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MÜNDERECAT 

J l . — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

2, — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be

yin, Memurin Kanununun 73 ncü maddesine 
bir fıkra tezyili hakkında teklifi kanunisi (2/631) 

Mazbatalar 
1. — Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 

kışlak mültezimi Derviş Necati Efendinin 
mallandığına taksit ve depozito akçası olarak 
vuku bulan teslimatının iadesine dair istida 
Encümeni mazbatası. 

2. — Bursa sabık Nüfus Başkâtibi Mehmet 
Efendi hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki 
olduğundan affına dair (3/863) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

3. — Zabit Vekili Mehmet Feyyaz Efendi 
hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki oldu
ğundan affına dair (3/864) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

Sayfa 
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14:15 

Sayfa 
4. — Kıptî Zekeriya hakkında vaki hatayı 

adlinin tashihine dair (3/867) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası, T5:16 

5. — Aksaray'ın Babısagir mahallesinden 
Cafer oğlu Celâlettin Efendiye ait olup, ci
heti askeriyece işgal edilen hane icarının key
fiyeti tesviyesi hakkında Memurin Muhake-
mat Heyeti mazbatası ve Hükümete tevdiine 
dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 16:17 

6. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muâddelesi-
nin birinci fıkrasını muaddel kanunun tefsiri 
hakkında (3/854) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. 

7. — istiklâl Madalyası Kanununun tadili 
hakkında (3/844) numaralı Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Müdaffaai Mil
liye Encümeni mazbatası. 

8. — Urfa Möbusu Refet Beyin, Maarif 
Teşkilâtına mütedair Kanunun onaltıncı 

17 

17 
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maddesinin tadili hakkında (2/628) numaralı 
teklifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

9. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Memurin Kanununun 26 ncı maddesinin 
(A) fıkrasıyla 52 nci maddesinin tadili hak
kında (2/629) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 

10. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be
yin, Memurin Kanununun 36 ncı maddesinin 
tadili hakkında (2/627) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

Sayfa 

17 

17 

Sayfa 
Rey İstihsali 17 

1. — Müsakkafat Vergisi Hakkındaki 14 
Haziran 1326 tarihli Kanunun 4 ncü madde
sinin 8 nci fıkrasının ilgasına dair Kanunun 
ikinci defa reye vazı. 17:18,29:31 

Azaya Kiram Muamelâtı 18 
1. — Saruhan Mebusu Nafiz, Erzurum 

Mebusu Bahri Beylerin tahlifleri. 18 

3. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 18 

1. — Kânunuevvel 1340 - Ağustos 1341 ay
larına ait üç adet raporun takdim edildiğine 
dair Divanı Muhasebat Riyasetinin (3/410, 
3/497, 3/510) numaralı tezkereleri ve Divanı 

17 • Muhasebat Encümeni mazlbatası. 18:28 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Muzakcrat: Saat: 14.30i 

REİS : İsmte* Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Şeref Bey (Diyaıibekir) 

RBtS —• Celseyi açıyorum, efendim,. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Otuz İkinci İçtima 

3 Şuibalt 19Zf Perşemlbe 

Birinci Celse 

ıRefet Beyin riyasetleriyle akdolunarak zaptı sa
bık; hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale edildi. 

'Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri hak
kında Divanı Riyaset kararı kıraat ve kabul olundu. 

Badehu ruzhameye geçilerek Müsakkafat Kanu
nunun' dördüncü maddes'inin sekizinci fıkrasındaki 

ahkâmın ilgası hakkındaki Kanunun ikinci müzake
resi icra ve heyeti umumiyesi tayini esami ile reye 
vazedildi. 

Divanı Muhasebat Riyasetinin Kânunuevvel 1340 
ilâ Ağustos 1341 aylarına ait üç adet raporu hakkın
da Divanı Muhasebat Encümeni mazbatasının müza
keresi içtimai atiye talik olundu. 

Müteakiben tayini esami ile reye vazedilmiş olan 
'kanunda nisap olmadığı bittebliğ pazartesi günü içti
ma edilmek üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talaa var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 
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t : 33 7 . 2 . 1927 C : 1 

2. — EVRAKI VARİDE 

Tekliften 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Me

murin Kanununun 73 ncü maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında teklifi kanunisi. (2/631) 

REÎS — Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 
Mazbatalar 

1. — Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve kışlak 
mültezimi Derviş Necati Efendinin malsandığına 
taksit ve depozito akçesi olarak vuku bulan teslima
tının iadesine dair İstida Encümeni mazbatası. 

REÎS — Kavanini Maliye Encümenine gönderi
yoruz, 

2. — Bursa sabık nüfus başkâtibi Mehmet Efendi 
hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki olduğundan af
fına dair (3/863) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Mazbata okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
22 Kânunusani 1927 

Hatayı adliden mütevellit mağduriyetinin izalesi 
maksadiyle ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince muamelei kanuniyesi ifa olunmak 
üzere, Adliye Vekâleti Celilesinin musaddak sureti 
merbut 15 Kânunusani 1927 tarih ve 33/697 numa
ralı tezkeresiyle tevdi edilen ve Bursa nüfus başkâtibi 
sabıkı Mehmet Efendiye ait olan evrakı dava aynen 
ve leffen takdim olunmuştur. Muktezasının ifasına ve 
neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica eyle
rim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 
Sahte nüfus tezkeresi tanzim ve itasından Bursa 

Ağır Ceza dairesince eski Ceza Kanununun 157 nci 
maddesine tevfikan bir sene bir ay hapsine karar ve
rilen Bursa nüfus dairesi başkâtibi sabıkı Mehmet 
Efendi hakkındaki hüküm Mahkemei Temyiz Birinci 
Ceza Dairesince 2 Ağustos 1926 tarihinde tasdik olu
narak iktisabı katiyet eylemesi olduğu bu baptaki ev
rakı hükmiyenin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Mumaileyh hakkında Mabihittatbik ittihaz edilen 
ve bir seneden üç seneye kadar hapis cezasını müs-
telzim bulunan eski Ceza Kanununun 157 nci mad
desinin Türk Ceza Kanununda mukabili olan 354 ncü 
maddesi altı aydan üç seneye kadar hapisi bulunma
sına ve miktarı ceza itibariyle yeni kanun asgarî had 

noktasından maznunun lehine hükmü ihtiva eyleme
sine mebni Türk Ceza Kanununun esnayı meriyetin
de icra edilen tetkikatı temyiziye »esnasında ikinci 
madde hükmü nazarı itibara alınarak! ona göre karar 
ita olunmak muktazi iken, bu cihetin Mahkemei Tem
yiz ilâmında meskût bırakıldığı anlaşılmış ve turuku 
adiyei kanuniyeye tevessül etmek suretiyle ıslahı im
kânı mefkut olan hükmü vakiin ancak affı hususî is
tihsali suretiyle tahfifi mümkün bulunmuş olduğun
dan, mumaileyhin mahkûm olduğu bir sene bir ay 
hapis cezasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince mezkûr 354 ncü maddenin asgarî 
haddi olan altı ay hapse tenzili esbabının istikmaliine 
müsaade buyurülması ricasıyle bu baptaki evrakı hük
miye rapten takdim kılındı efendim. 

15 Kânunusani 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Sahte nüfus tezkeresi tanzim ve ita keyfiyetinden 

Bursa Ağır Ceza Dairesince eski Ceza Kanununun 
157 nci maddesine tevfikan bir sene bir ay hapsine 
karar verilen Bursa nüfus dairesi başkâtibi sabıkı 
Mehmet Efendi hakkındaki hüküm Mahkemei Tem
yiz Birinci Ceza Dairesince 2 Ağustos 1926 tarihinde 
tasdik olunarak iktisabı katiyet eylemiş olduğu bu 
baptaki evrakı hükmiyenin tetkikinden anlaşılmış ve 
mumaileyh hakkında mabihüttatbik ittihaz edilen ve 
bir seneden üç seneye kadar hapis cezasını müstelzim 
bulunan eski Ceza Kanununun 157 nci maddesinin 
Türk Ceza Kanununda mukabili olan 352 nci mad
desi altı aydan üç seneye kadar hapsi mutazammın 
bulunmasına ve miktarı ceza itibarîyle yeni kanun 
asgarî had noktasından maznunun lehine hükmü ihtiva 
eylemesine mebni Türk Ceza Kanununun esnayı 
meriyetinde icra edilen tetkikatı ternyiziye esnasında 
ikinci madde hükmü nazarı itibara alınarak ona göre 
karar ita olunmak muktazi iken, bu cihetin temyiz 
ilâmında meskût bırakıldığı anlaşılmış ve turuku adi
yei kanunüyeye tevessül etmek suretiyle ıslahı imkânı 
mefkut olan hükmü vakiin ancak affı hususî istihsali 
suretiyle tahfifi mümkün bulunmuş olduğundan, 
mumaileyhin mahkûm olduğu bir sene bir ay hapis 
cezasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi mucibince mezkûr 352 nci maddenin haddi as
garî olan altı ay hapse tenzili esbabinın istikmali Ad
liye Vekâletinin tezkeresine atfen Başvekâletin 22 Kâ-
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nunusani 1927 tarih ve 6/343 numaralı tezkeresinde 
talep ve iş'ar olunmuş ve mezkûr tezkere ile evrakı 
müteferriası encümenimize havale buyurulmuş ol
makla tetkik ve müzakere olundu. 

Bahsedilen cürüm eski Ceza Kanununun meriyeti 
zamanında vuku bulmuş ise de Türk Ceza Kanunu
nun (Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın ka
nunu ile sonradan neşrolunan kanunun hükümleri 
birbirinden farklı ise failin lehinde olan kanun tatbik 
ve infaz olunur) diye muharrer olan ikinci maddesi
nin ikinci fıkrası mucibince altı aydan üç seneye ka
dar hapsi müsteîzıim olan Türk Ceza Kanununun 352 
nci maddesinin tatbiki lâzım gelirken eski Ceza Ka
nununun bir seneden üç seneye kadar hapsi müstel-
zîm olan 157 nci maddesinin tatbik edildiği anlaşıl
mıştır. Mezkûr hüküm katiyet kesbetmiş olduğu ci
hetle mahkûmiyet müddeti olan bir sene bir aydan 
yedi ayının af suretiyle tenzili hususunun Heyeti Umu-
miyeye arzına karar verilmiştir. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Konyn Bozok 
Refik Ahmet Hamdi 
Kâtip Aza 
Bozok Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kastamonu 
Ali Nazm'i 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Zabit Vekili Mehmet Feyyaz Efendi hak
kındaki hükümde hatayı adlî vaki olduğundan affına 
dair (3/864) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
22 . 1 . 1927 

64 ncü Alayın birinci taburunun ikinci bölüğünde 
müstahdem Zabit Vekili Mehmet Feyyaz Efendinin 
rütbesinin neferliğe tenzili hakkında 16 nci Fırka Di-
vanı'harbinden sadır olup, Birinci Kolordu Kuman
danlığının tasdiki ile kesbi katiyet eylemiş bulunan ka
rarın refi talebine dair Mü'dafaai Milliye Vekâletin
den yazılan 17 Kânunusani 1927 tarih ve 3131 nu
maralı tezkerenin musaddak sureti evrakı müteferri-
asiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Hatayı adliden mütevellit mağduriyetinin izalesi 
maksadiyle muktezasının ifasına ve neticesinin işarına 
müs'aade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Başvekâleti Celileye 
64 ncü Alayın birinci taburunun ikinci bölüğün

de müstahdem Zabit Vekili Dersaadetli Mehmet Fey
yaz Efendinin sarhoşluk maddesinden dolayı 16 nci 
Fırka Divanıhafbinde icra kılınan muhakeme netice
sinde Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesi mu
cibince üç ay hapsine ve 30 ncu maddesine tevfikan 
rütbesinin neferliğe tenziline karar verilmiş ve Birin
ci Kolordu Kumandanlığının tasdikine iktiran ile kesbi 
katiyet eylemiş ve nefanlilkanın nakzı zımmında ev
rakı dava Divanı Temyiz Askeriye tevdi edilmiş ise 
de Divanı mezkûrce 24 Şubat 1330 tarihli kanunu 
muvâkkatin Askerî Ceza Kanununun 48 nci maddesi
nin tarihi tadili olan 29 Mart 1330 tarihinden, o ta
rihte senebaşı Mart olması dolayısiyle muahhar 
bulunduğu nazarı dikkate alınmıyarak, Zabit vekille
rinin zabıtandan madut olmadığı içtihadında bulunul
mak suretiyle hükmün nakzı cihetine gidilmeyerek 
bir hatayı adlî hasabiyle muamileyhin mağduriyeti 
neticesi hasıl olmuştur. Halbuki 24 Şubat 1330 tarihli 
kanunu muvakkatin yedinci maddesi Zabit vekilleri
ne zabit muamelesi ifası lüzumunu vazıhan göster
diği gibi 25 Eylül 1339 tarihli kanunun efrat ve Kü
çük zabitana taallûku olmayıp, Zabit vekilleri hak
kında tatbik edilmesi ve 1339 senesinde mevkii meri
yete vazolunan ve yalnız zabitana mahsus olan Maa-
şat Kanununda ve ahiren neşrolunan Zabitanın Terfi 
Kanununda Zabit vekillerinin dahil bulunması, Za
bit vekillerinin zabitandan madut oldukları ve hak
larında Askerî Ceza Kanununun 30 ncu maddesinin 
ıkalbil'i tatbik bulunmadığı kanaatini takviye etmekte 
ise de, kesbi katiyet etmiş olan hükmü mezkûrun ıs
lahı için turuku kanuniye mesdut bulunmuştur. Bi
naenaleyh muamaileyh hakkındaki hükmün fıkrai ahi-
resini teşkil eden rütbesinin neferliğe tenziline dair 
kararın refi suretiyle salifularz hatayı adlinin tashihi 
için leffen takdim kılınan evrakı hükmiyenin Büyük 
Millet Meclisine takdimine delâleti devletlerini arz ve 
rica eylerim efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Adliye Encümeni Mazbatası 

64 ncü Alayın birinci taburunun ikinci bölüğün
de müstahdem Zabit Vekili Mehmet Feyyaz Efendi-
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nin sarhoşluk maddesinden dolayı 16 ncı Fırka Di-
vanıharbiyede icra kılınan muhakemesi neticesinde 
Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesi mucibince 
3 man hapsine ve 31 nci maddesine tevfikan rütbe
sinin neferliğe tenziline karar verilmiş ve bu karar bi
rinci Kolordu Kumandanlığının tasdikine iktiran ile 
kesibi katiyet eylemiş ve nefanlilkanun nakzı zmmın-
da evrakı dava Askerî Divanı Temyize tevdi edilmiş 
ise de Divanı mezkûrce 24 Şubat 1330 tarihli kanunu 
muvakkatin Askerî Ceza Kanununun 48 nci madde-, 
sinin tarihi tadili olan 29 Mart 1330 tarihinden - o 
tarihte Mart sene başı olmak itibariyle - muahhar 
bulunduğu nazarı dikkate alınmıyarak Zabit vekille
rinin zabitandan madut olmadığı içtihadında bulunul
mak suretiyle hükmün nakzı cihetine gidilerek bir 
hatayı adlî hasa'biyle mumaileyhin mağduriyeti neti
cesi hasıl olduğuna, halbuki 24 Şubat 1330 tarihli 
kanunu muvakkatin yedinci maddesi Zabit vekilleri
ne zabitan misillu muamele ifasını vazıhan gösterdiği 
gibi 25 Eylül 1339 tarihli kanunun efrat ve Küçük za-
bitana taalluku olmayıp Zabit vekilleri hakkında tat
bik olunması ve 1339 senesinde mevkii meriyete va-
zolunan ve yalmz zabitana mahsus olan Maaşat Ka
nununda ve ahiren neşrolunan Zabitanın Terfi Ka
nununda Za'bit vekillerinin dahil bulunması bunların 
zabıtandan madut oldukları ve haklarında Askerî Ce
za Kanununun 31 nci maddesinin kabili tatbik bu
lunmadığı kanaatini takviye etmekte ise de, kesbi ka
tiyet etmiş olan hükmü mezkûrun ıslahı için turuku 
kanuniye mesdut bulunduğuna binaen mumaileyh 
hakkındaki hükmün fıkrai ahıresini teşkil eden rütbe
sinin neferliğe tenziline dair kararın refi suretiyle 
mezkûr hatanın tashihine dair Adliye Vekâleti tezke
resine müstenit 22.1.1927 tarih ve 6/345 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Evrakı müteferriası encüme
nimize havale buyurulmakla mütalaa ve icabı tezek
kür olundu. 

Divanıharp kararının rütbe tenziline ait olan fık
rasının refini mutazammın olan salifülarz tezkereler
de münderiç esbabı mucibe encümenimizce de muva
fık görülmüş olmakla bu hususa mütedair hükmün 
refi hususu Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazibata Muharriri 
Konya Konya 
Refik Refik 

Kâtip Aza 
Bozok Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 

• 15 

Aza Aza 
Sinop Kastamonu 

Yusuf Kemal Hasan Fehmi 
Aza Aza 

Sarühan 
Kemal Bey 

imzada bulunmadı 

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

4. — Kıptı Zekeriya hakkında vaki hatayı adlinin 
tashihine dair. (3/867) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
30 . 1 . 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden maznun Alâiye'de mukim Kaf

kasya muhacirlerinden Kıptî Zekeriya namı diğer 
Bayram'ın ikibuçuk sene müddetle hapsine dair An
talya Ağır Ceza Mahkemesinden sadir olup, Mah-
kenıei Temyizin tasdikiyle kesbi katiyet eylemiş bu
lunan kararın tadili suretiyle hatayı adlinin tashihi 
zımninde Adliye Vekâletinden yazılan 23 . 1 . 1927 
tarih ve 935 numaralı tezkerenin musaddak sureti 
evrakı müteferriasiyle birlikte leffen takdim olunmuş
tur. Muktezasınm ifa ve neticesinin iş'ar buyurulma-
sını rica ederim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Başvekâleti Celileye 
Katil maddesinden maznun Alâiye'de mukim 

Kafkas muhacirlerinden Kıptî Zekeriya namı ile di-
«er Bayram hakkında ağır ceza davalarını rüyet ile 
mükellef Antalya mahkemesinde icra kılınan muha
keme neticesinde sübutu fiiline mebni onbeş sene 
müddetle küreğe konulmasına ve cezasının esbabı 
muhaffefei takdiriyenin vücudüne binaen beş sene 
ka'abent cezasına tahviline ve hini ikaı cürümde on 
be> yaşını bilikmal on sekiz yaşını ikmal etmemiş 
olması hasabiyle tarihi tevkifi olan 4 Mart 1341 ta
rihinden itibaren iki buçuk sene müddetle berayı ıs
lahı nefis hapsine dair sadır olan hükmü havi zabıt
name ve evrakı müteferriasına nazaran merkumun 
sinninin tahkiki zımnında mahallî nüfus dairesinden 
vaki olan istilâma verilen cevapta ay ve gün mukay
yet olmayarak 1326 tevellüdü olduğu bildirilmiş ve 
Şubat 1341 tarihinde ikaı cürüm edilmiş olduğuna 



t : 33 7 . 2 . 1927 C : 1 

nazaran henüz on beş yaşını ikmal etmemiş olduğu 
halde on beş yaşını bitirip, on sekiz yaşını bitirmemiş 
addiyle tayini ceza edildiği ve hükmü vakiin Mah-
kemei Temyizce de tasdik edilmek suretiyle hatayı 
adlî vukua getirildiği anlaşılmış ve merkum hakkın
daki mahkûmiyet ilâmının Mahkemei Temyizce de 
musaddak bulunması itibariyle turuku adiyei kanu-
niyeye tevessül etmek suretiyle ıslahı imkânı mefkut 
ve fazla mahkûmiyetinin ancak affı hususî istihsaliy-
le reffi mümkün bulunmuş olduğundan esbabı mu-
haffefei takdir iyeye binaen mahkûm olduğu ikibuçuk 
sene hapis cezasının Eski Ceza Kanununun 40 ncı 
maddesinin fıkrai mahsusasına tevfikan bir sene üç 
aya tenzili esabının istikmaline müsaade buyurulması 
ricasiyle bu baptaki evrakı hükmiye rapten takdim 
kılındı efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Katil maddesinden maznun Alâiye'de mukim 
Kafkas muhacirlerinden Kıptî Zekeriya namı diğer 
Bayram hakkında Antalya Ağır Ceza Mahkemesinde 
icra kılınan muhakemede, sübutu fiiline mebni on 
beş sene müddetle küreğe konmasına ve cezasının es
babı muhaffefei takdiriyenin vücuduna binaen beş 
sene kalabent cezasına tahviline ve hini ikaı cürüm
de on beş yaşını bilikmal on sekiz yaşını ikmal etme
miş olması hasabiyle ikibuçuk sene müddetle ıslahı 
nefis için kapsine dair sadır olan hüküm, Temyiz 
Mahkemesinden tasdik edilmiş ise de, merkumun 
1326 tevellütiü olduğu mahallî nüfus dairesinden va
ki olan istilâma verilen cevapta ay ve gün mukayyet 
olmayarak birilmiş ve cürüm dahi Şubat 1341 tari
hinde ika edilmiş olmasına nazaran cürmün ikaı za-
manınd on beş yaşını ikmal etmediği anlaşıldığı ci
hetle mahkûm olduğu-ikibuçuk sene hapis cezasının 
eski Ceza Kanununun 40 ncı maddesinin fıkrai mah
susasına tevfikan bir sene üç aya tenzili esbabının is-
tikmali Adliye Vekâletinin tezkeresine atfen Başve
kâletin 30 . 1 . 1927 tarih ve 445 numaralı tezkere
sinde talep olunmuş ve bu baptaki evrak encümeni
mize tevdi buyurulmuş olmakla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Adliye Vekâletinin tezkeresinde zikredilen esbabı 
mucibenin muvafık olduğu anlaşılmakla mahkûmu 
msrkum Zekeriya namı diğer Bayram'ın mahkûm ol
duğu ikibuçuk sene hapis cezasından bir sene üç ayı-

[ nın affı suretiyle tenzili hususunun Heyeti Umumiye-
ye arzı takarrür etmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri. 
Konya Bozok 
Refik Ahmet Hamdi 
Kâtip Aza 

Bozok Antalya 
Ahmet Hamdi Ahmet Saki 

Aza Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kıptî Ze
keriya, Arkadaşlar! Ruznamemizdte (hatayı adlî) de-
dTğiniiz, benim dilimce (Adaletçe hatalar). Siyalsî ha
talar düzeimedikce 'böyle hatalar çoik defa vücude 
gelir. Bu memlekette siyasetten yalnız Türk mü var
dır? Yoksa Yahudi, Kıptî, Ermeni mi vardır? Osmanlı 
Devletinde olduğu gi'bi, istirham ederim şu tesadüfe 
dikkat buyurunuz! Bu -mazbatayı evvelce okuma
dım, fa./kalt dinlerken garip buldum. Kafkasya muha
cirlerinden Kıptî Zekeriya, 25 - 30 sene vardır zan
nederim, Tacü'fcevarihte okumuştum, gali'ba İbrahim 
Paşa adında bir kumandanımız Kafkasya fâtiihi ola
rak Kafkasya'da bulunduğu sırada Ermeniler, Çinge
neleri topluyor, diyorki : Vatandaşlarınız, 'hemşehri
leriniz hangi sınıfa sülük etmişlerse sizde serserilik-
ten1 vaz geçip 'birer sanalt edinimiz, yerleşiniz. Bu ga
rip tesadüf çok hoşuma gitti. Fakat arkadaşlar diğer 
bir hatıramı nakledeyim : Bir çok yıllarım İsviçre'de 
geçmiştir. İsviçrenin 22,5 kantonundan kovulan çin
geneler Türkiye'nin hiç bir vilâyetinde reddedilme
miştir. Türk o kadar temsil kuvvetiin'i ha'izdirki, dün
yanın en ziyade rağbet dt'mediği, şikâyet ettiği çinge
neleri bile yerleştirmiş, iskân etmiştir. 

Edirne, saire vesaire hatta her kasaba şahidimdir. 
(Gürültüler, handeler, hayır sesleri) hayır hayır diye
rek çingeneleri kaJbül etmiyorsanız, onları memleketten 
çıkarırsınız. Fakat arkadaşlar, hangi kasabaya gitse
niz bir çingene mahallesi vardır. Bunlar rica ederim 
arkadaşlar Türk mahalleleri olmalıdır. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını kaibul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kahul edilmiştir. 

5. — Aksaray'ın Babısağır mahallesinden Cafer oğ
lu Celâl et t in Efendiye ait olup. Ciheti askeriyece iş
gal edilen hane icarının keyfiyeti tesviyesi hakkında 
Memurin Muhakemat Heyeti mazbatası 'ye hükümete 
tevdiine dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

— 16 — 
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REİS — Mazbatayı okuyacağız. 

RİYASETİ CELİDE YE 
Aksaray'ın Babı Sağir mahallesinden Cafer oğlu 

Celalettin Efendiye ait olup, Ciheti askeriyece işgal 
edilen hane icarının keyfiyeti tesviyesine dair Memurin 
Muhakemat Heyeti ile Dahiliye Encümeni mazbata
ları Encümenimize havale buyuruimakla bu baptaki 
evrak mütalaa ve tetkik olun'dü. 

Muhakemat Heyetinin mazbatasında: Maliye ve 
Müdafaai Milliye Vekâletlerinin tezkerei cevabiyele-
riride, maımılünbih 27 Mart 1332 tarihli ve seferber
likte ciheti askeriyece vaziyet edilecek Emvali Gayri-
menkule Hakkındaki Kanunun on ikinci maddesinde
ki darülharekât dahil'in'de icabatı askeriyeden olarak 
işgal edilen veya duçarı hasar olan emvali gayri men
kule için bir güna bedeli icar veya tazminat verilmiye-
ceği muharrer olduğundan ve ledeİstifsar Erkânı Har-
biyei Hmumiye Riyasetinee de İstiklâl Harbinin deva
mı müddetince bütün memleket darülharekât olarak 
kabul edildiğinden ve bu cihet Başvekâletin ol bapta
ki tamimi ile de müeyyet bulunduğundan bittabi Mü-
cadelei Milliye esnasında Ciheti askeriyece işgal edil
miş olan rneibani ashabına icar ve tahribat bedeli ve
rilmediği bildirilmiş ise de 28 Şubat 1337 ve 22 Şubat 
1339 ve 103 numaralı kanunlarda bu gibi işgal edilecek 
mebani için tahsisat vazolunmasına ve hatta bunlardan 
bir kısmının tesviye olunduğu muteriz Celalettin Efen
dinin istidasında mezkûr olduğuna nazaran vaktiyle 
alacağını alamıyan bu gibi eşhasa bedeli icar verilme
mesi muvafıkı madelet ve nasefet olmadığından üç 
kanun arasındaki taaruzun Heyeti Umumiyece halli
ne lüzum gösterilmiş ve Dahiliye Encümeninin maz
batasında da meselenin hal ve tetkiki Kavan'ini Ma
liye Encümenine ait olduğu zikredilmiştir. 3 -Nisan 
1340 tarihli ve 459 numaralı Mahsup Kanununa mü-
zeyyel 27 kânunusani 1926 tarih ve 726 numaralı Ka
nunun Umumi Seferberliğin ilânından 1 Teşrinisani 
1340 tarihine ka'dar Ciheti askeriyece vaziyet olunan 
mebani ile merakibi bahriyenin icar ve bedeli hasar
ları olarak tahakkuk eden düyun, birinci maddede 
muharrer matlübat ile mahsup olunur. Ancak muha
rebenin fiilen ceryan ettiği saha dahilinde muhare
be müddetince işgal veya tahrip edilen mebani ve me
rakibi bahriyenin haşaratı tazmin olunmaz diye mu
harrer olan ikindi maddesiyle mesele halledilmiş ve 
Celalettin Efendinin bedeli icardan bir hakkı varsa 
ne suretle istiyfa edileceği de tespit olunmuş olmak
la bu baptaki evrakın maddeİ mezkûreye tevfikan 
müdafaai Milliye ve Maliye Vekâletlerince icabı ifa 

olunmak üzere Başvekâlete tevdiine karar verilmiştir. 
Keyfiyet Heyeti umumiyeye arz olunur. 

Kavariirii Maliye Mazfoata 
Encümeni Reisi Muharriri 

'Bayazıt Ankara 
Şefik İhsan 
Aza Aza 
ıKonya Ordu 

Mustafa Hâmdİ 
Kâtip 

DiiyartoekÜr 

REİS — Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul .edilmiştir. 

6. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha 
ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanunun tefsiri hakkında (3/854) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

7. — İstiklâl Madalyası Kanununun tadili hakkın
da 3/844 numaralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

8. — Urfa Mebusu Refet Beyin, Maarif Teşkilâ
tına Mütedair Kanunun 16 ncı maddesinin tadili hak
kında (2/628) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Maarif Encümenine havale ediyoruz. 
9. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Me

murin Kanununun 26 ncı maddesinin (A) fıkrasiyle 52 
nci maddesinin tadili hakkında (2/629) numaralı Tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası. 

. REİS — Dah'iliiye ve Adliye Encümenlerine hava
le edilmişltir. 

10. — Giresun Mebusu Hakkı Beyin, Memurin 
Kanununun 36 ncı maddesinin tadili hakkında (2/627) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu
na dair lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine hava
le ediyoruz. 

Rey İstihsali 

1. — Müsakkafat Vergisi 'hakkındaki 14 Haziran 
1326 tarihli Kanunun 4 ncü maddesinin sekizinci fık
rasının ilgasına dair \kanunun ikinci defa reye vatı. 

— 17 — 
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•REİS — Eferid'im, bu kanun ikinci defa reye vaze-
dilecekitir. Kalbul edenler beyaz, kabul eümiyenler kır
mızı rey varakası vereceklerdir. 

Azayi Kiram Muamelâtı 
/. — Saruhan Mebusu Nafiz ve Erzurum Mebusu 

Bahri Beylerin tahlifleri. 

3. — MÜZAKERE IEDİLEN MEVAD 

IR'BİIS — Saruhan Mebusu Nafiz ve Erzurum Me
busu Bahri Beylerin tahrifleri icra edilecektir. (Tah
lifler icra edilmiştir.) 

'Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz, efendim. 

/. — Kânunuevvel 1340 - Ağustos 1341 aylarına 
ait üç adet raporun takdim edildiğine dair Divanı 
Muhasebat Riyasetinin {31410, 3/497, 3/510) numara
lı tezkereleri ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası. 

12. — Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi aza ve 
memurinine Verilen mebaliğin de Divanı Muhasebatın 
vize ve hakkı kazasına tabi tutulması lâzım geleceği 
hakkında Divanı Muhasebatça serdolunan mütalaa 
encümenimizce de musip görülmüştür. 

-REMZİ BEY (Divanı Muhasebat En. Namına) 
(Gaziantep) — Efendim, bilâhara müzakere etmek 
üzere müsaade ederseniz fıkraı tekrar Encümene al
mak istiyorum, 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
(BEY (Çankırı) — Ben de encümene iadesini teklif 
edecektim. Encümene iadesi muvafıktır, 

REİS — Efendim, Divanı Muhasebat Encümeni 
bu fıkrayı tekrar tetkik etmek üzere talap ediyor, (mu
vafık sesleri) Encümene verilmiştir. 

13. — 9 Kânunuevvel 1341 tarih ve 688 numara
lı kanun ile bu mephasta esasatı cedide vazedilerek 
halli miesele edilmiş olmakla arzı mütalaaya mahal gö-
rüfememüşitir-

fREİ'S — Mütalaa var mı efendim? Bu fıkrayı re
ye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

14. — Seyrisefâin ve Evkaf Müd'iriyet'i Umumiye-
leri bütçeleri sabıka düyununun sureti istimali hakkın
da Divanı Muhasebatça serdolunan mütalaat Encü
menimizce de varit ve muvafık görülerek sinini atiye 
bütçelerinin esnayı tanziminde keyfiyetin nazarı dik
kate alınmasını teminen bir tezkere! mahsusa ile 
Muvazenei Maliye Encümeninin celbi nazarı dikkati 
dinletime gidilmiştir. 

ıRJEİS — Mütalaa var mı efen'dİm? On beşinci fık
raya geçiyoruz. 

15. — Mart - Ağustos 1340 raporunun 76 ncı fık
rası münasebetiyle ittihaz olunan kararla halledilmiş
tir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri). 

Divanı Muhasebat Encümeninin okunan ilk mu-
karrerat fıkralarından onikinci fıkrasından maada
sını reyi âlilerinize arz ediyorum. 

REMZİ BEY (Divanı Muhasebat Encümeni Na
mına) (Gaziantep) — Bu kısım reyi âlilerinize arz 
edilmeden evvel burada mevzubahis olan sekizinci fık
ra münasebetiyle bir tavzihi arz edeceğim. 

Efendim! Sekizinci fıkrada zabıtan ve mensubi-
ni askeriyeye hali hazarda bedeli mukabilinde ekmek 
verilmemesi mevzubahistir. Bilâbedel ekmek verilmesi 
hakkındaki seferberlik zamanına münhasır 881 nu
maralı Kanunun tasrih ettiği halat bu fıkra mucibince 
mevzubahis değildir, bunu tavzihen arz ediyorum. 
Zaten zalbitana elyevm Müdafaai Milliye Vekâletin
ce, bedel mukabilinde ahvali zaruriyeye münhasır 
olsa dahi ekmek verilmemektedir. 

REİS — Efendim, Divanı Muhasebat Encüme
ninin Kânunuevvel, Kânunusani ve Şubat aylarına 
ait rapor muhteviyatı hakkındaki mukarreratının 
onikinci fıkrasından maadasını reyi âlilerine arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

KANUNUEVVEL 1340 - ŞUBAT 1341 AYLARINA 
AİT RAPORDA MÜNDERİÇ DERUHTEİ ME

SULİYETLER KISMI HAKKINDA İTTİHAZ 
OLUNAN MUKARRERAT 

1. — Mart - ağustos 13401 aylarına ait raporun 
61 nci fıkrası münasebetiyle ittihaz ve Meclisi Âlice 
kabul olunan kararda, ücretle istihdam olunan me
murin istihkaklarının bir kısmının maaş, bir kıs
mının ücret itibar edilmesi mevzii kanun görülerek 
bu ve buna mümasil hususatta mafbilhittatMk olmak 
üzere bir maddei kanuniye tedvini muktazi bulun
duğu mezkûr olmasına nazaran bütçenin masraf ter
tiplerinden tediye olunan mebaliğin tamamının maaş 
addedilerek aidatı tekaüdiye tevkifatına tabi tutulması 
evleviyetle caiz olamayacağından Divanın bu sadet
teki noktai nazarına Encümenimizce de iştirak edil
miştir. 

REİS — Bu fıkra hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) İkinci fıkraya geçiyoruz. 

— li 
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2. — İnşaat ait keşifnamelerin sureti tanzimi hak
kında başkaca tedvin edilmiş esasatı kanuniye mev
cut' bulunmamak itibariyle, bu mepıhaste ebniyei emi-
riye ve vakfiye inşaat ve tamiratı hakkındaki nizam
namenin mesnet ittihazı zarurî ve mezkûr nizam
namenin birinci maddesi de keşifnamelerin inşaat 
heyeti umumiyesini ihtiva edecek surette tanzimini 
âmir bulunmakla o dairede muamele ifası muktezi 
olduğu gibi, teşebbüs olunan inşaatın tahsisatı olup 
olmadığının tayini ve Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun 13 ncü maddesinde mezkûr miktarın fev
kinde masarifi müstelzim olduğu takdirde kanunu 
mahsus istihsalinin temini hususatı heyeti mecmua
sının keşif nameye raptını icap ettirmekte ve Mü
nakaşa ve Ihalât Kanununa nazaran da bu suretle 
muamele ifası lâzım gelmekte bulunduğundan ve mu
tasavver olan inşaatın muhtelif aksamının ayrı ayrı 
mütehassısları alâkadar kılması da esasatı salifeye 
muhalif muameleyi tecviz ettirecek esbaptan madut 
olamayacağından bu mesele hakkında Divanı Muha
sebatın noktai nazarı dairesinde muamele ifası En-
öümenimizce de muvafık göörühnüştür. 

REİS — Mütalaa var mı? (Muvafık sesleri) Üçün
cü fıkraya geçiyoruz. 

3. — Fıkrai salife münasebetiyle arz edilen mü-
talaat dairesinde ifayı muamele lâzım gelmektedir. 

REİS — Mütalaa var mı? Dördüncü fıkraya ge
çiyoruz. 

4. — Divanı Muhasebatın noktai nazarı dairesin
de muamele ifası evvelki raporlar münasebetiyle En-
cümenimizce ittihaz ve Meclisi Âli heyeti umumiye-
since 8 Şubat 1341 tarihinde tasvip olunan mukarre-
rat cümlesinden bulunmakla yeniden ittihazı karara 
mahal görülememiştir. 

REİS — Mütalaa var mı? Beşinci fıkraya geçiyo
ruz. 

5. — Divanı Muhasebatın noktai nazarı zamanı 
vukuu itibariyle raah görülmüş olup, ancak askerî 
liselerin tekrar ciheti askeriyeye raptedilmesiyle ma
halli ihtilâf kalmamış olduğundan ittihazı karara lü
zum hissedilmemiştir. 

REİS — Mütalaa var mı? Altıncı fıkraya geçi
yoruz. 

6. — Bu fıkrada Divan tarafından iki mesele 
mevzubahis olmaktadır. Birinci mesele hakkında Di
van tarafından serdolunan mütalaa musip görülmüş 
ve memurine saati mesai haricindeki iştigalâtın-
dan dolayı yevmiye, ikramiye ve müteferrika narniyle 
bir şey verilemeyeceği hakkında Meclisi Âlice kabul 

olunan karar ile de bu noktai nazar teeyyüt etmiştir. 
Muhasebe Müdürüne verilecek ikramiyenin hangi ve
kâlet bütçesinden itasiyle bu baptaki deruhtei mesu
liyetin hangi vekâlete tevcih edilmesi lâzım geleceği 
meselesine gelince, Muhasebe Müdürleriyle o bap
taki kanunu ahire nazaran bilumum Muhasebe me
murininin azil ve nasbi Maliye Vekâletine ait olup, 
herhangi bir memurun taltif ve tecziyesi hakkı da 
hakkı tayini haiz olan makama ait umurdan bu
lunmakla, Muhasebe Müdürüne verilen ikramiyenin 
Maliye Vekâleti bütçesinden ve Maliye Vekilinin de
ruhtei mesuliyetine istinaden itası müktazi bulundu
ğu Encümen'imizce karangir olmuştur. 

REİS — Mütalaa var mı? Yedinci fıkraya ge
çiyoruz. 

7 . - 6 Kânunuevvel 1926 tarih ve 287 numaralı 
fıkrai tefsiriye ile rızayı tarafeyn mevcut olduğu tak
dirde İstimlâk Kanunu ahkâmına tevfiki muameleye 
mahal olmadığı takarrür ettirilmiş olmakla bu nok
tadan arzı mütalaaya mahal görülmemiştir. Ancak, 
pazarlıkla yapılan mubayaanın kabulü için evvelemir
de İstimlâk Kanununda tasrih edilen heyeti muham-
meneye takdiri kıymet ettirilmesi ve bedeli mubayaa
nın o miktarı tecaivüz etmediği takdirde keyfiyeti mu
bayaanın kabulü cihetine gidilmesi muvafık bulun
muştur. 

REİS — Mütalaa var mı? 

MASAN BEY (Trabzon) — Bendeniz zannediyo
rum ki bu son fıkra ile evvelki kaprar arasında bir 
tearuz mevcuttur. Bu defa İstimlâk Kararı mucibince 
takdiri kıymet için komisyon hali faaliyete getiril
dikten sonra yapılan muamele pazarlık değildir. 
Bendeniz o fıkranın fazla olduğu kanâatindeyim. Su
retim mutlakada pazarlıkla ve terazi! tarafeyn ile ser
bestli mubayaa hakkı verilmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (iBozlok) — O karar 
mevziidir, münferittir. 

ENCÜMEN NAMINA REMZİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, Heyeti Âliyenizin kabul ettiği ka
rarda terazi! tarafeyn olursa istimlâk kaydının kaldı
rılması ve binaenaleyh terazii tarafeyn dairesinde ku
yuda riayet edilmeden herhangi bir mülkün alınması 
mevzubahistir. Bu karar İstimlâk Kanununun ruh ve 
mahiyeti nazarı itilbare alınarak verilmiştir. İstimlâk 
Kanunu bir mülkün herhangi bir hükümet dairesi ta
rafından alınabilmesi için şayet sahibi razı olmaz da 
beri tarafta menafi! umumiye mevcut bulunursa, me-
nafii umumiyeye istinaden sahibinden onun reyine 
bakılmaksızın zaruri olarak alınmak cihetini iltizam 
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etmiştir. Bu takdirde mesele burada istimlâk Kanu
nunun hükmünü tatbik etmeme'k için Heyeti Âli-
yenizle verilen karar, sahibi tarafından rıza gösteril
dikçe İstimlâk Kanunu ahkâmına ve kuyudatına ha
cet kalmaz, bunun içindir. Yoksa beri tarafta daireyi 
takyit etmemek ve daireye serbesti vermek cihetini 
iltizam için değildir. Binaenaleyh Hasan Beyefendinin 
mütalâaları bu noktai nazardan varit değildir. Encü
men diyor ki, istimlâk Kanununun tatbikine, eğer te
razi! tarafeyn olursa hacet yoktur. Ancak tahmin olu
nur. İstimlâk Kanununun bir esası dahi tahmindir, 
Tahmin edilsin mi, edilmesin mi? 

Efendiler! Emvali menkulenin hükümet tarafından 
alınıp satılmasında muhtelif kuyudat, muhtelif mev
zuat vardır. Halbuki emvali gayrimenkulenin, mül
kün alınıp satılması, büsbütün serbest olursa, diğer 
ahkâm itibariyle de devletin alacağı mülk hakkında 
vaki olacak kuyudun büsbütün ihmal edilmesi lâzım 
gelir. O noktai nazardan meseleyi bendenizce tama
men dairesine maksur olarak telâkki etmek lâzım ge
lir ve o yolda mütalaa olunmalıdır. 

HASAN BEY (Trabzon) — O zaman tenakuz 
ölür. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Heyeti âli-
yenin ita buyurduğu karar, şayet terazii tarafeyn olur
sa İstimlâk Kanununda mefvcut 'bulunan diğer kuyu
da hacet yoktur. Ancak o mülkün kıymeti yine is
timlâk Kanununda mezkûr bulunan heyet tarafından 
bir defa takdir edilirse ondan fazlasiyle mubayaa 
cihetine gidilmesi tabiatiyle hükümetin, hazinei ma
liyenin menfaati iktizasından değildir. Binaenaleyh 
biz bu fıkrayı Heyeti âliyenin verdiği karara münafi 
bulmamaktayız. Memleketin menafii namına ve hü
kümetin ve hazinenin menafii namına bilâkis zarurî 
bulmaktayız. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim, bendenizin 
maruzatım evvelce Müdafaai Milliye Vekâletine ait 
bir mesde dolayısıyla badis olan bir meselede, hükü
met namına Müdafaai Milliye Vekili ve diğer zevat 
noktai nazarlarını söylemişler ve Meclisi Âli vazi
yeti tetkik etmiş, terazii tarafeyn halinde İstimlâk Ka
nununun mevkii meriyete konmasına hacet olmadığı
nı kabul etmiştir ve hükümetin başka bir tarzda ha
reket edebileceğini de bendeniz ümit etmemekteyim. 
Şimdi mevzubahis olan fıkra ne diyor? Terazii tara
feyn caizdir. Ama, tahmin ve takdiri kıymette İs
timlâk Kanunu mucibince hareket edilsin de, o ka
nun mucibince memur olan komisyon teşekkül et
sin, kıymeti takdir etsin. Şayet mal sahibi de o kıy

mete razı olursa mubayaa olunsun. Efendiler, bunun 
ismine mubayaa demezler, bu yine istimlâk Kanu
nunun tatbikidir. istimlâk Kanunu mucibince istim
lake teşebbüs edilince komisyon teşkil ve takdiri kıy
met edilir. O kıymete mal sahibi razı ise zaten başka 
muamele kalmaz ki., muamele bundan ibarettir. Bi
naenaleyh bu kayıtla, böyle dolaşmak tarziyle, em
vali gayrimenkulenin hükümet tarafından mubayaa
sında behemahal istimlâk Kanunu mevkii meriyete 
konsun demektir, bunun başka manası yoktur. Hal
buki evvelce verdiğimiz karar, terazii tarafeyn tak
dirinde İstimlâk Kanunu ile, mutasarrıfın rızasına 
bakılmaksızın malını almak için menafii umumiye 
namına hükümete verilmiş bir silâhtır. Bu silâhın isti
mal edilmemesi merkezinde idi. Binaenaleyh takdiri 
kıymet meselesi istimlâk Kanunu mucibince teşekkül 
edecek olan komisyona verildikten sonra onun tak
dir ettiği kıymete mal saihibi -razı olunca hükümette 
razı demektir ki, İstimlâk Kanunu tatbik ediliyor 
demektir. Bendeniz bu kaydı pazarlık suretiyle telak
ki ediyorum. Halbuki pazarlık suretiyle mubayaa 
yoktur. Bu şekilde İstimlâk Kanununun sadece tat
bikinden ibarettir. Eğer Meclisi Âli bundan evvel her
hangi bir mesele üzerine ittihaz ettiği karardan şu ve
ya bu mülâhaza ile sarfınazar etmek istiyorsa buna 
diyecek yoktur. Bilelimki bu takyit, serbestii müba-
yaatı kaldırıyor, istimlâk Kanununun tatbikini mec
bur kılıyor demektir. Bendeniz buna lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Takdiri kıymette behemahal İstimlâk 
Komisyonunun teşkiline lüzum yoktur. Malın değer 
kıymetiyle alınması için teminat aranıyorsa behema
hal İstimlâk Kanununa müracaata mecburiyet yok
tur. Bir kere hükümet daima mübayaata Hazineyi za-
rardide etmeyecek surette takdiri fiyat için bir çok 
vesaite maliktir. Bir çok müşavire maliktir. Maliye 
Vekâleti Hazine namına zarurî olarak müdahale eder. 
Bu gibi mübayaatta takdiri kıymet edilecek olursa 
İstimlâk Kanunu mucibince hükümet takyit edilmiş 
olur. Fazla bir para verilemez gibi bir zan ifade 
ediyor. Başka hiçbir manası yoktur. Bendeniz zan
nediyorum ki, (Apriyori) hükümetin veya herhangi 
bir vekâletin Hazinenin aleyhine hareket edeceğini 
farzetmek doğru bir şey olmaz. Maruzatım bundan 
ibarettir. Bu kayıt emvali menkulenin mubayaasın
da, tedarikin de pazarlık suretiyle mubayaayı berta
raf eden kestirme bir yoldur, istimlâk Kanunu her
hangi bir şekilde faaliyete geçirdikten sonra yapıla
cak başka bir muamele kalmıyor. Bendenizce buna 
lüzum yoktur. Alınacak olan emvalin pahalı bir su
rette alınmaması, diğer taraftan tacirlerin menfaati 
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düşünülüyorsa, rica ederim emvali devletin be'y ve 
füruhtuna dair yeni bir kanun da vardır. Aynı ah
kâm tatbik edilebilir. Diğer suretle tedabir alınsın, 
yoksa birrıza tecelli edecek olan bir muameleyi be
yiyede herhangi bir mülâhaza ile İstimlâk Kanununu 
yeniden mevkii tatbike koymaya hiç lüzum yoktur 
kanaatindeyim. Fıkranın başka manası yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evvelâ 
arz edeyimki pazarlık meselesi Meclisi Âlinin ka
rarı dahilinde değildir. Yalnız müzayedeye iştirak ka
rar dahilindedir. Binaenaleyh burada Hasan Beye
fendi kararın dahilinde pazarlığı da göstermek sure
tiyle büsbütün teşmil etmek maksadındadır. Halbuki 
kararda - arz ettiğim gibi - pazarlık suretiyle muba
yaa ciheti yoktur, müzayedeye iştirak ciheti vardır. 
Kararı müsaadenizle okuyayım : (Menafi! umumiye-
ye müteallik olup, kanunu mahsusunda mezkûr ara
zi ve emlâkin istimlâk tarikine gitmeksizin terazii 
tarafeynle ve müzayedelere iştirak suretiyle de mu
bayaanın caiz olduğu Heyeti Umumiyenin onikinci 
içtimainin birinci celsesinde takarrür etmiştir) 

HASAN BEY (Trabzon) — O halde terazii ta
rafeyn varmış, 

AHMET RıEMZt BEY (Devamla) — Şimdi bu
rada mevzubahis olan istimlâk tarikine gitmeksizin 
- ki istimlâk tariki malum olan bir tariktir - İstimlâk 
Kanununda muhtelif kuyut vardır. 

Bunlardan bir tanesi meselâ : Hükümet yüzde 
yirmi bankaya yatırır, müddetleri vardır, ilan edilir, 
muhtelif kuyudata tabidir. Binaenaleyh Meclisi Âli
nizin ita buyurduğu karar, İstimlâk Kanununa ta
mamen riayet etmekten idareyi müstağni kılmaktadır. 
Ve Encümenimizin de arz ettiği fıkra, İstimlâk Ka
nununa riayet edilsin değildir. İstimlâk Kanununda 
mutasavver bulunan heyetçe bir defa tahmin yapıl
sın demek ve buna müsaade etmek, herhalde Ha
zinenin menfaati namına muvafık olur kanaatindeyiz. 

MASAN BEY (Traibzon) — Neden İstimlâk Ka-
nunundakine gidiyorsunuz? Başka bir komisyon orta
ya koymadınız? 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Beyefendi 
buyuruyorlar ki; herhangi bir dairenin Hazinei mil
liye aleyhine teşebbüs edeceğini farz etmek doğru 
değildir. Zaten biz de öyle farzetmiyöruz. Fakat di
ğer ahkâmı maliye, diğer müzayede, münakaşa, iha-
lât vesaire hakkındaki ahkâmı maliye tabiatiyle her
hangi bir noktai nazardan albes olarak kabul edilme
miştir. Bu ahkâmı maliye herhalde her ihtimale karşı 
Hazinenin menafiini siyanet için konmuştur. Malu-
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mu âlileridir ki idarenin muhtelif şuaıbatında, muhte
lif eşhas umuru rüyet eder. Binaenaleyh bunlar hak
kında bazı kuyut koymayı muhtelif ahkâmı mevzu-
amız kabul etmiştir. Şu halde bu noktai nazardan Ha
san Beyefendinin esbabı mucibesi varit değildir. 

HASAN BEY (Traibzon) — Bana jcevap verme
diniz ki, ezbere cevap olur mu? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Aynen not 
ettim ve cevabını verdim. Noktai nazarlarına gelince, 
emvali devletin bey' ve füruhtu hakkında bir kanun 
vardır diyorlar, henüz o kanun çıkmış değildir. 

HASAN BEY (Trabzon) — O kanun geçen sene 
çıkmıştır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) l— Geçen sene 
çıktığını beyan buyurdukları kanun ise bu zeminde 
bir hükmü haiz değildir. Bizim maksadımız herhangi 
bir terazii tarafeynle bir idare bir yükü almak isti
yorsa bilhassa nazarı dikkatinize arz ederim, emvali 
gayrimenkuleden bahsediyorum, bir mülkü almak is
tersen bu kendisinin tayin edeceği fiyatlarla alınma
sın. İstimlâk Kanununda mevzubahis bir heyet var
dır. Bu heyet tarafından bir defa tahmin edilsin. 
Eğer Heyeti Celile bu noktai nazarımızı kabul eder
se buna göre hareket edecektir. Arada tearuz yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim» 
Meclisi Âlinin evvelki kararı Müdafaai Milliye Ve
kâletince müzayedesine iştirak edilen bir mülk hak
kında verilen karardır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Bu umumî bir ka
rardır, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Umumî ol
sa dahi İstimlâk Kanunu diye ortada bir kanun var
ken o karar kanunu takyit edemez. Behemahal o 
kanunu fesheder bir kanun olmalıdır. Halbuki karar 
malhallî, mevzidir. Binaenaleyh Öyle terazii tarafeyn
le hükümet namına, millet namına mülk mubayaa
sının büyük mahzurları vardır. Binaenaleyh Encüme
nin kararı çok muvafıktır. Bendeniz Encümenin nok
tai nazarının kabulünü teklif ederim. 

HASAN BEY (Traibzon) — O halde rücu vardır 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yanlış he
sap Bağdat'tan döner. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, malumu âli
niz istimlâk demek, mülkü cebren almak demektir. 
Bazı zaruretler bu gibi bir muameleye: hükümeti mec
bur etmiştir. Fakat burada şayanı dikkat bir nokta 
vardırki o da, bu cebren zımnında hukuku tasarruf i-
yenin haleldar olmasıdır. Bir taraftan bazı zaruret-
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lerin ve mecburiyetlerin ilcasiyle istimlâke giderken 
diğer taraftan da hukuku tasarrufiyeyi büs'bütün çiğ
neyip geçmek muvafıkı insaf değildir. Binaenaleyh 
hükümetçe herhangi bir mülkün, herhangi bir ara
zinin alınması mevzubahis olduğu vakit istimlâk ci
hetine gitmek, yani cehren almak ve hukuku tasar
rufiyeyi ihlâl etmek şeklinden, terazii tarafeyn cihe
tine gidilmesi muvafıkı insaftır. Şayet terazii tara
feyn hâsıl olmazsa eldeki İstimlâk Kanununda tatbi
kine mani yoktur. Geçen defa Meclisi Âlide cereyan 
eden müzakere de sırf bu nokta ve bu esas üzerinden 
idi. Meclisi Âlinin bu kararı vermesinden maksat da 
hukuku tasarrufiyeyi mümkün mertebe- siyanettir. Şim
di geçenki müzakere bu şekilde cereyan etmiş ve he
pimizin hatırında dururken, Encümenin İstimlâk 
Kanununun kısmen tadili mahiyetinde bir fıkra ile 
buraya gelmesi doğru değildir. On beş gün evvel 
verdiğimiz kararla bu fıkra arasında bariz bir fark 
vardır. Terazii tarafeynden maksat evvelâ istimlâke 
taalluk eden bir muameleden hem hükümeti ve hem 
de mülk sahibini kurtarmak idi. Cehri bir surette 
almak şaibesini göstermemek idi. Aynı zamanda hu
kuku tasarruf iyeye riayet idi. 

Şimdi burada İstimlâk Kanununu tadil eden bir 
şey vardır. İstimlâk Kanunu mucibince bir heyet 
marifetiyle bir kere kıymet takdir olunur diyor. 

Mülkü alacak Maliye Vekâletidir. Heyet Şehre-
manetinden ve EVkaf idaresinden müteşekkil, üç beş 
zattan mürekkep olacaktır. Bu heyetle Maliye Vekili 
arasında o mülkün fiyatı üzerinde bir ihtilâf hasıl 
olursa ne olacaktır? Yine İstimlâk Kanunu tatbik 
olunacaktır. Bu cihetten dahi bu fıkranın kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur, bu sakattır. 

TAHİR BEY (Giresun) — Ragıp Beyefendinin 
ifadesine nazaran terazii tarafeyn suretiyle vaki ola
cak. bir istimlâkte, yahut bir mubayaada, kıymetten 
fazlasına alınmak kabiliyetini gösteriyor. Halbuki 
muhterem Encümen namına söyleyen beyefendi kıy
metten fazlaya alınamıyacağmı söylemişti. Burada te
zat vaki olmuştur. Buradaki terazii tarafeyn ile, pa
zarlık suretiyle bir şeyi değer fiyatından fazlaya al
mak kabiliyeti var mıdır, yok mudur? Burası izah 
edilsin. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız usulü 
müzakere noktai nazarından mühim bir şeyi nazarı 
dikkatinize arz edeceğim. Rızayı tarafeyn mevcut olduğu 
takdirde İstimlâk Kanunu ahkâmına tevfiki muameel-
olunmasına mahal olmadığı hakkındaki tefsir ile ha
riç tutulan rızayı tarafeynle yapılacak mubayaanın 

bazı ahkâmın İstimlâk Kanununun bazı ahkâmına 
yeniden tabi tutulması gibi umumi bir hükmü kanunî 
mahiyeti ifade eden bir fıkra vazedilmiştir. Bende-
nizce Divanı Muhasebat Encümeni umumî ve müs
takil bir fıkraı kanuniye vazederek böyle müzakere 
ettirebilir mi? Ettiremez mi? Bunun usulen evvelâ hal
li lâzımdır, Tefsirle hariç tutulan mubayaanın İstimlâk 
Kanununun bazı ahkâmına tabi tutulması gibi bir 
hükmü umumî ve müstakil mevzubahistir. Halbuki 
Divanı Muhasebat Encümeninin vazifesi bütçe tatbi
katında Divanı Muhasebatla hükümet arasındaki ih-
tilâfatı hal ve tetkik ederek içtihatları kanunların 
mefhumlarına muvafık görmek ve ona göre bir karar 
vermekten ibarettir. Tetkik mazhatasiyle kanun vazı-
na salâhiyeti yoktur. Binaenaleyh bu son fıkranın 
müzakeresinin usulü müzakereye muvafık olup olma
dığını reyi âlinize arz edeceğim. Son fıkra müstakil, 
kanun mahiyetindedir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Müstakil bir 
kanun değildir. 

REİS — Rica ederim efendim, İstimlâk Kanu
nundan hariç tutulan bir muamele, İstimlâk Kanunu
nun tekrar bazı ahkâmına tabi tutulması hakkında 
bir hükmü kanunî ifade etmektedir. Yani Divanı Mu
hasebat Encümeni böyle bir kanun teklif eder mi, 
etmez mi? Müzakere etmek arzu eden arkadaşlar var
sa usul noktasından söz vereceğim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
makamı riyasetin dermeyan buyurduğu nokta hak
kında arzu buyurulursa encümen namına usûl noktai 
nazarından arzımalumat edeceğim. Bir defa İstim
lâk Kanunu tadil edilmiş değildir. İstimlâk Kanunu
nu ne bidayetteki Meclisi Âlinizin kabul ettiği karar 
tadil etmiştir, ne bu defa nazarı tasvibinize arz et
miş olduğumuz fıkra tadil etmiştir. 

REİS — Riyasetin böyle bir mütalâası yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar
dan bazıları, bu fıkra mevcut İstimlâk Kanununu ta
dil eder bir mahiyettedir dediler. Riyaset de, mevcut 
İstimlâk Kanununun haricinde Meclisi Âlice kabul 
edilmiş bir fıkra vardır, o fıkra mucibince terazii ta
rafeyn olduğu takdirde İstimlâk cihetine gidilmez di
ye umumî bir hüküm vardır, binaenaleyh şimdi yeni 
bir hükümle bunu müzakere etmek doğru değildir, 
diye bir mesele mevzubahis ettiler. Eğer birinci fık
ra İstimlâk Kanununa münafi idi ise, o kadar dahi 
varit görülmemek lâzım gelir. Eğer birinci fıkra İs
timlâk Kanununa münafi değil idi ise bu fıkrada bi
rinci fıkrayı kısmen tavzih mahiyetinde olduğu için 
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istimlâk Kanununa mugayir değildir. Kaldı şimdi bi
rinci fıkra, yani evvelce Heyeti Âliyenizce kabul edi
len hüküm - ki şamil bir hükümdür - Bunu refedi-
yor mu? Bunu da müsaadenizle arz edeyim. Birinci 
fıkrada mevzubahis olan şey, terazii tarafeyn ol
duğu takdirde istimlâk cihetine gidilmemesi, yani ceb
ren alınamamasıdır. İstimlâk Kanununun istihdaf et
tiği ruh ve mana, rızası olsun olmasın, bir adamın 
elinden mülkünü menafii umumiye namına almak-

. tır. 

Binaenaleyh cebren alınmaz. Şu halde diğer cihet 
kalıyor, yani hükümet cebren almazsa, terazii tarafen 
olduğu takdirde hükümeti takyit etmek kalıyor. Evvel
ce de arz ettiğim gibi İstimlâk Kanunu hukuku ta-
sarrufiyeyi takyit ediyor. Nitekim bir arkadaşımız 
söyledi. Eğer müsaade buyurulursa,, usul hakkında 
bu müzakere hitama erdikten sonra arkadaşım Ragıp 
Beye de cevap vereceğim. Ragıp Bey, İstimlâk Kanu
nunu hukuku tasarrufiyeyi ihlâl eder bir mahiyette 
buluyorlar. Biz ise istimlâk Kanununa hukuku ta
sarrufiyeyi ihlâl mahiyetinde bir fıkra koymuyoruz. 
Bilâkis dairesini takyit edecek mahiyette bir fıkra 
arz ediyoruz binaenaleyh tasvip ederseniz kabul edi
lebilir, 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, makamı ri
yaset ortaya bir müzakere mevzuu attı. Yani encü
menin böyle bir fıkrayı kanuniye teklifine, vazına 
salâhiyeti var mıdır, yok mudur? Meselesi meydana 
çıktı. Filhakika bu fıkra herhangi bir şekilde olursa 
olsun müstakil bir hüküm ifade ediyor. Terazii tara
fen şu şekilde olacaktır, bu şekilde olacaktır, takdiri 
kıymet şu olacaktır, takdiri kıymet için esas şu ola
caktır, gibi bir hükmü, müstakil bir hükmü ihtiva 
eden ve kanunumuzda mezkûr olmayan bir şekilde 
bir fıkradır. Böyle bir fıkranın Divanı Muhasebat 
Encümeni tarafından vazolunması, salâhiyeti dairesin
de midir, değil midir? Filhakika variddir ki, katiyen 
Divanı Muhasebat Encümeninin müstakillen bir 
hükmü ihtiva edecek bir madde vazına salâhiyeti yok
tur. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Şimdiye 
kadar Divanı Muhasebat raporları Heyeti Aliyenin 
nazarı tasvibine fıkra halinde arz olunur, o fıkralar 
hükümleri ihtiva eder. Ancak, hükümler ahkâmı mev-
cudenin dahilinde bulunan ve mahalli içtihat olan 
noktalara inhisar eder. Burada arz ettim, mahalli içti
hat olan bir noktadır. Yeni bir hüküm koymuyoruz, 
fakat bir içtihadı tashih ediyoruz, 

HASAN BEY (Trabzon) — Hangi içtihadı tashih 
ediyorsunuz? 

RElS — Efendim, Makamı Riyaset Nizamnamei 
Dahilî mucibince usulü müzakereyi muhafaza etme
ğe mecburdur. Usulen bir noktayı nazarı dikkati
nize arz ettim. Bu da Divanı Muhasebatın kendi fık
rasında, terazii tarafeyn mevcut olduğu halde İstim
lâk Kanununun bu hususta tatbikine mahal olmadı
ğı hakkındaki kararla bu kanun ahkâmından hariç 
tuttuğu mubayaa muamelesini, İstimlâk Kanununun 
bazı ahkâmına tabi tutulması gibi, bir hükmü kanuni 
vaz ve teklif etmesi nizamnamede muayyen vazife
sine tevafuk ediyor mu? Teklif edilen fıkrada rızayı 
tarafeyn ile mubayaada istimlâk Kanununda muhar
rer heyeti muhammeneye kıymet takdir, ettirilmesi 
muvafıktır diye bir hükmü umumi vazedilmektedir. 
Vazifesi tetkikten ibaret olan bir encümen böyle bir 
kanun vazeder mi, yoksa kanunları tatbikatı netice
sinde çıkan ihtilâfı tetkik ederek, kanun mefhumla
rına mutabakat ve ademi mutabakat hakkındaki ka
naatini mi Heyeti Umumiyeye arz eder? Bu ciheti 
usul noktai nazarından nazarı dikkate arz ettim. 
Binaenaleyh bu cihetten kanun vazetmek hususunda
ki usul. ve şeraitimizi tepdil ve terketrraiş olmayalım. 
Müzakare hitam bulmuştur. Riyasetin usul noktai 
nazarından arz ettiği esas malum olmuştur. Şu hal
de bu fıkrayı müzakere edip edemiyeceğimizi reyi 
âlinize arz edeceğim. 

REFİK BEY (Konya) — Bir sual soracağım, bir 
noktanın tenevvür etmediğine kaniim. Mevcut istim
lâk Kararnamesinde, esasen tahmin edilen bedel üze
rinden arazi sahibine, bununla iktifa edecek misliniz, 
kani değil misiniz diye sormak kaydı ve teklifi yok 
mudur ki, bununla iktifa edilmiyerek yeniden bir hü
küm vazı meselesi ortaya çıkarak, buna encümenin 
salâhiyeti var mı, yok mu şekli mevzubahis olsun? 

REİS — Efendim, mevzuu müzakere olan fıkra 
şudur: İstimlâk Kanunundan .Heyeti Celilenizin bir 
karariyle hariç tutulan bir mubayaa muamelesinde, 
yine istimlâk Kanununun bazı ahkâmının, yani kıy
met takdiri ahkâmının tatbiki muvafıktır diye bir 
hüküm verilmektedir. Usul cihetinden arz ettiğim 
dakik cihed budur. Yani encümenin, tetkik mazba-
tasiyle kanun vazetmeğe salâhiyetini görüyorsanız 
onu reyinize arz edeceğim. Yani Nizamnameye, usu
lü müzakereye muvafık olup olmadığını reye arz 
ediyorum. Usulü müzakereye muvafık görenler lüt
fen el kaldırsın... Muvafık görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Muvafık görülmüştür efendim. 
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Söz isteyen var mı efendim? Bu fıkrayı müsta- i 
kil olarak ayrıca reyinize arz ediyorum. Kânunuev
velden Şubat nihayetine kadar üç aylık Divanı Mu
hasebat raporunda mündemiç deruhtei mesuliyet hak
kında Divanı Muhasebat Encümeni mukarreratının 
altıncı fıkraya kadar olan heyeti umumi yesini... 

REFİK BEY (Konya) — Encümen mazbatası de
ğil mi ©fendim? 

REİS — Encümen mukarreratı efendim. 
Şimdi efendim, bu okunan mukarrerıaıtın altıncı 

fıkraya kadar olanını ayrıca arz edeceğim. Yedin
ci fıkra hakkında encümen ile Hasan Bey arasında 
ihtilâf olduğu için onu da ayrıca reye arz edeceğim. 
Birinci fıkradan altıncı fıkraya kadar olan fıkaratı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci fıkrayı aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mart - Mayıs 1341 raporlarının mütalaat ve ma
ruzat kısmına geçiyoruz : 

Mart - Mayıs 1341 raporlarının mütalaat ve ma- I 
ruzat kısmı, i 

1. Raporun işbu fıkrasında mülga 27 nci fırka 
tarafından vaziyet olunan peynirler ile sadeyağları 
hakkında Ankara Hukuk Mahkemesinden Müdafa-
ai Milliye aleyhine sadir olan ilâmın ciheti askeriyece 
temyizen tetkiki esbabına bittevessül istidaname ile 
Mahkemei Temyize müracaat edilmiş iken, muame
lenin tekemmülü temin edilmediğinden dolayı ilâ
mın temyizen tetkiki imkânının münselip olduğu 
Müdafaa i Milliye Vekâletinden tevdi edilip, Başve
kâletçe Meclis Riyasetine gönderilip, encümeniimıize 
havale buyurulmuş olan 3f. 12.1926 tarih ve 6 numa
ralı tezkere sureti ile melfufatının tetkikinden mez
kûr arzuhalin müddeti kanuniyesi zarfında ita ve rü
sumu sairesi ifa kılındığı halde muamelei kaydiyede 
müsamaha ile temyiz hususunun bilâ tetkik akame
tine sebep olanlar hakkında takibatı lâzıme icrası 
hususunun Ankara Cinayet Müddeiumumiliğince 
izbar kılındığı anlaşılmakla ne netice hasıl olduğu 
Adliye Vekâletinden istifsar kılınmıştır. 

REİS — Efendim, birinci fıkra hakkında müta
laa var mı? (Hayır sesleri) İkinci fıkraya geçiyoruz: 

2. 1326 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
21 nci maddesiyle teşkilât ve vazifesine halel gelme
mek şartiyle Maliye Vekâletine raptedilen idarei 
mezkurenin maaş ve harcırahları hakkında memuri
ni sairei devletin tabi olduğu esas at in tatbik oluna

cağı hakkında sarih bir kayıt olmadığı gibi, memu
rini sairei devlete ait ahkâmı umumıiyenin 1341 se
nesinden itibaren Düyunu Umumiye memurları hak
kında tatbiki takarrür ettirilmiş ve ondan evvelki 
maaşat ve harcırahların da 1317 tarihli Memurin 
Nizamnamesiyle 1316 tarihli Defter talimatnamesi
ne müstenit olduğu tebeyyün etmiş olmakla 1340 
senesi gayetine kadar şekli sabıkta devam etmiş olan 
muamelenin kabulü encümenimizoe de müsip gö
rülmüştür. 

REİS — İkinci fıkra hakkında söz isteyen var 
mı? Üçüncü fıkraya geçiyoruz. 

3. — Maktu harcırah itasını mani maddei kanuni-
yenin tedvininden akdem verilmiş olması hasebiyle 
mavzubahis harcırahlar hakkında şayanı mütalaa 
bir cihet görülmemiştir. 

REİS — Üçüncü fıkra hakkında söz isteyen var 
mı? Dördüncü fıkraya geçiyoruz. 

4. — Harcırah Kararnamesinde «Memur tarafın
dan in faik ve iaşe edilen» efradı aile tabiri kullanıl
mış ve keyfiyeti iaşenin de her ailenin vaziyeti içtima-
iyesine göre tabalüf edeceği tabiî bulunmuş olmak
la infak ve iaşesi kendisine ait olduğu memur tara
fından ifade edildiği ve keyfiyet dairei aidesiniin tas
diki ile teeyyüt ettiği takdirde sahibi maaş olan efra
dı ailenin de harcıraha kesbi istihkak etmesine mu
halefeti kanuniye görülmemiş ve muahharan kabul 
edilen bir maddei kanuniye ile ancak beşyüz kuruşa 
kadar maaşı olan efradı ailenin harcırahtan istifade 
edebileceği tasrih edilmek suretiyle ati için mahalli 
içtihat bir meselede kalmamış olduğundan arzı mü
talaaya mahal görülmemiştir. 

REİS — Efendim, dördüncü fıkra hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) mart 1341 raporunun 
deruhtei mesuliyet kısmına geçiyoruz. 

Mart - Mayıs 1341 raporunun deruhtei mesuli
yetler kısmı. 

1. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun mebuslukla 
memuriyetin içtima edememesi hakkındaki maddesi 
mutlak ve sarih olup, memuriyetin daimî ve muvak
kat olarak tefriki ve maddei mezkûre hükmünün 
memuriyeti daimeye kasrı veya muvakkateye teşmi
li keyfiyetinin bir meselei tefsiriye teşkil edecek ma
hiyette bulunduğu mart - ağustos 1340 raporunun 
69 ncu maddesi münasebetiyle arz edilmiş olmakla 
keyfiyetin biran evvel bir karara iktiran ettirilmesi 
encümenimizin cümlei temenrtiyatından bulunmuş
tur. 
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REİS -T- Mütalaa var mı? (İkinci fıkraya geçiyo
ruz) 

2. — Bu mesele hakkında Mart - Ağustos 1340 
raporunun 61 noi fıkrası münasebetiyle ittihazı karar 
edilmiştir. 

REİS — İkinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri) üçüncü fıkraya geçiyoruz. 

3. — Efradı bahriyeye işbaşı elbisesi imal edil
mek üzere mubayaasına lüzum görülen kirpas, ko
misyonca kabul olunan numune dairesinde ilân olu
nan münakaşa üzerine zuhur eden taliplerin komis
yonca kabul olunan numuneye gayrı muvafık tekli-
fatta bulunmuş olmaları münakaşadan sarfınazarla 
pazarlıkla mubayaa cihetine gidilmesini icap etme
yip, piyasıada mevcut olunan bir numunenin kabu
lüyle yeniden münakaşa ilânını istilzam edeceğinden 
muamelei cariyenin muvafıkı kanun olmadığı hak
kındaki Divan noktai nazarı encümeninizce de mu-
sıip görülmüş olup, ancak nev'i değişmeksizin baş
ka evsafı haiz olarak piyasada bulunan ayni malın 
mubayaası için tekrar münakaşa ilân edilip, edilme
mesi içtihada mütehammil hususattan bulunmakla 
bu baptaki deruhtei mesuliyete istinaden vize mua
melesinin icra edilmiş olması şayanı kabul görülmüş 
olmakta beraber münakas ve İhalât Kanununun 18 
nci maddesinin (C) fıkrasiyle münakaşaya talip zu
hur etmemesi halinde pazarlıkla yapılacak mübaya-
atta şartnamedeki evsaf ve şeraitin tepdil edilemiye-
ceği esası vazedilerek mesele 'halledilmiştir. 

REİS — Üçüncü fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Dördüncü fıkraya geçiyoruz. 

4.' — Birinci fıkrada mezkûr meselenin aynıdır. 

REİS — Mütalaa var mı? Diğer fıkraya geçiyo
ruz. 

5-6. — Mütalaatı Umumiye kısmına ait üçüncü 
fıkra da mezkûr meselenin aynı olup, o fıkra üzerine 
encümenimizin noktai nazarı yukarıda arz edilmiş
tir. 

REİS — Bu fıkralar hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri) Divanı Muhasebat Encümenince itti
haz olunan ve şimdi okunan mart - mayıs 1341 ayla
rına ait mukarreratın heyeti umumiyesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Haziran-Ağustos 1341 raporlarının mütalaat ve 
maruzat kısmına geçiyoruz. 

Haziran - Ağustos 1341 raporlarının mütalaat ve 
maruzat kısmı : 

1. — Münakaşa ve İhalât Kanununun, kavanini 
mahsusa ile inşa ve idare edilecek inşaat ve teşdbbü-
sat ve müessesatı nafıanın Münakaşa ıKanunu ahkâ
mına tabi olmaktan istisna ile bunları Heyeti Vekile-
ce tanzim edrlecek talimatnamelerle idare olunacağı 
esasını ihtiva eden 23 ncü maddesi Münakaşa Kanu
nunun hini müzakeresinde Nafıa Vekili tarafından 
teklif edilmiş ve esbabı mucibesinde de demiryollar 
ve seyrisefain gibi müessesat ve teşebbüsatı nafıanın 
lüzumu istisnaiyeti sarahaten mezkûr bulunmuş ol
mak itibariyle 4 Nisan 1341 tarihli Kanunla Meclisi 
idareye verilen salâhiyetin kemafissaibık istimali He
yeti Vekilece bir talimatname ile teyit ve tespit edil
diği takdirde idarei mezkûrenin Münakaşa ve İha
lât Kanunu cedidinden istisna edil ©bileceği encüme-
nimizce de muvafık görülmüştür. 

REİS — Birinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
İkinci fıkraya geçiyoruz. 

2. — Kânunuevvel 1340, Kânunusani - Şubat 1341 
aylarına ait raporun 14 ncü fıkrası münasebetiyle 
encümenimizin bu baptaki noktai nazarı arz edilmiş 
olmakla tekriri mütalaaya lüzum görülmemiştir. 

REİS — İkinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Üçüncü fıkraya geçiyoruz. 

3. — İtam ve eramili askeriye ile mülkiyeye tah
sisi maaş muamelesinin intacına kadar verilmesi lâ
zım gelen avansların ayrı ayrı bütçelerden itası büt
çe usul ve kavaidine tetabuk etmediği gibi bilumum 
itam ve eramil maaşatına ait tahsisat, Muhassesatı 
Zatiye bütçesine mevzu bulunmak itibariyle itam 
ve eramili askeriyeye tahsis muamelesinin hitamına 
kadar verilecek avansların Muhassesatı Zatiye büt
çesinden itası encümenimizce de muvafık görülerek 
itam ve eramili askeriyeye ait avansların Müdafaai 
Milliye bütçesinden verileceğine dair olan kanunun 
bu esasa göre tadili hususunda Muvazenei Maliye 
Encümeninin nazarı dikkati celp edilmiştir. 

REİS — Üçüncü fıkra hakkında mütalaa var mı? 
(Dördüncü fıkraya geçiyoruz) 

4. — Vekâlet makamında bulunan zevatın har
cırahlarının kavanini mahsusasına istinaden vekille
re verilen mebaliği şehriye üzerinden hesap ve ta
hakkuk ettirilmesi encümen i mizce de muvafık gö
rülmüştür. 

REİS — Dördüncü fıkra hakkında mütalaa var 
mı? Beşinci fıkraya geçiyoruz. 

5. — Daimî müderrislerle muallimler arasındaki 
farkı müddeti hizmet itibariyle unvan, farkından iba
ret olup, daimî müderrislerin, daimî muallimlerin 
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mafevki olarak telakki edilmekte bulunmasına 
ve kadrolarda mafevk rütbeli makamattaı 
madun rütbeyi haiz zevatın istihdamı kadro 
esasını muhil görülmeyerek o suretle muamele ifa 
edilmekte bulunmasına mebni daimî muallimlerin 
mafevki olan daimî müderrislik makamında mual
limlik maaşiyle istihdamında ahkâmı mevcudeye 
mugayeret görülmemiştir. 

REİS — Beşinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Altıncı, fıkraya geçiyoruz. 

6. — Askerî tabip bulunmaması, kadroda kabul 
edilen ve her halde lâzımülifa bulunan bir hizmetin 
muattal bırakılmasını istilzam etmayeceğinden Aske
ri diş tabibi yerinde etibbayı askeriyeye mubassas 
maaş ve tahsisat miktarında ve ait olduğu tertipler
den verilmek üzere ücret itasiyle sivil diş tabibi is
tihdamını mani bir cihet görülememiştir. 

REİS — Altıncı fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Yedinci fıkraya geçiyoruz. 

7. — Divanın hakkı huzur itasına taalluk eden 
ve bu fıkrada dercolunmuş bulunan mütalaası 1339 
senesi Haziran - Şubat aylarına ait raporun 37 noi 
fıkrasına istinat etmiş bulunmak ve fıkrai mezkûre 
ise İktisat Vekâleti Meclisi Âli baytadsine devam 
eden ve vekâleti müşarünileyhaya mensup bulunan 
baytarlara hakkı huzur verilememesi hakkında husu
sî hükmü ihtiva etmesi itibariyle bunun mefhumu 
muhalifi cihetine. gidilmekten ise yine mezkûr rapo
run birinci fıkrasındaki tashiibatı mutlaka dairesinde 
hareket olunması evla ve racih olmak dolayısıyle şa
yanı tasvip görülmemiştir. Ancak, bazı vekâletlerde 
bu cihet tashihatı kanuniye ile temin edilmiş oldu
ğundan dairesince zaruret hissedildiği takdirde bu 
tarzda tareket edilmesi mümkün ve muvafık bulun
muştur. 

REİS — Yedinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Sekizinci fıkraya geçiyoruz. 

8. — Merkez ve taşrada istihdam olunacak zabi-
tan adedıi kadroda ayrı ayrı gösterilmiş olmakla be
raber 1341 bütçesi esbabı mucibesinde Muvazenei 
Maliye Encümeninin mezkûr sene için bu kadro da
hilinde olmak üzere müstahdeminin dairesince ten
sip edilecek mahallerde isti/hdamını tecviz ettiği mez
kûr bulunmuş olmasına istinaden Fabrikalar Müdi-
riyetince, Müdiniyeti Umumiye ile bilumum fabrika
larda mevcut zabitan ve memurin ve müstahdemin 
adedinin meczedilerek lüzum ve icabına göre tevzii 
cihetine gidilmiş olması şayanı kabul görülmüş olup, 
ancak kadroları alâkadar eden hususatın kadrolar 
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hizasına meşruhat verilmek suretiyle tasrihi muvafık 
olacağı tezekkür edilmekle bu cihetin temini hususu 
Muvazenei Maliye Encümeninin nazarı dikkatine 
vazedilmiştir. 

REİS — Sekizinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Dokuzuncu fıkraya geçiyoruz. 

9. Encümenin bu baptaki noktai nazarı kânu
nuevvel 1340, kânunusani ve şubat 1341 raporunun 
dokuzuncu fıkrasında mezkûr mümasil mesele mü-
naPGbetiyle arz edilmiş olduğundan tekrar mütalaa
ya lüzum görülmemiştir. 

REİS — Dokuzuncu fıkra hakkında mütalaa var 
mı? Haziran - ağustos 1341 aylarına aüt raporun de
ruhtei mesuKyet kısmına geçiyoruz. 

Haziran - Ağustos 1341 aylarına aile raporun deruhtei 
mesuliyet kısmı 

1. İstanbul Hapishanei Umumisi Müdiriyetine 
tayin olunan Halis Efendinin memur'ini mazuleden 
olmaması itibariyle tayini muvafıkı kanun olup ol
madığı noktasından Divanı Muhasebatla dairesi ara
sında hadis olan ihtilâfınazar üzerine Dahiliye Ve
kâletince Muvazandi Umumiye Kanununun 42 nci 
maddesinde mezkûr caizülstibJdam memur'ini ma-
zul'e tabirinin mazuliyet maaşı tahsisi için cevazı is
tihdam kararı almış olan memurini mazule demek 
olmayıp, evsaf ve ehliyetli matlubeyi haiz memurini 
mazule manasını ifade etmekte olduğu yolunda serdo-
lunan mütalaa varilt ve vazııkanunca istihdaf edilen 
gayeyi ihlâl edecek mahiyeti gayrı haiz bulunmakla 
mütalayı vakıa mus'ip görülmüştür. 

REİS — Birinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
İkinci fıkraya geçiyoruz. 

2. Posta sürücüleri mukavelâıtının tahsisattan 
mevkuf tutulmaksızın ertesi seneye sari olacak su
rete akli: ve teatisi cihetine gidilmesine imkânı ka
nunî olup olmadığı noktasından Divanı Muhasebat
la dairesi beyninde hadis olan ihtilâf üzerine Dahili
ye Vekâletince Posta ve Telgraf bütçesfinin esnayı 
müzakeresinde idarei mezkûre bütçesinin raportörü 
tarafından Posıta ve Telgraf İdaresince bu suretle ak-
'di mukavele edilmesi mültezim olduğunun, sarahaten 
mevzubahis edilerek buna a'it tahsisatın o suretle reye 
vaz ve kabul edilmiş olması keyfiyetin bütçede tasrih 
edilmiş olmasına delâlet eltmekte olduğu mütalaasiy-
ic bu esasa tevfikan akitedilecek mukavelatın temini 
mcA'yeti (hakkında deruhtei mesuliyet ddilmiş olması 
üzerine vize muamelesinin (icrası cihdtine gidi'ldiiği 
görülmüştür. 
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Ertesi seneye sari olacak surette mukavelatın akti 
gelecek sene bütçesinden taaiMıüt mahiyetinde bulun
duğundan ve bu ise Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun 13 ncü maddesi mucibince ya tahsisat mev
kuf tultulmak veyahut da bir kanunu mahsus veya 
bir cedvel raptı suretiyle bütçede musarrah bulun
mak lâzım geleceğinden bu bapta Meclisi ÂEoe bir 
kararı sarih 'ittihaz edemeden müzakerat esnasında 
mazbata Muharririnin ifadatının hüküm mahiyetinde 
telâkki edilemeyeceği bedihi bulunduğundan vizenin 
icrası hususu şayanı tenklit görülmüştür. 

REİS — ikinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Üçüncü fıkraya geçiyoruz. 

3. — Bu fıkrada mevzu muamelenin tahaddiüsü 
anında cari olan ahkâmı kanuniyeye göre onı dokuz 
yaşını ikmal etmemiş olanların hizmeti devlete -kabul 
Edilmemeleri lâzım geldiğinden dairesince deruhte 
olunan mesuliyete istinaden on dokuz yaşından dun 
olan memurinin maaşlarının Vize edilmiş olması şa
yanı kabul görülemeyip şayet bu suretle memur is
tihdamına zarureti idariye mevcut ise tasrihatı lâzi-
me derdiyle ücrelt olarak tesviyesi muvafık bulun
muştur. 

REİS — Üçüncü fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Dördüncü fıkraya geçiyoruz. 

4. — Meclisi Âlice mütitehaz karara nazaran büt
çelerde sarahat olmadıkça memurine vazaifi mun
zamına mukabilinde ücret itası gayrı caiz olduğu gi-
oi Posta ve Telgraf İdaresinin 1341 bütçesinde yev
miye ve ücretli şehriye unvanı altında tahsisat mev
cut ise de hastalık vesaire gilbi azan makbuleye isti
naden vazifesinden tebaüt etmiş olan telgraf muha-
"bere memurlarından birinin yerine muvakkaten ika
mesine zaruret hasıl olan diğer bir muhabere memu
runa yevmiye itası gayrı caiiz olduğundan bu bapta 
vuku bulan deruhte! mesuliyete istinaden vize mua
melesinin icrası muvafık görülemeyip, bu maksadın 
oüSçelerde tasrihi keyfiyetle temimi tezekkür edil
miştir. 

REİS — Dördüncü fıkra hakkında mütalaa var 
mı? Beşinci fıkraya geçiyoruz. 

5. Bütçeler bir seneı maliyeye ait tahsisatı ihtiva 
etmekle beraber Muvazenei Umumiye Kanunlariyle 
vazolunan ahkâmı cedidenin tarihi neşirlerinden mu
teber olması umuru bedihiyeden bulunmaktan naşi 
Hariciye Vekâletince memurini hariciyenin Mart ve 
Nisan maaşatı hakkında 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanunu ile vazolunan esasat dairesinde mua

mele ifasmı teminen vuku bulan deruhdei mesuliyetin 
Divanca kabul edilerek muktezasına teyfiki muamele 
edilmiş olması muvafık görülmemiş olduğundan bu 
baptaki ahkâmı mevcudenin sarahatine muhalif mua
mele ifasından dolayı tayini mesuliyet i£in vazolunan 
esasların tetkik ve tespiti Meclisi Âlice! müşterek en
cümene havale edilmiş ve neticede ittihaz buyurula-
cak karara göre muamele ifası zarurî bulunmuştur. 

REİS — Beşinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Altıncı fıkraya geçiyoruz. 

6. Birinci fıkranın aynı olmakla o münasebetle 
serdolunan mütalaa bu fıkraya da şamildir. 

REİS — Altıncı fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Yedinci fıkraya geçiyoruz. 

7. Darülfünunun 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun beşinci maddesi daimî Müderris: ve 
Muallimlerin hariçte bir vazife deruhde etmelerini 
sarahaten menetmiş olup, hizmetin muvakkat olma-
sıyle daimî olması arasında mahiyet itibariyle bir fark 
olamayacağına mebni Müderris Cemil ve Zühtü Bey
lerin inikat edecek kongrede teminen vuku bulan de
ruhdei mesuliyetin Divanı Muhasebatça imal ve tat
biki cihetine gidilmiş olması mevcut mevzuata naza
ran muvafık görülmemiştir. 

REİS — Yedinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Sekizinci fıkraya geçiyoruz. 

•8. Mart - Ağustos 1340 raporlarının 84 ncü fık
rası münasebetiyle halli mesele edilmişi olduğundan 
ittihazı karara mahal görülmemiştir. 

REİS — Sekizinci fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Dokuzuncu fıkraya geçiyoruz. 

9w Birinci fıkra münâsebetiyle ittihazı karar edil
miştir. 

REİS — Dokuzuncu fıkra hakkında mütalaa var 
mı? Onuncu fıkraya geçiyoruz. 

10. Encümenimizin bu baptaki \ noktai nazarı 
Mart - Mayıs 1341 aylarına ait raporun yedinci fık
rası münasebetiyle arz edilmiş olduğundan bastı mü
talaaya lüzum görülmemiştir. 

REİS — Onuncu fıkra hakkında mütalaa var mı? 
Onlbirinci fıkraya geçiyoruz. 

İ L Mümasili olan birinci fıkra münasebetiyle: 
mütalaa serd edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Efendimi, 
rapor bitiyor. Yalnız bu vesile ile Heyeti Celilenize 
bazı maruzatta bulunmak istiyorum. Malumu âliniz. 
şimdiye kadar Divanı Muhasebat raporları Divandan 
tab edilir ve azayı kirama tevzi olunurdu. Aynı za
manda Divanı Muhasebat Encümenine de havale 
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edilirdi. Divanı Muhasebat Encümenince d rapor 
fıkra fı'kra tetkik edilerek, her bir fıkrası üzerinde bir 
'karar ittihaz edileceğini bildiğimiz için tevzi edilen 
birinci nüshaya bakmıyorduk. Çünkü Divanı Muha
sebat Encümeninin tetkikinden sonra rapor ikinci defa 
tab edilir, elimize gelir, o vakit bakar tetkik ederiz 
diye birinciye bakmıyorduk. Bu defa bir kere tab edil
di ve tevzi olundu ve aynı zamanda da Divanı Muha
sebat Encümenine havale edildi. Yine tetklikat yap
madık, elimizdeki şu raporda ise divanın mükarreratı 
mevcut değildir. Yalnız Divanı Muhasebat Encüme
ninin ittihaz ettiği kararlar vardır. Misal olarak bir 
fıkra arz edeceğim : «Bu mesele hakkında Mart -
A&ustos 1340 raıoorunun 61 nci fıkrası münasebetiyle 
ittihazı karar edilmiştir.» diyor. Hangi mesele? Etimiz
de mevcut değildir. Evvelce tab ve tevzi edilmiş. O, 
şu fıkra ile tadil ediliyor. Tadil ile asıl arasında mu
kayese yapamıyoruz. Bendenizce bu muvafık değil
dir. Mükerreran tab edilip matbaa beyhude işgal edil
memek, kırtasiye de sarf edilmemek üzere tasvip bu-
yurulursa şöyle olmak lâzım gelir : 

Divanı Muhasebat raporunu bir nüsha olarak Ma
kamı Riyasete talcdim eder, oradan encümene gider, 
encümen onun üzerinde işler, badehu matbaaya gider. 
Divanı Muhasebattan gelen fikarat yukarıda Divanı 
Muhasebat Encümeninin tadilâtı ise onun altında ol
duğu halde basılarak Meclisi Âliye tevzi edilir. Es
nayı tetkikte hem aslına ve hem de tadiline bakarak 
mukayese yaparız, Meclisi Âliden doğruca bir karar 
çıkmış olur. Boyuna elimizde mevcut olmayan bir 
meseleden bahsedildi. Şimdi sonuna geldik tabiî bu ka
bul edilir. Bademası için arz ettiğim veçhile yapılma
sını bendeniz teklif ediyorum. 

HASAN BEY (Trabzon) — Çok doğru. 

REÎS — Raporun sureti talbi ve tevzii hakkında 
bir meseledir. Encümenle Kâtibi Umumî Bey bu me
seleyi düşünürler. Efendim, Haziran - Ağustos 1341 
aylarına ait Divanı Muhasebat raporunun... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu üç aylık böyle 
olur, tabi artık bu çıktı. Hiç olmazsa diğer üç aylık, 
Süleyman Sırrı Beyin teklif ettikleri şekilde yapıl
sın* 

REÎS •—- Haziran - Ağustos 1341 aylarına ait Di
vanı Muhasebat raporu hakkında Divanı Muhasebat 
Encümeninin mütalâat ve mukarreratınm heyeti umu-
miyesi şjirndi okunmuştur. Reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Müsakkafat Vergisi hakkındaki 14 Ha
ziran 1326 tarihli Kanunun dördüncü maddesinin se
kizinci fıkrasının ilgasına dair kanun ikindi defa reyi 
âlinize vaz edilmişti. Reylerini istimal etmeyen rüfeka 
lütfen reylerini istimal etsinler. 

Efendim, istihsali ârâ muamelesi hitam bulmuş-
tuf. 

îstihsali ârâ neticesini arz ediyorum. Müsakkafat 
Vergisi hakkındaki 14 Haziran 1326 tarihli Kanunun 
dördüncü maddesinin sekizinci fıkrasının ilgasına dair 
kanuna rey veren azanın adedi (136) dır. Kanun ikinci 
defa reye vaz edildiği için muamele tamamdır. (133) 
kabul, (3) müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun (133) 
rey ile kabul edilmiştir. Ruznamemizin diğer numa-
ralarındaki lâyihalar bugün tab ve tevzi edilmiştir. 
Tensip buyurursanız şimdi müzakere ederiz, tensip 
buyurursanız gelecek celseye talik ederiz. (Gelecek 
celseye sesleri) 

Perşembe günü saat ondörtte içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15.5Öİ 
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Müsakkafat Vergisi Hakkındaki 14 Haziran 1326 Tarihli Kanunun Dördüncü Maddesinin Sekizinci Fık
rasının İlgasına Dair Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

^ (Kabul Edilmiştir.) 

ADANA 
tsmail Safa B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B, 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 136 
Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

0 
3 

Reye iştirak etmeyenler : 150 
Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

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

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKtR 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Redir R 

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

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

— 29 — 
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NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RtZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M.) 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 1 
Süleyman Sudi B. (M.) 1 

BİGA 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. (M.) 

I SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

StVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

| Mahmut B. 

1 ŞARKİ KARAHİSAR 
1 İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

1 Hasan B. 

[Müstenkifler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

1 BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah Â.) 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 

CEBELİBEREKET 
ihsan B. (V.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B JL U a U L JJ» 1 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Gavit B. 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 

1 ERZURUM 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

Etmeyenler] 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
ibrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (istik Mah. 
Â.) 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ah Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhittin B. (M.) 

GİRESUN | 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

1 Rahmi B. 
1 Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

1 İbrahim B. 
ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

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

HAKKÂRİ 
1 Asâf B. (I. A.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 

30 — 
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Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah. Müd. U.) 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. (M.) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik tsmaü B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. (M.) 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik Mah. 
R) 

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

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

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

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. (M.) 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

StİRD 
Mahmut B. (M.) 

»w n 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Rasim B. (1. Â.) 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHtSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 




