VE MUVAZENE! 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

TüıfkJy* Cumhuriyeti 

KaÛeanS M^hısus MüıJiı%ıellıi 
A^€«. 

tf/1364 
5 Ntfsaaı 1926 

. . : . . IBiiyük MSeii MeoM RiyıtfseCrae 
11341 sanemi Zl'maıt büilçıeaiJtte munzam ıtajhz'mt ifâ-ı 

vesü hakkında Ziraıa Vdkâkıîûnioe tanzim-©dösn .ve İc
ra Vdkfcıi Her̂ etfJntJn 21 Mart 1926 taıûh3I ieltaıa* 
anda tezeEklkıir ve MelcTJai Âflîye atm tapvip öJuraam klar* 
aran lâyöhiaisı i3e ê baibı ami'cDbe mazbatasının musalla 
ıdjalk sutaetöi tailüJ'ım offiumiınıuışiltot 

Mıdiltezalsamn 'ifasınla ve mlellıidcdjjîi'n lişartna mıiistaıaf-s 
ide baĵ mnıülmasını röcia eylieıöm efeniJın. 

IBafevdkâıM VeMaj. 
öoikltor Refik 

ESBABI MUCİBE 
İfalDyaoaih' aörapyie ScCn çöîiçileırîıe bağcılara tevzi ve 

lita etdLIlmldk üzene Ziraa't Bamyası tarafımdan foarûçûen 
«e3p' ve Mo& ©dilen alât ve eid'övatı iâıaOyeyie alli meH 
vadllı nılaşialjîeaıfin. güanmilk ve isilMik reiamli olanak 
12 Nisan 1339 tarlJh ve 329 numaraih Kamaıınia teiVfükaın 
1339 senesinde 47 428 X«a 80 kanış ve vmtâkûr ka
nunla 20 Kânunuevvel 1340 tar!]h^ muaddel mlaidıcıyle 
iastiJHaJen yjme. bu matoaji'Ja Zlırtaıalî BamlkıaıaıiMca 13|4!0 SSH 
nesli cefbadilen metvaıdldı mii'ştaüaMln gümrük ve is* 
'iMÂk rüsumundan 71 673 lira 13 kuruş kil cfeün'am 
119101 Kna 93 ıksırıuş düyuna kalmıştır. 

Bu düyunum valMJyfle Ma ddflîeımıeanieisi edbaibı saî'i-
fü&amz kanunun nıelvcıılî Yljâya'italkli en ufaik köyiîere 
kadar teŞanffÖnıdfceaı miiMefVeffiîiitf. Kamunun tat.) k n Jen 
(sonra vüM'i şümulü haselbüyle mievaidlda au»liş!iıaıîi3' 
gümrük Ve istÛhlâlk rüsumunun deılhai] töspCilü ym&ış 
erlcaim üzenime müstenit olacak ve netice tahassü] et-
ıriiydceaöİ. 1341 seneM SçOn de daiba 480 898 fim 7 ku-
raşluk ta^lsafb nıunzjaönıınaya îhl̂ yajç baisal offlmuşiuT. 
Bu hödieımlalt, memk'ke'iîeki maişet buhranının ve ck-
rnıdk f jyatmm taaezziiîü içim bülkünvelt rtaıraıfiiKidian zür-
ram menfaat düşünülerek iatfbÜk edliîen mu.^jyatfan 
ve haissölen nüalklina üe Ziıtaiait usulünün talîlMkli lüzui-
onundan teveflüt eiîfjtıefküe 1339 ve 1340. seneiîeoljndtettiı 
kalan düyun açlar V^kâMJmCzm 1341 biitçdiunCn 335 

noi faslının 5 noi mıaddds&tide «ıMetvadldı müştaHe* 
gümrük ve istihlâk rüsumu» nameyle açılacak (A) 
fıkrasına (119 bin 101 Dua 93 kuruş tafasûsut vazına ve 
1341 senesi ihfiiyacaü için de mezkûr 335 noi fas-
lin besinci, Ziraat ve zürraı teŞvOk ve gümrük resanâ 
ma ldt^Jne 480 biı 898 lira 7 kuruş tahsûaaitı munzam
ına JîâveS;me IkalÜi surette ih%aç görülmüştür, 

• KANUN 
Madde h Ziraat Vekâletinin 1341 seneisi bütçen 

»Jirtin 335 noi faslının bejindi Ziraat ve zürra* teşvCSc 
ve gümrük resmi maddesine 480 bin 898 lira 7 ku
ruş talhsltsain munzamına ve mezkûr maddeye 1339 
ive 1340 seneleri mevaddı mii^talle gümrük ve Sst'dı-
lâlk rüsumu namJyle açriacak (A) fıkrasına 119 bin 
101 lira 93 kuruşluk tahsisat vazoîunmuştur. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına Maliye ve Zi
raat Vekilleri memurdur. 

21 Mart 1926 
Adliye Vekâleti Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü Bey 
Hasta 

Bahriye ı Vekili 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret VekiK 
Ali Cenani 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Bey 

Hasta 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Türkiye Cumhuriyeti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/1562 
15 Mayıs 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1925 senesi Maliye Bütçesinin 49 ncu masarifi 

gayri melhuza faslına altmış bin liralık tahsisat vazı 
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hakkında Maliye Vekâletince tanzim edilen ye İcra 
Vekilleri Heyetinin - 6 Nisan 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ye Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

Muktezssımn ifasına ye neticesinin iş'arına mü
saade buyunılmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmeî 

ESBABI MUCİBE 
Muhtelit hakem mahkemelerinin mart, nisan ve 

mayıs aylarına ait maaş ve masrafı için (37 500) ve 
4 Adliye müşavirinin üç aylık maaş ve masrafı için 
de (22 500) ki cem'an (60 000) liranın 1925 senesi 
Maliye bütçesinin (49) Masarifi gayri melhuza faslı
na tahsisatı munzamına olarak istihsali zarurî görü
lerek bu bapta tanzim olunan lâyihai kanuniye lef-
ten takdim kılınmıştır efendim. 

KANUN 

Madde 1. — 1925/1341 senesi Maliye bütçesinin 
49 ncu Masarifi gayri melhuza faslına 60 000 lira 
tahsisatı munzamına vaz ve ita kılınmıştır. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur. 

6 Nisan 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani Beyefendi 
İmzada bulunamadı 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

İmzada bulunamadı 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Beyefendi 
İmzada bulunamadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri Beyefendi 

İmzada bulunamadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazeneî Maliye Encümeni ; 

Mazbata Numarası 
217 ; 

Esas Numarası : 1/931 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Ceüleye 
Muhtelit hakem mahkemeleriyle dört Adliye mü

şavirinin üç aylık maaş ve masrafı için 1341 Maliye 
bütçesinin (49) ncu Masarifi gayri melhuza tertibine 
60 000 ve ihtiyacatı ziraiye için çiftçilerle bağcılara 
tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat Bankası tarafından 
hariçten celp ve ithal edilen mevaddı müştailenin 
gümrük ve istihlâk resmi olarak 1339/1341 senelerin
de tahakkuk eden düyunun mahsubu için Ziraat Ve
kâletinin 1341 bütçesine 599 999 lira 93 kuruşun tah
sisatı munzamına olarak ilâvesi hakkında Başvekâ
letten varit olup encümenimize havale buyurulan iki 
kıta lâyihai kanuniye tetkik ve müzakere olundu. 

Her iki lâyiha ile talep edilen tahsisatın kabulü 
zaruri görülmekle beraber muhtelit hakem mahke
meleriyle adliye müşavirleri tahsisatının mahiyeti iti
bariyle masarifi gayri melhuza tertibinden tediyesi 
muvafık görülememiş ve bu mütalaaya göre işbu ka
nun lâyihalarım tevhiden ye tadilen tanzim olunan 
lâyihayı kanuniyenin Heyeti Ceüleye arzına karar ve
rilmiştir. 15 Mayıs 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Ahdülhalik Şakir Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Kâtip 
Konya 

Aza 
Ertuğrul 

Aza 
Diyarbekü* 

Şeref 
Aza 
Sivas 

Ramis 

Aza 
İzmir 
Aza 

İstanbul 
AK Rıza 

Aza 
İsparta 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 
1341 Senei Maliyesi Maliye ve Ziraat vekâletleri büt
çelerine tahsisatı munzamına ve fevkalâde İhdasına 

dair Kanun 
Birinci Madde — Maliye Vekâletinin 1341 Senei 

Maliye Bütçesinde «Muhtelit hakem mahkemeleriyle 



adliye müşavirlerinin maaş ve masrafı» namiyle yeni
den açılacak «k/65» faslına 60 000 Ura tahsisatı fev
kalâde vazoluıunuştur. 

İkinci Madde — Ziraat Vekâletinin 1341 Senei Ma
liyesi Bütçesinin «335» nci faslının beşinci «Ziraat ve 
zürraı teşvik ve Gümrük Resmi maddesine» 480 898 
Ura tahsisatı munzamına ilâve ve mezkûr fasılda «1339 

ve 1340 seneleri mevaddı müştaile GHmrük ve Istih-, 
lâk Rüsumu» namiyle yeniden açdacakattına madde* 
ye 119 102 Kra tahsisatı fevkalâdê  vazolünnıuştur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşrii tarihinden mu
teberdir. s \ 

Dördüncü Madde — tşbu kanunun) ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 



— 4 — 

Sıra Numarası : 202 

TABOLUNACAK EVRAKI NAKDİYE MASAİRİFt İÇİN DAHA BEŞYÜZ BİN LİRALIK TAHSİSATI 
FEVKALÂDE İTASINA DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/961 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/2082 

15 . 5 . 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
30 Kânunuevvel 1341 tarih ve 701 numaralı ka

nun mucibince, tabolunacak evrakı nakdiye masarifi 
için daha beşyüz bin liralık tahsisatı fevkalâde itası
na dair Maliye Vekâletince tanzim edileni ve İcra Ve
killeri Heyetinin 11 Mayıs 1926 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ
yihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 

Esbabı Mucibe 
30 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 701 numaralı Ka

nun mucibince lieclilmubadele tabolunacak evrakı 
nakdiyenin masarifi umumiyesi için verilen tahsisatı 
fevkalâdenin ademi kifayesi ve binaberin daha beş
yüz bin liralık munzam tahsisatın istihsali lüzumu 
tahakkuk etmiş ve bu sebeplerle merbut lâyiha tan
zim ve takdim olunmuştur efendim. 

Esas Numarası : 1/961 

TBMM 
Muvazemeî Maliye Encümeni 

Mazbata No. : 231 
Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Tabolunacak evrakı nakdiye masarifi için daha 
beşyüz bin liralık tahsisatı munzamına itasına dair 
Başvekâletten varid olup Heyeti Umumiyenin 
17 . 5 . 1926 tarihli içtimaında Encümenimize hava
le buyrulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olun
du. 

Hükümetin . esbabı mucibesinden de anlaşıldığı 
veçhile evvelce bu husus için kabul buyrulan beşyüz 
bin lira kifayet etmemiş olup evrakı nakdiyenin istib-
dali muamelesinin temini için yeniden matlup tahsi
satı munzamına itası zaruri görülmüş ve lâyihai ka

nuniye şekle ait bazı tadilât ile biBsabul Heyeti Celi-
leye takdim kılınmıştır. 20 Mayıs 1926 

Reis . Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhahk Şakır 
Aza Âza 

İstanbul İstanbul 
Ali Rıza 

Aza Aza 
Diyarbekir Zonguldak 

Şeref Ragıp 
Aza Aza 

Giresun Maraş 
Musa Kâzım Mithat 

Hükümetin Teklifi 
Tabolunacak Evrakı Nakdiye Masarifi İçin Beşyüz 

Bin Liralık Tahsisat İlâvesine Dair Kanun Lâyihası 
Madde 1. — 30 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 701 

numaralı Kanun mucibince tabolunacak evrakı nak
diye masarifi umumiyesi için senei hafiye maliye büt
çesinde açılan faslı mahsusa mevzu tahsisatı fevkalâ
deye daha beşyüz bin liranın ilâvesine mezuniyet ve
rilmiştir. İşbu tahsisatı munzamına dahi komisyon 
emrine avans olarak defaten ita edilebilir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 11 . 5 . 1926 

Başvekil AdEye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye VekiH 
Recep Beyefendi İhsan Beyefendi 

İmzada Bulunmadı İmzada Bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekali 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Saibri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Cenanı' Beyefendi İçtimaiye VekiH 
İmzada Bulunmadı Refik Beyefendi 

İmzada Bulunmadı 



Muvazenei Maliye Encümeninin Tacili 

Tabolunacak evrakı nakdiye masarifi için 1341 
maliye bütçesinde kuşat edilen faslı mahsusa 500 000 
lira tahsisatı munzamına itasına dair kamın lâyihası. 

Birinci Madde — 30 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 
701 numaralı Kanun mucibince tabolunacak evrakı 
nakdiye masarifi umumiyesi için 1341 maliye bütçe

sinde açılan faslı mahsusa daha 500 000 lira tahsisatı 
munzamına ita kılınmıştır. 

İşbu tahsisatı munzamına, dahi Komisyon emrine 
avans olarak defaten tediye edilebilir. 

İkinci Madde — Bu Kanun nesri tarihinden mu
teberdir. * . . ' . > • . ^ 

Üçüncü Madde — Bu Kanıınun ahkamını icraya 
Maliye Vekili memurdur 
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Sıra numarası : İSİ 

İDARE HEYETİNİN, MECLİS BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTASI HAKKİNDA (2/566) 
NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

idare Heyeti 
Adet: ̂ 751 

8.4.1926 

RİYASETİ CELİLEYE 
Bu kere İstanbul ve Saruhan mebusluklarına inti

hap edilen İhsan Paşa ile Doktor Saân Beyefendiye 
itası icap eden birer senelik tahsisatları 1341/1925 se
nesi Meclis bütçesinde tahsisat mevcut olmadığı cihet
le tahsisatları tesviye edilememekte olduğundan, mez
kûr bütçenin birinci faslının ikinci aza tahsisatı mad
desine 7 200 uranın tahsisatı munzamına olarak ilâvesi 
için âtide mevaddı kanuniyenin kabulüne arz ve teklif 
eyleriz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
Rasim AK Rıza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata No: 216 Esas Numarası 

2/566 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Cehleye 

1341 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesi
ne tahsisatı münzamma itasına dair İdare Heyetince 
tanzim kılınan teklifi kanuni 17 . 4 . 1926 tarihli He
yeti Umumiye içtimaında encümenimize havale buyu-
rulmakla tetkik ve müzakere olundu. Teklifi vakiin 
kabulü karargir olarak berayı tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılındı. 

13 Mayıs 1926 
Reis Aza 

Çankırı İzmir 
Mustafa Abdülhalik Münir Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza 

Aza 
Hakkâri 
Asaf Bey 

' 

ini imzada bulunmadı 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 
Madde 1. — 1341 - 1925 senei maliyesi Meclis büt

çesine birinci faslının ikinci aza tahsisatı maddesine 
7 200 lira tahsisatı munzamına ita kılınmıştır. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ta
rafından icra olunur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Büyük Millet Meclisinin 1341 senesi Bütçesine tahsisa

tı münzamma itasına dair Kanun 

Birinci Madde — Büyük Millet Meclisi 1341 senesi 
Bütçesinin birinci faslının ikinci aza tahsisatı madde
sine 7 200 lira tahsisatı münzamma ita kılınmıştır. 

İkinci Madde — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
Üçüncü Madde — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 

tarafından icra olunur. 
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.'i ! •. i Sıra numarası ': 204 

ISANAIYİ VE MAADİN ^BANKASI. KANUNUNUN 11 NCt -ftİAjDIDEStNİN TADİLİ HAKKINDA 
1/962 NUMARALI KANUN LÂYİHASI T İ C A R E T VE MUVAZENE! MAjLtYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

TüılfcŞyie. .CbuAMyieltt 

Kafleuııi Malhaats Miidüul Jy^İ 
Atfet 
6/İ415* 

15 (Mayıs 1926 

(Bütyülk MHet MefclH ROyasetfırte 
19 Nisan 1341 taırüh ive 633 numaralı TüıMye Sa

nayii re Maıadön Bankası Kanununun 11 noı madde» 
sDnfi ıtaıdükn Ticanet VeikâSeılüııoe tanatfm leid l̂eıı ive İcra 
VeMer j Hey.̂ lLüi'n 9 Mayna 1926 tarihli içtinıaında 
tdzeOddir ve MactfUi Âliye a rz ı tev ip oGunan kamusa 
lâyühaiiiyîe eüibajbı mıuıcflbe mtaızlballasıaıın mıulsalddiaSk su-
ıteti tâjkdüm oftunmuşlıur. 

MulktezjaBinaıa îSmmsk <Ve mtâoe&nûnt 'iş'arma müsa-
aide bujyunıûmaiaını rica eyjleirOnı efıepJimi.. 

••• '-'•••• ' ••• • İssnmt 
• ! : _ . • • ' ' . • : ı 

: ESBABI MUCİBE . 
TürkLîye Sanayii ve Maaidıin Bankasının 19 M -

&an 1341 iamilhli ve 633 numaralı Ikamınun 11 neti mad1-
idesinde bankanın temettfliatı s^yetsimiın % 6'ı fiajfts 
pamiiyJe bülfraız seılmıaıyeıyte zam olunarak.. İlah diemfiî-
möşffir. Kamumu ımfeaikûnıtn hüikiilmıeltçe tdM'f , edüSeın 
fâyÛhasmdia sanayii miMyeyli tesvllk maklsadl'yöe fte* 
şdkSoülj eıden barakanın bu vazflfıesji nazarı iiObara< alın 
jnm'ak sarlmayleye flajjz li)efiiffi<li tekSI oîunımıamıştıı. Tklal-
tfaî ve Muvazene Encflimenöerliıjiin neticel müzalkeratıım-
da ise sfetnmayeG aaî^ye % 6 fak tef ilik eıdliümfâİ takans 
rür eflmöş !idü HaSbıukli kanunun şeüdfi hazin ne hükün 
îmeitlin tekClfiM ve ne de encfüiınıenûetnin mazbatasını tte-
n»k eidıenveıdllği gühi teimdlıüial'tatn bu suHeltle fak tef-
lükû idle esasan Jktıita%e 3e kaibÜli (telif olamryaicağın-
dan mezkûr maddenfin lâyiha mudlbihıce tadüü zaruri 
göröOınHİşlüf. 

Sureıiü taıdM endimenlerün evvelce vakü 
muvaf«kar. Ancalk fal iz miktarı % 4 olarak 
ıedMmĵ t&r. FTlvafld banka nteanleıkıetîaı miüi iktisadiyat 
(Ve sansayüinıi teşvJoaia bor çok ahvalde uzun müddet 
töemettü vennueyeiciek teşelbMfcıaıia iştirak ettin?!? ve % 
6 dan dun daM bıM - fak ikrazallita bulunmuş ve dev-
ıiohınan fabîCIka&amı kavafidli ıjküüâalduiyeye gayrî muva-
fık inşa edilmOj ve -maMMeled eskil hiSunmuş olması 
Mbıariyfe isîtilh^îâtenıın nsaSIyet fiyatını yüJkseStmek-

ıtedr/. Devı̂ oiiMiıaın ravenlkuSâıt ive gayıti m&ykulâıtâaın ba
zılara ise laynuefii oîmakla beraTnar fiîhâl kabili Jsfî£-< 
fada şeyler dıeğldür. Ayna zamanda B a b a y a devno-
ıhınan bur çok ^McetEenliın fak miktarları % 6 dam 
dundur. îşlte bu eislbalba b^aten sermayd aisîı'ye % 4 
f ak *efrâfcî ntünaijüp 'giMıSmg^ ve lâyShaiyı numalddeie 
o ısunelle tespÖıt «diaitttf^ljr. ! ' ! 

B%ük ÖVtSeit Mvctıı 
Ticaret Endimenî 

Adet Karar 
43! ? 

18 k 5 , 1926 
Tioaret Endim^nü Mazbatası kiyaset* C t l ^ y e 
19 Nisan '1341 .tarih ve 633 numaralı Tüılkitye San 

nayli ve Maadiin Bankası Kanununun 11 füii mıalddesûnfi 
muaıddeıl Başıveikâleitten mevrut lâ'yiihayı jkaıiîunl'iye etnn 
cümenkıClzce mlüzaikere ve tettkiiOc olundu. \ 

Lâyihamın eslbabı mucibe maziba!liaa$rada da izah 
edlîld^ği' v«çW3e taıdıilK talep ollunaoı madıdleli kamaıuııjyie-
de tefrÜM icap edıeın % 6' falkjn öe &3$s. üztert'radcn 
ayrıfiaicagı tasrGh eduSmeyeHelk ınuiiphıem kalmış ve. bu 

; cûhellı bankanın heyielîü umuamiye^iııli teşküf eden muva^ 
zâneâ Maö-lye ve TJcareit EnoünjeıntleıiiJnlin müşterek 
CtîîJmiaSarutda miudMti snŞnıalkaısa ,Ve ta^lddüt görülı-
meğe, tavzflhıjne lüzıum göaiiOmüışltn. Bu ijceine. Ticaret 
VekâleÇınıce,:bIttaıniZkn BaipeCiâ^liten gelen î lbu madu 
Jeü. kaaıaşiyıe kanunun ashndakii, müpfljeiniLyeilli iızîaDa 
««tmekle; endilmeaînmkce de şekl, tadjil ımuvafıik g«>. 
rülmü^tür. Elhesmlnıliyetline binaen, miüista^celefc maizan 
İtene edlmıeBt üzieaıe l iaMkı kılhndıu Ş 

. :>Reûş -.marnına Mazbata. (Muhantiri 

A*ia/ 

Yusuf Ziya: 

Aza 
Sivas 

Ömer Şeıvkıî 

. 'Aza 

VehM 

: Aza 
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Bu>uk MCflM Meclisli 
(MüvaaıenıeÛ Maliiye • «*• 

Enciimenî 
OVlaızibaftal N o : 233 

. Elsala nuanıairata.': 
• • • . 1/962 -. 

. Mwva»eaiıeü Ma%ie Emdiiırıenli Ma&zibal&ası Riyasfötö 
, ıGetOeyfe 

Sanıaiyii ve Maıaldisn Basrikalsı Kanununun 11 nci 
maideiijıln tari'ü hakkında Başvekâletten varût olup 
Heyeti Umunûyeıûı 17.5.1926 taıHlı]i içtiinaında TJ-
•caridi Encüünıeıniünie baraöe baıyrulup mezkûr erocü-
tmemden eradimenîmSze tövdi kılmam kanun lâyihası 
teıiküüt -ye mlüızıaOfierıe olumdu» 

Hüküınetten mövıult etsbaibı nıucîbede tefr'ük edin 
lecelk falız mliikfcaınnın ttemettüatı slafiİyetaSıı % 6 sı 
olacağı haückımd'alkıi 11 ndi maddenin I k fılknalsı faiz 
£fı<azımd!an mmıtaizır faydayı temcin edemliyeicıelk bilir 
şdklldle olduğumdan tetiüeî iîüaliıtaia' evveskimlkıdıe mevzu 
samnuayıe otç̂ ıı fayiz tefıÜk edCSereflc temettiiü safli •. oılıainı 
haCcîyeııfin tövzl'ü lâzıangeieıoegi sure*iınde bir töaıdSâe Hi-
zıSm gönüfldüğü. jftaıjle etdCtaefktıeldıir. F&lMdSka Sanayii 
(ve Maaıdün Baınllcası Kanununun 13 ndi. raıaıdıdıesine 
«övflkaia banteamcın 1341 blâoiçoıs%Se 1926 semıelsü büt-
çesiâıi iteıtikUk eUarılelk tikene Muvazeneî Maliye ve Tt-
ıcaffielt lEnıdüınıeinierönûn • î tikıalkli!v3ie içCmıa edim HeiyeÜ. 
lUmumliyedle de 11 MCÜ mtaldıdedieCkü fayiz ımliık'iaıruun! 
lama besalbıadaM halia müşahede ,ve tallffl lüzumu 
Idenmeyan edklmllşitü. Yalnız hükümetten uııeıvrait üâyö-» 
balda fayiz mfîktan % 4 oflmalk üzare ıtöklıif edSBmlş 
olup kanunun es&ii şdklnldie mavcut fayüz mtfkıtan % 
6 olduğu ve eTyıefvm, bu mökter fayfiız şeraıM umuimi;-
yteiâ Sk'lilsaldiîyeyıe nazaran haddi liMaîde bulunduğu 
tübetle endiüneıniJnCz fâyihad kanunOyenCaı bu nofkılaû 
nazaridıari taidıiiHnil ve banücanin ıdüğer ı<kik!eltllesrle ikraz 
ettiği mebaîiğden de asgari bu miktar fayüz talep e>fc< 

. ımeai seronay&s&ti muhafaza noik'tai ııazatruıldıaıı eîzeun 
oîacağıına celbi nazarı dikkati muvafık gönmüitş ve 
(maruzattı anafe dalaietsinde muaddeîen tanzim kılınan 
lâyijbanın HeyiöSi Celüeye anızıma karar veronilışilıir. 

I2Q Mayıls 1926 

R«ös" Mazbata Mııtoırtkti 
ÇanSun Çatalca! 

Mustafa Abdülhıal'ilk Şakir 

•Aza Aza •'. 
İstanbul İznik 

lAfli Rıza Bey Münir Bey 
hînî imzada bulunamadı hini imzada bulunamadı 

Aza 
'Bfiya&lbıeCdir 

Şeolef 

Aza 
Gümsun 

Musa. Kazamı 

Aza 

Aza 
M'aınaş 
MMhaıj 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19 Nisan 1341 tarihli Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası Kanununun 11 nci maddesinin tadiline dair 

lâyihayı kanuniye 

Madde 1 .— Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
Kanununun 11 nci maddesi berveçbiati tadil edilmiş
tir : 

Bankanın temettüatmdan evvelemirde sermayei 
aslîye % 6 faiz tefrik ve sermayeye zammolunur. 
Bakiye kalan temettüü safinin % 10'u ihtiyat akçası
na, % 10'u temettüiü tahvilâta, % 10'u da Meclisi 
îdare azasiyle memurin ve müstahdemine maaşları 
nisbetinde verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis ve 
% 70 sermayeye ilâve olunur. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyüîicradır. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

9 Mayıs 1926 

Başvekil 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M . Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Beyefendi 

İmzada bulunamadı 

Nafıa VekiH 
Behiç 

Ticaret Vekili , 
AH Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati . 

Ziraat Veküi 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
. İçtimaiye VekiH 

Refik Beyefendi 
İmzada bulunamadı 
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MUVAZENE!.MALÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
19 Nisan 1341 tarihli Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası Kanununun 11 nci maddesinin tâdiline dair 

lâyihayı kanuniye 
Birinci Madde — Türkiye Sanayi ve Maadin 

Bankası Kanununun 11 nci maddesi berveçhiati tadil 
edilmiştir : 

«Bankanın temettüanndan evvelemirde sermayeî 
aslîye % 6 faiz tefrik ve sermayeye zammolunur. 

Bakiye kalan temettüü safînin % 10'u İhtiyat akça
sına, % 10'u temettülü tahvilâta, % lOty da Meclisi 
îdare azasiyle memurin ve müstahdemine maaştan 
nlsbetinde verilecek ikramiyeye tefrik ye tahsis ve 
% 70'i sermayeye ilâve olunur. 

İk inci Madde — İşbu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun ahkâmını icraya 
Ticaret Vekili memurdur. 
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Sıra No. : 170 

ÇEKİRGE KANUNUNUN TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/620) NUMARALI KA
NUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE, ADLİYE VE ZİRAAT ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
6/785 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Çekirge mücadelesinin tatbikatında görülen me-
hazirin ref'i ve matlup olan terakki ve tekâmüle maz
hariyetini teminen Çekirge Kanununun tadili hakkın
da Ziraat Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra 
Vekilîeri Heyetinin 5 . 2 . 1341 tarihli içtimaında 
Meclisi Âliye arzı tekarrür eden lâyihayı kanuniye 
ve esbabı mucibe mazbatası Ieffen takdim kılınmış
tır. 

Muktezasmın ifa ve neticesinin inhasına müsaa
de buyurulmasuu rica eylerim efendim. 

15'. 2 . 1341 
Başvekil 

Ali Fetlü 

ESBABI MUCİBE 
İkinci maddenin tadilini mucip esbap: Bu mad

dede Çekirge komisyonlarının sureti teşekkülü zikre
dilmiş ve indellüzum civar kıtaatı nizamiye zabıtaı 
ve efradının da muvakkates çekirge umurunda istih
damı tasrih olunmuştur. Mükellefini işbaşına sevk ilt 
muntazaman çalışmalarını temin eylemek ve çekirge 
itlaf edilen mahallerde müçtemi bir halde bulunaı. 
ahali arasında sükûn ve inzibatı temin etmek nokta 
nazarından Jandarmanın mücadele umurundaki va-
zaifi pek mühimdir. Ancak, bazı mahallerde Jandar
ma kadrolarının ademi müsaadesi hasebiyle mücade
le umuru için miktarı kâfi efrat tefriki mümkün ola
madığından bu gibi ahvalde civar kıtaatı askeriyeden 
lüzumu miktarda efrat tahsisi suretiyle şu mühim hu
susun tahtı temine alınması ve bu sayede mücadele
min halelden vikayesi lâzımdır. Nitekim elyevm me-
riyü'Jİcra olan Hayvanatı Muzırra İtlafı Kanununda 
da civar kıtaatı askerîye sürek avlarına iştirak ite mec
bur tutturmuştur. Çekirge Kanununda Çekirge Komis
yonunun memur olmayan azalarına beher içtima için 
tahsis edilen 25 kuruş eski rayice nazaran tayin edil
miş olması hasebiyle filhal maksat ve ihtiyacı temin 
edemıiyeceğinden ve ieabatı mahalliyeye ve çekirge 
âfetinin derecei istilâ ve ehemmiyetine nazaran salifül-
arz komisyon azalarına hakkı huzur olarak Vekâ

letçe takdir edilecek münasip bir ücret itası muvafıkı 
hal ve maslahat görülmüş ve kanuna ol veçhile derci 
keyfiyet edilmiştir. 
Üçüncü maddenin tadilini mucip esbap: Çekirge Ka

nununun üçüncü maddesinde çekirgelerin tohum bı
raktığı arazinin tathiri emrindeki mükellefiyet «Ahali 
mükellefenin bu kabil mahalleri çiftleriyle meccanen 
sürüp veya kazıp tohumları meydana çıkararak topla
ması ve bunun için her ferdi mükellefin Komisyonu 
mahsusça tayin olunacak miktarda tohum toplayıp 
ambarlara teslim etmesi» şeklindedir. 

Memleketimizde senelerden beri bu bapta icra kı
lınan tetkikat neticesinde derç usulünün faydasızlığı ve 
hattâ bazı mahzurları tamamen tezahür etmiştir. Şöy-
leki; tohum derci usulünün tatbiki halinde ahalii mü
kellefe muayyen bir miktar tohumu toplayıp Hükümete 
teslime mecbur tutulduğundan bu miktar tohumu is
tediği mahalden toplamakta muhtar bulunuyor. Şu 
tarzı hareket tohum toplama ameliyesinin müteferrik 
bir surette icrasını ve binaenaleyh tohum mağrus olan 
binlerce dönümlük bir sahanın natamam ve gayrı mun
tazam bir surette tathirini intaç ediyor. Şu takdirde 
muayyen bir saha dahilinde tohum toplanmamış ak
samda medfun tohumlardan bilâhara inkişaf edecek 
;ekirgelerin itlafı için aynı saha dahilinde ikinci bir 
:<Süîre mücadelesi» yapmak zarureti hâsıl oluyor ki, 
bu cihet tohum mücadelesinde matlup olan gayenin 
idemi tahakkukunu ve bu uğurda gerek halkça ve ge
rek Hükümetçe ihtiyar olunan emeklerin heba ve he
der olmasını mucip oluyor. Çekirge Kanununun tarihi 
isdanndaki şerait de bugünkü şerait arasında pek ba
riz bir fark vardır, O sıralarda mahdut ve basit esa-
sata tevfikan yapılan çekirge mücadelesi son zamanlar
da bir hayli terakki ve tekâmüle mazhar olmuştur. Ke
sif ve müthiş bir çekirge sürüsünün cephesine usul ve 
kavaidi fenniyesi dairesinde kurulan bir (Çinko*tuza
ğı) ile birkaç saat zarfında bilâzahmet bütün çekirge
leri utlâf etmek mümkündür ve böyle bir tuzağın karşı
sındaki çekirge sürüsünün miktar ve kesafeti hiçbir 
veçhile haizi ehemmiyet değildir. Kesim ve devamlı 
bir çekirge cereyanı olsa olsa sık sık dolan çukurların 
süratle tahliyesini temûn için fazla olarak birkaç ame
lenin istihdamını mucip olur. Binaenaleyh elimizde 
bu kıymetli vasıta olduğu ve tohum toplanan mahaller
de tekrar çinko ile sürfe mücadelesi icrası zaruri bu
lunduğu halde tohum dercinde hiçbir fayda mutasav-
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ver değildir. Binaenaleyh kanunda musamah şır* tarzı 
mükellefiyetin (Çekirgelerin tohum bıraktığı mahal
lerden kabili hafir olanları mükellefîne çiftle sürdür
mek ve gayri kabili hafir olanları da çapa veya kazma 
ite kazdırmak) şekli makulüne ircaı lâzımdır ki her iki 
şekilde sathı arza çıkarılan ve bilûmum müessiratı cev-
viyeye maruz bırakılan çekirge tohumları kamilen kuv
ve! hayatiyesini kaybederek mahvolurlar. Bundan baş
ka, bir kimsenin muayyen bir mahalli on dakika zar
fında kazdığı farz olunursa mahaldeki yüksükleri top
lamak için yirmi dakika bir vakit sarf etmek mecbu
riyetindedir. Kazmak suretiyle sathı arza çıkarılan çe
kirge tohumu müessiratı havaiye tahtında esasen ken
di kendine mahvolacağı halde bunları toplamak için 
sarf edilen zaman ve mesai mühim bir ziyadır. Bu müd
det zarfında iki misli mahal kazılmış olur ki bu sayede 
hem fazla iş görülmüş ve hem de halk kuvveti beyhu
de yere israf edilmemiş olar. 

İşbu maddede musarrah mükellefiyet meyanına 
(levazımı itlaf iyeyi kendi vesaitinizle icap eden mahal
lere nakil) mükellefiyeti de üâvc edilmiştir. Çünkü, 
sürfe mücadelesinde en mühim nokta vesaiti nakliye 
tedarikidir. Çekirge zuhur eden mahallerin yüzibinlerce 

dönüm sahasında bulunması hasebiyle her yerde le
vazımı itlaf iye bulundurmaya imkân olmadığından le
vazımı mehusenıin mücadele mehatıkı arasında süratle 
temini nakli pek mühim bir keyfiyettir. Çekirge müca
delesi ekseriyetle şehirlerden uzak mahallerde ve köy
ler civarında yapıldığı için levazımı itlaf iyenin nakli 
hususunda müracaat edilecek yegâne vasıta köylü ve
saitidir. Bu vesaitten ücretle istifade etmek şıkkı mat
lup olan gayeyi temin edememektedir. Çünkü müca
delenin devamı müddetince temadi eden levazımı it-
lâfiye nakliyatına verilecek para Devlet bütçesine bü
yük bir bar teşkil edeceği gibi ücretle vesait tedarikine 

teşebbüs edildiği takdirde köylü, kendi vesaitini kiraya 
verip vermemek hususunda muhtar bulunduğundan, 
her hangi bir mazeret serd ile bu baptaki teklifi reddet
mesi varittir. Harbi Umumi esnasında yapılan çekir
ge mücadelesinde köylünün vesaiti nakliyesinden bu 
hususta istifade edilmesi teamül hükmüne girmiş idi 
ise de Masuniyeti Şahsiye Kanununun neşri üzerine 
yine bu tarzda hareket eden memurlarımız her taraf
tan şikâyet ve muahazata maruz kalmış ve bunlardan 
bazdan hakkında takibatı kanuniyeye bile tevessül edil
miştir. Esasen bu hususta masruf olan mesai köylünün 
nefine olduğu için mücadelenin muvaffakiyetle neti
celenmesi emrinde mühim bir âmil olan levazımı itlâ-
f iye nakli mükellefiyetinin kendileri için hiç bir veçhile 

mucibi külfet ve mağduriyet olamıyacağı varestei arz 
ve izahtır. 

Dördüncü maddenin tâdilim mucip çsbap: Çekir
ge Kanununun dördüncü maddesinde çekirge tohum
lan pek külliyetli olan bir köy ahalisininj kendi hudu
du dahilinde tohum bırakılmış olan mahalleri tama
men sürüp tohumlan itlaf etmeye yetişemedikleri tak
dirde üç saat mesafe dahilinde bulunan civar kura aha-
M miikelîefesinin ol mahallere şevki ve 'İ>u suretle de 
tohunıîanıı imhası mümkün olamadığı halde de üç sa
atlik mesafenin beş saate iblâğ edileceği | zikredilmek
tedir. 

Evvelemirde bu maddede yalnız çekirge tohumu 
imhası meselesi mevzubahis edilmiş olduğu hakle mü
cadele noktai nazanndan daha mühim olan sürfe it
lafı eiheü zikredilmemiş olduğundan bil kayıt ilave 
edilmiştir. 

Saniyen: Halk beş saatlik mesafeye kadar mükel-
I 

lef tutulmuştur ki bu cihet kabiliyeti tatjbikiyeyi haiz 
değildir. Dokuz saatten ibaret olan kış günleri köylü
nün çekirgeli mahallere yalnız gidip gebresi için bile 
kâfi değildir. Üç saatlik mesafe de çoktur. Bunun ka
bili tatbik olan şekli ancak iki saatlik mesafe dahilin
de köylünün icap eden mahallere şevkidir. Bahar mev
siminde tatbik olan sürfe mücadelesinde de mesele 
yine aynı şekildedir. Üç ilâ beş saat yol yürüyen bir 
kimsenin çekirgeli mahallere vasıl olduğu zaman kaz
ma ve kürek sallayacak takati kalmayacağı gibi akşa
ma kadar çalıştıktan sonra yine bu kadar juzun bir me
safeyi katederek köyüne dönmesi şüphesiz kii taham-
mülfersa bir keyfiyettir. Mahaza ahvali fevkalâde vu
kuunda iki saatten fazla, mesafedeki mahallerden ame
le ceiıbine mecburiyet hâsıl Olursa o zaman kendileri
ne ücret vermek usûlü kabul ediliyor ki bu takdirde 
amele çekirgeli mahallerde ibate edilir. Sonra, köy
lülerin kış mevsiminde hanelerinden mefrcur kalması 
mahzuru nazarı dikkate alınarak mahaBi baideden 
amele şevki meselesi yalnız ilkbahar ve| yaz mevsi
minde tatbik edilen sürfe mücadelesine hasredilmiş
tir. Balâda mesrud hususajta binaen levazımı itlaf iye 
nakli mükellefiyeti dört saatlik mesafeye kadar iblâğ 
olunmuştur. 

Salisen: «Kanunda tasrih edilen ahajföi mükellefe 
ile derç ve itlafı mümkün olamayacak | derece! kes
rette çekirge tohumu bulunduğu tahakkuk ettiği tak
dirde ameîei mükellef enin mükellefiyetlerinden fazla 
olarak toplayacakları tohumlarla gayn mükellef aha
linin topîayacaklan tohumlann vilâyet kjttmsyonuDca 
tayin edilecek fiyat ile satın alınması» kaydı tamamen 
tayyediîmiştir. • 
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Hükümetçe para ile ahaliden çekirge tohumu mu
bayaası hazine] miMiyeyi ızrar etmekten başka hiçbir 
netice vermez. Faraza çekirge tohumu mağrus bin dö
nümlük bir mahalde vasati olarak yirmi bin kıyye çe
kirge yüksüğü mevcuttur. Beher kıyye tohumu asgari 
olarak beş kuruşa mubayaa ettiğimiz takdirde (Bun
dan sekiz on sene evvel bazı mahallerde hükümetçe 
kıyyesi otuz kuruşa kadar çekirge tohumu mubayaa 
edildiği vakidir) bin dönümlük bir mahallin masarifi 
iathiriyesi bin liraya baliğ olur. Bu mahalde bilâhara 
inkişaf edecek çekirgelerin çinko usulüyle ve kemali 
suhuletle itlafı tahtı imkânda olmasına nazaran bu 
paranın tamamen israf edilmiş olacağı varestei arzı 
izahtır. Her şeyde olduğu gibi çekirge mücadelesinde 
de tasarrufa riayet edilmesi ve asgari bir masrafla aza
mi miktarda çekirge imhası tahtı vüeüptadır. Esasen 
bu usul her yerde tamamen terkedilmiş olduğundan 
Çekirge Kanununda da bir mevki işgal etmesi lâzım-
geiir. 

Beşinci maddenin tebdilini mucip esbap : Çekir
ge Kanununun beşinci maddesinde indelhace mevakii 
baideden sevkedilecek ameleye ücretle çift sürdürül
mesi zikredilmekte ise de bu usul de ücretle tohum 
dercindeki mehaziri haiz olduğundan bu madde tayye
dilmiş ve yerine kahtu gala dolayısiyle amelei mükel-
lefenin maişetsizlikten çalışamıyacağı tahakkuk ve 
takarrür eden mahallerde, çekirge, karyeleri arazisin
de olsa bile o gibi mahallerdeki mükellef ve gayrı mü
kellef ahaliye komisyonca takdir olunacak ücreti yev
miye itasına ve vesaiti nakliyesi kâfi olmıyan mahal
lerde de levazımı itlâfiyenin nakli için ücretle vesait 
tedarik olunacağına dair bir madde ikame edilmiştir. 

Çekirge, dolu, kuraklık vesair gibi afat saikasiyle 
bütün mahsulü mahvolmuş ve eli böğründe kalmış olan 
mağdurini halkın nafakalarına medar olabilecek beş, 
on kuruş itası suretiyle çekirge itlafında hizmetlerin
den istifade edilmesi Hükümeti Cumhuriyemizin re-
fet ve şefkati icabatından olacağından bu hususta tat-
vili makal zait görülmüştür. 

Altıncı maddenin tebdilini mucip esbap: Süfre it
lafı mükellefiyeti üçüncü ve dördüncü maddelerde ka
yıt ve tasrih edilmiş olduğundan ve mükellefiyetin ade
mi kifayeti halinde gayrı mükellef ahaliye ücretle sür-
f e İtlaf ettirilmesi de yukarıda muvazzahan arz edildi
ği veçhile bitüzum ve gayrı iktisadi bir usul olduğun
dan işbu madde de tamamen tayyedilmiş ve bu madde
nin yerine bir karye, arazisinde istimal olunan aiât ve 
levazımı itlâfiyenin hüsnü muhafazasında o karye 
ahalisinin mesul olacağına ve zıya veya tahribat vu

kuunda müştereken tazmin İle mükellef tutulacağına 
dair olan diğer bir maddei kanuniye ikame edilmiştir. 

Levazımı itlâfiyenin tedariki uğrunda hükümetçe 
pek mühim masarif ihtiyar edilmekte olduğundan bun
ların hüsnü muhafazalarının temini pek mühim bir 
keyfiyettir. Bu hususu mühiminin temimi ancak köylü
yü emri muhafaza ile mükellef kdmakla mümkündür. 
Bazen 7 - 8 kilometre tule malik olan çinko tuzakla
rını hususi bekçilerle muhafaza etmek tamamen im
kânsızdır. Halbuki diğer şıkta mesuliyeti müştereke sa
ikasiyle bütün köylülerin alâtm muhafazası emrinde 
müteyakkız ne nigehban olacakları bedihidir. 

Yedinci maddenin tadilini mucip esbap : Bu mad
deye, indelhace çekirge itlafında istihdam edileceği 
ikinci, maddeye ilave olunan zabıtan ve efradı niza
miyeye Jandarma zabitan efradı misillû harcırah veya 
yevmiye ita kılınacağına dair bir kayıt konmuştur. 
Sekizinci maddedeki tadilât bilûmum cezayı nakdile

rin beş misline iblâğına dair olan kanun ahkâmına tev
fikan vukubulan tas'ıiihattan, dokzuncu maddedeki ta
dilât, elyevm meriyülicra olan 7 Mart 1332 tarihli Çe
kirge Kanunu ahkâmının mülga bulunduğundan ve 
onuncu maddedeki tadilât (Nazır) unvanının Vekil un
vanına tebdilinden ve ticaret kelimesinin tayymdan 
ibarettir. 

TBMM 
Dahiliye Encümeni 6 . 2 . 1926 

Adet 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çekirge mücadelesinin tatbikatında görülen meha-
ziriin ref'i ve matlup olan terakki ve tekâmüle maz
hariyetini teminen Çekirge Kanununun tadili hakkın
da tanzim edilen Başvekâleti Celilenîn 5 . 2 . 1925 
tarih ve 6/785 numaralı tezkeresiyle Meclisi Âliye 
takdim olunan kanun lâyihası bermucibi havale en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Hükümeti Cumhuriyetinin kanunun bazı mevad-
dım tadil hususunda basteylediği esbabı mucibe en-
cümenimizce de muvafık görülerek yalnız ikinci mad
de metninde teşekkül edecek komisyona Meclisi ida
reden bir aza intihap olunacağı zikrolunmasına ve 
halbuki Mecalisi idarenin müntehap azası ilga edildi
ğinden naşi bunun yerine Belediye Meclisinden iki 
aza intihap olunması sureti ve sekizinci madde met
ninde «Nizamnamei mahsus mucibince müteşekkil 
nahiye meclisleri» nden bahsolunan ve halbuki bu 
yolda müteşekkil nahiye meclisleri bulunmamasına 
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binaen maddenin o kısmı {işbu cezayı nakdiler vilâ
yet, kaza ve nahiye merkezlerinde belediye meclisleri 
ve belediyesi almayan nahiyelerde köy ihtiyar meclis
leri tarafından hükmohınur) diye tadilen ve diğer me-
vaddı ufak kelime tashihatiyle aynen kabul edilmiş 
olmakla heyeti umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına 

Niğde 
Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
İsmail Kemal 

Aza 
Tahsin 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Münir 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hamdi. 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Kocaeli 

Aza 

İbrahim 

Aza 

TBMM 
Adliye Encümeni 28 . 4 . 1926 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çekirge mücadelesinin tatbikatında görülen maha-
zirin ref'i için Çekirge Kanununun tadiline dair Baş
vekâletin 25 . 2 . 1341 tarih ve 6/785 numaralı tez
keresiyle gelen 1/620 numaralı Kanun layihası ve 
merbutu olan Dahiliye Encümeni mazbatası encüme
nimize havale buyuruhnakla mütalaa ve tetkik olun
du: 

Çekirge afetinin ziraatimiz üzerinde yaptığı tah
ribatın dereeei vüsat ve şiddeti cümlede malum oldu
ğundan bu hususta hükümetçe ve encümence serde-
dilen esbabı mucibe tamamiyle muvafık görülerek 
Dahiliye Encümeninin tespit ettiği şekil kabul ve yal
nız birinci maddedeki (Aşair rüesası) ibaresi; idari 
teşkilâtımız, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla muay
yen olup bunun haricinde tanınmış bir sıfat ve unvan 
mevcut ohmyacağından tayyedlfaniştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya 
Refflc Bey 

Hâıi imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmı 

Aza 
Çorum 
Münir 

TBMM 
Ziraat Encümeni 

Adet 
Karar : 31 

Aza 
Karesi 

Osman İNiyazi 

Azla 
Hasan Fehmi 

6 L 5 . 1926 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çekirge mücadelesinin tatbikatında görülen ma-
hazirin ref ini ve matlup olan terakki ve tekâmüle 
mazhariyetini teminen elyevm meriyülahkâm olan 
Çekirge Kanununun tadiline dair bulunan ve Dahili
ye ve Adliye Encümenlerince badettetkîk encümeni
mize havale kılınan lâyihayı kanuniye müzakere ve 
tetkik edildi. 

Hükümetin ve gerekse encümenlerin esbabı muti-
besinde tafsilen beyan olunduğu vecih üzere tekâmü-
lâtı fenniye ve ihtiyacatı hazıraya binaen eski kanu
nun tadiline esas itibariyle taraftar olan encümenimiz 
Dahiliye Encümenince tespit ve Adliye Encümenince 
kısmen muaddel bir surette kabul edilen mevad ve 
ahkâmında bir kısım tadilât icrasını muv^fdc görmüş
tür. Şöyleki : 

Birinci maddede zikrohınan «Aşair rüesası» cüm
lesinin her ne kadar Adliye Encümenince de zikro-
hınduğu vech üzere tayyı iktiza ederse de çekirgele
rin en ziyade evvelce aşiret tesmiye ettiğimiz göçebe
lerin uğrağı bulunan ve ziraat icra edîhfrıeyen sahra 
ve ovalarda tolbuan fana&E&raik ora&srden etraf ve eîuıa-
fa dağı'dıMan ve bu gibi yerlerin daima nokta; müı-
refk teşOtfj eykfd'Meri teıbeyyiin etmekte (bulunduğun
dan, her halde bu kısmı arazi siükkâmnuı da tekâlife 
t?Jbi tutulması ve emfj mucadeSe ile alakalar bulun
maları ük&za edecektir. Onun için aşürelt nüesası ye
rene bJrind maddeye «Muihtaın ve ihöyaıj meclisi bu
lunmayan çiftlik, Oba, yaylak ve kıştafk ve| eratöalli ma-
hsGiör sttkkâm» cümlesinin ilâvesi çeıkiffge afeti nciktal 
nazanMtl&n elzem addedilmiştir. Çekirge feîüâsınnr b> 
memMre#n ilçtiBadiyan noktai nazarında^ ne derece
de vâh*'m n&l'lceSer tevlüt edeceğini pişi nazara alan ve 
bu afetten memleketin biran evvel istihîâsı zumunda 
îtt'fazı edtöecclk tedabir ve vesaite sarfı İktiza eden 
micJbalğin hiçbir zaman deriğ ediImemesİBİ arzu eJen 
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BncüıiMeıaJiîlIz emri mücadelede pek büyük bk roî ifa ı 
edecek olan istihbarat meıseîe1! mühlmmesiıiçin de aynı 
gayeye ipiinaen muhbirlere verifecek miktarı, meblâ
ğı pek az gaiîıtkte ve bunun m Cdarı münasebede tez-
ySdii esasını kabul etmektedir. I 

Diğer madldıeiîerde- yapılan tadîlât mevcut aşair 
rüesası cümiesiMn yerine İkâme edilen kelimelerin 
liüâvesiırcdıen ve bir kilsim cümle tashîhatından ve seki-
zinci maddede yapılan tadilât ise eîyevın kanunu mah
susla ilga edilmiş olan «Nahiye meclisleri» cümlesi
nin tayyından İbarettir. 

Lâyîhai kanuniyenin muhtelif maddelerinde taîü-
malnamei mahsustan bahsedildiği halde işbu talılnıiat-
namenin tanzimini teyit eden hiçbir ahkâm bulunma
dığından dokuzuncu madde bu hususa hasrolunmuş
tur. Berayı tasvip Heyeti Celileye arz kılınmak üzere 
Riyaseti Celîleye takdim olunur. 

Mazbata Muharriri 
Reis Mardin 

Musa Kâzını Ali Rıza 
KâSip 

Saruhan Aza 
Ethenı Mustafa Rahmi 
Aza Aza 

Mustafa lülfi 

HiMim/eriin Teklifi 
Çekirge Kanunu 

Madjdie 1. — Müstevli oEmıayan mahallerde çekir
ge zulhur ettiği veya tohum bıraktığı meşhut olduğu 
anıda o civardaki kura muhtaran ve ihtiyar mec&leni 
azası ve ahalisi meskûn olmayan mahallerdeki aşair j 
rüesası keyfûyeti derhal mahalli hükümetine ihbar ve 
ntevakiiısi ürae etmeye mecburdurlar. Efradı aha'Öden | 
Ibirli tarafından haher verildiği ve ihbaratı vakıanın sıih-
hati tahakkuk ettiği haîde muhbirin kaltetiği mesafe 
ve ihbarın derecei ehemimiyeti nazarı dSkkate alınarak 
Komisyonu mahsusun tenslıbiyle çekirge tahsisaiuı-
dan ikiyüz elli kuruştan - nihayet bin kuruşa kadar -
ımükâfai verilecektir, Tohum bırakılmasını müteakip ı 
nihayet bir ay zarfında ihbarı keyfiyet eden kura muh-
taran ve ihtiyar meclMeri azası ve aşair rüesası da ay
nı mükâfata naili olurlar. 

Madde 2. — Çekirge zuhur eden ve tohumu görü
len yerlerde mahallin en büyük mülkiye m^muırurjun 
riyaseti tahtında zkast müdiür veya memuru, ziraat 
oiası reisi, mecBlsi İdare ve belediyeden müntehap bi
rer azadan mürekkep olmak üzere teşekkül edecek ko
misyonlar talimatname'! mahsusu ahkâmına tevfJkaa 
muamelâtı muktaziyeyi ifa ile mükeEıeftir. Mevaddı 

âtiyede gösterildiği veçhile amele ve çif Üerin şevki için 
komisyonca sevko3unacak jandarma zahfitan ve efra-
dının ademi kifayeti takdirinde civar kıtaatı nizamiye 
zabitan ve efradından lüzumu kadarı muvakkaten is-
tjhd'öns ediîecektir. Mezkûr Komisyon azası meyanmda 
memur olmayanlara beher içtima için verilecek ücret 
Zlrasi Vtkâ!eiince takdir ve hayvanatı muzırra itlafı 
teıtJblmien tesviye oîunur. 

Madde 3. — Çekirge tohumları görülmüş olan ma^ 
haSerin tarik mükellefiyetini ifa edecek olan ahalisi 
kendi hududu dahilindeki o gJbi mahaKieri kendi çîft-
lerîyîle meccanen sürmeye ve kazmaya ve çekirge sür-
felerini itilâf Ve levazımı itîâfiyeyi kendi vesaiti ile ica-
beden mahaZere nakletmeye mecburdur. Çekirgenin 
gerek toSıum ve gerek sürfe halinde itlafı üçin sevk olu
nacak eşhasın slnnli mükellefiyeti onibeş yaşından iti
bar olunacak ve kanunu cezanın kırkıncı maddei kai
mesi nazarı dikkate alınarak mükellefine terettüp ede
cek ceza ona göre tayin edilecektir. 

Madlde 4. — Çekirge tohumları pek küEiyeitJi o!an 
bir köy ahalisinin kendi hududu dahilinde tohum bı-
1'ak.üraış o!an mahaîkıri tamamen sürmeye ve sürfele-
li j*iâfa yeilşeımeyecekleri teibeyyün ederse iki saat 
mesafe d'adıilnde c'ivar olan karyeler âhaüi mükelle-
tfeıü ç'ft?eriy«e beralber ol mahallere sevkolüunaırak sür
meye ve sürfeSeri İtlaf etmeye mecbur tutulacaklardır. 
Ahainin sevk olunacağı malhaîîer ile sürecekleri arazi 
m'Oktan Komisyonu mahsusunca takdir olunacaktır. Le
vazımı Miâfılye maküi mülkelMiyeti indelcap dört saat
lik mesafeye kadar iblâğ olunur. Komisyonu maihsus-
îarnııca kura afhaılöi her ne suret ve miktar ile mükel
lef tutulmuş ise şehir ve kalabalar ahalisi dahi o mik
tar ile mükeSM tutulacaktır. Şayet çekirge sürf elerini 
bulunduğu mahalln muhitinde İki saatlik mesafe dalhi-
IJnde meskûn ahali bulunmaz veyahut çekirge pek zi
yade tekestsür ederek iki saatlik mesafe dahiIÜndeki ku* 
ra ahaîü mükeHefeslyle def̂ i mazarratına imkân ol
madığına Çekirge komûsyon'iarınca kanaat hâsıl olunsa 
daha uzak mahallenden ahali sevk olunur. Ancak Ibu 
suretle'sevk edilecek mükelefine komisyonlarca tak
dir oîuınacak' ücreıti yevmiye verilir* 

Mailde 5. — Afatı seımaviyeden mütevellit kahini 
gala doıayısı ile ameM mıiikeiSeferiin malşetolzüğinıdcn 
çalışamayacağı tahakkuk ve tekarrür eden mahaller
de çekirge karyeleri arazisinde oîsa bUe o gübi mahal
lerdeki mükellef ve gayrSmiükeSlef ahaliye Kcımıltsyonca 
üskdir olunacak ücreti yevmiye veriDir. Vesailtü naklr-
yesi kâfi oümayan mahallende levazımı ^tlâfiyenin nak
li için ücretle vesait tedarik olunur. 



— 15 

Madde 6. — Bir karye arazi&iinde istimal olunan 
s3ât ve levazımı ifMiyenin hüsnü mubafazasından o 
kareye ahalisi mesul olup ziya veya tahribat vukuun
da müştereken tanZilmüle mükelleftirler. 

Mad Je 7. — İşbu kanunname ile İsiDmsât mahsu-
sası ahkâmına tevfikan çekirge ve tohumunun imha 
ve itlafı için kuraya aziımet edecek olan memur ani mu
vazzaf a ve (muvakkate ile Komisyon azasına harcirah 
kararnamesi mucibince verclmesi lâzamgekn yevmiye 
veya harcirah ve memurum muvakkate ücüratı ve am
bar bedeli kan ve b'îumun masarifi mu&taziye talimat-
namesu mucibince Ma3 sandıklarından tesviye oluna
caktır. Şu kadar ki çekirge itlafı için dolaştıklaırı yer
ler hududu memuriyetleri dahilinde Gİfca büSe memuri
ni fenniye ve mülkiye ve jandarma zabitan ve nefera-
tma ve indelhace istihdam olunacak zalbitan ve efra
dı nizamiyeye dahi harcirallı veya yevmiye ita kılına
caktır. 

Madde 8. — Birinci maddede mlilkeEef tutudan 
muhtaran ve ihtiyar mecliissleri azası üe aşair rüesası 
ihbar vazîfcsiini vakit ve zamaniyfe ifa etmedikleri hal
de binlbcşer yüz kuruş, üçüncü ve dördüncü maddeler 
mucibince tohum ve çekirge itlaf iyle mükellef efra
dı ahali davet vukuunda icabet ve ifayı mükellefiyet 
eyîemediklerl ve dördüncü ve beşinci maddeler mu
cibince Hükümetçe görülen Eüzumu kati üzerine üc
ret mukabilinde sevk olunacaklar ifayı hizmetten im
tina eyledikleri takdirde beşer yüz kuruş cezayı nak
di istiyfasiyle mücazat olunurlar, tşbu cezayı nakdiler 
merkezi v;Iâyeî ve kazalarda belediye mecîisîeri ve ne-
valhi merkezlerinde dahi nizamnamei mahsusa muci
bince müteşekkil nahiye meclisleri tarafından hük-
uıolunur. işbu cezayı nakdiyi vermekten imtina eden
lerden cezanın tahsili hakkında mecali»! belediyece 
tanzim olunacak mazbata veya nahiye meclieOerlince ita 
edilecek karar en büyük mülkiye memurunun işareti 
tahriıllyesîyle liedlttenfiz müddeiumumiliğe tevdi ve 
cezayı nakdi derhal hapse tahvil olunur. 

Madde 9. — Çekikle ithafına dair bundan evvel neş
redilen 7 mart 1332 tarihli Kanun bu Kanunun tarihi 
neşrinden itibaren müiıgadır. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden iâÜba-
ren meriyülahkâmdır. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Müdafaa! 
MifKye, Dâhiliye, Adliye, Maliye ve Ziraat veMHer'i 
memurdur. 

5 . 2 . 1341 
Başvekil ve 

Müdafaa! Milliye Vekili AciKye Veküîi 
AH Fethi Mahmut Esat 

'Bahriye VeklB DâhsÜye Vekili 
hastadır M. Cemil 

HasMye Vekili Maliye Vekili 
Şükrü Kaya Mustafa AbdiiÜhaîik 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Hini imzada bu!unimadı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vçkiifli 
M. CemJ 

Dâhiye Encümenin Tadili 
Çekirge Kanunu 

Madde 1. — Müüîevli oümayan mahaSfcrde çekirge 
zuhur ettiği veya tohum bıraktığı meşhut olduğu an
da o civardaki kura muihîaran ve ihtiyar meclîsleri 
azası ve ahalisi meskûn oynayan malhalîerd/eki aşair 
rüesası keyfiyeti derhal malhaKi Hükümetine ihbar ve 
mevakîini irae etmeye mecıburdlurlar. Efradı ahaliden 
biri tarafından haber vertiîdiiği ve ihbaratjı vakıasının 
sihhati tahakkuk ettiği halde muhbirin kat;ettiği mesa
fe ve ihbarın dereceli ehemmiyeti nazarı dikkate ahna-
rdk Komisyonu mahsusun tensibi ile çekirge tahsllsa-
tındaoı ilki yüz eBi kuruştan nihayet bin kuruşa kadar 
mükâfat verilir. 

Tohum bırakmasına müteakip nihayet bir ay zar-
fıısda İhbarı keyfiyet eden kura muhtara^ ve ihtiyar 
meclisleri azası ve aşair rüesası da aym mükâfata nail 
olurlar. 

Madde 2. — Çekirge zuhur eden ve tohumu görü
len yeılerde maha3in en büyük mülkiye memurunun 
riyaseti tahtında ziraat müdür veya memuru Ziraat 
Odası Reisi ve belediyeden müntehap iki {azadan mü
rekkep olSmafk üzere teşekkül edecek konşisyonSar ta
limatname! mahsus ahkâmına tevfikânj muaintelâtı 
muktaziyeyi ifa üe mükelleftirler. 

Mevaddı atryede gösterildiği veçhile aahele ve çift
lerin şevki için komilsyonca sevk olunacak jandarma, 
ZFİbÜîan ve efradının ademi kifayeti takdiminde civar 
kıtaatı nizamiye zsibitan ve efradından lüzumu kada-
n muvalkkaten istihdam edilir. Mezkûr Kojniîsyon aza
sı mey anında memur oümay artlara beheri içtima için 
verilecek ücret Ziraat Vekâletince takdir Ve hayvana
tı muzırra İtlafı tertibinden tesviye olunur, j 

Madde 3. — Çekirge tclhumîarı gön^üllmüş olan 
mahalüeTiın tarik mükellefiyetini] ifa edecek olan aha
lisi kendi hududu dahiüirodekıî o gibi mahaBeıil kendi 
çiiftlerile meccanen sürmeye veya kazmaya ve çekirge 
sürfelerini itlaf ve levazımı îtiâfiyeyi kendli vesaiti üe 
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icabeden mahallere nakletmeye mecburdur. Çekirge
nin gerek toihuim ve gerek sürfe halinde ii&iâfı için sevk 
olunacak esassın sinnıi mükellefiyeti 15 yaşından iti
bar olunur ve kanunu cezanın kırkıncı maıidei kaime
si nazarı diikkMe alınarak nıiakeSefine terettüp edecek 
ceza ona göre tayin edilir. 

Madde 4. — Çekirge tohumları pek Milliyeti olan 
bir koy ahalisinin kendi hududu dahilinde tohum bı
rakılmış olan maıhalîeri tamamen sürmeye ve sürmeleri 
Mâfa yet-şenıeyecek3eri teıbeyyün ederse iki saat me
safe dahilindeki karyeler aSîalüi mükelîefesi çiftleriyle 
beraber ol mahallere sevk olunarak sürmeye ve sürfe-
leri itlaf etmeye mecburdurlar. Ahalinin isevk oluna
cağı mahaller ile sürecekleri arazi miktarı Komisyo
nu mahsusunca takdir olunur. Levazımı itlaf iye nakili 
mükellefiyeti indeÜicap dlöı't saatlik mesafeye kadar 
İblâğ olunur. Komisyonu mathisııs'annca kura ahalisi 
her ne suret ve mûktâr iîe mükeSîef oSmuş ise şehir ve 
kasa'baîar ahalisi dahi o miktar ile mükellef tirEler. Şayet 
çekirge sürfelerinin bulunduğu mahallinde muhitin
de iki saaffik mesafe dahilinde meskûn ahali bulteı-
nıaz veyahut çekirge pek ziyade tekefâsür ederek iki 
saatlik mesafe dahilindeki kura ahali mükellefiyeısiyle 
defi mazarratına imkân olmıadığsna Çekirge komıiıs-
yonibrınca kanaat hâsıl o!ursa daha uzak mahaller
den ahali sevk olunur. 

Ancak bu suretle sevk edilecek mükeîiefine ko
misyonlarca takdir olunacak ücreti yevmiye verilir. 

Madde 5. — Afatı semıaviyedem mütevelli kahUü-
gâlâ (lolayrsiyîe ameldi mükellefenin nıai'şEtsizOöîen 
çalışamayacağı tahakkuk ve tekarrür eden mahaEsr-
de çekirge, karyeleri arazisinde olaa biiîe bu gihi ma
hallerdeki mükellef ve gayri mfatelîef ahaliye Komis
yonca takdir olunacak ücreti yevmiye verilir. Vesaiti 
nakliyesi kâfi olnıiayan mahallerde levazımı ıtiafiye-
niin nakli içlin ücretle vesait tedarik olunur. 

Maldldte 6. — Bir karye arazisinde istimal olunan 
alât ve levaizimi îtMilyenin hüsnü muhafazasından o 
karye ahalisi mesul olup ziya ve tahribat vukuunda 
nniiştereken tanzim ile miikeEeftirler. 

Madde 7. — tşhu kanunname ile taüimatı mahsu-
sası ahkâmına tevfikan çekirge ve tohumunun imha 
ve itlafı için kuraya azimet edecek olan memurini mu
vazzafa ve muvakkate ile Komisyon azasına harcirah 
karernatmıesi muCMnce verıömesi lâzıımgelen yevmiye 
veya harcirah ve memurini muvakkate ücüratı ve am
bar bedeli icarı ve bilumum masarifi muktaziye taîi-
m&'taattrıesi mucibince mal sandıklarından tesviye oEu-
nur. Şu kadar kıl çekirge itlafı için dolaştıkları yerler 

hududu memuriyetleri dahilinde oüsa bile memurini 
fenniye ve miü3klye ve jandarma zalbiten ve neferadı-
na ve indeühace istihdam olunacak Zabitan ve efradı 
nizaımüyeye diahi harcirah veya yevmiye ita kıhnır. 

Maldde 8. — Birinci maddede mükellef tutulan 
mulhıîaran ve ihtiyar meclMeri azaaiyle aşan* rüesası ih
bar vazifesini vakit ve zanııaiîi'ySe ifa eiunedîMeri hal
de b'VJbeşeryüz kuruş; üçüncü ve dördüncü maddeler 
nsuüübtince tohum ve çekirge itfâfiiyle mükellef efradı 
ahali davet vukuunda icaJbet ve ifayı mükellefiyet ey-
tomaotiköeri ve dördüncü ve beşiinci maddeler mucibin* 
ce HlükTülmetçe görüden lüzumu kati üzerine ücret mu
kabilinde sevk olunacaklar ifayı hizmetten imtina ey-
îedMeri taikldıirde beşer yüz kuruş cezayı nakdi iüiiyfa-
«Oyle mücazaî oüunurıar. 

İşbu cezayı ndkd<Her vilâyet, kaza ve nahiye rnıer-
Ikezlerlnde belediye rnee&]eri ve belediyesi olmayan 
naihfiyelîerdie köy ihtiyar meclisleri tarafından h&kmio-
lunur. İşbu cezayı nakdiyi vermekten imltina edenüer-
den cezanın tahsili hakkında mecalisi befedâyece tan
zim oiunacdk mazbata" veya nahiye nıecMerince ita 
ediîecck kaıar en büyük mıüTıiye memıurunun işareti 
tahriırîyelsliySe liccîıilttenfiz müddeiumumiEğe tevdi ve 
cezayı naüidi derhal hapse tahvil olunur. 

Mailde 9. — Çekiirge itlafına dıaür bundan evvel 
ncşredÜIen 7 mart 1332 tarihli Kanun aihkâmı mıiiiga-
dır. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
eıerÜüIahUsâırsıdır. 

Madde 1.1. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Mü-
d'afaai MilKye, Dâhffijye, Adiye, Maiaye ve Ziraat ve
killeri memurdur. 

Adiliye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Müstevli oümayan mahallerde çekir
ge zuhur ettiği veya tohum bıraktığı meşhut olduğu 
anda o civardaki kurja mııiJhtaT&n ve ihtiyar mecüİDÎerîi 
azası keyfiyeti derhal mahali Hükümetine ihbar ve 
mevakıiini irae etmeye medburdurîar. Efradı aCıaüiiîün 
biri tarafından haber veniüdiği ve ihbaralh vakıatenın 
sıhhatli taaüikuk ettiği halle muhbirin kalettiğii mesa
fe ve ihbarın derecei ehemımiiyeti nazarı dikkate ahna-
rsk Konı'syonu mahsusun tensiıbiyle çekiiırge talısisa-
tında ikJyüz eli kuruştan nihayet bin kuruşa kadar 
ntıüCıâıat verulir. 

Tothuim bırakılmasını müteakip nihayet bir ay zar
fında ihbarı keyfiyet eden kura muhtaran ve ihtiyar 
meclisleri azası da aym mükâfata nail olurlar. 
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Ziraat Encümenimin Tadili 
Çekirge Kanunu 

Madde 1. — Müstevli olmayan mahallerde çekir-
ge zuhur ettiği veya tohum bıraktığı meşhut olduğu 
anda o civardaki kura muhtaran ve ihtiyar meclisleri 
'azaSiyle muhtarı ve Ihıtüyar meciiısi buhımmayan çifffik, 
oba, yaylak ve kışlak ve emsali mahaller sükkânı key
fiyeti derhal mahalli hükümete ihbar ve mevakiini irae 
etmeye mecburdurlar. Efradı ahaliden biri tarafımdan 
haber verildiği ve ihbaratı vakıanın sıhhati tahakkuk 
ettiği takdirde muhbirin katettiği mesafe ve ihbarın 
derecei ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak Komisyo
nu mahsusun tensüb'yie çekirge tahsisatımdan beşyüz 
kuruştan nihayet binbeşyüz kuruşa kadar mükâfat Ve
ridir. 

Tohum bırakılmasını müteakip nihayet bir ay zar
fında îhlbarı keyfiyet eden kura muhtaran ve ihtiyar 
meclisleri azası da aynı mükâfata nail olurlar. 

Madde 2. — Çekirge zuhur eden veya tohumu gö
rülen yerlerde mahallin en büyük mülkiye memuru
nun riyaseti tahtında ziraat müdür veya memurları, 
ziraat odası reisi ve belediyeden müntehap iki azadan 
mürekkep olmak üzere teşekkül edecek komisyonlar 
ta^mıatnaımeli mahsusa ahkâmına tevfikan muamelâtı 
ınuktazCyeyi ifa ile mükeHeıftirler.. Mevaddı aîiyede 
gösterllldlği veçhile amele ve çiftlerin şevki için Ko
misyonca sevJkoSunacalk jandarma, zabitan ve efradının 
ademi kifayetti takdirinde, civar kıtaatü nizamiye zabı
tan ve efradından lüzumu kadar muvakkaten istihdam 
edilir. Mezkûr Komisyon azası meyanında memur ol-
mayanGara beher içtima için verilecek ücret Ziraat Ve-
kâleıtince takdir ve çekirge tahsisatından tesviye ovu
nur. 

Madde 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Çekirge tohumları pek küElyetli odan 
bir köy ahaMnilh kendi hududu dahilinde tohum bı
rakılmış olan mıahaüOeri tamamen sürmeye ve sürfeJerıi 
îtîâfa yetişemeyecekleri tebeyyüaı ederse iki saat me
safe dahilindeki karyeler ile çiftlik, oiba ve yaylak ve 
kışlak ve emsali mahaller ahali mükellef esi çiftîik'e-
riyle beraber ol mahallere sevk olunarak sürmeye ve 
sarf eleri itlaf etmeye mecburdurlar. Ahalinin sevk olu
nacağı mahaller ile sürecekleri arazi miktarı Komis
yonu mahsusunca takdir olunur. Levazımı itlaf iye nak
ili mükellefiyeti indelicap dört saatlik mesafeye ka
dar iblağ olunur. Komisyonu mahsusîarmca kum, çift
lik, olba vesair ahafîîsi her ne suret ve miktar ile mü
kellef tutulmuş iseler şehir ve kasaba ahalisi de o mik
tar ile mükelleftirler. Şayet çekirge sürfelerinin bulun

dukları mahallin muhitinde ve iki saatlik j mesafe da
hilinde meskûn bulunmaz veyahut çekirge pek ziyade 
tekessür ederek iki saatlik mesafe dahlljndeki kura 
vesaire ahali mükeBefesiyle def'i mazarratına imkân 
Olmadığına Çekirge Komisyonunca kanaat hâsıl olur
sa daha uzak mahallerden ahali sevk olunur. 

Ancak bu suretle sevkedilecek mükellefine komis
yonlarca takdir olunacak miktarda yevmiye verilir. 

Madde 5. — Afatı semaıviyeden mütevellit ve kah-
tugalâ djolayısiyle amelei mükellefenin muinsözlikten 
çalışamayacağı, tahakkuk ve tekamir eden mahaller
de çekirge, karye, çiftlik vesaireleri arazisinde olsa b> 
2e o gibi mahallerdeki mükellef ve gayrimükeEef aha
liye Komisyonca takdir olunacak miktarda yevmiye 
ver.Hr. Vesaitli nakliyesi kâfi olmayan mahallerde le
vazımı itîâfiyenin nakil için ücretle ve vesait tedarik 
olunur. 

Madde 6. — Bir karye, çiftlik, oba ve yaylak, kış
lak ve emsali arazisinde istimal olunan afât ve levazı
mı it£âfiyenin hüsnü muhafazasından o k^rye ahalisi 
mesul olup ziya ve tahribat vukuunda müştereken taz
min ile mükellef tirler. 

Madde 7. — îşbu kanun ahkâmına tevfikan çekir
ge ve tohumunun imha ve itlafı için kura vesaireye 
azjırset edecek olan memurini muvazzafa ye muvak
kate ile Komisyon azasına barcürah kararnamesi mu
cibince verilmesi îâzıım gelen yevmiye vejja harcirah 
ve memurini muvakkate ücüratı ve ambar ve depo be-
d'eji icarı ve bilûmum masarifi muktaziye taîimatna-
masi mucibince mal sandıklarından tesviye olunur. 
Şu kadar ki çekirge itlafı için dolaştıkları yerler hu
dudu memuriyetleri dahilinde olsa bile memurini fen
niye ve mülkiye ve jandarma zabitan ve neferatına ve 
indelhace istihdam olunacak zabitan ve efradı niza
miyeye dahi harcirah veya yevmiye îta kıhiur. 

Madde 8. — Birinci maddede mükellef tutulan 
muhtaran ve ihtiyar mecîilsleri azası ile muhtarı ve ih
tiyar meclsi bulunmayan çiftlik, oba, yayjlak, kışlak 
ve emsali mahaller sükkânı ihbar vazifesini vakit ve 
zamaniyle ifa etmedikleri takdirde bin beşer yüz ku
ruş üçüncü ve dördüncü maddeler mucibince tohum 
ev çekirge îtlâf iyle mükellef efradı ahali davet vukuun
da icabet ve ifayı mükeîîefiyet eyîemedikleri ve dör
düncü ve beşinci maddeler mucibince Hükümetçe gö
rülen lüzumu kati üzerine ücret mukabilinde sevk olu
nacaklar ifayı hizmetten imtina eyledikleri halde be
şer yüz kuruş cezayı nakdi istiyfasiyle tecziye olunur
lar. 

http://ver.Hr


îşbu cezayı nakdiye vilâyet, kaza ve nahüye mer
kezlerinde beîedliye mecösleri ve belediye meclisi ol
mayan nahiyelerde veya çiftlik, o(ba vesairede men
sup oMukîarı köy İhtiyar meclisleri tarafından hülk-
miaîunıur. îşnu cezayı nakdüyi vermekten imtina eden
lerden cezanın talhslli hakkında belediye ve ihıüiyar 
meclislerince tanzim olunacak mazbata en büyük 
mıülSkiye memurunun işareti tahrirıyesiyle liecî'li tenffiz 
müddeiumumiliğe tebliğ ve cezayı nakdi derhal hap
se Mıvil olunur. 

Madde 9. — îşlbu kanunun suveri &tbükiyesi hak-
kında Ziraat Vekâletince bir talimatname tanzim 
olunur. 

Madde 10. — 7 mart 1332 tarihli Çekirge Kanu
nu mülgadır. 

Madde 11. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 12. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Müdafaa! Müliye, DalhUîye, Adliye, Maliye ve Zi
raat vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 167 

MEMALİKt ECNEBİYEDEN İPEKBÖCEĞİ TOHUMU CELP VE MEMLEKETE İTHALİMİN MEN'İ 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/891 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ZİRAAT VE Tİ

CARET ENCÜMENLERİ MAZBATALARI ' 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/945 

14 Mart 1926 

Büyük Millet Mecisi Riyasetine 
Memleketimize hariçten ipekböceği tohumu itha

linin men'i hakkında Ziraat Vekâletince tanzim edi
len ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 Mart 1926 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

ESBABI MUCİBE 
Ecnebi memleketlerden, bilhassa son zamanlarda 

Yunanistan'dan memleketimize ipekböceği tohumu it
hal edilmekte ve bu yüzden hiç bir mecburiyet olma
dığı halde piyce bir paramız harice çıkmaktadır. He
le Yunanistan'da ipekböcekleri fennî usul ve şartlar 
dahilinde yetiştirilmemekte olduğu için oradan ithal 
edilen tohumların çoğu cılız ve hastalıklıdır. Buna 
rağmen o gibi tohumlar gelişi güzel yetiştirilmiş ol
duklarından daha ucuza mal olarak memleketimizde 
büyük bir ihtimam ve itina ile yetiştirilen tohumlara 
rekabet etmekte ve revaç bulmaktadır. Halbuki öyle 
fennî usul ve şartlar dahilinde yetiştirilmemiş ve son
radan hiçbir muayeneye tabi tutulmamış cılız ve has
talıklı tohumların açılmasından zayıf böcekler çık
makta ve bunlar Karataban vesaireye tutularak hem 
kendileri mahvolmakta ve hem bu gibi tehlikeli bu
laşık hastalıkların, memleket dahilinde yapılmasına 
sebebiyet vermektedir. Bunun neticesi olarak ipekbö
ceği yetiştirmeğe karşı meyil ve heves azalmakta, bö
cekçilik yavaş yavaş sönmek tehlikesini göstermekte
dir. Halbuki böcekçilik memlekete mühim bir para 
kazandırdığı gibi çiftlik işlerinin çiftçiyi serbest bı
raktığı bir zamanda ve kısa bir müddet içinde yapıl
dığı cihetle hasat ve harman ameliyatları gibi fazla 
masrafları için sermaye temin etmek itibariyle de 
köylüye büyük bir istinat noktasını teşkil etmekte
dir. 

Memleketimizde Pastör usuliyle hastalıksız ve 
sağlam tohum yetiştirilmektedir. Bilhassa Bursa, 
Trakya, Elâziz, Diyarbekir Vilâyetlerinde;» Türkistan 
ve Afganistan iklimine de pek uygun selen hakiki 
Bağdat cinsi tohumlar fen dairesinde hazırlanmakta
dır. Bu sene tohum ihtiyacımız tamamiyle temin edil
miştir. i 

Bu Kanun kabul edildiği takdirde ipekçilik ile be
raber tohumculuğun da inkişaf ve terakki edeceği ve 
pek yakın bir âtide harice mühim miktarda tohum 
ihracının da mümkün olacağı şüphesizdir. Hulâsa: 
fuzulî olarak paramızın harice gitmesine mani olmak, 
böcekçiliği sönmekten kurtarmak ve yer([ tohumcu
luğu himaye etmek üzere ecnebi memleketlerinden 
ipekböceği tohumunun ithalini menetmek! zarurî gö
rülmektedir. 

Merbut kanunun kabulünü arz ve teklif ederim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1 , 5 , 1926 

Ziraat Encümeni 
Karar 30 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Memleketimize hariçten ipekböceği tohumu men'i 
ithali hakkında encümenimize havale buyurulan lâyi-
hai kanuniye Ziraat Müdiri Umumisi Muavini dahi 
hazır bulunduğu halde müzakere ve tetkik kılındı. 

Harbi Umumîden mukaddem beş milyon liraya 
yakın bir varidat temin eden ve senevi yüzyirmibin 
kutu tohum raddesinde harice ve bilhassa) Kafkasya' 
ya ihracatta bulunan ipekçilik sanatı gav^ili harbiye 
dolayısiyle gittikçe tezelzüle uğramış ve nihayet mah
sul miktarı ikiyüzbin liraya tenezzül etmiş;idi. Hükü
meti Cumhuriyenin bu hususta masruf himmet ve 
gayreti hasebiyle üç senedenberi tekrar eski şeklim 
almağa ve belki de daha fazla inkişafa namzet bulu
nan ipekçiliğimiz memaliki mücavirenin j ipekböceği 
tohumu ihracatında mezkûr tohumların evsaf ve em
razı noktaî nazarından göstermekte olduktan lâkaydi 
ve müsamaha ve bilhassa Yunanistan'ın tyhum ihra
catını kendi memleketinde teşvik eylemek emeliyle 
harice sevk edilecek ipekböceği tohumlarım dahilde 
satılacaklar derecesinde icabatı fenniyeye imtisalen 

i 
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muayene ve kayda tabi tutmaması bu kısım tohum
ların komşu memleketler piyasasında pek kolaylıkla 
sürülebilmelerine sebebiyet vermekte ve bu yüzden 
o gibi yerlerde ipekböceği hastalıkları zuhur ettikten 
maada elde edilen mahsulâtta tohumların zafiyeti do-
layısiyle lâşey hükmünde bulunmakta ve birçok bö-
cekçilerimizi bu suretle zarar dide etmektedir. Bina
enaleyh bir taraftan ipekçilerimizi fena ecnebi to
humlarım istimalden vikaye ve diğer taraftan da ih
tiyaca kâfi olan yerli tohumlarımızı himaye sadedin
de hariçten girecek ve fayda yerine billâkis mazarrat 
tevlit edecek olan ecnebi tohumlarının men'i ithali 
teklifi kanunisi encümenfmizce de muvafık görülmüş 
ise de, ahiren Meclisi Âlice kabul bu vurulan İstihlâk 
Kanununun 15 nci maddesi mucibince lâğvedilen 
mahsulâtı arziye vergisi meyanında harir vergisi de 
ilga edilmiş olduğundan şu suretle şimdiye kadar al
mış olduğu öşre mukabil ipekböcekçiliği umurunun 
bir çok vezaifini memleketimizde rüyet ve idare et
mekte olan Düyunuumumiye idaresiyle ipekböcekçi-
liğinin hiç bir alâkası kalmamış ve mezkûr sanatın 
kuyut ve şurutu fenniyesiyle zapt üraptını temin ve 
Düyunuumumiye idaresini tavzif eyleyen 10 mayıs 
1322 tarihli nizamname de kendiliğinden mevkii me
riyetten kaldırılmış olacağından onun yerine kaim ol
mak üzere mevad ve ahkâmı lâzimenin ilâvesine en-
cümenimizce zaruret hâsıl olmuştur. 

Fakat balâda zikrolunan nizamname yalnız hö-
cekçilere vazife tahmil edip gerek teşviakt ve tergi-
bat ve gerekse terakkiyat noktai nazarından hükü
meti hiç bir noktadan alâkadar eylemediğinden hu-
susatı mezkûre için de ayrıca ahkâm zikrine ve bu
nun neticesi olmak üzere de gerek tedrisat ve ıslahat 
ve gerekse teftişat için kadrolar tesbitine lüzum gö
rülmüştür. Heyeti Celileye berayı tasvip arz edilmek 
üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis Namına 
Urfa 
Vasfı 

Kâtip 
Samban 
Etem 

Aza 
Edime 
Faik 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Mardin 
Ali Rıza 

Aza 
Mustafa Rahmi 

Aza 
Çorum 

Mustafa Lütfi 

Aza 

Türkiye 
Büyük Mület Meclisi 10 . 5 . 1926 

Ticaret Encümeni 
Adet 

Karar : 42 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
Memleketimize hariçten ipekböceği tohumunun 

men'i ithali hakkında tarafı hükümetten teklif ve Zi
raat Encümenince tevsian tadil olunan lâyihai kanu
nîye tetkik olundu : 

Ziraat Encümeni esbabı mucibesinde bertafsil izah 
olunduğu veçhile memleketimizde ipekçiliğin terakki 
ve inkişafı ve Harbi Umumiden evvelki vaziyeti mü-
hinımesinc ircaı için yalnız tohumların ithalini menet
mek kâfi bir tedbir olmayıp ipekçiliğin ziraî aksamın
da ilıtiyacata hazıramızla mütenasip terakkiyatı mü
emmen olacak teşkilât, teşvikat, ıslahat gibi hususa-
tın da nazan dikkate alınması icap etmekte olduğun
dan Ziraat Encümeninin yeni baştan tedvin ettiği lâ-
yihayi kanuniyenin pek mühim olan bu şubei ziraatı
mızın lâyik olduğu mevkii iktisadisini ihraza medar 
esasatı ihtiva ettiği görülmüş olmakla encümenimiz-
ce aynen kabul edilmiştir. Heyeti Celileye berayı arz 
Riyaseti Celileye takdim olunur. 

Reis 
Mustafa Rahmi 

Kâtip 

Aza 

Aza 
Yusuf Ziya 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Ömer Şevki 

Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 

Aza 
Aksaray 
Vehbi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Memaliki Ecnebiyeden ipekböceği tohumu celp ve 

memlekete men'i ithaline dair Kanun 
Madde 1. — Memaliki ecnebiyeden her ne suret

le ve her ne cinsten bulunursa bulunsun ve yetiştiril
miş olursa olsun ipekböceği tohumunun Türkiye'ye 
ithali memnudur. 

Madde 2. — Hükümetçe görülecek lüzuma bina
en memaliki ecnebiyeden celp ve ithal edilecek ipek
böceği tohumu bu kayıttan müstesnadır. 

Madde 3. — Memaliki Ecnebiyeden ipekböceği 
tohumu celbine ait şahadetnameli tohumculara bah-
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şedilen 10 mayıs 1322 tarihli nizamnamenin üçüncü 
maddesinde muharrer müsaadat işbu kanunun neş
rinden itibaren mülgadır. 

Madde 4. — Eşhas tarafından memaliki ecnebi-
yeden memnuiyete rağmen kaçak ve suverisaire ile 
ithal edilen ipekböceği tohumlan bilâkaydüşart mü
sadere edilir. 

Madde 5. — Bu suretle ithal ve hükümet tarafın
dan müsadere edilen ipekböceği tohumlarının beher 
kutusu «Yirmibeş gram» için sahibinden bir lira ce
zayı nakdî tahsil olunur. 

Madde 6. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 7. — Bü Kanunun icrasına Maliye, Adli
ye, Dahiliye, Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaaî Milliye 
Vekâlet Vekili 

M. Cemil 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Bahiç Bey 

İmzada bulunamadı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Bey 

İmzada bulunamadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necatı 

Ziraat Vekili 
Mehmet Safori 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi, muayene ve sa
tılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye dahilinde ipekböceği tohu
mu yetiştirilmesi veya yetiştirilip satılması, bilmüba-
dele veya meccanen verilmesi veya muayenesi Ziraat 
Vekâletinden meznuniyet istihsaline mütevakkıf olup 
işbu muamelât mezkûr Vekâletin her daim teftiş ve 
murakabesi altındadır. 

Madde 2. — Birinci Maddede zikrolunan mezu
niyet ancak Türkiye veya Ecnebi ipekböcekcilik ve
ya ziraat mekteplerinden ba şahadetname neşet edip 

Komisyonu mahsus huzurunda ispatı liyakat eyleyen
lere ita olunur. 

Madde 3. — Bu kanunun neşrinden mukaddem 
ipekböceği tohumu yetiştiren eşhas yeya müessese 
müdürlerinin hamil olduktan şahadetnamelerini iki 
sene zarfında Komisyonu mahsusa tasdik ettirmeleri 
mecburidir. 

Madde 4. — Türkiye'de Pastör yani kese usulün
den gayri bir tarzda ipekböceği tohumu istihsali 
memnudur. 

Madde 5. — İpekböceği tohumu yetiştirmek üze
re böcekçilik edecek olanların veya ikinci maddede 
zikrolunan müessese müdirlerinin her $ene nfsan ip
tidasına kadar şahadetnamelerinin nev'i, tarih ve nu
marasını ve açacaktan tohum mikdanjtıı ve kimden 
ve nereden aldıklannı ve böcekhaneler|nin adresleri
ni müş'ir bir beyanname tanzim edip mahallin Ziraat 
Müdür veya memurlarına vermeleri ye memuriyeti 
mezkûreden birer ilmühaber almaları meşruttur. To
humculara koza satmak isteyenler dahil aynı mecbu
riyete tabidirler. 

Madde 6. — Ihtiyacatı zatiyesi için tohum istih
sal edenler yukarıda zikrolunan mevad ahkâmından 
müstesnadırlar. 

Madde 7. — Ziraat Müdür veya memurluğunca 
tescil edilip beyanname almamış olanlardan alınan 
kozalardan tohum istihsal ve füruhtu memnudur. 

Madde 8. — Tohumcular kelebeklerin muayene
sine nerede ve ne tarihte başlayacaklarım onbeş gün 
evvel Ziraat Müdür veya memurlarına bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Madde 9. — İstihsal olunan tohurhlann satılığa 
çıkartabilmeleri veya herhangi bir suretle itâ edile
bilmeleri için yirmibeşer gramdan ibaret birer onluk 
delikli kutular içerisine vazohınmalan lâzımdır. 

Bu kutular üzerlerine de tohumun n|ev'i, sıklet ve 
evsafı ile müstahsilinin ismi ve adresi, | alâmeti fari* 
kası vazolunur. 

Harice ihraç olunacak kutular muhteviyatının 25' 
şer gramlıktan aşağı veya ellişer grama kadar olmak 
üzere yukan olabilmesi caizdir. 

Her bir kutu üzerine yirmibeş grama kadar Zi
raat Vekâleti tarafından bir kuruş mukabilinde bir 
bandrol ilsak olunur. 25 gramdan fazlajsı için aynca 
bir bandrol daha yapıştınlır. Her sene şubat'ın so
nuncu akşamına kadar bandrollann kutular üzerine 
ilsakı ameliyatının ikmali mecburidir. 

Madde 10. — Mezuniyet istihsal ve beyanname 
alan eşhasın böcekhanelerinde baygınlık! veya karata-
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ban hastalığının mevcudiyeti fennen tahakkuk ettik
te o mahal kozalarından tohum istihsali menedilir. 

Madde 11. — Memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye 
her ne nam tahtında olursa olsun ipek böceği ithali 
memnudur. 

Ziraat Vekâletince görülecek lüzuma mebni me
maliki ecnebiyeden celp ve ithal edilecek olan ipek-
böceği tohumları bu kayıttan müstesnadırlar. 

Madde 12. — Ziraat Vekâletince münasip görü
len mahallerde mıntıkanın ihtiyacatına kifayet ede
cek miktarda dut fidanlıktan ihdas olunur. 

Madde 13. — Mahallî Ziraat Müdür veya me
murlarının inhası üzerine beş yaşına dahil olmuş be
her 400 dikili dut ağacı için yalnız bir defaya mah
sus olmak üzere Ziraat Vekâletince yüz lira mükâ
fat ita olunur. Şu kadar ki bir zâta verilen mükâfa
tın yekûnu beşyüz lirayı tecavüz etmez. 

Madde 14. — Müçtemi bir halde ve asgarî on dö
nüm mikdarında yeniden ihdas olunan dut bahçeleri 
tarihi ihdasından itibaren on sene müddetle arazi ver
gisinden muaftırlar. 

Madde 15. — Senevî ikibin kilo yaş koza istih
sal eyleyen eşhas ile ipekböcekçilik Kooperatif veya 
Şirketlerine mecmu bedeli biner lirayı tecavüz etme
mek şartiyle Ziraat Vekâleti tarafından alât ve ede
vat ve levazımı fenniye ita olunur. Mikdarı istihsalât 
son iki senenin vasatisine göre tayin ve takdir edi
lir. 

Alât ve edevat vesairenin tevdiinden itibaren beş 
sene zarfında hüsnü istimal eyleyenlere alât ve leva
zımı mezkûre katî olarak terk ve tahsis kılınır. 

Madde 16. — Ziraat Vekâleti tarafından dahil 
ve hariçten tedarik ve celp olunan ipekböceği tohum
larının tohumculara berayı ıslah ve teşvik meccanen 
tevzii caizdir. 

Madde 17. — Ziraat Vekâleti münasip mahal
lerde ipekböceği tohumlarının kışlıkları olmak üze
re soğuk hava mahzenleri inşa ve idare eder. Bu 
mahzenlerde üç ay müddetle tohumcular veya to
hum ticareti ile iştigal edenler tohumlarını meccanen 
muhafazaya mecburdurlar. Kışlatılan tohum kutu
ları üzerlerine Ziraat Vekâletince ayrıca birer etiket 
yapıştırılır. 

Madde 18. — İpekböceği hastalığı zuhur eden 
mahallerde Ziraat Vekâletince tamimen veya ilân 
suretiyle tavsiye edilecek olan tedabiri fenniyeyi 
böcek besleyenler tamamen tacbika mecburdurlar. 

Madde 19. — İpekböceği besleyenler her sene 
nihayet ağustosun 15'ine kadar açmış oldukları to
humların miktar, nev'i ve mahreçleriyle istihsal ey
ledikleri yaş koza miktarını ve bu kozaların rengim 
ve beher onstan alınan miktarı ve nerede ve kaça 
sattıklarım vesair malumatı ihsaiyeyi kendilerine 
tevzi edilen cetvel mucibince imlâ ve mahalli Ziraat 
Müdür veya memurluklarına tevdi ve irsale mec
burdurlar. 

Madde 20. — Bu kanunun mevad ve ahkâmına 
mugayir olarak tohum istihsal edenlerin yedlerinde 
veya sattddarı mahallerde tutulan tohumlar bir kıta 
zabıt varakaları tanzim edilerek zapt ve müsadere 
olunurlar. İkisi İdare heyeti âzasından ve biri Ziraat 
Müdür veya memur veya ipekböceği müfettiğinden iba
ret olmak üzere üç zatten müteşekkil komisyon hu
zurunda da bu gibi tohumlar ilırak edildiği gibi müs
tahsilleri de birinci defasında mezkûr komisyon ma
rifetiyle ve gayri kabili temyiz olmak şartiyle 100 lira
dan beşyüz liraya kadar ve tekerrürü halinde ise iki 
misli ceza ile tecziye olunurlar. İşbu cezamn nısfı 
muhbirine ita olunur. 

Madde 21. — Ziraat Vekâletince münasip görü
len mahallerde numune böcekhaneleriyle bir adet 
ipekböceği lâboratuvan inşa ve berveçhiatı kadro 
mucibince de mezkûr müesseseler idare olunur. 

Lâboratuvar Kadrosu : 
a) 1 Müdür 
2 Asistan 
Miktarı kifayede müstahdemin 
b) 1 Numune böcekhanesi kadrosu 
1 Müidür 
1 Muallim 
Mikdarı kifayede müstahdemin 

Madde 22. — Müessesatı hususiye vesaireye tef
tiş ve murakabe etmek üzere münasip miktarda ipek 
böceği müfettişleri tayin ve istihdamına Ziraat Vekâ
leti mezundur. 

Madde 23. — İşbu Kanunun ahkâmının suveri 
tatbiyesi için Ziraat Vekâletince bir talimatname tan
zim kılınır. 

Madde 24. — 10 Mayıs 1322 tarihli nizamname 
mülgadır. 

Madde 25. — İşbu Kanunun ahkâmının icrasına 
Ziraat, Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri memur
dur. 

• 
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Sına numarası : 191 

MÜCAHEDEİ MİLLİYEYE İŞTİRAK ETMİYEN VE MİLLÎ HUDUT HARİCİNDE KAI(JAN MEMU
RİNİ MÜLKİYE HAKLARINDA YAPILACAK MUAMELEYE DAİR (BAŞVEKÂLETTEN 

(GELEN 1/488 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

TiiıMye Ctamhuröyeflli 

Mahsus Müıdiriyeti 
Adet 

6/1586 
4/1340 

Büyük Mile Mectösi RliyaıseıDi Celilelsiime 
Mülca!heıdie5 Mül'iyetye î iıîrajk etmiiyen ve ımjUli hu

dut hankünde kalan memurini müMye haklarımda yan 
pılacak muameleye dair DahiHye Vekâieü CeHeH 
ısînce tanzim olunup İcra Veklilerî Heyetlinin 3.4.1340 
tarihli îçtimiaında Meclisli Âliye arzı takarrür edem 
lâyihayı kanuniye leffen talfcdîm kılınmıştır. Mülkten 
Kasınım ifasına müsaadeli Riyaısetipıenahle^nü arz ye 
İstMıam eyktrSm efendlilm. 

İsmelt 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisli 

Dahiliye Etacülmerii . 
Ade* ' 
19/1/488 

Daıhiîiyıe Encümeni Mazbatası 
Miloafheidleü MHîyeye iştfirak etmiiyen ve bugünkü 

Türkiye hududu haricinde kalan memurların vaziyeti
mi taylin ettnıdk üzeme Baışivelkâfieltten ımelvrai ve Heyetli 
Umumliyeden muhavvel 3.4Jİ340 tarihli ve 407 nuımıa-
«ali fâytHıali kamıuıriiye Dahiliye Encümeninde üç nıokı-
ıtai nazardan mütalaa Ve tetiklik ohınmuştur. 

Evvelâ : Herhangi bir suretle millî hareket aley-
Uindlelkü teşkilâta dahil olanlar veya bu teşkilâtı terüCp 
ve icra edenler, 

Sanliyen : İfânı meşruıtiyeitlten dtSbaren airtavatanL 

dan ayrılan ve bugünkü Tüırkfiıye hudutları haiTİiicinide, 
Akalan memurin, 

Salisen : Düşman tarafından ilhakı ilân edüıen 
mınt&alarlda mahalli ecnebi hükümetli namıma icrayı 
vazife eyleyen memurlar, 

Encümen bu üç esaslı noktayı ayrı ayrı tetkik ve 
müzakere ederek her blirteriieuü için yekdiğerinden fark
ta netayiM istihdaf eden mlevadıdı tespit'-etaıSşffir. Şöy-
lekü, Türküye camiası dahilimde veya muvakkatten ol-
sun işgale uğrayan manaıhMakli mamurlardan ecnebi 

amal ve malkasıdına temayül ederek Mili Hareket: 
aleyhine münferiden veya müçfeımlian çalışan memur 
ive mazuleriin bir dana hizmıeiti device Mıihdlamsnı 
igayrj caliz görmüş ive bu gayeye vusul içlin bMmaî 
maddeyi kabul etdriişfc Bu gibi memiurJar hllzune/tî 
devlette İstihdam olumımyacaikflar ve nfcazuföyelt haJk-
kuıdan da mahram kalacaklardır. Ancak bu gSblerGn 
salim ve bitaraf tatbikatla tevsik ve tespiti fâzıımeden 
addeden encümen Mncli malddieyî bu maksada vusul 
İçin teıdvfin ve 'bir Heyelti ınabsulsanın teşelkkülünü 
kabul etmiştir. Buna mukabil 23 Nisan 1336 tarihi 
iile 23 Ağustos 1339 taırühleıii arasında bfr çolk mıalhru-
mliy etler içlinde naimus ve vatanperverimi şiar edünle* 
rek vazife ifa eden mamurları da mükjâfaltlamdiTtmak 
maksaidliyle o müddet zarfındaki hizmeltteırCnlnı Mülki
ye Tealküt Kanununun ikindi maddesü |mudllbı»ce ifcıi 
ikat hesap edilmesi ve Mili Orduya ihtiyat zabitliği 
ıveya neferîlkle dahil ohıp badema memur olan veya 
memur iken vazifesine avdet eyleyenlerin de bu hü
kümden İstifaldesli esasını muvafık görnıüştür. 

İlâm meşrutiyetten itibaren analvaftanflan aıynian ve 
bugünkü Türkiye hudutları haricinde kalan ve işgale 
uğrayan mamaitılkta işgalden sonra respaı idame iten 
murluğunu kabul ederek vazife ifa eden memurîaınm 
da tensik ve bir hükmü salime iktiranı müzakere olu-* 
narafk bejindi madde tahalssüıl etlmlişfe. jYenııenlin va
ziyetti mahsusaisı hasebiyle oralda kailnmş olan Türk 
memurların avdetleri temin ve kendilıeri'ne 
(ifasından ısonra dört ay zarfında iltihak 
vaziyet» mıahsuisalaınnıa nazaran bu maddeye bir fıkrai 
Üîâvetsi lüzumlu görülmüştür. 

Düşman tarafından fuzuli olarak ilhakı ilân oku
nan ımıntalkaflardıa klaîatnaık ecnebi hükümet namı he
sabına icrayı kaza ve ifayı vazife eden bilumum me
murların da lUazufiLıyet ve tekaüt haklarından mah
rum kalmalk şarltiyle bir daha devlet hlizmeitinıde iıs-
tiihıdalm (oUunmamallaın tabii görülmdiştürj 

IBu esasalta tevfikan tanıztoı ve tesplijt olunan me-
vaddı kanunliye Heyetli Omumiiyeye lüeeütez Riya
seti CeSileye taıkdüm kıümdı̂  

Dahiliye Encümeni 
Reösi 
Sivas 

Rahmii 

Mazbata Muharriri 
Kayserli 

Ahmet Hilmi 
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Kâtip 
Gaızjaııllep 

Aza 
İzmit 

Haddi zatinde memur olr 
mıyanflann MücaHıetM Mıilî-
Nîyeye işKkıayieılinirHen do
layı IbHÜhama intisap ede
cekleri Devlet nııemıuTÜyeiH 
tfânde açıktan sahibi !kı<-
dem olmalarına taire 

İbnaıhüını 

Aza 
İzmit 

İbralhim Süreyya 

Aza 
Ordu 
'Faik 

Aza 
TekSndağı 

Aza 
Çorum 

İsimdi Kemal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Madde 1. — İstanbul ve vilâyatı müstahlasa ile 

Türkiye haricinde kalan memurin ve nıazurini mülki
yeden herhangi bir suretle Harekâtı Milliye aleyhin
deki teşkilâta dahil oldukları veya münferiden çalış
tıkları indettahkik sabit olanlar bir daha hizmeti dev
lette istihdam olunmazlar ve mazuniyet hakkından 
da mahrum kalırlar. 

ÛVİadde 2. — Harekâtı MilJiyenin ınebdei 23 Nisan 
1336 ve müntehası Lozan Muahedesinin Meclisi Millî 
tarafından tasdiki tarihidir. 

(Madde 3. — İkindi maddede muharrer müddet 
zarfında hidematı milliye ve mülkiyede müstahdem 
olanların müddeti hizmetleri iki kat itibar olunur. 

3.4.1340 
Başvekil ve Hariciye 

Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalflk 
Nafia Vekili 

Hasta 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Müdafaai Milliye 
Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
(Recep 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele İmar ve İskân 
Vekil 

Mahmut Celâl 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Mücadelei Milliyeye İştirak Eden ve Etmeyen 

Memurin Hakkında Kanun1 

Birinci Madde — 14 Safer 342 ve 25 Eylül 1339 
tarihli kanunun haricinde kalan memur ve mazuller-
den herhangi bir suretle Millî Harekât aleyhindeki 
teşkilâta dahil olduklarına veya bu teşkilâtı tertip ve 
icra ettiklerine veya bu yolda münferiden veya müç-
temilan çalıştıklarına ikinci maddede zlkrohınan He
yeti mahsusaca karar verilenler bir daha devlet hiz
metinde istihdam olunmazlar. 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr Heyeti 
mahsusa Müdafaai Milliye Vekâletinden maada di
ğer vekâletlerden Millî Hareketin başlangıcı olan 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren millî hudutlar da
hilinde millet vekâleti veyahut hükümet hizmetinde 
bulunmuş olan zevattan tayin olunacak birer azadan 
terekküp eder. Bu heyete Dahiliye Vekâletince mez
kûr evsafı haiz ayrıca bir de reis tayin olunur. Heye
tin bamazbata vereceği kararlar katlidir. 

Üçüncü Madde — 23 Nisan 336 ve 26 Ağustos 
1338 tarihleri arasında Devletçe bir vazifeye tayin 
edildikleri halde terki vazife ile memaliki meşgule ve
ya ecnebiyeye bilâ mezuniyet giden memurlar bir da
ha hizmeti devlette istihdam olunmazlar. 

Dördüncü Madde — 23 Nisan 1336 tarihi ile 
23 Ağustos 1338 tarihleri arasında Millî Hükümet em
rinde bilfiil vazife ifa eden memurinin hizmette bu
lundukları müddet tekaüt ve mazuliyetlerinde iki kat 
hesap edilir. Mesleği memuriyet olup da bu müddet 
zarfında Büyük Millet Meclisinde aza olanlar dahi 
aynı surette istifade ederler. 

Evvelce memur olduğu veya olmadığı halde Mil
lî Orduya dahil olup da İhtiyat zabitliği edenlerle ne
feslikte hizmet edip bilâhare memuriyete avdet eden
ler; memur veya mazul olsun olmasın gönüllü olarak 
Millî Orduya dahil olup da bilâhare memur olanlar 
dahi bu madde hükmünden istifade ederler. 

Beşinci Madde — Meşrutiyet ilânından itibaren 
anavatandan ayrılarak bugünkü Türkiye hudutları ha
ricinde kalmış bulunan memleketlerde kalıp da bugü
ne kadar avdet etmeyen Türk memurin veya 15 Ma
yıs 1335 ve 26 Ağustos 1338 tarihleri arasında her
hangi bir ecnebi memlekette hizmet kabul ederek ve
ya etmeyerek ihtiyariyle kalan veya mezkûr memle-
ketîere mezuniyetsiz giden veya mezunen ve (tebdili
hava suretiyle gidip müddetlerini ihtiyarlariyle teca
vüz ettiren bilumum memurin ve istilâya maruz ma-
natıkta işgalin vukuundan sonra tayin edilerek vazife 



kabul eden vali, mutasarrıf, kaymakam ve mahallin 
zabıta amirleriyle işgal mıntıkasında düşman tarafın
dan veya düşman nüfuzuvla tayin ve intihap edilmiş 
oldukları ikinci maddede mezkûr Heyeti mahsusa ta
rafından tevsik ve tespit edilecek olan her sınıftan 
(bilumum memurlar Devlet hizmetinden istihdam ökm-
•nazlar ve bunlara mazuliyet maaşı verilmez. 

Yemen'in vaziyeti mabsusasmdan dolayı orada 
kalmış olan Türk memurininden Türkiye'ye avdetleri 
hükümetçe temin ve kendilerine tebligat İcra edildik
ten sonra dört mah zarfında iltihak edenler bu madde 
hükmünden müstesnadırlar. 

Altıncı Madde — Düşman tarafından ilhakı ilân 
edilen mıntıkalarda kalarak mahallî ecnebi hükümeti 
namına ilhakdan sonra icrayı memuriyet eden veya 
hizmet kabul eden bilumum memurlar mazuliyet ve 
tekaüt hakkından mahrum kalmak şartiyle bir daha 
hizmeti devlette istihdam edilmezler. İntihap ile vazife 
ifa edenler birinci ve beşinci maddelerin hükümleri
ne daha olmadıkları takdirde bu madde hükmünden 
müstesnadırlar. 

Yedinci Madde — İşbu kanun nesi tarihinden 
muteberdir. 

Sekizinci Madde — îşbu kanunun icrasına tcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 




