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3 — Müzakere edilen maddeler 48 
1 — Harita umum müdürlüğü 1931 senesi büt

çesinde 17 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/221, Millî Müdafaa vekâletile Umum jan
darma kumandanlığı 1931 senesi bütçelerinde 
32 121 liralık münakale yapılması hakkında 1/227, 
Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/238, 
Başvekâlet ve Şûrayi devlet 1931 senesi bütçele
rinde 3 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/242, Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
3 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/256, 
Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz bütçesin
de 230 700 liralık münakale yapılması hakkında 
1/258 ve bazı devairin 1931 senesi bütçelerinde 
606 645 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/260 numaralı kanun lâyihalarile idare heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1931 senesi bütçesine 325 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/28 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 49,66 

2 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 
inci maddesinin tadiline dair 1/239 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası 51 

3 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idare
sinin 1931 senesi bütçe kanununun 3 üncü ve 4 
üncü maddelerinin tefsiri hakkında 3/134 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni maz
batası 52 

4 — Aydın mebusu Fuat gahin Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda 3/114 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 

Sayfa 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası 52 

5 — Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/48 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 52 

6 — Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/89 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 52 

7 — Çankırı mebusu Talât Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/102 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 52 

8 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/117 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 52 

9 —- Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/96 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki-
lâtf esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası 52 

10 — Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/90 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası 52 

11 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/91 numaralı 
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Sayfa 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 52 

12 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/46 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâ
tı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası 52 

13 — Konya mebusu Sırrı Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/54 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 52 

14 — Kütahya mebusu Memet Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/116 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 54 

15 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/7 numa-

Sayfa 
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası 54 

16 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/92 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtr 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası 54 

17 — Siirt mebusu mahmut Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/9!) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası 54 

18 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları 
hakkındaki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline 
dair 1/245 numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası 55 

19 — Devlet tarafından idare olunan inhisar 
memurları hakkında 1/259 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası 55 

1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 
Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak İstanbul da- ! zakereden sonra verilen takrirlerle birlikte encümene 

rülfünumı 1931 senesi bütçesine merbut (C) cetve- | t e v d i v e c u m a r t e s i günü toplanılmak üzere inikada ni-
linde tadilât icrasile ihtiyat zabitleri ve askerî memur- I hayet verildi. 
lan hakkındaki kanunun yedinci maddesinin tadiline mü- | 
tedair lâyihalar müzakere ve kabul olundu. I j>ejs vekili 

Devlet tarafından idare olunan inhisar idareleri me- j 
mıırları hakkındaki kanun lâyihası dahi bir müddet mü- I //asan 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziı/a Gevher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereli r 
1 — Harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan 

meskenler hakkında yapılacak muameleye dair Başvekâ
let tezkeresi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci mad
desinin tefsiri hakkında Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

B Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saa t i : 14,5 

Reis — h'efet li. 

Kâtipler: Acul Doğan li. ( YOZGAT ), Ziı/a Gevher li. ( Ç A N A K K A L E 

Reis — (."else aeihıııştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

Reis — Ruznamenin bir mımarasmdaki müna- |ka le kanununu müzakereye haşlryoruz. 

- 48 -
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/ -— Harita ıırmını müdürlüğü 1.9'U sinesi bili
cisinde 11 ~n;o liralık münakale ı/apıhnası hak
lında 1/2:11, Millî Müdafaa vckâlctilc l'mum jan
darma kumıindanlnjı /.'AV/ sinisi bület İtrindi 
32 121 liralık münakale jiapılması hakkında l/22î\ 
Millî Müdafaa vekâleti 11)31 senesi bütçesinde 
:'> 000 liralık münakalı jiapılması hakkında 1/23S. 
Haşvıkâlti ve Şûrtu/i derlet UJ.11 senesi bilicile
rinde 3 300 liralık münakale jiapılması hakkında 
1/212. Nafıa vıkaleli U)31 seni si bület sinde 3 000 
liralı!,- münakale jiapılması hakkında 1/236, Millî 
Müdafaa v< kilitli 1931 senesi diniz bület sinde 
230 700 liralık münakale ı/apdıuası hakkında 1/23H 
i'c bazı drrairin 11)31 senesi bütçeli rinde 606 643 
liralık münakale jiapılması hakkında 1/260 nu
maralı kanun lâıphalurilc İdare h<iplinin. Ilüjiüh 
Millet Meclisi 11)31 sinesi bütçesine 32.'> 000 lira
lık tahsisat konulmasına dair 2/28 numaralı kavun 
teklifi re Ilülee encümeni mazbatası fi I 

Reis — Hey ot i mııumiyesi hakkimi;) KÖZ istiyeıı 
var mı .' Maddelere geçilmesini kabul edenler . . 
E tmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 senesi bütçesinde münaka le yapılmasına 
dair k a n u n 

UMUM J A N D A R M A K U M A N D A N L I Ğ I 
F . Tenzil 

410 Hastalanan ve yara lanan efrat ve 
hayvanların ve müsademede ya
ralanan zabitlerin tedavi masraf
ları ve levazımı sıhhiye bedeli 32 121 

Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

N A F I A V E K Â L E T İ 
F. Tenzil 

MADDE 1 — 1931 senesi bütçesinin merbut cet 
velde yazılı fasılları arasında 878 466 liralık mü 
nakale yapılmışt ır . 

C K T Y E L 

B A Ş V E K Â L E T 

601 fhaleteıı ve emaneten yapılacak 
inşaat masarifi 3 000 

Reis — -Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MİLLÎ M Ü D A F A A V E K Â L E T İ 
(Kara kısmı) 

F . " Tenzil 
705 Staj için ecnebi memleketlere gön

derilecek zabitan ve memurin ile 
dahilde lisan tahsil ettirilecekle
rin tahsisatı , tahsil, yol ve tedavi 

masraf lar ı 5 000 
Reis — Kabul edenler . . . P]tmiyenler . . . Kabul 

edilmişti r. 

Müstahdemler ücreti 
Tenzil 
3 800 

F. 
87 Aza hakkı huzuru 

Reis — Kabul e d e n l e r . . . Ktmiyenler 
olunmuştur . 

M A L İ Y E VKKALKTİ 
F. 

J80 Deminba.ş 
Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler 

edilmiştir. 
F. 

189 Kıymetli evrak ve levazım be
delde tabı masrafı 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 

Tenzil 
3 500 

. . Kabul 

Tenzil 
3 000 

. . Kabu 

Tenzil 

Kabul edenler Ktmiyenler . . . Kabul 

Muvakkat tazminat 
Tenzil 
4 000 

Etmivenler . . . Kabul 

l'euzıl 
(i 300 
. Kabul 

D Ü Y F N F F M I M İ Y K 
F . 

241 Mürettebatı seneviye ve meclis 
masarifi umıımiyesinden Tür

le iyeye ait hisse 
Reis — Kaimi edenler . . . Ktmiyenler 

edilmiştir. 

[1] 8!) numaralı matbua zabtın sonuna » 
buttur. 

MİLLÎ MÜDAFAA V K K Â L E T İ 
(Deniz kısmı) 

F. 
756 

Reis 
edil m ist 

F. 
757 

Reis — Kabul edenleı 
edilmiştir. 

F . 
758 Temsil tahsisatı ve akça farkı 

Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler 
edilmişti)-. 

F. 
768 Deniz efrat ve talebelerinin iaşe 

masrafı veya bedeli, hayvan yem 
bedeli 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
13 945 ! edilmişti)'. 

F. 
770 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimiye masrafı 
Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler 

edilmiştir. 
F . 

771 Levazımı müteferrika, devri çark 74 400 
Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul 

Kabul edilmiştir. 
| *\ Tenzil 

778 Kcnebi mütehassısları 5 000 
Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Kabul 

eıızıl 

569 700 

Tenzil 

80 800 
. Kabul 

52 000 
. . Kabul 

Tenzil 
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F . Tenzil 

781 Tenvir ve teshin 4 400 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

H A R İ T A l İM TA! MÜDÜRLÜĞÜ 

F. Tınız i I 
826 Tenvir ve teshin 1 960 

Reis — Kabul edenler . . . L tmiyenler . . . Kabul 
edilmişi ir. 

F. Tenzil 
882 Hayvan yem bedeli, mahrukat 2 540 

Reis — Kabul edenler . . . L tmiyen le r . . . Kabul 
edilmiştir. 

F . Tenzil 
835 Nakliyat 4 000 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. Tenzil 
840 Lcnebi memleketlere gönderilecek 

zabitler harcırahı 1 000 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. Tenzil 

842 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek zabitan harcırah, tahsi

sat ve mektep masrafları 8 000 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Ka'bul 

edilmiştir. 

BÜYÜK M İ L L E T MLCLÎSİ 
F. Zam 
6 Mefruşat 85 000 

Reis — Kabul edenler . . . Kim iyen ler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. Zam 
17 İnşaat ve tamirat 240 000 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

DİVANI MV11 A S L B A T 

F. Zam 
55 Teshin 3 000 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Ka'bul 
edilmiştir. 

B A Ş V L K Â L L T 
F. Zam 
76 Teshin 150 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Ka'bul 
edilmiştir. 

F. ' Zam 
500 
Kabul 

Zam 
850 
Kabul 

78 Tamir 
Reis — Kabul e d e n l e r . . . Ltmiyenler 

edilmiştir. 
F . 
88 ]\levadı iptidaiyi' 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler 
edil m ist ii'. 

F . Zam 
84 Tahsisatı mesture 150 000 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ŞÜRAVİ D E V L E T 
F. Zam 

105 Tenvir, teshin 1 300 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabrtl 

edilmiştir. 
F . Zam 

108 Harcırah 700 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MALİVL V L K Â L E T İ 
F . Zam 

177 Tenvir, teshin, kırtasiye 8 945 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. Zam 

181 Kırtasiye 1 500 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F . Zam 

188 Bedeli icar 8 500 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. Zam 

205 Millî saraylar masarifi umumiyesi 14 700 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F . Zam 

206 Masarifi gayrinıellıuza 80 000 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

N A F I A VE KALKTI 
F . Zam 

596 Memurlar harcırahı 8000 
Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MİLLÎ M Ü D A F A A V L K Â L L T İ 
(Kara kısmı) 

F. Zam 
697 T ay inat, mahrukat 25 000 

Reis —- Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. Zam 
700 Lcza ve malzemei baytariye 7 121 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. Zam 
710 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi mem

leketlere gönderilecek zabit ve me
mur lar harcırahı 5 000 

Reis — Kabul edenler . . . Ltmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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MİLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ 

(Deniz kısmı) 
F. 

4ÎKM932 C : 4 
edilmiştir. 

HARİTA lTMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

755 Maaşatı umumiye, 912 ıuımaralı 
kanunun 12 inci maddesi muci
bince verilecek tekaüt ikramiyesi 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F . 
760 Mefruşat ve demirbaş 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F. 
762 Müteferrika 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F. 
764 Defatir ve evrakı matbua 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F . 
765 Harcırah 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F . 
766 Mükâleme bedeli 

'Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F . 
767 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F. 

773 Nakliyat 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F. 

777 İnşaat ve tamirat 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F. 

779 Ecnebi memleketlere memuren 
gönderilecek zabitan ve memu

rin harcırahları 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F. 

780 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F. 

782 İşletme ve amele ücretleri 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F. 

785 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 

ettirilecek malûlin masrafı 
Reis — Kabul edenler . . . Etmivenler . 

Zam 

192 400 
. . Kabul 

Zam 
1 000 

. . Kabul 

Zam 
1 000 

. . Kabul 

Zam 
1 500 

. . Kabul 

Zam 
17 000 

. . Kabul 

Zam 
500 

. . Kabul 

Zam 

500 
. . Kabul 

Zam 
3 000 

. . Kabul 

Zam 
5 000 

. . Kabud 

Zam 

3 600 
.. Kabul 

Zam 
1 500 

. . Kaimi 

Zam 
3 200 

. . Kabul 

Zam 

500 
. Kabul 

F. Zam 
827 Müteferrika 650 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. ' Zam 
829 Harcırah 3 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F . , Zam 
836 Makine, alât ve edevat demirbaş 

eşya ve levazımının mubayaa ve 
tamir bedelleri 13 350 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. ' Zam 
838 İşletme 500 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler*. . . Kabul 
edilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına Ma
liye vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımuıniyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 
inci maddesinin tadiline dair 1/239 numaralı kamın 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası fil 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir ) 
— Efendim , mevzubahs olan askerî memurlar 
hakkındaki kanunun ikinci maddesinin birinci 
fıkrasının tayymı Hükümet talep etmişti. Millî 
Müdafaa encümeni vaziyeti tefsir etmiş ve huzuru 
âlinize de tefsir şeklinde gelmiştir. Bu tefsiri 
kabul buyurduğunuz takdirde kaybolacak bir
takım hakkı müktesepler vardır. Terfi etmiş za-
bitan ve buna müteferri haklar vardır. Müsaade 
buyurursanız bu meselenin tekrar tetkik edilmek 
üzere Millî Müdafaa encümenine iadesini istirham 
edeceğim. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat) — Bunun bütçe 
ile alâkası yok mudur 1 

Millî Müdafaa encümeni namına İhsan Paşa 
( Giresun ) — Efendim, encümen Vekil Beyefen
dinin fikrini muvafık görüyor. Müsaade ederseniz 
encümene alalım. 

tur. 
flj 85 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
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Reis — Millî Müdafaa encümenine iade ede
ceğiz. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Kütçe encümeni
ne de gitmelidir . 

Reis — M. M. Encümeninden sonra Bütçe en
cümenine gitmesini kabul edenler... Rtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Reis Bey, lâyihanın alacağı şekle 
göre Bütçe encümenine gelip gelmemesi teayyün 
eder. Şimdilik bu tefsire ve kanunun şekline göre, 
masrafa taa l lûk eden bir vaziyet olmadığından 
encümenimizi a l âkada r edecek bir sebep yoktur . 
Eğer Millî Müdafaa encümeninde masrafın teza-
yüt veya t enakusunu mucip bir şekil tahassul 
ederse o zaman biz encümene isteriz. Şimdilik 
lüzum yoktur . 

3 — îspiıio ve ispirtolu içkiler inhisarı idare
sinin 1931 senesi bütçe kanununun 3 üncü ve 4 
üncü maddelerinin tefsiri hakkında 3/134 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi re Bütçe encümeni maz
batası [1] 

Reis — Söz istiyen yoktur . Mazbatayı kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Bazı arkadaşların teşriî masuniyetlerinin refi 
hakkında mazbata lar vardır . Okuyacağız. 

•/ — Aydtn mebusu Fuat Şahin Beyin teşriî ma
sun illetinin kalUırılması hakkında 3/114 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası [2] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler 
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

Ki miven-

:'> —•- Bilecik mebusu Hayrettin Bı yin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/48 numaralı 
Başvekâlet^ tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
cnciiincnlcrinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası f 3 I 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . i lmiyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

6 --- Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşriî •masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/89 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazba
tası [4] 

Reis — Mazbatayı kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

edenler Rtmiven-

'î —- (Jauktrı mebusu Talât Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması keıhkında 3/10:1 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye < n-

[1,2,3,4] 87, 74, 80, 76 numaralı matbualar zap
tın sonuna merbuttur. 

eümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazba
tası [I] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Rtmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Münakale kanunu için rey vermiyen zevat var 
mt efendini? (Hayır sisleri). Rey toplama ınuame-
1 es i bitmiştir. 

<S —• Krzurum mı busu Asım Beyin teşriî masu-
niyı tinin kaldırılması hakkınela 3/117 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliyi vı Teşkilâtı ısasijp-
encümenlerinden mürekkep Muhtılil encümen maz
batası [2] 

Reis — Kabul edenler . . . Rtmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

9 — Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/96 nu
maralı Beeşvekâlet tezkeresi vı Adliye ve Teşkilâtı 
esasiyi encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası [3İ 

e<l 
Reis — Kabul edenler . . . Rtmiyenler . . . Kabul 

ılmistir . 

.10 — Kayseri m<busu S a il Azmi Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/90 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi re Adliye ve Teşkilâtı 
esasi ip' encümenlerinden mürekkep Muhtılil encü
men mazbatası fil 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

:// •— Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması halkında 3/91 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası ['>[ 

Reis — Kabul edenler . . . Rtmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

12 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin teş
riî masuniyet inin kalehrılmasi hakkında 3/46 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilatı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası [fil 

Reis — Kabul edenler . . . Rtmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

13 -— Koniyi mebusu Sırrı Bı yin teşriî masuni
yetinin kaldırılması lıukktndu 3/~>i numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliyi ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden -mürekkep Muhtelit encümen maz
batası [7 1 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bir
çok arkadaşlarımızın isimlerinin şu veya bu 

[1,2.3,4,5,6,7] 81, 72, 77, 79, 89, 73, 78 numaralı 
matbualar zaptın sonuna merbuttur. 
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küçük sebeplerle resmî ceridelerle, gazetelerle 
efkârı umumiyeye neşrini bais olacak bir mesele 
karşısında kaldık. Onun için bendeniz Muhtelit 
encümenden sureti mahsusada bir şey sormak 
lüzumunu gördüm. Bendenizin kanaatimce bir 
arkadaşın gerek mebus olmazdan evvel ve gerek 
olduktan sonra bir cürüm ika etmesi ihtimali 
vardır. Bu bazen çok meşru bir sebebe binaen 
olabilir. Fakat mücrim mebustur diye bu hu
susta müddei umumilikten gelen takibat talepleri 
devre sonuna kadar bırakılıyor. 336 senesinden 
beri mebustur diye bazı arkadaşların aleyhindeki 
davalar 12 senedir duruyor. Biz ki millet vic
danını, millet tefekküratını temsil ediyoruz. 
Bu mesele hakkında teşkilâtı esasiye kanunu gayet 
sarihtir, şu veya bu cürümleri yaparsa mahke
meye tevdi etmekle mükellefiz. Muhtelit encümen 
bir teamül tutmuştur, mütemadiyen devre so
nuna talik ediyor. Arkadaşların berat etme
leri melhuz olan bir meselede 4 sene daha 
maznun olarak devre nihayetini beklemeleri 
doğru mudur? Bunlar nazarı dikkate alınmak
sızın mebustur diye Ahmet veya Mehmedin hak
kını devre sonuna kadar tehir ediyoruz. Ben 
kendi hesabıma Muhtelit encümenin şimdiye kadar 
takip ettiği formülün ııizamnamei dahiliye çok 
muhalif olduğunu arzedeceğim. Nizamnamei da
hilî diyor ki, isnat olunan memnu fiil yukarıda 
zikredilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 
ihzarı encümen takibat vo muhakemenin devre so
nuna taliki hakkında bir mazbata tanzim ve 
kezalik Muhtelit encümene takdim eder. Muhtelit 
encümen bu bapta ikinci bir karar ittihaz eder. 
Yani bu karar müsbet veya menfi olur. O mebus 
isterse îhzarî, Muhtelit encümenlerde ve Heyeti 
umumiyede kendini müdafaa eder. Yahut bir 
•arkadaşa ettiril'. Heyeti umumiye de bu hususta 
kararını verir. Bizim vereceğimiz kararın mu
hakkak Muhtelit encümen kararının aynı olması 
•lâzım gelmez. 

Af finizi rica ederek bir şey soracağım: Bir 
mebusun masuniyeti tesmiyesin in refedilmesi ta
lebinin hikmeti ne dir? Bu kürsüden söyl iveceği 
sözden dolayı ancak vicdanına karşı mesul olan 
bir mebusun şu veya bu menfaatlara dokunması 
aıoktasından harekâtının tahdidi imkanı vardır. 
Eğer bu şekilde kendisine mebusluk vazifesinin 
ifasına imkân bırakmamak maksadına müsteni
den bir suç isnat edilirse o zaman bunu şimdilik 
talik ediyoruz . demelidir. Niçin her suça ait ta
kibat devre sonuna, dört sene sonraya kalıyor. 
Anlamıyorum. Yukarıda arzettiğim şekildeki mah
zurun kalkacağı bir devreye de talik edilebilir. 
Eğer bir mebus mahkemeye tevdi edilir ve mah
kûm olursa bu mahkûmiyet kararının tatbikatı 
hakkında da ahkâmı hususiyemiz vardır. Bilhassa 
'demokratik bir idarenin demokrat mebusları 
vatandaşlardan fazla imtiyaz almamak ve isteme
mek mevkiindedir. Bu noktai nazardandır ki ben
deniz Muhtelit encümenin bundan sonraki takip 

edeceği hettı hareketin her hangi bir suçtan do
layı mebus arkadaşların mahkemeye gitmesi şek
linde olması lüzumuna kaniim. 

Şurada işittiğimiz bir mesele. ( Evamir ve 
tenbihatı sıhhiyeye muhalif hareket ) ismini bil
miyorum. ( Çocuğunu sinemaya götürmüş sesleri) 
Bu arkadaş bu suçtan 4 sene maznundur. Niçin, 
neden"? Bilmem her hangi bir adama bir tokat vur
muş. Vurduğu ne ile sabit. Bunların mahkemede 
halli lâzımdır. Binaenaleyh bendenizce teşkilâtı 
esasiyenin tasrih ettiği mesailden maada, hakkında 
takibat istenilen mebuslar için bunun devre sonu-
ııa taliki doğru değildir. 

Demokrat bir vatandaştan hiç bir gûna farkb 
bir imtiyazımız bulunmadığı ve ancak esbabı mu
cibe bulunduğu zamanda talik etmek kararını ver
mek yolunda zannederim ki yeni bir hattı hareket 
takip etmek lâzımğelir. ( Teşkilâtı esasiye.yi değiştir 
sesleri). Efendim; arzediyorum. Teşkilâtı esasiyi7 

kanununu aynen söylüyorum, Teşkilâtı esasiye ka
nununda şu şu şu cürümlerde verilecek kararır 
mecburî olduğunu söylüyor. Teşkilâtı esasiye ka
nununda memnuiyet yoktur. Binaenaleyh Meclisi 
takyit ediyor. Bir mebus dolandırıcı mıdır, hain 
vatan mıdır, müflis raidir? Kanun; bu takdird' 
vereceğiniz karar kendisini behemehal mahkemeyi 
sevketmektir diyor. Bundan maada mesailde Mec
lisin hakkı hiyarı vardır. Bu mütaleatım ne teşki 
lâtı esasiyeye ve ne de Dahilî nizamnameye müna 
fidir. Muhtelit encümenden izahat istiyorum. 

Encümen namına Hakkı Tank B. (Giresun) — 
Efendim, Refik Şevket B. arkadaşım şimdi söyle 
diği sözleri Teşkilâtı esasiye encümeninin ve Muh 
t el i t encümenin mazbataları okunmıya başladığ 
ilk zamanda söylemiş olsaydı daha muvafık olurdı 
diye düşünülür. Şimdi Refik Şevket B. bunda 
Muhtelit encümen şu veya bu şekil ve surette kara. 
ittihaz etmelidir gibi adeta kendisine bir ihta: 
tevcih eder mevkidedir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Encümene mi 
tabiî. 

Hakkı Tank B. ( Devamla ) — Bunu hakkıdı 
diye kabul edebiliriz, fakat . . . . mazbatalar oku 
ııup geçtiği için şu noktadan zannediyorum k 
biraz geç kalmış oluyorlar. Evvelâ buynruyorla 
ki teşkilâtı esasiye kanunu gayet sarihtir. Ş 
veya bu maddelere temaseden noktalarda ene1" 
men behemehal teşriî masuniyetin kaldırılma: 
hakkında bir karar ittihaz eder. Asla Meclise, n 
teşkilâtı esasiye kanunumuzda ve ne de d 
hilî nizamnamemizde böyle bir meeburiy. 
tahmil eden madde yoktur. Bilakis bu işî 
ret ettikleri noktada hakikaten öyle bir c 
nayet, meşhut cürüm irtikâp dahi edilmiş olss 
böyle bir isnattan hakikaten haberdar oksa bil 
Meclisin öyle bir anı, memleket işlerinde öyle b 
fevkalâdelik mevzubahs olabilir ki madde o takdi 
de o salâhiyettar makama, bu mebusun isticvabıı 
tehir etmek salâhiyetini de vermiştir. Bir kere d 
hilî nizamname bu salâhiyeti muhafaza etmekle b 
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ra'ber, teşkilâtı esasiye maddelerinin haricinde ka
lan bir töhmet karşısında su veya bu şekil ve surette 
bir karar ittihaz etmek hakkını da katî olarak ken
disine veriyor. Teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci 
maddesini okuyorum: 

' 'Madde 17 — Hiç bir mebus Meclis dahilindeki 
rey ve mütalaasından ve beyanatından ve Meclis
teki rey ve mütaleasının ve beyanatının Meclis ha
ricinde irat ve izharından dolayı mesul değildir. 
(»erek intihabından evvel ve gerek sonra aleyhine 
cürüm isnat olunan bir mebusun maznunen isticva
bı veya tevkifi veyahut muhakemesinin icrası He
yeti umumiyenin kararına menuttur. Cinaî cürnıü 
meşhut bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde 
makamı aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mü
kelleftir. Bir mebusun intihabından evvel veya 
sonra aleyhine sadır olmuş cezaî bir hükmün infazı 
mebusluk müddetinin hitamına talik olunur. Meb
usluk müddeti esnasında müruru zaman cereyan 
etmez.,, 

Okuduğumuz madde teşriî masuniyetin rei'i 
hakkında müdellel mazbatanın ne zaman tanzim 
olunacağını gösterir, () halde teşriî masuniyetin 
refi lüzumunu tasrih eden bu maddenin şu ibare
sinde o iki maddenin haricinde kalan her hangi bir 
fiil için elbette teşriî masuniyetin refi hakkında 
mazbata tanzim olunacaıktır inanası çıkar. Nizam
name maddesinin ibaresinden arkadaşımız; Muhte
lit encümenin aksi bir karar verebileceği manasını 
çıkarıyorlar. Fakat Muhtelit encümen bu karar 
karşısında daima bir şekil ve surette karar ittihaz 
edegeİm iştir. Meclisin, Heyeti umumiyenin, Heyeti 
Oelilenizin mütevali tasvipleri bunu teyit etmiş 
olduğunu görüyorum. Kğer şimdi aksi noktai naza
ra istinat olunsa idi, her hangi bir mazbatanın şu 
veya bu hükmü münakaşa edilmiş olsaydı elbet 
başka bir şekil ve surette karar ittihaz etmek hak
kı kullanılabilirdi. Şimdi Refik Şevket Beyefendi
nin ortaya atmış oldukları fikir bu noktai nazarı 
ve katiyeti tazammun etmez. Ancak bunun, hari
cinde, teşkilâtı esasiye; kanununun iki maddesi 
haricinde bir suç isnat olunan mebus varsa onun 
hakkında muhayyerdir, ister lüzum görürler, is
terlerse görmezler. 'Rendenizin hatırladığım şudur 
ki; bu nizamname Meclisten geçerken Refik Şevket 
Beyefendinin noktai nazarları hilâfına müzakerat 
cereyan etmiştir. Maamatih arkadaşım arza eder
lerse yeni bir teklifle yeni bir karar alırlar. Bir ar
kadaşın teşriî masuniyetinin niçin iltizam edildiği 
malûmdur. Bir mebusun masuniyetinin refi hak
kında 'kendi talebi de kâfi değildir. Binaenaleyh1 

Muhtelit encümenin şimdiye kadar verdiği karar
ların nizamnameye uygun olduğu kanaatindeyim.! 
Maamafih arkadaşım meseleyi tefsire lâyik görü-1 
yorlarsa i>ir teklif yaparlar, biz de encümende t et-1 
kiık ederiz. I 

Refik Şevket B. (Manisa) — Mesele bence mu-1 
3İbi tefsir değildir. Bundan sonra Adliye encüme
ninde muhalefetimi yazacağım. Ben kendi hesabı
ma maznun olsam isterdim, tehir eltiğiniz öyle ar-| 
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ıkadaşlarım vardır ki, istiyorlar. 
I Reis — Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

Reis — Buyurun. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, demin-

(lenberi dikkat ediyorum; bütün mazbatalarda 
( masuniyetin refi devre sonuna talik edilmiştir ) 
deniyor. Hal İnik i teşkilâtı esasiye .kanununun buna 
tlair maddesi (mebusluğun sonuna kadar talik 
olunur) der. Mazbataların da böyle yazılması icap 
eder. 

Encümen namına Hakkı Tank B. (Giresun) — 
180 inci maddedeki ibare şudur: 

(Madde 180 — Bir mebusa teşkilâtı esasiye ka
nununun 13 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs 
olan memnu fiillerden biri isnat olunur ve ihzarı 
encümen tetkikat neticesinde buna kanaat hasıl 
ederse teşriî masuniyetinin refi lüzumuna dair mü
dellel bir ima/bata tanzim ve Muhtelit encümene 
takdim eder. Eğer isnat olunan memnufiil yukarı-

| da zikredilen maddelerde sayılan nevilerden değiıV 
se ihzjırî encümen takibat ve muhakemenin devre 
sonuna taliki hakkında bir mazbata tanzim edm\) 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Teşkilâtı esasiye 
kanununun sarahati varken nizamnameler durur. 

/ / - - Kütahya mebusu Memel Hey in teşriî ma-
\ suni ye linin kaldırılması hah kında 3/116 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye re Teşkilâtı esasiye 
\ encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası [ 1] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler... Mmiyenler.... 
I Kabul edilmiştir. 

I /•'*> — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî 
I masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/7 numarah 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz-

I balası [2] 
Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler,., 

Mazbata kabul edilmiştir. 

16 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin Teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/92 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden, mürekkep Muhtelit'encü
men mazbatası [3] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler.., 
Mazbata kabul edilmiştir. 

17 — Siirt, mebusu Mahmut Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/99 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 

\ encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası f 4 J 

[ 1,2,3,4J 7"), 70, 71, 82 numaralı matbua zabtın 
I sununa merbuttur. 
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Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... 

Mazbata kabul edilmiştir. 

18 — ihtiyat zabitleri ve askerî memurları hak
kındaki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline 
dair 1/245 numaralı kanun'lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası Fil 

Reis Heveti umunıiyesi hakkında söz ist iyen 
var mı < 

Maddelere <jecilmesini kabul edenler . . . Ktnü
veni er Kabul edilmiştir. 

İhtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 numaralı kanunun 23 üncü mad

desindeki (H) fıkrasının tadili
ne dair kanun 

MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve askerî memurları, kanununun 23 üncü maddesi
nin (H) fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir: 

« (H) - 1632 numaralı a siken ceza kanununun 
32 inci maddesi mucibince haklarında ihraç cezası 
hükmolunanlar. » 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 
herdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenleı 
edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mute-

Kabııl 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya I 
İcra Vekilleri Heyeti /memurdur. j 

Rejs — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul j 
edilmiştir. J 

Birinci müzakeresi hitam bulmuştur. i 

19 — Devlet tarafından idare olunan inhisar me
murları hakkında 1/2:19 numaralı kanun lâyihası re, 
Bütçe encümeni mazbatası F2İ \ 

Reis — Bu lâyiha encümene «•itmişti. Encü-
men mütaleasını arzediyor ve müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ediyor. i 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Kim istiyor 
kim ? * i 

Reis — Encümen istiyor. | 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bir 

kanunun müstaceliyetle müzakeresi talebi heyeti 
umumiyesini reye vazetmeden evvel tahriren olur. 
Bunun için zatı âlinizin reye vazettiğiniz müsta
celiyet teklifi nizamname dahilinde değildir. | 

Reis — Bendeniz encümenin talebini arzediyo-
Tum. Kabul edip etmemek Heyeti Celileye aittir. \ 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Makamı Riya
set nizamname haricindeki bir teklifi reye arze-
demez. Müstaceliyet teklifi heyeti umumiyesi 
reye konmadan evvel olur. i 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Hem de tali-' 

[L-] <s> .̂ tftf numaralı matbua zal.dın sonuna 
merbut t ur. i 

riren olur. ( Handeler ) 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Ve tahriren ol

malıdır. 
Devlet tarafından idare olunan inhisarlar me

mur ve müstahdemlerinden vazifelerinden 
ayrılanlara verilecek tazminata dair kanun 
MADDE 1 — Devlet tarafından idare olunan 

inhisarların daimî memur ve müstahdemlerinden 
teşkilâtın değiştirilmesi veya darlaştırılması dola-
yısile açıkta kalacaklarla her ne sebeple olursa 
olsun işbu kanun mucibince tazminat verilir ve 
bunların idarelerle alâkaları kesilir. 

Bu kanunun meriyet tarihinden evvel vazife
sinden çıkarılmış veya 1 haziran 1931 tarihinden 
sonra bu idarelere tayin edilmiş olan memur ve 
müstahdemlerden açıkta kalacaklarla sui halinden 
dolayı açığa çıkarılacaklara tazminat verilmez. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Yazalım efen
dim. Bazı kısımlar burada yoktur. 

Reis — Buyurun, yazınız. 
Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim, evvelki 

gün Heyeti Celilenizce tasvip kılman ve nazarı 
itibara alınan takrirden sonra meddenin aldığı şekil 
budur. .Orada bendeniz arzetmiştim ki tazminat 
verilirken kadro dolayısile açıkta kalanlarla ken
dilerinin beceriksizliklerine ve kabiliyetsizliklerine 
bakılarak açığa bırakılanları bir hükme tâbi tut
mak doğru olamaz. Encümen yeni «-etirdiği bu 
maddede ahkâmı aynın muhafaza ediyor. Bende
niz encümenin müzakerelerinde hazır bulundum, 
orada esas itibarile arzettiğim noktai nazarın ak
sine hiç bir fikir dermeyan eden olmadı; yalnız 
ileri sürülen fikir şu idi: tatbikatta bunun imkânı 
yoktur, tatbikatta yine sui istimallere mahal ver
miş oluruz, dediler. Bittabi bu, beni tatmin eden 
bir cevap değildir. Yalnız şunu encümenden veya 
vekâletten, anlamak istiyorum ; Yalnız beceriksiz
likleri ve kabil iv etsizi i k 1 eri nazarı itibara alına
rak açıkta kalacak memurların vaziyetlerde, kad
ro dolayısile açıkta kalacak memurlar birbirinden 
güç ayrılacaktır. Her ne suretle olursa olsun va
zifelerine nihayet verilecektir. Acaba kanunun bu 
maddesini nasıl tatbik edecekler? Bunu anlamak 
istiyorum. Bu kabiliyetsizdir, acizdir, binaenaleyh 
işimize gelmez, işine nihayet verilsin ve kendisine 
JO - 15 günlük bir para verelim de kaydini silelim, 
diyeceğimiz memur olabilir. Bir kadro yapılıyor. 
hizmetler birleştiriliyor, bir kaç kişinin açıkta kal
ması tabiidir. O halde vekâlet kanunun bu 
maddesini aldıktan sonra belki bu kanunun da 
matufunaleyhi kanunlar ve maddeler vardır. O 
kanunların buna benzer maddelerini ele aldıktan 
sonra nasıl hareket edecektir? Nasıl etrafta hiç. 
bir şüphe bırakmaksızın, hakikaten bu kadro tas
fiyesi neticesi olarak işinden çıkarılıyor kanaatini 
teyit edecek surette bir hareket ihtiyar edecektir. 
Böyle bir idare ki bu idarede bu âcizdir, kendisine 
yarım maaş tazminat vererek işten çıkarmak müm
kündür. Öyle bir idarede bu şekilde tetkik imkânı 
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yoktur. Encümende bu kanunun müzakeresinde 
hazır bulunduğum zaman - belki öyle dememişler
di - bende bıraktığı intiba bu olmuştur. O halde 
korkarım ki bu kabil maddelerin tatbikında yine 
yeni yeni sızıltılar, şikâyetler meydana gelmiş ol
sun. Ihımın için bendeniz derim ki bu madde
nin içinden (her ne sureUe olursa olsun vazifesine 
nihayet verilecekler) fıkrası tayyolunmalıdır . Yal
nız (kadro dolayısile açıkta kalanlar) fıkrasr kalma
lıdır. Bendenizin fikrim budur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Küçümenden bir 
şey soracağım efendini. Burada memur ve müs
tahdem tabiri vardır . (Kürsüye, kürsüye sesleri). 
Halbuki bu tazminat kanununun vazma saikı asli, 
bunların memur addedilmeyip müstahdem addo
lunmaları ve memurlar gibi hukuka malik olmama
larıdır . Binaenaleyh memur ve müstahdem denil
diği takdirde acaba bir iltibas olmaz mı? 

Mükerrem B. (İsparta) — Şimdi tefsir çıktı. 
Refik Şevket B. (Devamla) — İzahat verirler

se1 zannederim ki tenevvür ederiz. 
Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-

im B. (Konya) — Efendim, evvelâ Refik Şevket 
Beyefendinin sualine arzı cevap edeyim. Demin 
Heyeti Celileniz bir tefsir kararı kabul buyurdu. 
Onda tnevzubahs olan şey memur ve müstahdem 
1abiri idi. F a k a t o kimi, ispirto inhisarı hakkında 
idi. Bu idarelerin iki nevi müstahdemleri vardır . 
Bir kışını daimî kadrolar ında dahi ldir ve orada 
t esi) i t edilen ücretleri alırlar, diğer bir kısım müs
tahdemler de idarelerin nıütedavil sermayelerin
den ücretlerini alırlar. Bu idarelerde ötedenberi 
teamül halinde memur ve müstahdem tabirleri 
ku l lan ı lmaktadı r . Memurdan kasdet t ik ler i mana, 
daimî kadrolar ında dahil müstahdemlerdir . Hat
ta onların ücret ler ine maaş derler. Müstahdem 
tabiri de doğrudan doğruya nıütedavil sermayeden 
ücret alanlara inhisar (»diyor. Hakikatte bunların 
gerek memurlar ı gerek müstahdemleri ister daimî 
kadro la rdan ücret alsınlar, ister nıütedavil serma
yeden ücret alsınlar müstahdem mahiyet indedirler. 
Ancak bu idareler hakkındaki mevzuata hatta in
hisar lar kanununa dahi hu tabi r ler girdiği içindir 
ki bu tabir ler ötedenberi kul lanı lagelmektedir . 
O itibarla encümeniniz de bu tabiri muhafaza et
miştir. Eakat demin kahul buyurduğunuz tefsir 
ka ra r ı mucibince buradaki memur taıbirinden mak
sat bundan ibaret t i r . Yani. daimî kadro lardan üc
ret a lanlardır . 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde ona göre 
tadil edelim. 

Kemal Zaim B. (Devamla) — O zaman diğer 
kanunlar ın hepsini tadil etmek lâzııngelir. Bu ta
dili yapmaktansa şimdilik bunu muhafaza ett ik. 
İ ler ide idarelerin kanunu yapıldığı zaman ıslah 
edilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu ka
nunun birinci maddesinin birinci fıkrasında bakı
nız ne b u y u r u h n u ş : (Devlet ta raf ından idare olu
nan inhisarların daimî memur ve müs tahdemler i ) . 
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Şimdi kabul ettiğiniz bir tefsirden sonra bu me
mur kelimesinden maksad ımız ' budur diye istisna 
ederek memur luk tan tevellüt edecek mahzuru ta
savvur buyurunuz. 

Mademki tefsiri de kabul ett ik, esbabı mııcibe-
yi de müstahdem olduğu için kabul ettik. Maruza
tımı lütfen nazarı itibara alınız. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Ehemmiyetli bir 
şey değildir efendim. Niçin kullandığımızı arzet-
tim. Sonra Hakkı Tarık Beyefendinin encümene 
taa l lûk eden beyanatına gelince: bu maddenin ne 
suret le ta tbik edileceğini Vekil Beyefendi ayrıca 
izah ederler. Yalnız idarelerin kadro tadilât ını 
ve yahu t kadrolar ının dar laş t ı r ı lması suret.ile açık
ta kalacak memurların aczinden, ekseriyetle ki
fayetsizliğinden dolayı açıkta ka lanlar arasında 
bir fark gözetmek zarurî gibi görünüyor . Encü
men de bu zarureti kabul etmiş görünüyor . Ancak 
encümende ta tb ika t hususunda çok büyük müvşkü-
lât t ahaddüs edeceği kanaat i hasıl olmuş bulunu
yor. Şu i t ibar ladır ki yalnız tü tün inhisarında 
beş bin küsur müstahdem vardır (Memur mu. müs
tahdem mi sesleri). 

.Memur müstahdem. Tasavvur buyurun bunların 
içinden kifayetsizleri ayırmak için ne kadar bir za
mana ihtiva*; vardır . Bittaıbi bir zatın kifayetsizliği 
hükmüne varmak pekte kolay olmasa gerektir . 
l 'zun te tk ika ta muhtaç bir iştir. 

Ancak tasfiye yapı ldıktan sonradı r ki, kifayet
sizliği t aayyün et t ikten sonradır ki kadrolarda ta
dilât yapılabilir . Aksi t akd i rde bu yapılmazsa ne 
olur? Bidayetle başlıyalım kadrolardan. 

Kadroların darlaşmış olması dolayısile açıkta 
kalacak bir takım memurlar olacaktır ki tazminat 
a lacaklardır . Bunlar içerisinde bir çok kifayetsiz
ler de çıkarılmış olacaktır . Diğer taraf tan kifayet
sizliğinden çıkarılmış olanlar tazminat namile bir 
şey alnıryacaklardır . İşte t a tb ika t itibarile gördü
ğümü/. müşkülâ t ı düşünerek bunları ayırmağa lü
zum görmedik. En çok bir memurun yedi sene hiz
meti olabileceğine nazaran alacağı tazminat iki ay
lık ve bir rubu aylrk olacaktır . Bu katlar cüzî bir 
meblâğ için bu kanunun daha fazla tehir edilme
sini doğru bulmadık. Onun için acele ve müstacelen 
Bütçenin te tkikına kadar yetişmesinin lâzım oldu
ğunu göz önünde tu ta rak bu iki sınıfı birbirinden 
ayırmadık. Yeni tekaüt kanunu 19.'HJ da mevkii 
meriyete girmiştir . Esasen 19-H senesinden sonra 
memur alınmamıştır . Ancak daha evvel eski müte
kait lerden memur almış bulunmaları varit olabi
lir. Eski kanuna nazaran az maaş almakta olan mü
tekai t le rden zannederim bu küçük tazminatı Heyet i 
(•etileniz esirgemiyecektir . Bu itibarla maddeyi 
bu şekilde manzum âlinize arzet t ik. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, bendeniz 
asıl Bütçe encümeninden ta tb ikat üzerinde topla
nan bu müşkül telâkkinin izahuıı rica ettim. Nasıl 
ta tbik edecekler? Bütçe encümeni mazbata muhar
riri Beyefendi buyurdular ki, kifayetsizliği anlaşı
lanlar ayrı lmışlardır . Eakat ölçüleri ne olacaktır . ' 
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Bunu anlamak istiyorum. Kifayetsizliği anlaşılan
lar ayrılacaklardır. Ondan sonra kadrolar tatbik 
olunacaktır. Ayırmak, mümkünse, benim noktai na
zarım da kabili tatbiktir. Bir idare ki, kifayetsiz
liği sebebile açıkta bıraktığı, kimseye sen şu sebep
le açıkta kaldın diyemiyor, öbür tarafta da yaptığı 
kadronun haricinde kalmış olanlara da hakikî 
kadro sebebile işinin başından ayrılacaksın kanaa
tini veremiyor. Bir veya iki maaş fazla almak bah
sinde de tereddüt ve endişe görülüyor. O halde işi
nin başından bütün bütün ayırmak veyahut o işin 
başında bütün bütün kalmak vaziyetinin hâsıl ol
masından daha ziyade mühim bir mesele tahaddüs 
etmez mi? encümende hâkim olan tereddüt ve endi
şe şudur: Buna biz eğer sen âcizsin, yarım maaş 
alaeaksın, sen kadro haricinde kaldın; bir maaş ala
caksın dersek, bu tasfiyeyi yapacak olanlar bir su
retle kadronun tadilâtına kadar alakoyabilirler. 
Bunlar da tam bir maaş almak vaziyetinden hariç 
kalmazlar. Tek bir aylık maaş meselesi için bu 
kadar tereddüt ve endişenin hüküm sürdüğü mu
hit içinde bir memuru vazifesinden bütün bütün 
çıkarmak veya alıkoymak noktası daha ziyade mü
him bir vaziyet olmaz mı ! Beceriksiz dediği me
murları vekâlet nasıl tefrik edecektir. Tazminat 
vermek mevzubahs değil. Tazminat versin, verme
sin nasıl ayıracaklar? tetkik ve tahkikle, evraka 
istinaden ayıracaksa benim dediğim kabili tatbik 
olurdu. Yok öyle değil de, indî hükümlere istinat 
edecekse daha müşkül vaziyetler hadis olur. 

Vekil Beyefendiden izah etmesini, bu kanunun 
bu maddesini nasıl tatbik edeceğini burada söyle
mesini rica ediyorum. (Doğru sesleri). 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — Maddede kadro dolayisile açığa çıka
rılacaklar vardır. Tabiî yeni kadrolar taayyün 
ettikten sonra memur adedi azalacağı için fazla 
olan memurların halile istihdamına devam edile-
miyecektir. Ondan evvel, yani kadrolar ufalıncı-
ya kadar olan devrede vazifelerini eyi göremiyen-
ler karşısında bulunuyoruz. Onları da âmiri vazi
fesini bihakkin ifa etmekten âciz gördükçe ve bu
na muttali oldukça memuriyetten çıkaracaktır. 
Bu kanunda - kabul buyurulduğu takdirde - kendi
lerine tayin edilen tazminat verilecektir. Bende
niz kanunun bu maddesinin iki fıkrasının ara
sındaki tatbik farkını bu itibarla görüyorum. 

Bir kısmına tazminat verilmezse onların ne 
olacağını Hakkı Tarık Beyefendi kendileri de söy
lediler. Benim buradaki sözüm yalnız tatbikata 
taallûk eder. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bu kanunla ne 
kadar tasarruf edeceğimizi tahmin ediyorsunuz? 

Ali Rana B. ( Devamla ) — Bu kanun tasarruf 
kanunu değildir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Yani ne tahmin 
ediyorsunuz ? 

Ali Rana B. — Bendenizin bu kanunu teklif 
ederken gördüğün faide şudur: Kadrolar küçü-
lünciye kadar vazifesini eyi göremiyenleri vazife 

başında tutmak mecburiyetinden kurtulmak. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Yani bu kadar 

müstahdemi dışarıya çıkarmaktan olan faidei 
ameliye, bütçeden tasarruf yapmak olduğuna göre 
ne kadar tahmin ediyorsunuz? 

Ali Rana B. — Şimdi de arzettiğime göre birin
ci maksadımız tasarruf değildir. Tasarrufun mikta
rını tayin etmek imkânı halen mevcut değildir. 
Bunu anlıyabilmek için vazifede bulunan memur
lardan şu kadarının dirayetsiz ve iktidarsız oldu
ğunu bilmek lâzımdır. Bu bilinince tabiidir ki 
miktar da bilinir. Şu muhakkaktır ki vazifesi ba
şında bulunup işini göremiyen adamı işinden çı
karmak idarenin işini düzeltecektir. (Bravo ses
leri ) asıl faide buradadır. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Efendim, bu inhisar
lar meselesinin merhametten doğmuş olduğunu ve 
iki yüz memurluk, Tütün inhisar memurlarının beş 
bine çıkmış bir dert olduğunu geçen celsede arzet-
tim. Fakat bu merhamet şimdi bir maraz olmuştur. 
inhisar vekâleti teşekkül ettiği gibi bu marazı gör
dü ve tasfiye için bu kanunu getirdi. Orada bir çok 
amelmandalar vardır. İnhisarlardan irat bekliyo
ruz. Bu varidatı bu efendilere tevzi edelim de büt
çenin dar zamanında onunla mı uğraşalım? Onun 
içindir ki Vekil Bey hazirandan evvel bu kanunu 
getirdiler. Takririmde bir tekaüt kısmı da vardı. 
Encümende de hazır bulundum. Bunlara en çok, 
maaşlarının nısfına kadar para verilecektir ve bu 
suretle iş tasfiye olunacaktır. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Tasfiye kanunu 
yok mudur ? 

Ahmet îhsan B. (Devamla) — Efendim, bu te
mizlemedir. Merhametten gelen belayı kaldırmak 
içindir. Merha-meten adam kayırmak bizim eskiden 
kalma bir ruhumuzdur. Bendenizin kanaatim bu 
merkezdedir: Madem ki inhisarlar vekâleti bu ma
razı gördü ve bunun için de bir kanun getirdi; bu 
odalar dolduran ve işe yaramıyan efendileri oradan 
kaldıracak ve yalnız çalışmalarına mukabil bun
lara bir miktar ikramiye verecektir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Bu işe yaramı
yan adamları ne diye doldurmuşlar? 

Ahmet îhsan B. (Devamla) — Onu bana sorma
yın. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (istan
bul) — Muhterem Ahmet ihsan Beyefendinin ten-
kitkâr sözleri işe yaramdan memurlar hakkında 
olmakla beraber bir az umumî tabirlerle geçti. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Hiç bir vakit efen
dim, asla! 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Bir sual soraca
ğım. Bu işe yaramıyan adamları kim doldurmuş, 
bunlar niye mesul olmuyor? 

Ali Rana B. (Devamla) — işe yaramaz bir ta
kım adamlar doldurulmuştur demedim, işe yaramı-
yanları vardır dedim, başka türlü bir şey ifade et
medim. 

Reis — Bir takrir vardır okunacak. 
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YÜKSEK REİSLİĞE 

Maddedeki memur kelimesinin tayymı teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Reye arzediyorum. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Efendim, bunların bir idarei daıhiliye ni
zamnameleri vardır. Bizim anlıyamıyacaermız ma
hiyette bir nizamnamedir. Evvelce kendi meclisi 
idareleri tarafından yapılmıştır. Orada (memur) 
yazılmıştır. Şimdi (memur) kelimesine (müstah
dem) diyoruz ki, bu kanun yalnız mütedavil ser
mayeden gündelik alan ücretlilere mahsustur. Di
ğerleri teşkilâta mahsustur. Arada bir iltibas çık
masın. Çünkü onlar iki nevidir. Kemal Zaim Beyin 
izah ettiği veçhile, mütedavil sermayeden gündelik 
alanlar vardır. Bir de teşkilâta tâbi olanlar vardır 
ki isimleri memurdur v« beş bin küsur kadardır. 
Biz, bunları memurin kanununun tarif ettiği me
mur olarak tanımıyoruz. (Gürültüler). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Takririmi izah 
edeceğim : şu küçük kanunun Hükümetten gelen 
esbabı mucibesini okuduktan sonra bir de Meclis 
encümenin esbabı mucibesini okudum, ikisi ara
sında tezat vardır. Esbabı mucibelerde müstahdem 
memur değildir, şudur, budur diye yazılıyor. Hatta 
bu bahsettikleri iltibası kaldırmak için birinci mad
dede Devlet tarafından idare olunan inhisarların 
daimî memur ve müstahdemleri deniyor. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Nevi şahsına 
münhasır memur. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Daimî tabiri ko
yuyorlar; bir de memur ve müstahdem diyorlar. 
Halbuki esbaıbı mucibede memur değildirler diye 
yazılıdır. Onların kendi nizamnamelerindeki me
mur kelimesinin muhafazası için burada memur ke
limesinin kalmasında ısrar ediyorlar. 

Efendim, bu kanunun bu kadar uzun müzake
resi olduktan ve onu tanzim eden Hükümet ve en
cümen bu kadar izahat verdikten sonra artık ni
zamnamelerindeki (memur) kelimesi üzerinde ilti
bas olabilir mi? Bahusus (daimî) tabiri de var
dır. Artık muvakkat amele akla gelebilir mi? 
(Amele değil sesleri) Müsaade buyurunuz. Muvak
kat olanlarla bunlar arasında bir iltibas olabilir mi? 
Müstahdemdirler, onun için tazminat alıyorlar, me
mur deyince kanunun tayin ettiği memur akla ge
lir. Onun için bendeniz takririmde ısrar ediyo
rum. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Kendi kanun
larına, nizamnamelerine göre memurdurlar. Devlet 
memuru değildirler. 

Reis — Takriri bir daha okutuyorum. 
( Refik Şevket Beyin takriri bir daha okundu) 

Reis — Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Al-
mıyanlar . . . Anlaşılmadı efendim. 

Takriri nazarı itibara alanlar lütfen ayağa 
kalksınlar. Almryanlar . . . Nazarı dikkate alınma

dı efendim. 
Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul e-

denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Hakkı 

Tarık Beyin teklifi ne oldu? 
Reis — Teklif yoktur. 

MADDE 2 — İnhisar idarelerine, teşkilât ka
nunları yapılıncıya kadar, bu kanunun meriyet ta
rihinden itibaren mütekaitlerden memur alınmaz. 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Mütekaitlerden me
mur alınmaz, noktasını bendeniz hiç mülayim gö
remiyorum. 

Refik B. ( Konya ) — Böyle kanun mu olur? 
Naci Paşa ( Devamla ) — Efendim, müteka

itlerin içinde pek genç adamlar vardır, çalışabile
cek kendisinin istikametinden istifade edilebilecek 
insanlar vardır. Kendi meslekinde belki muvaffa
kiyet gösterememiştir.. Her hangi bir sebeple mes
lekinden ayrılmıştır. Yeni bir meslekte muvaffa
kiyetle çalışacak kudrette ve çağda insanlar bunlar 
arasında çok vardır. Mütekaitleri istisna etmiyelim. 
Böyle bir kanuna böyle bir şeyin girmesine ben
deniz lüzum görmiyorum, tensip buyurursanız bu 
maddeyi tayyedelim. Bendeniz bunun tayyını is
tirham ediyorum efendim. ( Doğru sesleri ) 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, 
ifade edilen her şeyin tahtında şimdiye kadar 
toplanmış dertlerimizin manası zahirdir. Müte
kaitler alınmasın, demenin manası; mütekaitler 
aynı zamanda Devletten para alıp dururlarken 
bir de gelmişler, inhisar idaresinde deruhte ettik
leri vazifeden maaş alıyorlar. Binaenaleyh bu 
bir yekûn oluyor ve hakikaten bu günkü tatbikat 
bazen daha evvel înhisar idaresinde yerini hazır
ladıktan sonra mülkî veya askerî bir hizmetten 
istifa ederek tekaüt oluyor ve akabinde o işe 
geçiyor. ( Öyle değil sesleri ) 

Pardon... Bu gibi gayritabiî hareketlerin, hâ-
disatın ruhumuzda inikâsatı ve bunu tanzim etmek 
yolunda icabatı vardır. Fakat mütekait denildiği 
zaman acaba gözümüzün önüne mutlaka hareketi 
bedeniyeden, hareketi fikriye ve hissiyeden mah
rum muattal insanlar mı geliyor? esasen bu kabîl 
insanlardan, Devlet namına ifa edilecek vazife 
biraz zor beklenir. Gözü kör, eli tutmaz, ayağı 
topal bir adam bu memuriyete getirilemez. ( Gü
rültüler)... Fakat arkadaşlar, memuriyet, Devkt 
Hazinesinden para almak hakkı vatandaşlık huku-
kundandır. Mücerret mütekait olmak müreffeh ol
mak demek değildir. Dimağı, ahlâkı, kuvvei bedeni-
yesi mazbut ve mevcut müstahdemlere faik adamlara 
mücerret sen mütekaitsin, bu daireye giremezsin, 
demek ona vatandaşlık hakkını vermemek demektir, 
bu doğru değildir. ( Tabiî sesleri ) Arkadaşlar, 
sui istimaller bize doğru esaslardan aynlmak hak
kını vermez. 80 yaşına girmiş 100 lira tekaüt maaşı 
alan adamların sinnine bakılmaksızın înhisar ida
relerinden maaş aldıklarını görüyor ve işitiyoruz. 
Fakat böyle bir şeyi; Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinden böyle istisnaî bir kaidenin konmasına sebep 
teşkil etmez. Vekillerimiz mütebassır olsunlar, 
biz müteyakkız olalım. Bu mütekaitlerden işe ya
ramadığı halde işe alanları mesul edelim. Bir de 
bu mütekaitlerin alınmamasına sebep; para nok
tası ise; alacakları yeni maaşın kendilerine, ayrıca 
bir nimet teşkil etmemesi, kendilerine ona göre 
maaş verilmesi yolunda bir hüküm koyalım. Yoksa 
mütekaitlerden buraya kimse alınmaz yolundaki 
hüküm, çok şedit ve haksız olur. 

İbrahim B. ( Cebelibereket) — Muhterem Bey
ler, her Devletin, her milletin iki ulvî rütbesi var
dır. Bu rütbeler kutsidir ve ulvidir. Bu rütbeler, 
sırma ve forma takmak gibi itibarî değildir. Bu 
rütbelerden birisi muharebe ederken yaralanır 
ölür. Ona şehit derler, her millette şehit, derler. Biz 
de şehit deriz. Hakikaten de şehittir. Çünkü vatanı
nı müdafaa uğrunda ölmüştür. Kutsidir ve manevî 
bir şereftir. 

Bir diğeri de muharebe bittikten sonra her 
devlet, kendi ordularında, dairelerinde bir tasfiye, 
bir tekaüt muamelesi yapar. Bunlar da muayyen
dir. Meselâ: otuz seneyi ikmal edenler tekaüde 
sevkolunurlar. Arkadaşlar, bu alelade söz değil
dir. Mütekait; vazifei vataniyesini ifa etmiş, âcizler 
sırasına gelmiş, fakat bizden ziyade hürriyet al
mıştır. Çünkü vatanî vazifesini bihakkın yapmış
tır ve hürriyetini almıştır. Amma maalesef maişe
tini temin edememiştir. Bizde iki tekaüt kanunu 
vardır, her ikisi de doğrudur. Birisi o vaktin ih
tiyacına göre; diğeri de asrı hazırın ihtiyacına göre 
yapılmıştır. Şimdi yüksek rütbelere irtika etmiş, 
bilmem ne olmuş, mevkii içtimaisi yükselmiştir. 
Kırk beş sene feriklik yapmış, sefirlik yapmış, 
kral sofralarında bulunmuştur, süvarelerde bulun
muştur. ( Handeler ) Fakat biliyorsunuz eski teka
üt kanunu ile tekaüt edilen bu zat, kaç kuruş alıyor? 
Aldığı para ile müreffeh- mi yaşıyor, zan
nediyorsunuz? 80 banknot alıyor, onun da bir 
kısmı kesiliyor. Şimdi bu âcizler arasına 
geçirdiğimiz adamlardan istifade edilmiyecek midir ? 

Bu gün fikrinden istifade edilecek eski müteka
itlerden 29 banknot alanlar vardır. Bununla Ça-
bakçorun en ücra bir köyünde geçinilemez. Bunlara 
hususî bütçelerden iş bulmalı. Çünkü onlar da bu 
vatan uğrunda ömür telef etmişler ve ihtiyarla-
mışiardır. Yeni kanunla tekaüt edilenlere verilmi-
yebilir. . Bir vatandaşın zararına tevazün edecek 
bütçenin manasını anlıyamam. Yarın beş bin muh
taç vatandaş Hükümete müracaat ederlerse, bun
lara ne iş vereceğiz? Hammallık yapacaksın de
sek yükümüz yok. Rençperlik yapacaksın desek 
buğdayımız para etmiyor ki fazla ekin ektirelim. 
Bunlardan fikrinden istifade imkânı olanlarını 
mutlaka hususî bütçelerde istihdam etmek zarureti 
vardır. Bunlar için istisnaî bir hüküm koymama
lıyız. Ne yapalım, talileri yokmuş, eski kanuna 
göre tekaüt olmuşlar. Onlarda bu devletin az çok 
hizmetinde bulunmuş, tekaüt olmuş adamlar
dır. Kendilerine hürmet etmemiz lâzımgelirken 

her şeyden mahrum etmek günahtır. 
Süreyya B. (Aksaray) — Aziz arkadaşlar, lâ-

yihai kanuniyenin müzakere edilmekte bulunar 
ikinci maddesi aleyhinde söz söyliyen arkadaşla
rıma hâkim olan zihniyetin, encümenin daha şü
mullü ve mutedil zihniyetinin fevkinde tamamer 
makûs bir zihniyet olduğu kanaati bendenize ge
liyor. Yani bu maddei kanuniyeyi kaldırmaktan-
sa inhisar idarelerine mütekaitlerden memur alı
nır gibi bir reviş, bir cereyan hissediyorum (öyl 
bir şey yok sesleri). 

Cümleleri zaptettim. îcap ederse okuyacağım. 
Bittabi bu his doğru bir şey değildir. Refik Şev 
ket Bey biraderimiz buyurdular ki, bütün vatan 
daşlarm devlet hazinesinden maaş almaları, devle' 
hidematından birinde bulunmaları mütesavi huku
ku tabiiyelerindendir. Bu, hakikaten tabiidir, o-
nu inkâra iktidar ve mecalimiz yoktur. Ancak 
Binaenaleyh devlet hidematmda senelerce çalışını* 
ve millet bütçesinin diyebilirim ki, istitaatı fev 
kinde ve semahatle yapılan bir tekaüt kanunu il-
tekaüt edilmiş, kendilerine her suretle refah ve hu 
kuk temin olunmuş olan ıbu zevatın, yine inhisar 
larda iş almalarını müsamaha ile karşılamak; işsiz 
lige düşmüş bir gençlik zümresini açlığa sürüklemel 
demek olacağı açıktadır (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, bütün vatandaşlar arasında huku 
kan tam bir muadelet ve müsavat olmak lâzımdır 
Binaenaleyh Devlet hidematmda senelerce çalışını, 
maaş almış ve sonra da gayet müsait bir tekaüt ka 
nunu ile tekaüdiyeye mazhar olmuş bir kütle yc 

nında gençleri de düşünmek, biraz da onların refaı 
ve huzuruna çalışmak icap eder. Muvakkat zaman 
lar için ve yevmiyelerle istihdam edilen amele ki. 
mı hariç olmak üzere yalnız inhisar idaresi memu 
kadrosunun beş bin kişiden ibaret olduğu bu kürsv 
den söylenmiştir. Bir vatandaş olarak tam bir vu 
kufla ve ispata kabiliyetli olduğum için söyliyeb:' 
lirim ki, bu kadronun bir kısmı mühimmi müteka' 
memurlarla dolmuştur (Eski mütekaitler sesleri) 
Eski veya yeni.... 

Maddeyi dairei tetkika almış olan encümeninizi: 
ne kadar mütebassırane hareket ettiği görülüyor 
Orada deniliyor ki: (teşkilât kanunları yapılıncıy 
kadar inhisar idarelerine mütekait alınmıyacaktır. 
Şu cemaatin veya bu sınıfın veya şu vatandaşın % 
veya bu hizmette münhasıran kullanılması ne kada 
yanlış bir prensip olduğu malûm iken ve Refik Şe\ 
ket Bey biraderimizin bu noktayi çok ince anlamağ 
muvaffak olabileceği muhakkak iken, bu noktac 
tegafül edip te mütekaitleri devlet hizmetinde ç 
ltşmaktan mahrum etmek gibi bir kana,atin ener 
mene hâkim olduğunu söylemeleri benim teessür1" 
mü badi olmuştur. Çünkü ben de bu encümenin bi 
azasıyım. 

Arkadaşlar, bu maddei kanuniyenin encümen 
mizin kabul ettiği tarzda Heyeti Aliyenizin mazha, 
kabulü olması çok faideli olur. Sebebi: biliyorsunı 
ki en çok Refik Şevket B. biraderimiz olduğu hak 
hepimiz her hangi bir vesile ile bu Mecliste, t 
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kürsüde İnhisar idarelerinin mesaisinin tarzından ı 
memnun olmadığımızı söylemişizdir ve bunlarını 
mesaisinde meslekî vukuf fıkdanı mevzubalıs ol
muştur. En mühim hayatî nokta burasıdır. Bu 
müesseseler Devlet tarafından idare edilmekle be
raber mahiyeti hakikiyeleri, asıl ınütcbariz şekil
leri, ticaridir. Efendiler, ticaret, mühendislik, avu
katlık ve doktorluktan daha ince bir ihtisas işidir. 
Halbuki İnhisar idarelerimiz bu vukuftan çok u-
zaktrr. Bunun müddeisi bizleriz. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Babil kulesi.; 
Süreyya B. (Devamla) — işte İnhisar idareleri

nin bütün mcsaii masruf eler inin randımanını ala
madığımızın sebebi ihtisassızlık ve meslekî vukuf
suzluktur. Yani bunlar vukufu meslekî ile çalışan 
insanlardan mürekkep değildirler. Bunların hepsi 
mütekaitlerdir. Bu iş mütekaitlerle olamaz. Çün
kü mütekaitler 20 sene, 30 sene başka başka mes
leklerde çalışmış, ihtisaslarını ve ihtisas iktisabına 
müsait olan sin devreleıini başka yerlerde geçir
dikten sonra, meslek haricinde kalmış olan kimse
lerdir. Bunlar çok ince bir mahiyeti ihtisasiyeye 
müstenit müessesatı tieariyenin kendilerinden talep 
ettiği ihtisası gösteremezler. Bu ihtisası ancak 
gençlerde bulabiliriz. Bulamazsak hiç değilse bu 
günün ve yarının hakikî sahibi olan ve mütekaitler
den daha ziyade iş bulmak ihtiyacile çırpınan 
gençlere iş bulmak için bu maddei kanuniyenin 
olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

Necip Asım B. ( Erzurum ) — Hayır olamaz. 
Naci Paşa ( Cebelibereket) — Efendim, müte

kaidin hakkında yapılmış ve Heyeti Celilece de, 
hâsıl ettiğim intibaa göre, kabul edilmek istida
dını gösteren bir küçük rica ve teklifin bu kadar 
derin bir münakaşaya meydan açacağını zannet-j 
miyordum, hayret ettim. Süreyya Beyefendi, 
bir milleti teşkil edenlerin en büyüğünden en 
küçüğüne kadar hepsinin hakkı hayatı vardır ve 
cemiyet teşkil etmekten maksat ta bunların ölünci-
ye kadar hakkı hayatını temin etmek değil midir?! 
Mütekaitler hiç bir zaman silkilip atılacak adamlar 
değillerdir, gençler bu günün yarının sahibidirler.' 
gençleri yetiştirmek ve kendilerine hakkı hayat ver
mek lâzımdır. Teslim ederim ki gençler çalışmağa 
muktedirdir. Fakat zihni, bedeni, vücudu çalışa
bilecek kudrette olanların vücudundan da istifade 
etmek lâzımdır. Tekaüt olmak için bir çok sebep
ler vardır. Bunu da teslim etmek lâzımdır. Bun
lar insafa lâyiktır, her hangi bir sebeple tekaüt 
edilmişlerdir diye bunları mağdur etmek ve böy
le kanunun bahşettiği haklardan mahrum bırak
mak doğru değildir. İnhisar idarelerine müteka
itler doldurulmuş ve bu bigayrihakkin yapılmış ise 
istirham ederim, buna sebebiyet verenleri tahkik 
edelim, tecziye edelim, bundan sonra böyle bir şey 
yapmıyalım, falan yer mütekaitlere inhisar etsin, 
yoksa, mütekaitler filân yere giremez demek caiz 
değildir. Şunu da arzedeyim ki, mutlaka mütekait
ler filân yere girsinler gibi bir şey hatırımdan geç
memiştir. Yalnız çalışmak kudretini haiz bulunan 

adamların önlerini kapamıyalım. Namusile çalışarak 
kendilerinin pek az olan maaşlarına bir şey zamme
debilirler. Hususile bunlar eski kanuna nazaran pek 
az maaşla tekaüt edilmiş kimselerdir. Bunların 
içinde genç yavru yetiştirecek, vatana, millete mü
fit olacak çağda insanlar vardır. Benim noktai na
zarım budur. Yoksa kürsüden söylendiği gibi, ta
biri âmiyanesile bir de amelmanda insanlar vardır. 
Benim noktai nazarım bunlar için değildir. Onlar 
esasen zavallı insanlardır. Binaenaleyh noktai na
zarım; zinde, vücudundan istifade edilir, tecrübe-
dide 3 5 - 4 0 , 45 yaşlarını geçmiyen ve bu yaşlarda 
tekaüt edilmiş insanlar hakkındadır. 

Maslahatın felsefesine pek girmiyelim. Bunla
rın önlerini niçin bir kanunla kapayalım. Onun 
için istirham ederim. Bu maddei kanuniyeyi zait 
gibi görüyorum. Nazarı dikkatınıza arzediyorum. 
Bu maddei kanuniyeyi tayyedelim. Zannederim ki 
bunu kabul etmekle müzakere etmekte olduğumuz 
kanunun heyeti umumiyesinden hiç bir şey kaybet
miş olmıyacağız. Tayyını istirham ediyorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu ka
dar münakaşaya sebep olan şey Hükümetin tekli
fi dolayısile Bütçe encümeninin Hükümete direktif 
vermek yolundaki düşüncesidir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Tabiî hakkıdır. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Hükümete di

rektif vermek istediği nokta mevzu değildir. Mü
saade buyurursanız esbabı mucibeyi okuyayım. Hü
kümet diyor ki: (Elyevm vücudumdan istifade edil-
miyen anasırın idarelere bar olmakta devam etme
lerine mani olmak için...) Bütün esbabı mucibe bu
dur. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Tekaüt olsun, olma
sın. 

j Refik Şevket B. (Devamla) — Hükümet diyor 
ki; elyevm idarelere bar olan bir sınıf anasır var
dır. Bunların mütemadi bar olmasından kurtulmak 
için size tazminat kanunlarını veriyoruz diyor. Şa
yanı dikkattir ki Hükümetin teklifinde mütekait
lere ait fıkra yoktur. Bütçe encümeni bunu vesile 
ittihaz ederek inhisarların vaziyeti asliyesini tetkik 
ediyor. Takip etmeleri lâzımgelen hedef nedir? 
Buna vâsıl olmak için hangi yollardan gitmek lâzım
dır, diye düşünüyor. Süreyya Beyin dediği gibi 
bunların tüccar olduklarından, tüccar olduklarına 
göre fazla masraf etmemeleri lâzım olduğundan ve 
bunun için de eldeki memurlara tırpan atması lâ-
zımgeldiğinden bahsediliyor. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Hayır, öyle bir 
şey söylemedim. Fazla masraf olduğundan, tır
pandan filân bahsetmedim. Yalnız bu müessesatta 
evsafı ticariyeyi haiz kimselerin istihdamı lüzumun
dan bahsettim. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Efendiler, bu 
kanun müskiratın, tütünün, tuzun ticareti, bu
nun şu veya bu şekilde imali, pazarı ticarete vaz'ı 
gibi hususlara müteallik bir şey olsa idi bence ga
yet doğru olurdu. Tasfiyesini tasavvur ettiğimiz 
memurlardan kazandığımız miktar benim tahmi-
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nimce nihayet bir milyon kilo tütüne birer veya 
ikişer kuruş zammile elde edilecek bir hasılat ola
bilir. Eğer bu kanun inhisar idarelerinin istihdaf 
ettikleri gayei ticariyeyi istihsal maksadına müs
tenit bir kanun olsaydı esbabı mucibe bu olurdu. 

Efendiler, bu kanunun ruhu şudur: biz bu dai
reye kendi elimizle bir çok insanlar aldık ve bun
lara maaş verilmesini kabul ettik. Fakat zaman 
geçti ve tecrübe gösterdi ki bizim aldığımız me
murların adedi çokmuş. Bu bar olmak meselesi 
mevzubahs ise bunu yapan bizleriz. Bunu kabul öt
mek lâzımdır (Evet sesleri). O halde, gel buraya de
mişiz. Zaman geldi. Bunlardan tasaffi etmek lâ-
zımgeliyor. Onun üzerinde Hükümetin bir kanu
nu geliyor ve Bütçe encümeni yazıyor. Efendi
ler, vicdanıma en yakın bir surette emin olan iki 
arkadaşımın bile bu kürsüde söylenen sözlerden do
layı ne kadar yanlış fikre vardıklarını Süreyya 
Bey arkadaşımızın benim hakkımdaki beyanatı gös
terebilir. Bendeniz mütekaitler hakkında söz söyle-

.djğim zaman sözde zümre gayesini takip etmişim. 
/Hepimizin karşısında vatandaş .vardır, millet var

dır. Şu yjy^JblLİiîûJS^e^oJkjtuj, ^ Vicdanlarımız an
cak onun için çarpar, kalbimiz onun için oynar} 
Bu zannederim ki ya benim sui ifhamımdan 
veya kendilerinin sui tefehhümünden münbaistir. 
Dahilî nizamname tatbik edilseydi beni müteessir 
eden hata da yapılmazdı. Hep ezbere gidiyoruz. Be
nim alelacele yazdığım şudur: (inhisarlar idarele
rince teşkilât kanunları yapılıneıya kadar....) 

Efendiler, teşıkilât kanunu yapılıneıya kadar 
tekaüt alınmaz kaydi, bu maddenin ilgası için kâfi 
bir sebeptir. Zira bu madde şunu ifade eder ki is
tikbalde bu endişe var: Bu gün mütekaitler dolmuş
tur. Atiyen de dolmaması için bu kaydi koyuyoruz. 

Efendiler, kanun dediğimiz şey daima umumî 
ihtiyacı ifade eder ve böyle olmalıdır. Bendenizin 
noktaj nazarımdan Süreyya Beyin zannettiği gibi 
her «mütekait 20, 30 sene hizmeti Devlette kullanı
larak yıpranmış adam değildir. Bizzat karşısında 
duran Refik Şevket de kendisinden daha on beş 
sene fazla çalışmağa müstait bir adamdır. Binaena
leyh ıben inhisar idaresine bir kâtip olamıyacak 
mıyım? 

Yapılacak bir şçy vardır. Şimdiye kadar bir 
mütekait, alınırken, ftekaüt maaşından fazla maaş 
alması ve bu suretle yağlı börek şeklinde bir şey 
olması, yani paşa olduğundan dolayı verilecek va
zifenin de yüksek olması, meselâ bir miralay mü
dür veya müdür muavini olarak kullanılması . . 
Tabiî ıbir kaymakama kâtip ve bir binbaşıya da 
daktilo vazifesini gördürmeğe, bizim izzeti milli
miz manidir. Böyle olduğuna göre şu suretle kabul 
edilmelidir: İnhisar idaresinde şu vazife münhaldir, 
meselâ bilmem üçüncü şubenin 80 liralık bir me
muriyeti - rütbesi ne olursa olsun mütekait oldu
ğun için maaşından biraz kesilecektir veyahut ki 
tayin olunamıyacaksın demelidir. Yoksa büsbütün 
almamak suret ile bu mütekaitleri vatandaşlık hu

kukundan mahrum bıraıkmak doğru değildir. An
cak ıbu gibilerin maaşları üzerinde düşünülmesini 
bendeniz muvafık görüyorum. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Arkadaşlar, 
muhterem Refik Şevket Bey arkadaşım, mütekait 
olan bir zat inhisar idarelerine memur olmasın de
meği, vatandaşlık hukukundan mahrum bırakıl
mak gibi bir şekilde tavsif buyurdular. O halde 
kendilerine müsaadenizle arzediyorum: adliye te
kaüt edilen bir hâkimi tekrar hâkim olarak almaz, 
dahiliye bir valiyi tekaüt ıettikten sonra istihdam 
etmez. Demek ki bütün bu tekaütler vatandaşlık 
hukukundan mahrum bırakılıyor. Yani bendeniz 
Refik Şevket Bey arkadaşımdan - müsaadeleri ile 
söyliyorum - böyle manasız bir mütalea beklemez
dim. (Handeler, gürültüler). 

Efendim, burada işi hissiyatla değil icap ile dü
şünmek lâzımdır, hiç bir zaman, hangi meslekte 
olursa olsun mütekait denince smıf ve rütbe pek 
mevzubahs olmaz. Burada söz söyliyen arkadaşla
rımın bazısı, rütbelerden bahsettiler. İnhisar idare
lerinde bulunan mütekaitler, yalnız rütbe taşıyan 
sınıftan ibaret değildir. Devlet dairelerinin tekaüt 
ettiği yahut, kısmın da hizmetlerinde mahzur gö
rüp tasfiye ettiği insanlarla doludur. İsimden, şa
hıstan, adetten bahsetmiyeceğim. Arkadaşlarımın 
hafızalarına müracaat ederim. Her biriniz bir çok
larını görmüşsünüzdür. İnhisar idareleri bir şirket, 
bir müessesei hususiye değildir; kâr ve zararı 
Devlete ait bir müessesei» resmiyedir. Memurin ka
nunu ahkâmı bu müesseselerde cari olsaydı, bu gün 
bu sözlerimin hiç biri mevzubahs olmazdı. Esasen 
böyle bir maddenin müzakeresine de lüzum kalmaz
dı. Bunlar, mülhak bütçelerdir. Şimdiye kadar alın
mış olanları menedecek bir kayit mevzubahs de
ğildir. Fakat bundan sonra mütekait zevattan yeni 
memur alınmasın demekle Süreyya Beyin temas et
tikleri gibi âli, lise orta mekteplerin talebe mevcut
ları bu gün 34 bin ıküsurdur. Bunların <bir kısnn ha
yata her sene atılıyor. Bunlara bir taraftan iş bul
mak, çalışmağa sevketmek, diğer taraftan inhisar 
idarelerini Devlete azamî menfaat temin edecek 
meslekî bir teşekkül haline getirmek için böyl"* bir 
usul vazında acele etmiş değiliz. Bilâkis çok geç 
kaldığımızı iddia edebiliriz. 

Muhterem Naci Paşa Hazretleri bazı sebeplerle 
gençlerden de bazılarının tekaüt edilebileceğini 
mütalea ve burada beyanatta bulundular. Efen
dim, inhisar idarelerinde bulunanlar yalnız genç 
memurlardan, genç zabitlerden ibaret değildir. Bu
radaki memurlar bilhassa diğer dairelerden teka
üt sinnini ikmal ederek ve 30 seneyi doldurarak 
alınmış kimselerdir. Binaenaleyh bu kavaidi kabul 
etmekte azamî faide vardır. 

Diğer taraftan Refik Şevket Beyefendi buyur
dular ki, geçen seneki kadroyu dahi biz kabul ettik. 
Binaenaleyh buradaki hatayı da biz kabul etmeliyiz. 
Bunda yanlışlık vardır. Bu bütçeyi kısmen Maliye 
vekâleti, kısmen Meclis tahdit etti.. Fakat bu 
teşkilâtın da son haddi alınmış denemez. Bütçe 
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kanunu o tasfiyenin devamı içindir. Bunun için ka
nuna bir de tazminat maddesi konuldu. Sonradan 
kabul edilen bazı esaslara göre inhisar idareleri 
mademki bir vekâletin tahtı emrinde birleşmiştir, 
bazı icaplarının tevhidi lâzımdır. îşte bu dahi bun
dan altı ay evvel kabul buyurduğunuz kadroların 
tevhidi yolunda ve ona müşabih en esaslı bir pren
siptir. Çünkü tevhit yapılırsa bir çok memurla
rın açıkta kalması icap eder. Bu tevhit birden ya
pılmasa ve kısmen yapılsa dahi yine bir çok memur
ların açıkta kalması vaziyeti hadis olacaktır. Encü
meniniz bu iki madde ile şu iki noktayi murat etti: 

Birisi ile bu idarelerin teşkilât kanunlarının bir 
an evvel Meclise gelmesine işaret etti; ikincisi ile 
de artık bu idareleri meslekî teşekkül haline getire
bilmek için genç anasır ile teçhiz etmenin mukadde-
mesinin vazmı düşündü. 

Mevcutlar üzerinde hiç bir şey telâffuz edilme
di, onun takdiri tamamen vekâlete bırakıldı. Ve
kâlet tasfiye esnasında işe yaramıyanlan açığa çı
karır. Fakat işe yanyan mütekaitler hakkında 
encümeniniz hiç bir zaman bir şey düşünmedi ve bun
lardan bihakkın hizmet edenler de vardır. Bunların 
hizmetinden de takdirle bahsetmek lâzımdır. Amma, 
bütün teşkilâtın mahiyeti bu değildir. Bunun için 
de esaslı tasfiyeye tâbi tutulmalıdır. Fakat teş
kilât kanunu gelinciye kadar bir tevakkuf devresi 
lâzımdır. Bu devrede mütekaitler esasen son tekaüt 
kanunu mucibince müsait maaş alacakları için yeni 
bir hizmet istemeksizin cfahi temini hayat edebilirler. 
Bu mülâhaza varidi hatır olduğu için teşkilât kanunu 
gelinciye kadar muvakkat bir tevakkuf devresinde 
bir mahzur görmedik. îşe yanyan mütekaitlerin 
hizmeti yine devam edecektir. Bunlar için bir ka-
yit koymadık. . 

İşe yaramıyanlar varsa vekâlet tasfiye edecek
tir. Fakat bu gün idareye memur olarak almak, 
yarın çıkarmak gayritaıbiî bir iştir. İnhisar idare
lerinin varidat ve masarifi Devlet bütçesinde ahzi-
mevki ettikten sonra eğer yarın bir usulü tekaü-
diye çıkarsa ne yapacağız? Bunun için de tekrar 
yeni bir ameliye mi yapalım? Binaenaleyh bazı ar
kadaşlarımızın zannettikleri gibi şu veya bu şekilde 
mülâhaza ederek bir kay it koymadık. Encümenimi
zin yaptığı bir mütaleadır. Eğer Heyeti Celileniz 
muvafık görürse direktif şeklini alır. Ne mütekait
leri ne de kimseyi zerre kadar rencide edecek 
bir şey aklımızdan geçmedi. Yalnız yeniden 
alınacak adamların tamamen genç olması ve bu 
mesleke tamamen kendilerini raptetmelerine 
azamî menfaat mülâhaza ettiğimizden mü
tevellit bir tekliftir. Zannederim ki encümen 
bunda Heyeti Celilenize her zaman müracaatta 
bulunabilir. Binaenaleyh aykırı bir teklif telâkki 
edilmesin. Tadil her zaman Heyeti Celileye aittir. 
Encümen mutlaka bu maddenin en isabetli olduğu
nu iddia etmez. Bütün bu söylenen sözler hiç bir 
zaman bunun meninden hâsıl olacak faidenin aza
metini tenkis etmiş değildir. 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Efendim, benden i-

ı zin maruzatım her hangi bir zümre farkı ve yahut 
; gençlik, ihtiyarlık münakaşası değildir. 

Gençliğin her hakkını teslim ederim. Çünkü 
yarın hayatımız onların elinde olacaktır. Fakat bu
na mukaıbil bu gün yaşamakta olan ihtiyarlığın da 
hakkını teslim etmek lâzımdır, inhisar idarelerin
de mütekaidinden kimse olmıyacaktır, kaydini 
niçin koyalım? Bendeniz de zümrei mütekaidin-
denim, benim gibi içimizde pek çok mütekait ze
vat vardır. Bu iş gücüme gitmiyor, fakat bun
ların içinde çalışmağa muktedir her zaman semere 
verebilecek insanlar vardır. Bu adamların önüne 
niçin set koyalım. Bütçenin mütevazin bulunması 
hepimiz için en mukaddes bir emeldir. Bu keyfi
yeti inhisarlara mütekaidinin alınmaması ile temin 
etmek mümkün değildir. Bunu kanunlaştırmak 
suretile Devlet bütçesinin muvazenesini temin mi 
edeceğiz ? 

Bu inhisar idarelerine, inhisarların bütçesine 
ve binnetice Devlet bütçesine tesir eder. Alınacak 
adamlar varsa, alınacak olan adamların işe yarar, 
çalışır, semere verir adamlardan olmasına dikkat et
mek lâzımdır. Buna da kendilerinin reisleri, başla
rında bulunan muhterem vekiller elbette dikkat 
ederler, dikkat ettirirler ve dikkat ettirmeleri 
iktiza eder. îşe yaramıyacak adamları almamak 
lâzımdır. ( Doğru sesleri). Maruzatım bundan iba
rettir. Yoksa mütekaidin çıkarılacakmış öyle bir 
şey yoktur. Ona zaten temas etmedim. İstirhamım 
bunun kanun haline geçmemesidir. 

Müsaadenizle kısa olarak diğer bir iki noktaya 
temas edeceğim: 

Meslek ve ihtisas noktaları. Meslek keyfiyeti gü
zel bir şeydir, ihtisas keyfiyeti de çok muhterem bir 
şeydir. Fakat efendim, tütün, müskirat, tuz, ve emsa
li inhisarlarda yüksek mevkilerde makinenin döküm 
noktalarında, büyük noktalarında ehli ihtisas bulun
durursak zannederim ki kifayet eder ve belki bütün 
cemiyet teşkilâtı içinde bu kâfidir. Bütün cemiyet 
ehli ihtisas olursa ne olur bilmem ? Haddimi tecavüz 
etmiyeyim. Y'alnız döküm noktalarında ehli hib-
re bulunur, diğer noktalarda her yerde takriben 
ayni tarzda çalışacak veyahut nasıl çalışacağını bir 
kaç hafta zarfında öğrenecek insanlar olması kâ
fidir. Fakat bunların ehli namus olması bedenen 
ve fikren ehli kuvvet olması lâzımdır. Bu şerait 
dahilinde elbette bütün vatandaşlara her kapının 
açık bulunması icap eder. Mütekaidinden bu şart
ları haiz olanlara kendilerinin Devlet Hazinesinden 
aldıkları bir miktar ekmeğe sâylerile dolayısile yi
ne Devlet Hazinesinden bir miktar daha ilâve et
melerine niçin mani olalım, istirhamım bu mad
denin tayyedilmesidir. Bunu kanun olarak kabul 
etmiyelim. Bunu çıkaralım. (Doğru sesleri). 

Rüştü B. (Bursa ) — Muhterem arkadaşlar, 
bu devrei içtimaiyenin bidayetinde kürsüye ilk 
geldiğim zaman memlekette bir çok gençlerin iş
siz kaldığı bir zamanda Devlet bütçesinden muhte
lif yerlerde maaş almakta olan tekaüde çıkmış 
kimselerin inhisar idarelerinde mevcut olduğunu 
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söylemiş ve bundan şikâyet etmiştim. I 

O zaman yerime oturduğum vakit yanımda çok 
muhterem mütekait bir arkadaşım vardı. Tekli
finiz çok makul ve muvafıktır. Fakat eski j 
ve yeni tekaüt kanunu diye bunu ikiye ayırmış ol
saydınız daha makul olacaktı. Yani eski tekaüt ka
nunu mütekaitleri çok tatmin etmiyor; yeni kanun 
refah verdiğinden dolayı her ikisini ayırmak lâ
zım geliyor, demişti. 

Şimdi memlekette vazife alarak hizmet görmüş 
insanların mükâfatını necip milletimiz vatan ve 
millet borcu olarak kanunun vüsati ve milletin malî ı 
kudreti nisbetinde vermiştir. Maaş alan arkadaş 
lar tekrar bar olacak şekilde inhisar idarelerinin 
ticarî gayelerini heder edecek şekilde istismar 
etmemeleri için Hükümetimizin bu teklifini kabul 
etmok mantıkî ve makuldür. (Gürültüler). 

Muhterem paşamız, bir çok encümenlerde, birj 
çok müzakerelerde bu mesele çok konuşuluyor. 
Meclisten böyle bir kanun çıkarmak makulmüdür, 
değil midir diye düşünmek doğru olmaz. Milletin 
istediği, hakkın istediğidir. Bir çok işsizler varken 
mütekaitler inhisar idarelerinde neden çalışsınlar?! 
Ettekaüdü aleşşap. Açrn lügati bakın. Hizmetini 
yapmıştır, millet mukabilini veriyor. (Bravo setleri, 
alkışlar). 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Arkadaşlar, tekaüt
lük keyfiyetini bir tarzda düşünmek caiz değildir. 
Muhterem arkadaşım Rüştü Beyin söylediği müte
kaitler çoktur. Vazife yapmış, sinnini ikmal etmiş, | 
her hangi bir şekilde tekaüt veya malûl olmuş çık
mış. Tekaütlük meselesi memleketimizde 1908 tari-
hindenberıi uyandırılmıştır ve o zamanın tabirile 
babı tekaüt tedhin edilmiştir ve o tedhine halâ de
vanı etmekteyiz. Bunun zaidi, nakısı var
dır. Ben de zaidi tarafındanım, fakat 
bütün tekaütler yaşını yaşamış, işini bitirmiş ame-
lmanda, millet kesesinden para almakta olan in
sanlar değildir. Mütekaitlerin bir kısmı vardır ki 
- gerek askerlerden ve gerekse sivilden olsun -
10 sene, 20 sene, 25 seneden sonra tekaüt edi
liyor. İkramiye ise 30 seneden sonra mevzubahs-
tir. İkramiye almış, almamış benim noktai naza
rım bu değildir. Bunlar içinde ehil olanlar varsa on
ları bulup çıkarmak, faydalı olacağı yere getir
mek millet borcudur. Fakat noktai nazar bu de
ğildir efendim. Henüz sağlam, kabiliyeti bedeni-
yesi kendisinin müsmir surette çalışmasına müsait 
adamlar vardır. Böyle adamları alalım. Eski in
hisar kanunu buna müsait olduğundan bu gibileri 
istihdam etmekte bulunmuştur. Şimdi bihakkın ve
ya himayelerle inhisarlara bu gibi mütekaitler dol-
muşsa işte tasfiye kanunu vardır; çıkarırlar. Fa
kat bundan sonra mütekaitler giremez diye bir ka-1 
yit koymak doğru değildir. Kudretli ve her istika
mette çalışmağa müsait olanların bir kaç kuruş 
almalarına mani oluyoruz. Bu kapının kapanma
ması lâzımdır. Yoksa gençlerin kendilerine ekmek 
bulmalarının aleyhinde bulunmak, ilk kademelere 
yükselmelerini her hangi bir suretle çok görmek I 

I Allah esirgesin aklımdan bile geçmez. Ben de te
rakki nedir, nasıl olur aklım erer. Ben de evlât 
babasıyım. Ben de bu vatanın 30 - 40 sene hiz
metinde bulundum ve gene de Devlet hizmetinin 
içindeyiz. Hiç bir vakit memleketimin kabiliyetli 
genç unsurlarına engel olmak aklımdan geçmez. 
Bendeniz maruzatımı bir kaç kelime ile hulâsa 
ediyorum: mütekaitler için bir defa böyle hususî 
bir maddei kanuniye koymak hissen de - fakat his
si bırakalım - bendenizce, bilüzum gibi görüyo
rum. Bana bir faide temin edemiyecek gibi geli
yor. Diğer cihetten de çalışmağa, semere vermi-
ye, meyva vermeğe muktedir olan bir ağacı mey
ve vermekten mahrum etmek gibi bir kayit yapı
yoruz. Mütekaitler almmıyaeaktır deniyor.... Ni
çin? kudreti varsa alınsın, yoksa alınmasın. Müte
kaitler meselesinde daha müşkilpesent olalım. Fa
kat kapıları kapamıyalım (Müzakere kâfi sesleri) 

I Reis — Kifayeti müzakere hakkında takrirler 
vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Maddelerin reye vazını tek-

I lif ederim. 
Yozgat 
Hamdi 

Reis — Müzakerenin kifayetini kabul edenler .. 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirleri okuyoruz. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İkinci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ey
lerim efendim. 

Cebelibereket 
Naci 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaıba binaen ikinci maddenin tayyı-

\m bunun yerine tekaüt maaşları üzerinden muay
yen bir miktarın katı usulünün ikamesini teklif ey
lerim. 

Manisa 
Refik Şevket 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakerenin müsfoet bir şekilde temini cereyanı 

için gelecek celseye talikini talep ederim. 
Bursa 
Rüştü 

Remzi B. (Sivas) — Usul hakkında söz istiyo
rum. Efendim, takrirler hakkında da, usul hakkın
da da maruzatta bulunacağım. 

Hatta kifayeti müzakere takriri okunmazdan 
evvel bendeniz söz istemiştim. Binaenaleyh bu sözü 
söylemek bendenizin hakkıdır. 

Reis — Remzi Beyefendi, ancak kifayeti mü
zakere takririnin kabulü aleyhinde söyliyebilir-
siniz. Aksi takdirde bu, verdiğiniz sözü iptal eder. 

Remzi B. — ( Sivas ) — Kısmen bu takrir, kıs-
I men de diğerleri hakkında söyliyeceğim. 
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Reis — Fakat yalnız usul hakkında söyliyecek-

siniz değil m ,̂? ( Gülüşmeler ) 
Remzi B. ( Sivas ) — Efendim, takrirler içinde, 

henüz müsbet bir netice alınmamış olduğundan 
dolayı, müzakerenin taliki teklifi vardır. Sonra mü
tekaitlere taallûk eden fıkranın tayyı teklifi ve 
daha bir takım teklifler mevcuttur. Bunlar hak
kında fikrimi arzetmek zannederim ki salâhiyetim 
dahilindedir. ( Hayır hayır sesleri ) ( Müzakerenin 
kifayeti kabul olundu sesleri ) ( Gürültüler ) . 
Heyeti Celileniz arzu buyurmuyorsanız bendeniz çe
kilirim/ Hayır söyleyiniz sesleri ) . 

Şunu söylemek istiyorum ki, müzakeratr bende
niz de kemali dikkatle dinledim. Fakat onu amelî 
bir fayda temin edecek şekilde göremedim. Bu 
münasebetle de fikrimi arzetmek istedim. 

Bu, ne mütekaitler meselesidir, ne de memurlar 
meselesidir ve asıl ehemmiyetli noktaya kâfi dere
cede temas edilmemiş, bunun üzerinde kâfi derecede 
durulmamıştır. Yani arkadaşlar, mesuliyet esası 
üzerine gidilmemiştir. Oraya bu kadar faidesiz ve 
lüzumsuz memurlar doldurulmuştur, peki bunların 
mesullerini aramak lâzım değil midir? Binaenaleyh 
mesuliyetin tayini cihetine gidilmiyecek olursa, 
şu muhakkaktır ki, yine hiç bir faide hâsıl olamı-
yacak ve tasfiye yapılırken bir takım ehil olmıyan-
lar alıkonacak, belki ehil olanlar memuriyet ha
rici edilecektir. Her halde her ne suretle olursa olsun 
mesul aramak yolu tesbıt edilmelidir ki süi istimal
lerin de bir an evvel önüne geçilmeğe imkân hâsıl 
olsun. Cıörülüyor ki mesele cidden mühimdir. 

Meclisi Âlinin hassasiyeti karşısında, Hükümet 
ve bilhassa alâkadar Vekil Beyefendi ne düşünü
yorlar? izah etsinler? Noktai nazarlarını anlıyalım. 

Reis — Söylenenleri siz dinlemediniz. 
Refik B. ( Konya ) — Müzakerenin her safha

sında sorulan suallere, Hükümet cevap vermeğe 
mecburdur. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Usul hakkında söyliye-
ceğim: 

Refik Beyefendinin sözlerine iştirak ediyorum. 
Kifayet teklifinin menfi tarafı reye konulmadı. Bu 
sebeple usulsüzlük vardır. Reis Bey, menfi tarafını 
da reye koysunlar. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Nizamnamede 
böyle bir şey yoktur. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Ben de usulı 
hakkında söyliyeceğim: (Kürsüye sesleri). I 

Kifayeti müzakere kararı verildikten sonra artık 
usul musul kalmaz. Rica ederim, böyle şeylerle va
kit geçirmiyelim. 

Refik B. (Konya ) — Hükümet cevap vermiye-
cek mi? Anlamak istiyorum. 

Reis — Efendim, iki celsedir, saatlerce müza
kere ediliyor. Arkadaşlar da Hükümet te söyliyecek-
lerini söylediler. ı 

Refik B. ( Konya ) — Reis Beyefendi, zanne
diyorum ki nizamname bu hususta kâfi sarahati ha
izdir. Hükümet müzakerenin her hangi bir safha
sında istenilen cevabı verecektir. Bu işte Meclisi | 

Âli fevkalâde hassasiyet halindedir. Mesele mühim
dir. Hükümet noktai nazarını izah etsinde anlıya
lım. 

Reis — Zamanında müzakereyi takip etmeniz 
lâzımdı. Artık kifayeti müzakere kararı verilmiş
tir. Hükümet dahi söz isterse veremem . 

Refik B. ( Konya ) — Hükümete de söz vermez
siniz eyi . 

(Naci Paşanın takriri tekrar okundu). 
( Gürültüler ) . 
Reis — Takrir maddenin tayyını teklif ediyor. 

Şimdi reye arzedeceğim: Takriri nazarı dikkata 
alanlar . . . Almıyanlar . . . (Anlaşılmadı sesleri). 

Tekrar reye arzedeceğim. Takriri nazarı dik
kata alanlar lütfen ayağa kalksın. Almıyanlar. . . 
Takrir nazarı dikkata alınmamıştır. 

Şu halde tadil teklifi de yoktur, maddeyi reye 
arzedeceğim. Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince inhisar 
idarelerile alâkaları kesilen memur ve müstahdem
lerden : 

(A) Hizmet müddeti iki seneye kadar olanlara 
aldıkları ücretin bir aylığı, 

(B) Hizmet müddeti iki seneden fazla olanlara 
ilk iki senelik hizmet mukabilinde aldıkları ücre
tin bir aylığı ve mütebaki hizmet müddetinin be
her tam hizmet senesi mukabilinde dahi bir aylığın 
dörtte biri nisbetinde tazminat verilir. İdarelerin 
Hükümet tarafından işletilmiye başlandığı tarih
ten ve barut iııhisarındaki memur ve müstahdem
ler hakkında inhisarın hakikaten Devlet hesabına 
ivŞİediği tarihten evvel mesbuk hizmetler nazarı iti-
bare alınmaz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — İzahat istiyoruz. 
Reis — İzahat istiyorlar. 
Encümen namına Kemal Zaim B. (Konya) — 

Efendim, bu idarelerin 1931 malî senesi bütçe ka
nunlarında kadro harici kalarak memurlara veri
lecek ikramiye miktarını tesıbit eden bir madde 
vardır, o madde diyor ki: hizmetleri bir seneye 
kadar olanlara bir maaş, iki seneye kadar olanla
ra iki maaş, daha fazla olanlara beher sene için 
yarım maaş nisbetinde ikramiye verilir. 

Bu madde evvelce, ilk lâyihada arzettiğim tarz
da idi. Fakat biraz evvelce arzettiğim veçhile, ge
rek memur ve gerek mütekaitler için ayrı bir hü
küm vermemek gayesile encümen bu maddeyi tadil 
etmiş ve ikramiyenin miktarını tenzil etmiş bulu
nuyor. 

Halihazırdaki maddede iki seneye kadar hiz
meti olanlara bir maaş, fazla hizmeti olanlara her 
tam sene mukabilinde ruhu maaş nisbetinde ilâve 
suretile tazminat verilecektir. Demek ki 7 sene 
hizmeti olan bir memur iki maaş ve bir rubu maaş 
tazminat alacaktır. Maddenin bundan sonrası hiz
met müddetlerinin mebde tarihlerini ifade etmek
tedir. İnhisarlar hakkında inhisarların filen Dev
let tarafından işletilmeğe başlandığı tarih mebde 
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oluyor. Barut inhisarında şirket hali tasfiyede ol
duğundan, ke/.a Devlet hesabına işletilmeğe başlan
dığı tarihten bededeeektir. Bilnıiyorm. Başka izah 
edilecek bir nokta var mıdır? 

R e i s — Başka söz ist iyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler . . .' Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Tuz inhisar idaresinde muvazzaf o-
lup Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne 
dair 1452 numaralı kanuna tâbi nıemrların, birinci 
madde mucibince tasfiyeleri halinde, haklarında 
788 numaralı memurin kanununun tasfiye hüküm
leri tatbik olunur. 

Mtinip B. (Van) — Efendim, memurin kanu
nunun tasfiye maddesi iki ay sonra bitecektir. Bun
lar iki ay sonra tasfiye edilmiyecek mi? Yoksa yu
karıdaki madde mucibince tasfiye müddeti bir se
ne devam edecek mi? 

Bütçe encümeni M M. Kemal Zaim B. ( Kon
ya ) — Bu kanun daimî bir kanun olacaktır. On
dan sonra da memurların tasfiyesi Tuz inhisarına 
ait olmak üzere devam edebilir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Mtinip B. (Van) — Anlaşılmadı efendim. îki ay 

sonra da tuz memurlarının tasfiyesine devam edile
cek midir? 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Tuz memurları iki 
kısımdır. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşa-
ne) — Efendiler, Tuz inhisar idaresi evvelce Mali
ye vekâleti teşkilâtı meyanında idi. (İeçen sene tef
rik edilerek müdüriyeti umumiye halinde idare edil
mesi için mülhak bir bütçe yapıldı. Vekâletin te
şekkülü üzerine diğer inhisarlarla beraber vekâle
te raptedildi. Tuz müdüriyetinde bir kısım memur
lar vardır ki Devlet teşkilâtına ait bareme, yani 
memurin maaşatmın tevhit ve teadülüne dair ka
nunun dairei şümulüne girmişlerdir. Onlar tekaü-
diyeden de müstefit olurlar. Devlet memurlarına 
ait olan evsaf ve hukuku muhafaza ederler. Şimdi 
okunan madde onlar hakkındaki ahkâmı istisnaiye-
yi ifade ediyor. Diyor ki; bunlar tevhit ve teadül 
kanunundaki ahkâm ve şeraite tâbidir. 

Reis — Başka süs istiyen var mı efendim? 
Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı Bey tarafından beşinci madde 
olarak bir madde te-klif ediliyor. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kanuna beşinci madde olmak üzere aşağıki mad

denin ilâvesini teklif ederim: 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

MADDE 5 — Mütekaidinden olup ta inhisar! 
idarelerinde vazife almış olanların aldıkları ücret,' 
tekaütlüklerine esas olan memuriyet maaşlarından ı 
fazla ise fazlası kesilir ye eğer aldıkları ücret me-! 
muriyeti asliye maaşatmdaıı .noksan ise noksanı te- j 
kaüt maaşlarından ikmal edilerek fazlası kesilir, i 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim, müsa
ade buyurursanız teklifimi izah edeyim. Malumu 
âlileridir ki bir Devlet memuru tekaüt edildikten 
sonra eğer bir memuriyet alırsa tekaüt maaşı du
rur, ta vazifeye devam ettiği müddetçe verilmez. 
Vazifeden çekildinıi tekaüt maaşı avdet eder. •Şim
di inhisarlara gelince; meselâ tekaüdünü istiyen 
bir efendiye soruyorsunuz. (Jetlesiniz, ne istiyorsu
nuz? 

Tekaüt maaşı dolgundur, müddeti doldurdum, 
sayei âlilerinde bir de vazife bulursam müreffehen 
yaşarım. HJğer 30 seneyi de doldurmuşsa bir de 
ikramiye alıyor. Tekaüt maaşı dolgundur. Bir iki 
yüz lira da inhisardan alıyor. 

Bendenizin maruzatım bir mütekait inhisara 
geçtimi aldığı ücrete bakılsın. Aldığı ücret tekaüt 
edildiği memuriyetin maaşından yüksekse kesilsin, 
o hadde indirilsin. Noksansa ona yetişecek kadar 
ücrete ilâve yapılsın ve bu suretle inhisarlara hü
cumun arkası alınsın. 

Bütçe encümeni Mazbata muharriri Kamal 
Zaim B. ( Konya ) — Kfendim . Süleyman Sırrı 
Beyefendinin mütaleaları varit olabilir. An
cak mesele yalnız inhisarlara ait bir me
sele gibi gürü İnlemektedir. Mesele daha u-
mumî ve şümullü bir meseledir. Bu gün mütekait
lerden her hangi bir ücretli vazife deruhde etmiş 
olan zevat hakkında mevcut ahkâm vardır, mual
limler hakkında ahkâm vardır. Binaenaleyh me
sele çok şümullü olduğu için daha esaslı bir tetkike 
tâbi tutulmak ve bilâhare bunun için ayrı bir hü
küm vazedilmek daha muvafık olur kanaatindeyim. 
( Çok doğru .sesini ) 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat) — Bu kanun in
hisarlar kanunudur ve inhisar memurlarına ait 
bir kanundur. İnhisar memurlarına ait olan bir 
hükmü buraya vazedersek Devlet memurları hak
kında da başka yerde düşünürüz. 

Reis — Takrir tekrar okunacaktır. Reyinize ar-
zedeceğim. 

(Tekrar okundu) 
Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar. . . Al-

tmıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

MADDE 5 — o ve 4 üncü maddelerde muay
yen tazminat bütçelerindeki maaş ve ücret tertip
lerinden verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
(îümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. 
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Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — Reis Beyefeu-; dair olan kanuna (187) rey verilmiştir. Kanun 

di. Mazbata verilirken müstaceliyet teklif edilmiş-j (187 ) reyle kabul edilmiştir. 
ti. Müzakere edilecek başka bir madde yoktur. Pa-

Reis — Fakat itirazı mucip oldu. İtiraz nizam-Uartesi ruznamesinde de bir şey yoktur, Perşembe 
ııaınei dahiliye muvafık olduğu için müstaceliyeti günü saat 14 te toplanmak üzere celseyi tatil edi-
reve arzetmedim. yorum. 

19o1 senesi bütçesinde münakale yapılmasına Kapanma saati : 17 

İÎKİİ s e n e s i b ü t ç e s i n d e m ü n a k a l e y a p ı l m a s ı n a da ir k a m ı n a v e r i l e n 
r e y l e r i n n e l i e e s i 

f Kanun kabul edilmiştir j 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 187 

Kabul edenler : 187 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 120 
Münhaller : l 

/Kabul edenlerJ 

Adana 
Hilmi B, 
Zamir B. 

A fyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi P». 
Mollaoğlu Cemal P>. 
.Kuşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Hasan Taklip B. 
Muslininin Abdullah B. 
Rifat B. 
Sakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Kuman B. 
Kasılı B. 

Artvin 
Asını B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Talisin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
fbralıim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Yas fi Memet B. 

Bay azı t 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bil erik 
ibrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Calip B. 
Dr. Kasim lA'rit B. 
Esat B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Cevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamenıet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nah i Rıza B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

EI aziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 



Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan P^ehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

Islanbiul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Riza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

I : 3 İ 

Ahmet Tevfik B 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Haindi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zainı.B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret. B. 

Kütahya 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
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Maraş 

Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B . 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 

Samsun 
Eteni B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettiıı B. 
Vu.su f Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahismr 
İsmail B. 
Sadi-i Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmul Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak efmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R . C.) 

Halit. Ferit B. 
Yahya Calip B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzını Pş. (R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
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Çanakkale 
Hamili Rifat. B. 

Denizli 
Dr. Kâzrm B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbehir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Hakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Ur. Hakkı Şinasi Pş. 
Nnfi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet, Remzi B. 
Kjiıe Ali B. 

Giresun 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 
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Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hârait B. 
Vkeuraoğlu Yusuf B. 

Ahmet Hamdı B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimeoz B. 

tzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osm an zade Ham di B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 

Kars ' 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
[Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
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Memet Nahit B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut, B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Fiş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Osman B. 
Yakup Kadri B. 

M ar aş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
KıJıcoRlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Küs 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cav.it B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

S'iv a s 
[Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Haindi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
[Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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Sıra Ns 89 
Harita umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 17 500 liralık münakale yapılması hakkmda 1/221, 
Millî Müdafaa vekâletile Umum jandarma kumandanlığı 1931 senesi bütçelerinde 32 121 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/227, Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 5 000 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/238, Başvekalet ve Şûrayi devlet 1931 senesi bütçelerinde 3 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/242, Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/256, Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz bütçesinde 230 700 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/258, Bazı devairin 1931 senesi bütçelerinde 606 645 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/260, numaralı kanun lâyihalarileldare Heyetinin, B. M. M. 1931 senesi bütçesine 
325 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2/28 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Harita umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 17 500 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/221 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 6-1-1932 

Muamelat müdürlüğü 
Sayı 6/20 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Harita umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 17 500 liralık mü
nakale yapılması hakkında îcra Vekilleri Heyetinin 3 -1 -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Fennî vesaikin hıfzı için imal ettirilecek dolapların masarifine ve celbedilecek olan mütehassısın 
gösterdiği lüzum üzerine alınacka alâtı rasadiyenin mubayaasına ve gelecek devrei mesaide geminin 
tahriki için iktiza eden mevadı muharrike mubayaasına ve ayni zamanda araziye izam kılınacak za-
bitanın harcırahlarına kâfi gelecek miktarda tertibi mahsuslarında tahsisat mevcut olmadığından 
17 500 liranın fasıllar arasında münakalesine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla tanzim kılman lâyi-
hai kanuniye merbuten takdim kılınmıştır. 

Harita umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçesinde münakale icrası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Harita umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçesinin fasılları arasmda merbut cet
velde yazılı olduğu üzere, ( 17 500 ) liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına Maliye vekili memurdur. 

3-1-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. Î.,M.V. G. Î.V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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F. M. Nevi 

Tenvir ve teshin 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
Nakliyat 
Ecnebi memleket harcırahı 
Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitanın harcırah 
tah. mektep masrafı 
Mefruşat 
Harcrah 
Makinealât ve demirbaş eşya mubayaas 

826 
832 
832 
835 
840 
842 

825 
829 
836 
838 

1 
2 
3 

3 
51 

İşletme 

Zammı lâzım 
gelen 
Lira 

2 
14 

17 

500 
000 
500 
500 
500 

Tenzili lâzım 
galen 
Lira 

1 960 
1 040 
1 500 
4 000 
1 000 

8 000 

17 500 

Millî Müdafaa vekâletile Umum jandarma kumandanlığı 1931 senesi bütçelerinde 32 121 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/227 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 7 - / - 1932 

Muamclât müdürlüğü 
Sayı: 6/33 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Umum jandarma kumandanlığı ile M. M. vekâleti bütçeleri arasında 32 121 liralık münakale icrası 
hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 - I - 1932 tarihli içtimamda 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Jandarma kıtaları zabitan, efrat ve hayvanatının askerî hastanelerde tedavi edilmeleri hali hazır 
teşkilâtının icap ettirdiği bir zaruret olmakla beraber Millî Müdafaa vekâletince askerî hastaneler
de tedavi edilen jandarma efradının mualece ve iaşesine sarfedilip seae nihayetine kadar tahakkuk 
eden alacakları muhtelif sebeplerden dolayı Umum jandarma kumandaulığınca tesviye edilemiyerek 
düyuna kalmaktadır. Binaenaleyh gerek vekâleti müşarileyhanın ve gerek mezkûr Umum ku
mandanlığın hesabatını teşviş eden bu muamelâtın ıslahı için 1931 malî senesi zarfında jandarma ef
rat ve hayvanatından askerî hastanelerde tedavi edileceklerin mualece ve iaşeleri hususunda sarfedilen 
mebaliğe tekabül etmek üzere bir kac senelik ihsaî erkama müsteniden Umum jandarma kumandan
lığı 1931 senesi bütçesinin 410 uncu müdavat faslından 32 121 liranın bittenzil 20 000 lirasının Millî 
Müdafaa vekâleti bütçesinin 697 inci faslının 1 inci tay inat maddesine, 5 000 lirasının 3 üncü mahru
kat maddesine ve 7 121 lirasının da 700 üncü faslın ecza ve malzemei baytariye maddesine münaka-
leten ilâvesi zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
Ik. V. 

Mustafa Şeref 

Da. V. 
»Ş'. ifat/ft 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Kanun lâyihası 

MADDE İ — 1931 malî senesi Umum jandarma kumandanlığı bütçesinin 410 uncu (hastalanan ve 
yaralanan efrat ve hayvanların ve müsademede yaralanan zabitlerin tedavi masrafları ve levazımı 
sıhhiye bedeli faslından 32 121 liranın bittenzil 20 000 lirasının senei mezkûre Millî Müdafaa vekâ
leti bütçesinin 697 inci muayyenat faslının 1 inci tayinat maddesine ve 5 000 lirasının 3 üncü mahru
kat maddesine ve 7 121 lirasının da 700 üncü (levazımı sıhhiye) faslının 2 inci (ecza ve malzemei bay-
tariye maddesine münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

3-1-1932 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

(İ. î. V. Zr. V. 
Ali Kana Muhlis 

Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/238 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet â7 'İt - İ93'J 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/410 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara bütçesinde (5 000) liralık münakale icrası hakkında Mali
ye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25-11-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzt ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınrn ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1932 senesi nisanında Nis şehrinde yapılacak olan beynelmilel askerî binicilik müsabakalarına işti
rak ettirilecek altı zabit ile dokuz hayvanın masrafları için lüzum görülen 5 000 liranın vekâlet bütçe
sinden temini lâzrmg'elmiş ve tertibi mahsusundaki tahsisat da kâfi gelmemiş olduğundan 705/1 lisaiı 
tahsili masrafından 5 000 liranın tenzilile 710 uncu ecnebi memleketler harcırahı faslına ilâvesi zaru
rî görülmüştür. 

Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası müsveddesi rapten takdim kılınmıştır. Aynen kabulü
nü arz ve teklif eylerim efendim. 

M. M. V. 
Zekâi 

Millî Müdafaa kara bütçesinde 5 000 liralık münakale icrası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 malî senesi Millî Müdafaa kara bütçesinin 705 inci faslının 1 inci staj için 
ecnebi memleketlere gönderilecek zabitan ve memurin ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin tah-
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sisatı, tahsil yol ve tedavi masrafları maddesinden 5 000 liranın bittenzil 710 uncu memuriyeti mah
susa ile ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurların harcırahı faslına münakalesine mez
uniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

25 - I I - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdüllıalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. t. M. V. V. G. î. V. ' Zr. V. 

M. Şeref M. Abdülhalik Ali Rana Muhlis 

Başvekâlet ve Şûrayi devlet 1931 senesi bütçelerinde 3 500 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/242 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 29 - it - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/427 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1931 malî senesi Başvekâlet ve Şûrayi devlet bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
3 500 liralık münakale icrası hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
28 - I I - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasma müsaade buyurulmasmı rica ederim efendini; 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Şûrayi devlet bütçesine mevzu harcırah, mahrukat, ve tenvir tahsisatları kamilen sarf edilmiştir, 
Bu sene kışın şiddetli devam etmesi ve Şûrayi devlet binasının gerek ebat ve gerek katları 

itibarile cesametine mebni bütçeye mevzu teshin tahsisatı olan 1 750 liranın mahrukat ihtiyacına 
kifayet etmediği ve tenvir tahsisatı olan 250 lira işlerin çokluğu hasebile geceleri de çalışmak 
zarureti hâsıl olduğundan sarfodilen cereyan bedeline gayrikâfi bulunduğu ve 108 inci fasla 
mevzu 200 liradan ibaret olan harcırah tahsisatı yeniden intihap olunan daire reisi ve azasile ye
niden tayin olunan muavin ve memurların ve tekaüdü icra kılınanların zatî ve aile harcırahlarına 
kifayet etmediği cihetle Başvekâlet bütçesine mevzu Âli iktisat meclisine ait 87 inci aza hakkı 
huzuru faslından mezkûr meclisin sene nihayetine kadar içtima etmiyeceği cihetle tasarruf icrası 
mümkün olan 3 500 liranın tenzilile bundan 300 lirasının Şûrayi devlet bütçesinin 105 inci faslı
nın birinci tenvir maddesine ve 1 000 lirasının da 2 inci teshin maddesine, 700 lirasının 108 inci 
harcırah faslına münakalesine ve mütebaki 1 500 lirasının da Başvekâlet bütçesinin sene nihaye
tine kadar tahakkuk edecek ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılan teshin, otomobil tamiri, ve mat
baa masarifi tertiplerine münakalesine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadı teminen merbut kanun lâ
yihası tanzim olunarak takdim kılınmıştır. 



Kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1931 senesi Başvekâlet ve Şûrayi devlet bütçelerinin merbut cetvelde yazılı fasıl ,v6 

maddeleri arasında ceman 3 5Ö0 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

• • ' • • • • v 28 - II -1932 
Bş. V.- Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. M i V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş.Kaya M. ÂÜftülhaÜk Esat- îffilmi 
îk. V. S. 1 M. V."V. & t V. Zr. t . ' "'"•'*"• ' " "* : i m + ^ -v^ • • •i*~^>-

M. Şeref M. Abdülhalik Ali Rana Muhlis 

Münakale cetveli 

Tenzili lâzım Zammı lâzım 
F. M. Nevi muhassasat gelerF ^ ' gelen ^ 

87 
76 
78 
83 

105 
105 
108 

2 
2 
3 
1 
2 

Aza hakkı huzuru 
Teshin 
Tamir 
Kfevidı iptidaiye 
Tenvir 
Teshin 
Harcırah 

• « * _ . . . , • • j » W * ^ » . ' — 

3 500 

• 

•••T*rr" 

150 
500 
850 
300 

1 000 
700 

3,5A&4 .•••.. 3 500 

Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkmda l/Ş^nuMft. 
; ^ n i t t T'^ : "•-"•' - r — • - - - ' - ralıkanıırilalytBaö -;' ; •-; r ' :- - : • , " : Z ~ " ? v 

2 \ C . • ' . * ' . . . . " 
Başvekâlet 3 • / / / - 193Û 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/455 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa vekâleti bütçesinde münakale yapılması hakkında vekâleti müşarileyhaca hazırlanan ve 
tcra Vekilleri Heyetinin 2 - III -1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur; 

Muktazasîhın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

ismet 

îüsbabı mucibe" 

Katı bir zaruret hissedilmedikçe memur tahvil edilmemekte otinaslna ragmett bütç^e m«vzu hâr*-» 
cırah tahsisatı ancak kadro'zararına açıkta kalan mıâmurlârîti, teM^t 6'dMnlMnfr¥e^e^fâraîm'-' 
dan yaptırılan şoselerde çalıştırılan memurların harcırahlarına kifayet edebileceği tahmin olundu^ 
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ğundan mühendis mektebinden çıkacak 28 mühendis için 3,000 liralık bir tahsisata ihtiyaç görülmüş
tür. Bu ihtiyacı karşılamak için 601 inci faslın 2 inci maddesinden 3,000 liranın bittenzil 596 inci fas
lın 1 inci maddesine 3,000 liranın ilâvesi maksadile merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Nafıa bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihasi 

MADDE 1 — 1931 malî senesi Nafıa vekâleti bütçesinin 601 inci faslının 2 inci sular masarifi 
umumiyesi maddesinden 3 000 lira tenzil olunarak 596 inci faslın 1 inci memurlar harcırahı madde
sine ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

2 - III - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
İk .V. S. t. M. V. V. G. î . V. Zr. V. 

M. Şeref M. Abdülhalik Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz bütçesinde 230 700 liralık münakale yapılması hak
kında 1/258 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 8 - İff - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/51 i 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz kısmı bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında 230 700 liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 2 - I I I - 1932 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Fasıl : T~>5 - Madde : 1 - Maaşatı umumiye 

1930 deniz bütçesinin maaş faslı 1 333 000 lira olarak kabul edilmiş ve senenin hitamından ev
vel bu tahsisat gayrikâfi geldiğinden Harita umum müdürlüğü bütçesinden 37 000 lira nakledi
lerek maaşatı umumiye faslı 1 370 000 liraya iblâğ edilmiş ve bu veçhile 1930 senesi maaşatı bir mik
tar da borç devredilerek temin edilebilmiştir. 

1931 bütçesinin maaş faslı tezayüt efrat maaşatile terfi eden zabitan, gedikli zabitan ve 
gedikli küçük zabitanın terfi defterleri de dahil olduğu halde 1 429 687 lira olarak tesbit edilmiş
ti. Hükümetçe bu miktarın 1181297 liraya indirilmesi hasebile 1931 haziranı bidayetinde mevcut 
zabitanın bir senelik maaşlarına tediye edilmek üzere daha 136 400 liraya ihtiyaç görülmüştür. 
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Fasıl : 755 - Madde : 2 - İkramiye 

Bu fasla mevzu tahsisat geçen seneye kıyasen ve 30 senesini ikmal ettikleri cihetle tekaüde şevk
leri mukarrer olan zabitan ikramiyesi olarak 50.000 lira teklif edilmiş ise de 40 000 lira olarak kabul 
edilmiştir. Halbuki; 30 senesini ikmal edenlerin tekaüt talebi fazla olmuş ve elyevm 45 528 lira ikra
miye borcu tahakkuk etmiştir. 1932 mayıs gayesine kadar tekaütlüklerini talep etmeleri kuvvetle muh
temel bulunan 30 senelik zabitan ikramiyesi 10 572 lira ki ceman 56 000 liranın ikramiye faslına liakli 
zarurî bulunmuştur. 

Fasıl : 760 • Mefruşat 

Deniz bütçesinin 1930 senesi mefruşat faslı 4 900 lira olup idare etmediğind-en münakale suretile 
3 000 lira daha zammedilerek 7 900 liraya çıkarılmıştır. Halbuki; 1931 senesinde 9 000 lira olarak 
teklif edilen bu fasıl ] 000 liraya tenzil edilmiştir.Mevaki ve sefainin yazı makinaları noksan olduğu 
gibi mefruşat ve demirbaşına müteallik ve bilhassa soba ve teferruatına ait bir çok noksanlar vardır. 
Sene nihayetine kadar idare edilmek ve ancak yıpranmalara sarf edilmek üzere bu fasla asgarî 1 000 
liranın nakli zaruridir. 

Millî Müdafaa vekâleti 1931 malî senesi deniz bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
icrası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz kısmı bütçesinin merbut cetvelde yazı
lı fasıl ve maddeleri arasında ceman 230 700 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

2 - III - 1932 
Bş. V. 
İsmet 
îk. V. 

M. Şeref 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

S. î. M. V. V. 
M. Abdülhalik 

M. M. V. 
Zekâi 

o. î. v. 
Ali Rantı 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha, V. V. 
Ş. Kaya 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Mf. V. 
Esat 

Na. V. 
Hilmi 

F. M. Muhassasatın nevi 

756 
757 
758 
768 
768 
770 
771 
771 
778 
781 
755 
755 

760 
762 

0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
2 
0 
3 
1 
2 

0 
0 

Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akça farkı 
Dz. efrat ve talebelerinin iaşe masrafı veya bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Levazım ve teçhizatı harbiye, fenniye ve tahkimiye masrafı 
Levazımı müteferrika 
Devri çark 
Ecnebi mütehassısları 
Boğazlar K. Tenvir ve teshin 
Maaşatı umumiye 136 400 
912 No. lı kanunun 12 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi • 56 000 
Mefruşat ve demirbaş 1 000 
Müteferrika 1 0Û0 

Tenzil edilen 
Lira 

3 800 
4 000 
6 31.00 

80 000 
800 

afi 52 000 
60 000 
14 400 

5 000 
4 400 

Zammedilen 
Lira 
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F. . M. Muhassasatın nevi 

6ejatir ve evrakı matbua 
Harcırah 
Mükâieme bedeli 
Ücretli muhabere ve mükâieme masrafı 
Nakliyat 
İnşaat ve tamirat 
£ç,ne>i memleketlere gönderilecek zabitan ve me 
murin harcırahı.;. . , . , . . . , . 
Staj... tahsil ve. tedavi masrafı 
.işletmece amele.,ücretjeri 
Memleket ;.dah,il. V£. Haricinde, ücretti müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masrafı 

Yekûn 

U4 

766 
767 
773 
777 
779 

7&0 
7S2 
785 

..'3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

Tenzil edilen 
Lira 

a . 

h 
11 

230 700 

Zammedilen 
Lira 

1 500 
17 000 

500 
500 

3 000 
5 000 

3 60,0 
1 500 
3 200 

500 

230 700 

Bazı devairin 1931 senesi bütçelerinde 606 645 liralık münakale yapılması hakkında 1/260 
numaralı kanun lâyihası 

13 - III - 1932 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât müdürlüğü 

Şube: 1 
Sayı: 6/543 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Büyük Millet Meclisi, Divanı muhasebat, Beşvekâlet, Maliye ve Düyunuumumiye bütçelerinin 
muhtelif fasıl ve maddeleri arasında yapılacak münakale hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve 
icra Vekilleri heyetince 10 - I I I - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Riyaseti Cumhur ikametgâhı inşaat ve mefruşatı için 931 senesi Büyük Millet Meclisi bütçesine 
mevzu tahsisatın ademi kifayesine binaen 17 inci inşaat faslına 240 000 ve 6 inci mefruşat faslına 
85 000 ve Başvekil Paşa Hazretlerinin bu sene içinde Rusya ve Romanya mütesavver seyahatleri 
ile şimdiye kadar derpiş olunmıyan diğer zarurî masrafların karşılığı olmak üzere 206 inci masarifi 
gayrimelhuza tertibine 100 000 ve mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar kifayet etmemesi dolayı-
sile tahsisatı mesture faslına da 150 000 liralık tahsisatın ilâveten münakalesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bu sene soğukların pek şiddetli olarak devamı sebebile Millî sarayların ve Divanı muhasebatın teshin 
.masrafları tahminden cok fazla vukubulmakta olduğundan 55 inci faslın 2 inci teshin maddesine 
3 000 ve 205 inci fasla da 14 700 ve Maliye vekâleti 931 senesi bütçesinin fasıl ve maddeleri bey
ninde senei sabıka bütçesine nazaran tahsisatları noksan alman tertiplerden 177 inci faslın birinci 
tenvir maddesindeki tahsisat Başvekâlet, Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekâleti, Tapu umum mü-
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dürlüğü devairinin elektrik sarfiyatı bedellerine karşılık olup kifayet etmemesine mebni kânunusani 
zarfında tahakkuk eden 601 lira borç ile malî sene nihayetine kadar emsali aylara nazaran tahakkuk 
edeceği tahmin olunan masraf ile beraber bu maddeye 4 600 ve mezkÛT faslın 2 inci teshin ve 3 üncü 
kırtasiye maddelerine mevzu tahsisatın da noksan alınmasından naşi tamamen sarfedilerek kifayet 
etmemesi hasebile 2 inci teshin maddesine 3 645 ve 3 üncü kırtasiye maddesine de 700 liralık tah
sisatın temini zarurî bulunmuştur. Mülhakat ile bilmuhabere alman malûmat üzerine tesbit olunan he
saba nazaran icar ile işgal edilen devairi maliye binalarının bir senelik icar bedellerine mukabil 183 üncü 
faslın birinci maddesine mevzu tahsisat kifayet etmemesinden dolayı tahsisat bakiyesi bulunan 
2 530 liraya 3 500 lira ve keza tahsisatı tamamen sarf olunan 181 inci faslın 2 inci vilâyat kırta
siyesi maddesine de 1 500 lira tahsisatın münakaleten ilâvesine ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Düyunu umumiye 931 senesi bütçesinin 241 inci mürettebatı seneviye ve meclis masarifi umumi--
yesinden Türkiye hissesi faslından tasarrufu mümkün bulunan 589 700 lira ile bu sene kıymetli evrak 
ye harç pullarının kısmen senei sabıkadan müdevver kâğıt ve malzeme ile tabettirilmesinden naşi 
18â uncu faslın birinci kıymetli evrak maddesinden 13 945 ve keza 18 inci faslın 2 inci vilâyat 
demirbaşı maddesinden tasarruf edilen 3 000 lira ki ceman salifülarz 606 645 liralık tahsisatın tenzi-
lile mütekaddim listede müfredatı arzolunan fasıl ve maddelere münakaleten ilâvesinin icrası zarurî gö
rülmüş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. 

Bazı devairin 1931 bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasmda münakale icrasına dair kanun 
•'"-'•' -. ' lâyihası 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi, Divanı muhasebat, Başvekâlet, Maliye ve Düyunu umumiye 
1931 senesi bütçelerinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 606 645 liranın 
münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad.V. 
İsmet Yusuf Kemal 

îk. V. S. t. M. V. 
M. Şeref Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâ* 
G. t. V. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kayar 

Zr. V. 
Muhlis 

Ha. V.-V. 
Ş.Kaya 

i — , m • 

Mal.V. 
M. Ab.dülhalik 

- 1 

ıo - nı -
Mf. V. 

Esat 

1932 
Na. V. 

v Hilmi 

V. 

241 

189 
180 

17 
6 

84 
205 

M. 

1 
2 

Muhassasatın 

Mürettebatı seneviye ve meclis 
sinden Türkiyeye ait hisse 

Kıymetli evrak 
Vilâyet demirbaşı 

İnşaat ve tamirat 
Mefruşat 
Tahsisatı mesture 
MiHî saraylar masarifi 

nev 

mı 

umumiyesi 

i 

asarifi umumiye-

Yekûn 

Yekûn 
Cömlei yekûn 

Tenzil edilen 
Lira 

589 700 
589 700 

13 945 
3 000 

16 945 
606 645 

Zammedilen 
Lira 

240 000 
85 000 

150 000 
14 700 



- 10 -

F. 

206 

M..> Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen 

Lira 

Masarifi gayrı melhuza 
Yekûn 

.55 
177 
177 
177 
181 
183 

2 
,1 
2 
3 

. 2 
1 

Teshin 
Merkez tenviri 

» teshin 
» kırtasiye 

Taşra » 
Bedeli icar 

Zammedilen 
Lira 

100,000 

589 700 

Yekûn 
Cümlei yekûn 

3 000 
4 600 
3 645 

700 
1 500 
3 500 

16 945 
606 645 

İdare heyetinin, B. M. M. 1931 senesi bütçesine325 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2/28 
numaralı kanun teklifi 

Reisicumhur ikametgâhı inşaat ve mefruşatı için 1931 senesi Meclis bütçesine mevzu tahsisatın 
ademi kifayetine binaen 17 inci inşaat faslına 240 000 ve 6 inci mefruşat faslına 85 000 lira zam ve 
ilâvesi için atideki mevadı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmirlerinden 

Necip Ali 

İdare Âmirlerinden 

/. Ferit 

idare Âmirlerinden 
B. O. 

Halit 

Madde 1 — 1931 senei maliyesi Meclis bütçesinin 6 inci mefruşat maddesine 85 000 ve 17 inci inşa
at faslına 240 000 ki ceman 325 000 lira zam ve ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — tşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

Madde 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Bütçe encümeni maabatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 59 

Esas No. 
1/221, 227, 238, 242 £56, 258, 260 

2/28 

16 - III - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Bazı devairin 1931 senesi bütçelerinde münakale icrasına ve Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsi
satı munzamma verilmesine dair olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale olunan yedi adet 
kanun lâyihasile bir adet kanunî teklif Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri Beylerle alâkadar me
murlar hazır oldukları halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. Lâyihalara merbut esbabı mu-
cibelerden ve ayrıca alınan malûmattan, tahakkuk eden ihtiyaç ve zaruret dolayısile teklif olunduğu 
anlaşılan bu lâyihalar bazı tadilâtla kabul edilmiş ve îdare Heyetinin teklifi Hükümetin teklifleri-
le tevhit edildiğinden ayrıca tedvinine lüzum kalmamıştır. Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umu
mî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Yozgat 
S. Sırrı 

M. M. Kâtip 
Tokat 
Süreyya 

Çorum 
Mustafa 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Sivas 
Remzi 

Bursa 
Dr. Galip 

istanbul 
Sadettin 

İsparta 
Mükerrem 

Giresun 
Kâzım 

Elâziz 
H. Tahsin 

Manisa 
M. Turgut 

Kayseri 
A. Hilmi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1981 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları arasında 878 466 liralrk müna
kale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 





CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira Lira 

3 50t> 

3 000 

13 945 

BAŞVEKÂLET 

87 Aza hakkı huzuru 

MALİYE VEKÂLETİ 

180 2 Demirbaş 

189 1 Kıymetli evrak ve levazım bedelile tabı masrafı 

DÜYUNU UMUMİYE 

241 -Mürettebatı seneviye ve meclis masarifi umu-
miyesinden Türkiyeye ait hisse 569 700 

UMUM JANDARMA KUMANDANLIĞI 

410 Hastalanan ve yaralananefrat ve hay vanlanrıive 
müsademede yaralanan zabitlerin tedavi masrafları 
ve levazımı sıhhiye bedeli 32 121 

NAFIA VEKÂLETİ 

001 2 -îhaleten ve emaneten yapılacak inşaat masarifi 3.00,0 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI) 

705 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabitan 
ve memurin ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin 
tahsisatı, tahsil, yol ve tedavi masrafları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI ) 

756 Müstahdemler ücreti 

757 Muvakkat tazminat 

758 Temsil tahsisatı ve akça farkı 

768 1 Deniz efrat ve talebelerinin iaşe masrafı veya bedeli 
3 Hayvan yem bedeli t 

Fası l yekûnu 

770 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahki-
- m i ye masrafı ;i i > 

5 

M ) 
3 

4 

6 

80 

80 

52 

000 

800 

000 

300 

000 
800 

800 

000 
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F. M. 

771 

778 

781 

6 

17 

Muhassasatm nevi 

1 Levazımı müteferrika 
2 Devri çark 

Ecnebi mütehassısları 

3 Tenvir, ve teshin 

3Vİ 

Fasıl yekûnu 

Tenzil edilen 
Lira 

60 000 
14 400 

74 400 

5 000 

4«4G0 

Zammedilen 
Lira 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜö J 

826 

832 

835 

840 

842 

1 

2 
3 

Tenvir ve teshin 

Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 

Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabıtan 

1 960 

1 040 
1 500 

2 540 

::..•'. :AJ?M 
î 000' 

harcırah, tahsisat ve mektep masrafları 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Mefruşat 

İnşaat ve tam İra* 

55 2 Teshin 

DİVANI MUHASEBAT 

BAŞVEKÂLET 

76 

78 

83 

84 

105 

2 

2 

3 

1 
2 

Teshin 

Tamir 

Mevadı ibtidaiye 

Tahsisatı mesture 

Tenvir 
Teshin 

ŞÜRÂVİ DEVL&T 

Fasıl 'yekunu 

8 00Q 

85 000 

240 000 

3 000 

150 

1 

1 

150 

500 

850 

000 

300 
000 

3 0 0 



Fİ M. 

108 

697 

700 

710 
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Muhassasatın nevi 

Harcırah 

MALİYE VEKÂLETİ 

177 1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 
181 2 Kırtasiye 

183 1 Bedeli icar 

205 Millî saraylar masarifi umumiyesi 

206 Masarifi gayri melhuza 

NAFIA VEKÂLETİ 
596 1 Memurlar harcırahı 

Tenzil edilen 
Lira 

• : • • • ' - . - • ; * • 

• » • 

Zammedilen 
Lira 

700 

4, 600 
3 645 

700 
8 9 4 5 

1 ,500 

3, ,500 

14 700 

80 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VrKÂLETİ ( K&RA KISMI) 
Tayinat 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 
2 Ecza ve malzemei baytariye 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gön
derilecek zabit ve memurlar harcırahı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( DENİZ KISMI ) 

755 1 Maaşatı umumiye 
2 912 numaraıl kanunun 12 inci maddesi mucibin

ce verilecek tekaüt ikramiyesi 
Fasıl yekûnu 

760 Mefruşat ve demirbaş 

762 Müteferrika 

764 3 Defatir ve evrakı matbua 

765 Harcırah 

766 2 Mükâleme bedeli 

767 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

3 000 

20 000 
5 000 

25 000 
7 121 

5 000 

136 400 

56 000 
1 9 2 4 0 0 

l 000 

l 000 

1 500 

17 000 

500 

500 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

773 Nakliyat .. 3 000 

777 İnşaat ve tamirat 5 000 

779 Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabi-

tan ve memurin harcırahları 3 600 

780 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 1 500 

782 3 İşletme ve amele ücretleri 3 200 

785 Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirilecek rnaiûlin masrafı 500 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

827 Müteferrika 650 

829 Harcırah 3_000 

836 Makine, alât ve edevat ve demirbaş eşya ve 

levazımının mubayaa ve tamir bedelleri 13 350 

838 3 İşletme 500 

Yekûn 878 466 878 466 

» > • > • 



Sıra No 85 
Askerî memur\âr hakkındaki kanunun 2 inci maddesinin 
tadiline dair I 239 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 28-11-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 61424 

li. M. M. Yüksek Reisliğine 
1637 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair M. M. Vekâletince hazırlanan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 20-H-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
1 — Askerî memurlar kanunundan maksat: 
Cumhuriyet ordusunun ( kara, deniz, hava ) ihtisasa taallûk eden geri işlerini ehil müte

hassıs zevata tevdi etmek ve bunları kıta vaziyeti ve saire dolayısile yerlerinden oynatmıyarak 
ihtisaslarından uzunca müddet istifade eylemek ve bu suretle az memurla çok iş görmek ve 
geri kadrolarını azaltmak ve harcırah ve maaş faslından bütçede tasarruf etmektir. 

2 — 1637 numaralı kanunun ikinci maddesi mütekait zabit ve hesap memurlarının da 
muvazzaf askerî memur sınıfına alınmalarına müsaittir. Mütekaitler kanunen muvazzaf sınıfa 
nakledilmezken askerî memurların taazzuv etmesini temin için mütekaitlerden mütehassıs 
olanlarında alınmasına 1637 numaralı kanun müsaade etmiştir. Yine mezkûr kanun muvazzaf 
zabitlerin bazı şerait dahilinde askerî memur sınıfına nakillerine cevaz verilmiş ve mütekaitler
den almağa ihtiyaç kalmamış olduğundan ve bu nakle devam, genç ve mütehassıs memurların 
terfi hususunda önlerini kapatacağından 1637 numaralı kanunun ikinci maddesinin birinci 
fıkrasının tayyedilmesi muvafık görülmüştür. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1C37 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

1637 numaralı askerî memurlar hakkındaki kanunun ikinci maddesinde berveçhi ati tadilât 
yapılmıştır: 

Madde ı — ]637 numaralı kanuaun ikinci maddesinde (mütekait zabit ve hesap me
murlarından kifayeti görülenler kıdemlerile rütbelerine muadil memur kısımlarına alınabilir
ler ) fıkrası ile bu fıkrayı müteakip gelen fıkradaki ( ... maluliyetleri muvazzaf zabitliğe 



— 2 — 
müsait bulunmıyan ve fakat askerî memur vazifesini yapmağa elverişli olduğu fermen anla
şılan muvazzaf zabitler de ) ibaresindeki (de) edatı tayyedilmiştir. 

Madde 2 — Bu karnın neşri tarihinden muteberdir 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

20 /11 / 1932 
s Bş.,V. , Ad. V. - M. M. .V -* , Da. V. Ha. V. V. Mal. V; 

İsmet. Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
*̂  "Mf.V. Na. V. İk. V. " S. İ. M. V. V. O. İ. V. Zr. V. 

Esat Hilmi M, Şeref M, Abdülhalik Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/239 

14 - III - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - I I - 1932 tarih ve 6/424'numaralı tezkeresile encümenimize havale buyuru-
lan ve 1637 numaralı askerî memurlar kanununun 2 inci maddesinin tadiline dair olan kanun lâyi
hası M. M. vekâletinden gönderilen memuru hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Esas teklif şudur: 
1637 numaralı kamunun 2 inci maddesinde yazılı (mütekait zabit ve hesap memurlarından kifayeti 

görülenler kıdemlerile rütbelerine muadil memur kısımlarına alınabilirler.) den ibaret fıkranın tayyi 
teklif edilmektedir. Bu fıkranın hükmü bir mütekait zabitin ve hesap memurunun askerî memur sı
nıfına alınması tekaütlük vaziyetinin refile .muvazzaflığa geçirilmesini âmir olmayıp ancak 1076 nu
maralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 29 uncu maddrsinin ( alelûmum ihti
yat zabit ve memurları muvazzafa nakletmeksizindahi hazarda- M. M. vekâletince lüzum görülecek 
müddetçe ve kendileri de arzu ederlerse kadro ihtiyacına göre kumanda mevkilerinden hâriç vazife
lerde kullanılabilirler) şeklindeki esas hükmün ayni ve bu suretle M. M. vekâletine verilmiş bir salâ
hiyetten ibaret bulunduğu cihetle teklif veçhile fıkranın tâyyiride bir fayda mülâhaza etmiyen encü
menimiz mezkûr fıkranın olduğu gibi kalmasına karar vermiştir. Keyfiyet Umumî heyetin nazarı 
tasvibine arzolunur. •.*> 

M.MvEn 

İhsan 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

.Reisi M. 

Aza 
Ordu 
Recai 

M. Kâ. 

Kâzım 

Aza 
Tokat 
B. Lûtfi 

Aza 
Kastamonu 
A. Rıza 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Bilecik 
Salih 

Aza Aza 
Bilecik Malatya 
ibrahim M. Nedim 

Aza 
Elâziz 

Alımet Saffet 



Sıra No 87 
İsprrto ve ispirtolu içkiler inhisarı İdaresinin 1931 senesi 
bütçe kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3 134 numarah Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 

encâmeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 11 - 1 -14)32 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6J98 

H. M. M. Yiiksok Ucisliylııc 

ispirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı idaresinin 1931 malî senesine ait 1932 numaralı b»ütç^ 
icarrtrntrrran 3 üncü ve 4üncü maddelerinde yazılı bazı ibare ve fıkraların -tefsiri talebini havi 
Maliye vekâletinin 5-1-932 tarih vel numaralı tezkeresi sureti leffen arz ve takdim olunmuştur. 

Mıfktıreasının ifasına müsaade Duyurulmasın rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Mâliye vekâletinin 5 / 1 / 1932 tarih ve ka^anin şubesi 1 numarah tezkeresi suretrdir: 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 malî senesine ait 1852 numaralı 
bütçe kanununa merbut kadro cetvelinde her ne kadar memur ve müstahdem tefrik edilmek
sizin alelitlak ücret vazedilmiş ise de mezkûr kanunun üçüncü maddesinde ( idarenin memur 
ve müstahdemlerile ilâh ) tabirile memur ve müstahdem tefrika tâbi tutulduğu gibi kanuna 
merbut A cetvelinde de ( fasıl 1 - madde 3 )...,( merkez ve taşra daimî memurlar maaşı ) ve 
dördüncü maddesinde ( merkez ve taşra müstahdemini daime ücretleri ) diye ayrı ayrı tahsisat 
vazedilerek idare memurları memur ve müstahdem namile tasnife tâbi tutulmuştur. 

Bu idare memurlarına alelûmum sair ücretli memurlar gibi maktu ücret verilmekte ve bu 
itibarla idare memurlarının heyeti mecmuası ecir olduğundan haklarında ücretliler gibi mu
amele ifası tabiî bulunmakta isede Bütçe kanununun salifülarz maddesile kanuna merbut cet
velde memur ve müstahdem için ayrı ayrı tahsisat vazedilmesi hasebile bunların umumunu 
ecir ve müstahdem telâkki etmek mümkün olamamaktadır. 

Tatbikatta bunların memur veya müstahdem olduklarının tayini zarureti hâsıl olduğundan 
mezkûr kanunda mevzubahs ( memur ve maaş ) kelimelerinden maksat ne olduğunun tavzih 
ve keyfiyetin tefsiren halli için lâzımgelen muamelenin ifasına müsaade buyurulmasını arz-
eylerim efendim. 

Maliye vekili 
Af. Abdülhalik 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 58 
Esas No. 3/134 

15 - III -1932 

Yüksek Reisliğe 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 malî senesi bütçe kanununun 3 ve 4 üncü mad
delerinde yazdı bazı ibare ve fıkraların tefsirine dair olup encümenimize havale buyurulan Başve
kâletin 11 -1 -1932 tarih ve 6/98 numaralı tezkeresile merbutları encümenimizce tetkik olundu. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 bütçe kanununun 3 üncü maddesile 7 ve 9 un
cu maddelerinde mevcut memur ve maaş tabirleri idarenin daimî ücretli kadrolarından maaş alan
larla fabrikalarda müstahdem ve mütedavil sermayeden ücret alan gerek daimî ve gerek muvakkat 
müstahdemleri birbirinden temyiz için ötedenberi bu idareye ait mevzuatta kullamlagelen tabirler
den ibarettir. Bu itibarla memurin kanunile, tekaüt kanununda ve Devlet memurları maaşatının tev
hit ve teadülüne dair olan kanunda mevcut ahkâmın hudut ve şümulü dahilinde bulunmıyan idare
nin alelûmum memur ve müstahdemlerinin hakikatta daimî ve muvakkat müstahdemler sınıflarına 
dahil bulunmaları encümenimizce tabiî ve zarurî görülmüştür. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
/ / . Fehmi 

Aza 
İsparta 
Mükerrem 

M. M. 
Konya 

K. Zainı 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Giresun 

Kâzım 



Sırâ>fe74 
„••;••-A::.*- • ' • 

Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/114 numaralı Başvekâlet tez

keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 6 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4221 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kanun ve nizamlar ahkâmına riayet etmiyerek mihaniki vasıta, ile beyanname ilân Ve saire tabı vö 
tevzi -etmekten suçlu sabık mefsuh Serbest Cumhuriyet fırkası Aydın şube reisi ve halen Aydm meb* 
mala lanan Fuat Bey hakkında duruşmanın ikmalve intacı için izin istihsali Aydın Cumhuriyet müd-> 
deiaaamiliğinin işarı üzerine Adliye vekâletinden yazılan 3 - XII -1931 tarihli tezkerede bildirilmiş 
ve bvL hususa mütedair evrak leffen takdim olunmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesi mucibince mttktazasmın ifasına müsaade Duyurul
masını arzederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

r. n. M. M. 
Ad. T. E. encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen 14 - III - 1933 
Karar No. 5 

Esas No. 3/114 
Yüksek Reisliğe 

Kanun ve nizamlar ahkâmına riayet etmiyerek mihaniki vesait ile beyanname ilân ve saire tabî 
Ve tevzi etmekle maznun Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâletten 6 - 12 - 931 tarih ve 6/4221 numara ile gelip Teşkilâtı esasice ve Adliye encü
menlerinden müteşekkil muhtelit encümene tevdi buyrulan müzekkere: 

Salâhattin (Kocaeli), Nazım (Tokat), Tahsin (Aydın), tftiat (Kırklareli), T. Fikret ( Konya ) 
Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbata isnat olunan suç teş
kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahsolan memnu fiillerin haricinde bulun
muş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır* Buna iştiraık 
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eden Muhtelit encümenimiz Fuat Şahin Bey hakkın \a takibat ve muhakemenin devre sonuna talikini 
Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder, 

T. E. ve Ad. ©MECÜmenlerin- M. M. 
<den müpAkel M^tblif En

cümen reisi namına 
//. Tank 

Afcö; • ' Ma 
TSrafeKm 

Nazif Raif 

Aza Aza 
Kayseri İ^SiSeiri 
8. Azmi Abdülhak 

Kâtip 
Balıkesir 

Vasfi 

Azla 
AııtaJya 

Haydar 

Aza 

Aza 

Dr. Fuat 

Âtk 

Tahsin 

Aza 
Kocaeli 
Salâhattin 

kth 
Köeaeli 
Ragıp 

Aza 

Muhittin 

Ktk 
tlto&t 

A. Ham di 



Sıra No 80 
Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında 3/48 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle

rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

1 - VI-1931 

Sayı: 6/1563 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Balıkesirde münteşir Türk Dili gazetesinin 5-11-1931 tarihli nüshasında yazdığı bir makale
den dolayı hakkında dava ikame edilen Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teşkilâtı esasiye kanununun 
17 inci maddesi mucibince teşriî masuniyetinin refi hususunda kanunî muktazasının ifasına dair Ad
liye vekâletinden yazılan tezkerenin sureti ile bir istida ve bir adet gazete leffen takdim olunmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Yüksek Başvekâlete 

Balıkesirde münteşir Türk Dili gazetesinin 5 şubat 1931 tarih ve 1435 numaralı nüshasında 
(idarei örfiye niçin memleketimize teşmil edildi) başlığı altında Bilecik mebusu Hayrettin Bey 
tarafından yazılan yazı ile Yırcalızade Şükrü Efendinin tahkir edildiği iddia ve şikâyet olun
ması hasebile Balıkesir C. M. umumiliğinden gönderilen mezkûr gazete ve melfufları takdim kılındı. 

Mumaileyh Hayrettin Beyin halen mebus olmasına ve teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci mad
desi mucibince hakkında takibat ifası teşriî masuniyetin refine bağlı bulunmasına nazaran kanunî 
muktazasmın ifasına müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim hazretleri. 

Adliye vekili 
Yusuf Kemal 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 14 - III - 1932 

Karar No. 11 
Esas No. 3/48 

Yüksek Reisliğe 

Balıkesirde münteşir Türk Dili gazetesi ile tüccardan Vırcalızade Şükrü Efendiyi hakaret etmek
le maznun Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet
ten 1 - VI -1931 tarih ve 6/1563 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müte
şekkil muhtelit encümene tevdi buyurulan müzekkere Abdülhak (Erzincan), H. Tank (Giresun), 
Hamdi (Yozgat), Sait Azmi (Kayseri), H. Hayrı (Ed i rne ) Boylerden mürekkep olan ihzari encü-

; T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
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mence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 
inci maddelerinde mevzubahsolunaıı memnu fiillerin haricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve 
muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. Buna iştirak eden Muhtelit- encümenimiz Hay
rettin Bey hakkındaki takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki Heyeti umumiyenin tasvibine 
arzolunur. 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. M. 
mürekkep Muhtelit En. Reisi namına 

FfaMı Tank 

Kâ. 

Aza 

Nazif 

Aza 
Kayseri 
<S'. Azmi 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Antalya 
Haydar 

Aza 

Aza 

Dr. Fuat 

Aza 

Tahsin 

Aza 
Kocaeli 
Salâhattin 

Aza, 
Kocael i 

Haçı ip 

Aza 

Muhittin 

Aza 
Yozgat 

A. Ham d i 



Sıra No 76 
Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında 3 89 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2544 

6-IX-1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hasanoğlu Aliyi dövmekten suçlu Dr. Galip Bey hakkında icra kılınmakta olan muhakemede mu
maileyhin Bursa mebusu bulunması hasebile merasimi kanuniyenin ifasına karar verildiğinden teşki
lâtı esasiye kanununun 17 inei maddesine tevfikan Meclisi Âlice muktazasınm ifasına müsaade Duyu
rulmasını Antalya Cumhuriyet müddeiumumilğinin işarına atfen Adliye vekâletinden yazılan tez
kere üzerine rica ve evrakı müteferriasını leffen takdim ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 

mürekkep Mıûıtelit encümen 
Karar No. 7 
Esas No. 3/89 

14 - III - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Hasanoğlu Aliyi düğmekten maznun Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâletten 6 - IX - 1931 tarih ve 6/2544 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye 
ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene tevdi buyurulan müzekkere : 

Abdülhak (Erzincan), H. Tank (Giresun), Hamdi (Yozgat), Sait Azmi (Kayseri), H. Hayrı 
(Edirne) Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat 
olunan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan memnu fiillerin 
haricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmış
tır. Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Dr. Galip Bey hakkında takibat ve muhakemenin dev
re sonuna talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. * j ; 

Ad. ve T. E. encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit 
encümen Rs. Na. M. M, 

H. Tank 
Aza 

Kocaeli 
SaUhattin 

Aza, 
Kocaeli 

Rogıp 

Aza 

Muhittin 
Aza 

Kayseri 
S. Azmi 

Kâtip 

Aza 

Nazif 
Aza 

Aza 
Balıkesir 
Vasfi ' 
Aza 

Erzincan 
Abdülhak 

Aza 

Nazım 
Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 

Dr. Fuat 
Aza 

Tahsin 





Sira No 81 
Çankırı mebusu Talât Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 3/102 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 19 - XI -1931 

Muamelât müdürlüğü ' ' 
Swy%: 6/4086 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Sabık mebuslardan îshak Refet Beyi, çıkardığı (Duygu) gazetesindeki makale ile tahkir ettiği 

ihbar olunan Çankırı mebusu Talât Beyin halen mebus olması hasebile hakkında takibatı kanuniye 
icrası için Teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesi mucibince müsaade istihsali Ankara Cumhuri
yet müddeiumumiliğinin talebine atfen Adliye vekâletinden bildirilmiştir. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

T. B.M.M. -
Ad. ve T. E. encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen 14 - III - 1932 
Karar No. 12 
Esas No. 3/102 

Yüksek Reisliğe 

Sabık mebus İshak Refet Beyin, çıkardığı Duygu gazetesindeki makale ile tahkir etmekle maznun 
Çankırı mebusu Talât Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 19 - XI - 1931 
tarih ve 6/4086 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit 
encümene tevdi buyurulan müzekkere : 

Vasfi (Balıkesir), Osman Niyazi (Çanakkale), Ali Şuuri ( Balıkesir), M. Esat (İzmir), M. Asım 
(Artvin) Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olu
nan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan 
memnu fiillerin haricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonu
na taliki kararlaştırılmıştır. Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Talât Bey hakkında taki
bat ve muhakemenin devre sonuna talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. 

Ad. ve T. E. encümenlerinden M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
mürekkep Muhtelit Kocaeli 
encümen Rs. Na. 

H. Tank Celâl Sahir Dr. Fuat Salâhattin Muhittin 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Antalya Kocaeli Balıkesir Yozgat Erzincan 

Nazif S. Azmi Haydar Tahsin Ragtp Vasfi A. Hamdi Abdülhak 





Sıra NQ 72 
Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında 3/117 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. a. 
Başvekâlet 15 - XII - 931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4305 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Erzurum mebusu Mühürdarzade Asım Beyin kendisini tahkir ve tehdit ettiğinden dolayı hakkında ta
kibat icrası talebini havi olup teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesi mucibince muktazi muame
lenin ifası için Adliye vekâletinden gönderilen asker, Mustafaoğlu Memet imzalı istida leffen tak
dim olunmuştur. Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efednim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen 14 - / / / - 1932 
Karar No. 3 
Esas No. 3/717 

.Yüksek Reisliğe 

Bir miras meselesinden dolayı Mustafaoğlu Memedi ve anasını söğme ve ölüm ile tehdit etmekle 
maznun Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 
16 - XII - 1931 tarih ve 6/4308 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
teşekkil muhtelit encümene tevdi buyurulan müzekkere: 

Vasfi (Balıkesir), Osman Niyazi (Çanakkale), Ali Şuüri (Balıkesir), M. Esat (İzmir), M. Asım 
(Artvin) Beylerden mürekkep olan ihzarî encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olu
nan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan memnu fiillerin 
haricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırıl
mıştır. Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Asım Bey hakkında takibat ve muhakemenin 
devre sonuna talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. 

Aza 

Nazif 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. 
mürekkep Muhtelit encümen 

Reisi namına 
Hakkı Tarık 

Aza Aza 
Balıkesir 

Vasfi Nâzım 

Aza 
Antalya 
Haydar 

M. Kâ. 

Aza 

Tahsin 

Aza 

Dr. Fuat 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza Aza 
Kocaeli 

Salâhattin Muhittin I\ 

Aza Aza 
Kayseri 

Ragıp 8. Azmi 





Sıra No 83 
Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin teşriî masuniye

tinin kaldırılması hakkında 3/96 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye veTeşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

r.c. 
Başvekâlet 31 -X-1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Vazifesinde ihmal ve ter.ahi eylemek suçundan maznun sabık Develi belediye reisi ve halen Kay

seri mebusu Coşgun Osman Bey hakkında tetkikat icrası için Büyük Meclisten izin istihsali Kayseri 
C. müddeiumumiliğinin işarına atfen Adliye vekâletinden talep olunmaktadır. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulması arzoluntır efendim» 
Başvekil 

tsmct 

T. Ü. M. M. 
Âd. ve T. E. encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 14 - îtî * 1932 

Karar No. 14 
Esas No. 3/16 

Yüksek Reisliğe 

Belediye reisliği zamanında vazifesini ihmal ve terahi etmekle maznun Kayseri mebusu Coşkun 
Osman Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 31 - X - 1931 tarih Ve 
6/3938 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encü
mene tevdi buyurulan müzekkere : 

Vasfi (Balıkesir), Osman Niyazi (Çanakkale), Ali Şuuri (Balıkesir), M. Esat (İzmir), M. Asım 
(Artvin) Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olu* 
nan Suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan memnu fiillerin ha
ricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Coşkun Osman Bey hakkında takibat ve muhakemenin 
devre sonuna talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
mürekkep Muhtelit En. Reisi namına Balıkesir Kocaeli Kayseri 

H. Tarık Vasfi Dr. Fuat Salâhattin 8. Azmi 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Antalya Kocaeli Yozgat Trabzon 

Muhittin Nazif Haydar Tahsin Ragıp A. Hamdi Raif 





Sıra No 77 
Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında 3/90 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle

rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 29 - VII-1931 

Muamelât müdürlüğü, 
Sayı 6/2160 

P. M. M. Yüksek Reisliğine 
Kayseri defterdarı Nizamettin Beyin emvali metrukeyi satmakta vazifesini ihmal etmek su

çundan feran zimethal Kayseri mebusu Sait Azmi Bey hakkında takibat icrası masuniyeti 
teşriiyesinin refine mütevakkıf olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci 'maddesine 
tevfikan Meclisi Âlice mukazası ifa buyurulmak üzere Adliye vekâletinden gönderilen tahkikat 
evrakları leffen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. D. M. M, 14-III- 1932 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen 
Karvr A* 8 
Esas X 3 90 

Yüksek Reisliğe 

Kayseri defterdarı Nizamettin Beyin emvali metrukeyi satmakta vazifesini ihmal etmek suçun
dan feran zimethal Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâletten 29-VıI-l 931 tarih ve 6/2160 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden müteşekkil Muhtelit encümene tevdi buyurulan müzekkere Abdülhak, ( Erzincan ) 
H. Tarık ( Giresun ), Hamdi ( Yozgat), Tahsin ( Aydın ), H. Hayri ( Edirne ) Beylerden mü
rekkep olan ihzarı encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddesinde mevzubahs olan memnu fiillerin haricinde bu
lunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Sait Azmi Bey hakkındaki takibat ve muhakemenin 
devre sonuna talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
mürekkep Muhtelit En. R. Na. Yozgat 

ti. Tarık C. Sahir A. Hanıdl Muhittin Dr. Fuat Nazif 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Antalya Kocaeli Kocaeli Balıkesir 
Haydar Tahsin Salâhattin Rağıp Vasfi 





Sıra No 79 
Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyetinin kaldı

rılması hakkında 3/91 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 6 - VIII -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2202 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Herat Bezaz Efendi tarafından aleyhine hakaret davası ikame olunan ve halen Kocaeli mebusu 
bulunan Sırrı Bey hakkındaki davanın rüyeti masuniyeti teşriiyesinin refine mütevakkıf olduğun
dan muktazasının Büyük Meclisçe ifasına müsaade buyurulması, Adliye vekâletinin işarı üzerine arz 
ve bu baptaki evrak lef fen takdim olunur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

14 - III - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Herant Bezaz Efendiye hakaret etmekle maznun Kacaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâletten 6 - VIII - 1931 tarih ve 6/2202 numara ile gelip Teşkilâtı esa
siye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene tevdi Duyurulan müzekkere Abdül-
hak (Erzincan), H. Tank (Giresun), Hamdi (Yozgat), Sait Azmi (Kayseri), H. Hayri Edirne Bey
lerden mürekkep olan ihzarı encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç 
teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan memnu fiillerin haricinde 
bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. Buna 
iştirak eden Muhtelit encümenimiz Sırrı Bey hakkındaki takibat ve muhakemenin devre sonuna ta
likini Heyeti umum iyenin tasvibine arzeder. 

T. E. ve Ad. encümenlerin- M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
den mürekkep Muhtelit en

cümen reisi namına 
H. Tank Dr. Fuat Tahsin Muhittin Nazif 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Balıkesir Antalya Kocaeli Kocaeli Trabzon Yozgat 

Vasfı Nâzım Haydar Salâhattin Ragıp Raif A. Hamdi 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 

Karar No. 10 
Esas No. 3/91 





Sıra No 73 
Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/46 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T.C, 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1541 

31 - V -1931 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kanal tahribinden suçlu Konyanın Hayıroğlu köyünden Mustafa Lûtfi Bey hakkında icra kılınan 
duruşmada mumaileyhin Konya mebusu olduğu anlaşıldığından teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci 
maddesine tevfikan muktazi muamele ifa buyurulmak üzere Adliye vekâletinden gönderilen dava 
evrakı leffen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 

Karar No. 4 
Esas No. 3/46 

14 • III - 193% 

Yüksek Reisliğe 

Kanal tahrip etmekle maznun Konya mebusu Mustafa Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâletten 31 - V - 1931 tarih ve 6/1541 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil muhtelit encümene tevdi buyurulan müzekkere Salâhattin (Kocaeli), 
Nazım (Tokat), Tahsin (Aydın), Fuat (Kırklareli), T. Fikret (Konya ) Beylerden mürekkep olan 
ihzarı encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 inci maddesinde mevzubahs olan memnu fiillerin haricinde bulunmuş oldttğu mütale-
asile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. Buna iştirak eden Muhtelit en
cümenimiz Mustafa Bey hakkındaki takibat ve muhakemenin devre sonuna talikini Heyeti umumiye-
nin tasvibine arzeder. » . 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. M. 
mürekkep Muhtelit En. Reisi Na. 

Kâ. Âza 

H, Tank 

Aza 

Muhittin 

Âza 
Kocaeli 
Rogıp 

J\JSXX 

* Nazif 

Âza 
Yozgat 

A. ffamdi 

Celâl Sahir 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Âza 
Balıkesir 

Vasfi 

Dr. Fuat 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 

8. Azmi 

Aza 

Tahsin 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Kocaeli 

Salâhattin 





Sıra No 78 
Konya mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyetinin kaldı

rılması hakkında 3/54 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 15 - VI -1931 
Sayı: 6/1728 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhiye kanununa muhalif hareketten suçlu Avukat Şaban Sırrı Beyin Konya mebusluğuna in
tihap edildiği anlaşıldığından teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesine tevfikan Meclisi Alice 
muktazi muamelenin ifası Adliye vekâletinden işar kılınmış ve vekâleti müşarileyhadan gönderilen 
dava evrakı leffen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Ad. -ev T. E. encümenlerinden 

•nntrefifeep Muhtelit encümen 14 * / / / * 1932 
Karar No. 9 
Esas No. 3/54 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhiye kanununa muhalif hareket eden Konya mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâletten 15 - VI - 1931 tarih ve 6/1728 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Ad
liye encümenlerinden müteşekkil muhtelit encümene tevdi buyurulan müzekkere : 

Abdülhak (Erzincan), H. Tank (Giresun), Hamdi (Yozgat), Sait Azmi (Kayseri), H. Hayrı 
(Edirne) Beylerden mürekkep olan ihzarî encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olu
nan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan memnu fiillerin ha
ricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Sırrı Bey hakkında takibat ve muhakemenin devre sonuna 
talikini Heyeti nmumiyenin tasvibine arzeder. 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
mürekkep Muhtelit En. Reisi namına Balıkesir Kayseri 

/ / . Tarık Vasfı Dr. Fuat S. Azmi 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Antalya Yozgat Kocaeli 

Muhittin Nazif Haydar A. Hamdi Tahsin Ragtp 

Aza Aza Aza 
Trabzon 

Raif 





Sıra No 75 
Kütahya mebusu Memet Beyin teşriî masuniyetinin kal 

dırılması hakkında 3/116 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 12- XII -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4267 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sabık İskân umum müdürü ve halen Kütahya mebusu Hacı Memet Beye ait Şûrayi devlet kara
rını havi olup teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesine göre muktazası ifa edilmek üzere Dahi
liye vekâletinden 20 - II -1931 tarihli ve H. M. 3060 numaralı tezkere ile gönderilen evrak leffen 
takdim kılınmıştır efendim. , '. , ? , , • , . ; , , . 

Başvekil 
îsmet 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 14 • III - 1932 
mürekkep Muhtelit encümen 

Karar No .6 
Esas No. 3/116 

Yüksek Reisliğe 

Hakaret ve iskân muamelesinde kanunsuz hareket etmekle maznıun Kütahya mebusu Memet Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletin 12 - XII - 1931 tarih ve 6/4267 numara ile 
gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene tevdi buyurulan 
müzekkere Salâhattin (Kocaeli), Nazım (Tokat), Tahsin (Aydm), Fuat (Kırklareli), T. Fikret 
(Konya) Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat 
olunan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olunan memnu fiille
rin haricinde bulunmuş olduğu mütaleasile takibatı ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırıl
mıştır. Buna iştirak eden Muhtelit encümenimiz Memet Bey hakkındaki takibat ve muhakemenin 
devre sonuna talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. 

T. E. ve Ad. encümenlerin- M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
den mürekkep Muhtelit en- Kocaeli Kayseri Erzincan 

cümen reisi namma Dr. Fuat Salâhattin 8. Azmi Abdülhak 
Hakkı Tarık 

Aza, Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Yozgat Trabzon Antalya Kocaeli 

A. Hamdi Tahsin Muhittin Nazif Raif Haydar Bagıp 





Sıra NQ 7 0 
Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/7 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 6 -IV -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1042 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

tstanbulda münteşir "Yeni d ü n " gazetesinin 12 - II -1931 tarihli nüshasının 8 inci sayfasında 
"metresi i bir dilenci" başlığı altında yazılan yazıdan dolayı mezkûr gazetenin mesul müdürü ve 
sahibi imtiyazı hakkında dava ikame edildiği ve sahibi imtiyaz bulunan Yunus Nadi Beyin de ha
len mebus bulunduğu cihetle teşriî masuniyetinin refine dair Adliye vekâletinden yazılan tezkerenin 
sureti ile iki kıta merbutu lef fen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
tvmcl 

Yüksek Başvekâlete 

Istanbulda çıkan (Yeni Gün) Gazetesinin 12 -II - 1931 tarihli nüshasının 8 inci sayfasında (met
resli bir dilenci) başlığı altında münteşir makale ve resim ile halkın husumet ve nefretine maruz 
bırakıldığından müsebbipleri hakkında takibat icrası âma Hasan inızasile verilen arzuhalda talep 
edilmekle gazetenin müdürü mesulü Behçet Bey hakkında takibat icrasına tevessül edilmiş ise de 
mezkûr gazetenin sahibi imtiyazı Yunus Nadi Beyin mebus bulunması itibarile hakkında takibat 
ifası masuniyeti tesmiyesinin refine vabeste bulunmuş olduğundan muktazasının ifası lüzumu İstan
bul C M. U. liginden gelen tahriratta bildirilmiş ve mezkûr gazete nüshası da rapten takdim kılın
mış olmakla Teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesi mucibince Meclisi Âlice muktazasının ifa
sına müsaadei Devletlerini istirham eylerim Efendim Hazretleri. 

Adliye vekili 
Yusuf Kemal 

T. H. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 14 - flJ - 1932 

Esas No. 1 
Karar No. 3/7 

Yüksek Reisliğe 

Yeni Gün gazetesindeki yazı ve resim ile âma Hasanı halkın husumet ve nefretine maruz etmekle 
maznun Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 
6-4-1931 tarih ve 6/1042 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteseklvil 
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muhtelit encümene tevdi-buy ur ulan müzekkere Salâhattin ( Kocaeli), Nazım ( Tokat ), Tahsin ( Ay
dın ), Fuat ( Kırklareli ), T. Fikret ( Konya ) Beylerden mürekkep oları ihzari encümence tetkik 
olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddele
rinde hieyzubÂhs olan memnu ''fiillerin haricinde bulunmuş olduğu-mütaleasile takibat ve muhakeme
nin deyre.j3on.una taliki kararlaştırılmıştır. . Buna iştirak .eden Muhtelit encümenimiz Yunus Nadi 
Bey hakkındaki takibat ve muhakemenin devre sonuna talikini Heyeti umum iyen in tasvibine arzeder. 

T. K. ve Ad. encümenlerinden M..M. Kâtip Aza - -. • Aza. Aza 
mürekkep Muhtelit En. Rs. Na. Balıkesir Trabzon 

Hakkı Tarık (U-Ul Hahir Dr. Fuat Vasfı Raif 

Aza Aza. Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Antalya Yozgat Erzincan Kocaeli Keyseri 

Salâhattin Niyazi Nazım. Haydar A. Hamdı Abdülhak Ragıp S. Azmi 

http://deyre.j3on.una


Sıra No 71 
Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/92 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 21 - VII -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2128 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 21-VI-1931 tarihli nüshasının birinci sayîasmda (muhalefet mi? Ha 
yır. Bulanık suda balık avlıyanlar) başlığı ve Yunus Nadi imzası altında intişar eden makalede intişar 
eden elf az ve cümlelerle hakarete maruz kaldığından makale muharriri Yunus Nadi ve gazetenin mesul 
müdürü Agâh Beyler hakkında takibat icrasına dair Yarın gazetesi başmuharriri Arif Oruç imzasile 
verilen istida üzerine, Yunus Nadi Beyin mebus olması hasebile hakkında takibat icrası için Yüksek 
Meclisten mezuniyet istihsali Adliye vekâletinden bildirilmiştir. 

Vekâleti müşarileyhadan gönderilen 21 - VI -1931 tarih ve 2557 numaralı Cumhuriyet gazetesi 
nüshası ile Arif Oruç imzalı 22 - VI -1931 tarihli istidaname sureti lef fen takdim kılınmış olduğun
dan muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen 1.4 - III - 1932 
Karar No. 2 

Esas No. 3/92 
Yüksek Reisliğe 

Yarın gazetesi başmuharriri Arif Oruç Beyi gazetesindeki yazı ile tahkir etmekle maznun Muğla 
mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 21 - VII - 1931 
tarih ve 6/2126 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil muhtelit en
cümene tevdi buyurulan müzekkere: 

Sal&hattin (Kocaeli), Nazım (Tokat), Tahir (Aydın), Fuat (Kırklareli), T. Fikret (Konya) Bey
lerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç teş
kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs olan memnu fiillerin haricinde 
bulunmuş olduğu mütaleasile takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. Bu-



2 
na iştirak eden Muhtelit encümenimiz Yunus Nadi Bey hakkında takibat ve muhakemenin devre 
ışonvma talikini Heyeti umumiyenin tasvibine arzeder. 

T. K. ve Ad. encümenlerinden M. M. 
mjirefckep muht§lit En; • 

•: Reisi Namıni» ., 
-H. Tank 

Aza Aza Aza Aza 
" îrabkon ' Antalya 

Nagjf- . Jiaif Hay dm; bahsin 

Kâtip Aza Aza Aza 
Kocaeli 

Celâl Sahir Dr. Fuat Salohattin Muhittin 

-' Aza _ ,Aza . • _; . Aza _, :.r! ,. * •.' 
Yozgat ; Kocaeli Balıkesir" 

A. Marnda , ; R&ğip \ .-.-. r; Vmfi L ; 



Sıra No 82 
Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuniyetinin kaldı

rılması hakkında 3/99 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 3 - XI -1931 
Sayı: 6/3949 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesi başmuharriri Yunus Nadi ve Yarın gazetesi başmuharriri Arif Oruç Beyler 
arasında tekevvün eden (sövme ve hakaret) davasına ait mahkeme zabıtnamesinin hulâsasını derce-
den Milliyet gazetesi sahibi Siirt mebusu Mahmut Sadık ve neşriyat müdürü Eteni İzzet Beyler hak
kında matbuat kanununun 35 inci maddesinin B fıkrasına tevfikan takibat icrasına lüzum görüldü-
ğü ve Eteni İzzet <Bey hakkında mahkemei aidesiude dava ikame edilmişse de teşriî sıfatı haiz olan 
Mahmut Sadık Bey hakkında takibat yapılabilmesi için teşkilâtı esasiye kanununun 17 inci maddesi 
mucibince icap eden müsaadenin alınması İstanbul müddeiumumiliğinin işarı üzerine Adliye vekâle
tinden yazılan 27 - X -1931 tarihli ve 44/706 numaralı tezkerede bildirilmiştir. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

T. B. M. M. 
Ad. T. E. encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen 14 - Tlt - 1932 
Karar No. 13 

Esas No. 3/99 
Yüksek Reisliğe 

Sövme ve hakaret davasına ait mahkeme zabıtlarını matbuat kanununa muhalif neşretmekle maz
nun Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet
ten 3 - XI - 1931 tarih ve 6/1042 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit encümene tevdi buyurul an müzekkere Vasfi (Balıkesir), Osman Niyazi ( Ça
nakkale), Ali Şuuri (Balıkesir), M. Esat (İzmir), M. Asım (Artvin), Beylerden mürekkep olan ih
zarı encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbatada isnat olunan suç teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 inci maddesinde mevzubahs olan memnu fiillerin haricinde bulunmuş olduğu mütalea-
sile takibat ye muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. Buna iştirak eden Muhtelit 



encümenimiz Mahmut Bey hakkındaki takibat 
umumiyenin tasvibine arzeder. 

T. E. ve Ad. encümenlerinden M. M. 
mürekkep Muhtelit En. Reisi namına 

H. Tarık 

Aza Abza Aza Aza 
Antalya Aydın 

Muhittin Nazif Haydar Tahsin 

ve muhakemenin devre sonuna talikini Heyeti 

Kâ. Aza Aza Aza 
Çocaeli Trabzon 

Celâl Sahir Dr. Fuat Salahattın Raif 

Aza Aza Aza Aza 
Yozgat Kocaeli Kayseri Erzincan 

A. Hamdi Ragıp S. Azmi Abdülhak 



Sıra No 84 
İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkındaki kanunun 

23 üncü maddesinin tadiline dair 1/245 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28 -H-932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/423 

II. M. M. Yüksek Reisl iğine 

jhtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 1076 numaralı kanunun 23 üncü maddesinin 
tadili hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20-H 932 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkında 1076 numaralı kanunun 23 üncü 
maddesinin ( H ) fıkrasının matufu olan askerî ceza kanunu, 15 teşrinievvel 1930 tarihinde 
meriyet mevkiine giren 1632 numaralı askerî ceza kanunile ilga edilmiş olduğu için mezkûr 
fıkranın kaldırılması ve yerine yeni askerî ceza kanununun 32 inci maddesinin ( A ) fıkrasının 
birinci ve ikinci maddelerile ( P) fıkrasının yazılması muvafık görülmüştür. 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni ' 14 -III -1932 
Karar No. 17 
Esas No. 1/245 

Yüksek Reisliğe 

ihtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 1076 numaralı kanunun 23 üncü maddesi (H) fık
rasının tadiline dair olan Başvekâletin 28 - II -1932 tarih ve 6/423 numaralı tezkeresile encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası ve merbutu esbabı mucibe mazbatası M. M. vekâletinden gönderilen 
memuru hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

16 haziran 1927 tarihli ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun. 
23 üncü maddesi ihtiyat zabitlik ve memurluk hakkını gaybettiren sebepleri bildirir. Bu sebepler ara
sındaki (H) fıkrasile tesbit edilen ve ihracı müstelzim fiiller 21 şevval 1286 tarihli askerî ceza kanu
nunun muaddel iki yüzüncü maddesinde yazılı idi. Mezkûr ceza kanunu, 15 birinci teşrin 1930 tari-
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hinde meriyet mevkiine giren 1632 numaralı askerîceza kanunilc ilga edilmiş olduğundan mevzubahs 
(H) fıkrasının da yeni askerî ceza kanununda matufu bulunduğu hükümlere uygun olarak tertibi 
icap etmektedir. Bu maksada binaen teklif edilen tadil lâyihası encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. Lâyiha serlâvhasmm maksadı vazıh olarak tarif etmesi için ( (H) fıkrasının) kelimesinin ilâ
vesi ve lâyihanın birinci maddesinde yazılı şekil, 1632 numaralı askerî ceza kanununun 32 inci mad
desinin hükümlerini aynen ve tamamen tadil olarak kabul ettiğinden bu maddenin fıkralarını ayrı 
zikretmekte bir fayda görülemiyerek maddedeki bazı ibarelerin tayyi ve aşağıdaki şekilde tertibi 
suretile lâyihanın kabulüne encümenimiz karar vermiştir. Keyfiyet Umumî heyetin nazarı tasvibine 
arzolunur. 

M. M. En. 

İhsan 

Aza 
Ordu 
Eecai 

reisi M. 

Aza 
Balıkesir 
Enver 

M. Kâtip 

Kâzım 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 

Aza 
Elâziz 

Ahcmt Saffet 

Aza 
Kırşehir 

L. Müfit 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Tokat 

7i. Lûtfi 

Aza 
Bilecik 

İbrahim 

Aza 
Bilecik 

Salih 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İhtiyat zabit ve askeri memurlar hakkındaki 
1076 numaralı kanunun 23 üncü maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabit
leri ve askerî memurları kanununun 23 üncü 
maddesinin ( H ) fıkrası berveçhiati tadil 
edilmiştir: 

( 1 6 3 2 numaralı askerî ceza kanununun 
32 inci maddesinin ( A ) fıkrasının birinci ve 
ikinci bentlerile ( B ) fıkrası mucibince hak
larında ihraç cezası hükmolunanlar. ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

20 / 2 / 9 3 2 
Bş. V. Ad. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
,Ş. Kaya M. Abdülhalık Esat Hilmi 
İk. V. S. İ. M. V. V. ü . İ. V. Zr. V. 

M. Şeref M. Abdülhalık A. Rana Muhlis 

M. M. ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İhtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 numaralı kanunun 23 üncü maddesindeki 
(H) fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası: 

MADDE ı — 1076 numaralı ihtiyat za
bitleri ve askerî memurları kanununun 23 üncü 
maddesinin ( H ) fıkrası berveçhiati tadil 
edilmiştir: 

(H) - 1632 numaralı askerî ceza kanunu
nun 32 ir.ci maddesi mucibince haklarında 
ihraç cezası hükmolunanlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra No 88 e ilâve 
Devlet tarafından İdare olunan inhisar memurları hakkında 

1/259 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
t M. A-, 59 
Esas A3 İl256 

19-III-1932 

Yüksek Reisliğe 

Devlet tarafından idare olunan inhisarlar memur ve müstahdemlerinden vazifelerinden ayrı
lanlara verilecek tazminata dair olup 17-HI-1932 tarihli Umumî heyet içtimaında cereyan 
eden müzakere neticesinde nazarı itibara alınan takrirlerle birlikte encümenimize iade olunan 
kanun lâyihası Oümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey ile takrir sahiplerinden Giresun meb
usu Hakkı Tarık ve Ordu mebusu Ahmet İhsan Beyler hazır oldukları halde tekrar tetkik ve 
müzakere edildi. 

Encümenimiz işin haiz olduğu müstaceliyet dolayısile teşkilâtın değiştirilmesi" veya darlaş-
tırılması suretile açıkta kalacaklarla her ne suretle olursa olsun vazifelerine nihayet verilecekleri 
tazminat noktai nazarından ayrı ayrı hükümlere tâbi tutmağı muvafık görmemiştir. 

Mütekaitlerin tazminatı meselesine gelince : 
Bu idarelerde kullanılan mütekaitlerin ekseriyeti azimesi eski tekaüt kanunları mucibince 

tekaüt edilmiş kimselerden bulunduğu ve maaşları ise pek az olduğu cihetle bunları tazminat
tan mahrum etmeyi muvafık bulmamıştır. 

Müzakere neticesine göre yeniden tanzim kılınan kanun lâyihası müstaceliyetle müzakere 
edilmek üzere Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Oümüşane 
H* Fehmi 

İsparta 
Mükerrem 

Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Elâziz 
H. Tahsin 

Sivas 
2 inci maddedeki 

Kâ. 
Tokat Aksaray 

Süreyya A. Süreyya 

Erzurum 
2 inci maddeye 

muhalifim 
Aziz 

Yozgat 
mütekaidin 

hakkındaki fıkraya muhalifim 
Rasinı S. Sırrı 

istanbul 
2 inci maddedeki müteka 
idin hakkındaki fıkraya 

muhalifim 
Sadettin 

Bursa Çorum 
Dr. Galip Mustafa 
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Devlet tarafından idare olunan inhisarlar memur ve müstahdemlerinden vazifelerinden ayrı

lanlara verilecek tazminata dair kanun lâyihası 

MADDE i — Devlet tarafından idare olu
nan inhisarların daimî memur ve müstahdem
lerinden teşkilâtın değiştirilmesi veya darlaştı-
rılması dolayısile açıkta kalacaklarla her ne 
sebeple olursa olsun işbu kanun mucibince 
tazminat verilir ve bunların idarelerle alâkaları 
kesilir. 

Bu kanunun meriyet tarihinden evvel vazi
fesinden çıkarılmış veya l haziran 1931 
tarihinden sonra bu idarelere tayin edilmiş 
olan memur ve müstahdemlerden açıkta kala
caklarla sui halinden dolayı açığa çıkarılacak
lara tazminat verilmez. 

MADDE 2 — İnhisar idarelerine, teşkilât 
kanunları yapılmaya kadar, bu kanunun 
meriyet tarihinden itibaren mütekaitlerden 
memur alınmaz. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
inhisar idarelerile alâkaları kesilen memur ve 
müstahdemlerden: 

A ) hizmet müddeti iki seneye kadar olan
lara aldıkları ücretin bir aylığı, 

B ) hizmet müddeti iki seneden fazla olan
lara ilk iki senelik hizmet mukabilinde aldık

ları ücretin bir aylığı ve mütebaki hizmet 
müddetinin beher tam hizmet senesi mukabi
linde dahi bir aylığın dörtte biri nisbetinde 
tazminat verilir. 

İdarelerin hükümet tarafından işletilmeğe 
başlandığı tarihten ve barut inhisarındaki me
mur ve müstahdemler hakkında inhisarın ha
kikaten Devlet hesabına işlediği tarihten evvel 
mesbuk hizmetler nazarı itibara alınmaz. 

MADDE 4 — Tuz inhisar idaresinde mu
vazzaf olup Devlet memurları maaşatının tevhit 
ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna tâbi 
memurların, birinci madde mucibince tasfiye
leri halinde, haklarında 788 numaralı memu
rin kanununun tasfiye hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 5 — 3 ve 4 üncü maddelerde 
muayyen tazminat bütçelerindeki maaş ve üc
ret tertiplerinden verilir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Oümrük ve İnhisarlar vekili memurdur. 


