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Sayrfa 
4 300 liralık münakale yapılması hakkında 
1/489, Millî Müdafaa vekâletile Askerî fabri
kalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçelerinde 
45 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/493, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara 
bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/494, Jandarma umum kumandanlığı 

1932 senesi bütçesinde 6 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/495 ve Maarif vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 4 984 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/527 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 25:26,29,32 

4 — Şûrayı askerî kanunu ile mezkûr kanu
nu muaddil kanunun tadiline dair 1/528 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası 26:29 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul 
ve perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

Refet Z. Gevher A. Doğan 

SUALLER 

Konya mebusu Haydar Beyin, Beyşeheir gölü sevi
yesinin barajdan aşağı düşmesi hasebile tahaddüs eden 

vaziyet hakkında şifahî sual takriri Ziraat vekâletine 
havale edilmiştir. 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazı ile 

tesisatının satın alınmasına dair kanun lâyihası (Na
fıa, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu
nun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası (Millî Müdafaa encümenine) 

3 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu
nun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası (Millî Müdafaa encümenine) 
Tezkereler 

4 — Piriştineli Ömeroğlu Recep ve İbrahimoğlu 
Arnavut tsmailin ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

Muhtelif evrak 
5 — Erzurum belediyesinden, Erzurumun kurtu

luşunun yıl dönümü münasebetile arzı tazimatı mü-
tazammm telgraf. 

B İ R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat B. 

KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Çanakkale mebusluğuna seçilen Alı met 
Cevat Beıjin intiha,}) mazbatanı 

REİS — Mazbatada bir ilişik ve itiraz yok
tur. Kabulünü reye arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat)' — Hazırsa 

yemin etmesi lâzımgelir. 
REİS — Ahmet Cevat Beyin tahlifi evvelce 

yapıldı efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ •— Askeri re mülki tekaüt kanununun 62 ne i ! 
maddesinin tefsiri hakkenda H/2-İ2 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

REFİK B. (Konya) — Tefsir hakkında en
cümen izahat versin. 

fil 71 numaralı matbua zaptın sonuna m<r-
buiur. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REİSİ İH
SAN Pş. (Giresun) — Malûmu âliniz Şûrayi as
kerî, kanunu mahsusu mucibince her sene kânu
nuevvel ortasında içtima eder. Her toplanışın
da (Bu izahat size ait değil sesleri). 

Efendim, bendeniz Şûrayi askerî hakkındaki 
lâyiha zannettim, affinizi rica ederim. Bu maz
bata bizden geçmedi. İzahatı Maliye encümeni 
verecek. 

- 2 0 -
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MALİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — Muhterem arka
daşlar, bu tefsir münasebetile yeni tekaüt ka
nunu mucibince tashihi sin muamelesinin mute
ber olamıyacağına dair mütekaitler hakkında 
kanun yapılmazdan evvel, Meclisi Âlide cere
yan eden bir meseleye temas eden hâdise hak
kında malûmat verirsem Heyeti Celile için bu 
iş daha ziyade tenevvür eder. Bundan dört beş 
sene evvel 52 yaşına giren bir binbaşr tahdidi 
sin kanunu mucibince tekaüde sevkediliyor. Te
kaüde sevkedildikten sonra kendisi mahkemeye 
müracaat ediyor. Mahkemede diyor ki, tarihi 
tevellüdü hatırımda kaldığına göre 1293 tür, 
ben 1300 tarihinde doğdum. Benim yaşımı bu 
suretle tashih edin. 

Mahkemeden bu suretle bir ilâm alıyor ve 
Meclisi Âliye müracaat ediyor. 

Diyor ki: Benim yaşım yedi yaş büyük 
olarak yazılmıştır. Bunu tashih ettirdim. Bi
naenaleyh ben 52 yaşmda değilim. Beni tek
rar zabit olarak orduya alınız. Bu mesele Ma
liye, Arzuhal ve Millî Müdafaa encümenleri
nizde uzun uzadıya tetkik ediliyor ve bundan 
bir iki sene evveline kadar da tetkik edilmekte 
bulunuyordu. Biz kendisinin nüfus tezkeresine 
bakıyoruz, 13 yaşında mektebi harbiyeden çık
tığı görülüyor. Bir zabitin 13 yaşında mektebi 
harbiyeden çıkarak orduya dahil olması biraz 
tuhaftır. Bunun üzerine o zaman Millî Müda
faa vekili olan zat « ordudan her ne suretle ay-
nlırsa ayrılsın bir zabit ayrıldıktan sonra mu
vazzaf hizmete tekrar alınamaz » diyorsa da 
elde böyle kaziyei muhkeme teşkil etmiş bir ilam 
mevcut olduğu için bu iş bir çok encümenlere 
ve hatta Yüksek heyetinize gelerek tetkik edi
liyor. O zaman yeni tekaüt kanunu yapılma
mıştı. Bu kanun yapılırken bu nokta da nazarı 
dikkate alınıyor, orada bu gibi meselelerin 
önüne geçilmesi için bir (65) inci madde yapı
lıyor. Bu maddenin hulâsai meali şudur: 
« Bir kimse gerek asker ve gerek sivil olsun, 
memurini mülkiye ve askeriye her kim olursa 
olsun, tekaüt hakkı başladığı tarhiten itibaren 
tashihi sin muamelesinin tekaüt muamelesin
de muteber olmayacaktır ». Yani meselâ, me
murini mülkiyeden birisi ilk maaşa geçtiği ta
rihten sonra onun yapmış olduğu sin tashihleri
nin tekaütlük için muteber olmayacağına dair bir 
kayit konuyor. Binaenaleyh bundan maksat, 
tekaüt hakkı işlemeğe başladıktan sonra, yani 
vazifeye başladıktan sonra bir daha tashihi sin 
muamelesinin tekaüt muamelesinde muteber ol
mayacağı şeklinde madde tedvin ediliyor. Bu 
hâdise bu suretle tatbik edilegelmekte iken 
birisi yine - zannederim maarif memurlanndan-
drr - mahkemeye müracaat ediyor. Diyor ki, 62 
inci madde vardır. Tekaüt kanununun bu mad
desini müsaade buyurarsamz okuyayım. ( Te
kaüt muamelesinde yaş tayini için takvim sene

si hesabile nüfus tezkerelerindeki doğum tari
hine itibar olunur. Nüfus tezkerelerinde doğum 
senesi hicrî olup ayı yazılmamış ise hicrî sene 
recebine tesadüf eden takvim senesi ayının ip
tidası ve eğer doğum senesi takvim senesi olarak 
mukayyet bulunduğu halde ayı yazılmış değilse o 
senenin temmuz iptidası doğum tarihi sayılır). Bi
naenaleyh kendi nüfus tezkeresinde doğum tarihi 
yazılmamış ise şu maddede tayin edilen şekil ve 
surete hangi gün ve ayda doğduğu tesbit edile
rek tekaüt muamelesi o suretle yürütülmek icap 
ediyor. Bu zat mahkemeye müracaat ediyor ve 
nüfus tezkeresinde hangi ayda ve hangi günde 
doğduğu yoktur. Mahkemeden falan ayın falan 
gününde doğmuştur diye ilâm alıyor. Bunun üze
rine Divanı muhasebatla Maliye vekâleti beynin
de bir ihtilâf hâsıl oluyor. Divanı muhasebat di
yor ki, bu bir tavzihten ibarettir. Binaenaleyh 
mahkemenin verdiği ilâmda hangi gün ve tarih 
varsa bunun muteber olması lâzımgelir. Maarif 
vekâletile Maliye vekâleti diyorlar ki; 62 inci 
madde sarihtir. Her ne suretle olursa olsun, ya
pılan tashih muamelesi muteber değildir. Bina
enaleyh bunun 62 inci madde mucibince hak
kında muamele yapılması lâzrmgelir. 

Meselenin esası budur. Şimdi gerçi mahke
meden böyle bir ilâm varsa da bu tashihi sin 
muamelesinin her ne suretle olursa olsun tekaüt 
muamelesinde bir tesiri olamayacağına dair 62 
inci madde sarihtir. Maamafih o maddenin tefsir 
suretini de Heyeti Celilenize arzediyorum. 

REFİK B. ( Konya ) — Ömer Beyin ilâmda 
encümenin tetkikma göre doğum senesi hicrî 
sene midir, yoksa takvim senesi midir? Hicrî se
ne olduğuna göre 62 inci maddenin sarahati mey
dandadır. Bunu encümen tetkik etmiş midir? 
Çünkü 62 inci maddenin sarahatine göre hicrî 
tarih üzerinde ayla gün sarih değilse hicrî 
senenin recebinden itibaren başlayacak takvim 
senesinin birinci ayından itibar olunur. 

Maarif vekâletinin yazmış olduğu tezkerede 
de mahkeme ilâmının 62 nci maddenin sara
hatine göre takvim senesinin birinci aymdan 
yani marttan itibar edildiğine istinat edilmiş 
olmasına nazaran encümen bu tetkikatı ne şe
kilde yapmıştır? 

Arzettiğim gibi bir mahkemeden verilmiş 
olan ve kanunun 62 nci maddesinin sarahatine 
istinat eden ve kaziyei muhkeme halini almış 
olan ilâm üzerine encümenin noktai nazari 
nedir? 

MALİYE E. M. M. İHSAN B. ( Bayazıt ) 
— Kaziyei muhkeme teşkil etsin etmesin ben
deniz bunu kaziyei muhkeme teşkil etmiş far-
zile arzı cevap edeceğim: Malûmu âlinizdir 
ki eğer kanunu umumideki sarahatler bir ka
nunu hususî ile tayyedilirse o zaman kanunu 
hususî ahkâmı cereyan eder... 

AHMET HAMDİ B. ( Yozgat ) — Fakat 
makabline şümulü yoktur. 
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ÎHSAN B. ( Devamla ) — Ve en basit ve-

kayii hukukiyedendir ki kanunu hususî söylerse 
kanunu umumî susar. Bendeniz hâdiseyi anlat
tım. Burada kazıyei muhkeme teşkil eden bir 
ilâm... Mahkemeye şu şekilde müracaat etmişte 
kazıyei muhkeme teşkil etmişse o zaman mesele 
başka türlü olur. 

Bu zat mahkemeye müracaatle: benim do
ğum günüm nüfus tezkeremde yazılmamıştır, 
halbuki tekaüt kanunu mucibince nüfus tezke
remde şu şekilde doğum günüm ve ayım tasrih 
edilecek olursa ben bu tekaüt kanununun müd
detinden şu şekilde istifade edeceğim. Binaen
aleyh burada hasım olarak Maliye vekâleti di 
ğer her hangi bir hasım muvacehesinde bunu 
mahkemeye dava ederde mahkeme bu hükmü 
verecek olursa, bu kazıyei muhkeme teşkil 
edecek olursa yapılacak bir şey kalmaz. Bu 
doğrudan doğruya bildiğimiz gibi mahkemeye 
müracaat ediyor, iki şahit getiriyor, bu filân 
ayda, filân günde doğmuştur diyorlar, mah
keme de hüküm verip çıkıyor. Bu kazıyei muh
keme teşkil eden ilâm diğer her hangi bir nok
tada icrayı tesir eder ve vacibülinfazdır. Fa
kat mademki kanunu hususimizle tashihi sinle
ri tekaüt için muteber addetmemişiz, şu halde bu 
yalnız tekaüt muamelesine sari değildir. Bu 
bedihî bir kaidedir. Binaenaleyh o noktadan 
haklan olmaması lâzımgelir ve olamaz. 

REFİK B. ( Konya ) — Efendim, encümen 
tabiî dosyasında ilâmı tetkik etmiştir, tlâmda 
verilen hüküm Maarif vekâleti tezkeresinde 
görüldüğü üzere tekaüt kanununun 62 nci mad
desi sarahatine uygundur. Ayı ve günü sarih 
olmadığından dolayı mahkeme diyor ki hicrî 
senenin recebinden sonra gelecek takvim sene
sinin başından itibar edilir ki o da 1 marttır. 
Yani mahkemenin verdiği ilâm kanunun hük
münü teyit mahiyetindedir. Bu tefsirle encü
men kanunun sarahatini değiştirmiş şekle gir
miştir. 62 nci madde sarihtir. Ay ve gün mu
ayyen değilse şöyle yapılır diyor. 62 nci mad
de sarihtir, o halde encümen neyi tefsir ediyor 
anlayamadım. 

İHSAN B. ( Bayazıt ) — Meseleyi arzettim, 
ay ve gün musarrahsa aynca bir ilâma lüzum 
yoktur, musarrah değilse 62 nci madde sarih
tir, binaenaleyh bunda ne Maarif vekâletini, 
ne Maliye vekâletini, ne Divanı muhasebatı 
tereddüde düşürecek bir mesele yoktur. O 
adam mahkemeye müracaat etmiş ay ve gün 
tesbit ettirmiş, 62 nci madde hususunda Refik 
Beyefendi ile müttefikiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
Bütçe encümeninde bendeniz böyle bir tefsire 
lüzum olmadığına kani oldum. Çünkü kanunu 
sarih gördüm. Malûmu âlileridir ki, tekaüt ka
nununun hatınmda kaldığına göre - ikinci veya 
üçüncü maddesi - tekaüt hakkını mülkiye me
murlarında işe başladığı günden itibar ediyor. 

Bu tashihi eğer işe başladığı tarihten yani teka
üt hakkı başladığı günden evvel alaydı muteber 
olurdu. Tekaüt hakkı başlamış, 65 inci madde 
tekaüt hakkı başladıktan sonra tashih muteber 
değildir; diyor. 62 nci madde doğum tarihi tak
vim senesi ise temmuzdur, hicrî sene ise hicrî se
nenin recep ayına tesadüf eden senenin birinci 
günüdür diyor. Recebe tesadüf eden takvim se
nesinin birinci ayını kabul etmiş. Doğum gü
nünün senesi malûm ise bu suretle tesbit etmiş. 
Eğer günü muayyen değilse temmuzun birinci 
gününü kabul etmiş oluyor. 

Efendim, bu mahkemeye müracaat etmiş, ben 
298 senesi martının 7 inci günü doğdum demiş. 
Mahkemeden tashih suretile ilâm çıkarmış. İddi
asında bu tashih değil, tesbittir. diyor 98 ya
zılacağı yerde 93 yazılmış. Bu tashih edilir. 
Halbuki bu ilâm gününü de tesbit ediyor. 
Bendenizce kanun takvim senesi malûm olupta 
ayı malûm olmayan bir günde takvim senesi 
kabul edildiği zaman sene hicrî ise recep ayına 
tesadüf eden senenin birinci ayını kabul ettik
ten sonra günü tesbit edip te ilâm almağa lüzum 
yoktu. Mahkemenin bunu dinlemesi lâzımge-
lirdi. Bendenizce kanun çok vazih, sarihtir, tef
sire lüzum yoktur. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
ŞEREF B. (Burdur) — Beyefendiler, vaziyet 
şudur: 

Tekaüt kanununun 62 nci maddesi bir 
kanunî karine tesis ediyor. Bir kimsenin doğ
duğu gün ve ay nüfus tezkeresinde mukayyettir 
veyahut mukayyet değildir. Nüfus tezkeresinde 
mukayyetse tekaüt maaşı muamelâtı noktai naza
rından ona itibar olunur, eğer nüfus tezkeresinde 
mukayyet değilse vazn kanun doğduğu gün ve ay 
için kanunî bir karine tesis etmiş ve malûmu 
devletiniz olduğu üzere mevzuatı hukukiyenin 
bir çok yerlerinde bu gibi hükümlere tesadüf 
ediliyor. Vazn kanun meseleyi takdire bırak
mamak istediği zaman bir kanunî karine tesis 
ediyor. 

62 inci madde: 
«Tekaüt muamelesinde yaş tayini için 

takvim senesi hesabile nüfus tezkerelerinde-
ki doğum tarihine itibar olunur. Nüfus tezke
relerinde doğum senesi hicrî olup ayı yazılma
mış ise hicrî sene recebine tesadüf eden takvim 
senesi ayının iptidası ve eğer doğum senesi tak
vim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde 
ayı yazılmış değilse o senenin temmuz iptidası 
doğum tarihi sayılır» diyor. 

Şimdi Maarif vekâleti bu muallim Ömer Bey 
hakkında bir karinei kanuniye tatbik ediyor. 
Buna nazaran muayyen bir tekaüt maaşı tahsis 
etmek istiyor, ve bu maaşı vermek istiyor, eğer 
Ömer Bey, ayı, daha evveline irca edebilirse o 
vakit tekaüt maaşı ayda 300, 500 kuruş daha 
fazla olacaktır. Bunun için mahkemeye giderek, 
her ne kadar 62 nci madde şöyle diyorsa da ben 
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kanunun koyduğu karineden daha evvel doğ
dum diyor. Onu tesbit edince malûmu âliniz 
altı aydan fazla küsurat bir seneye irca edile
ceğinden bu zatta bir sene kazanmış oluyor. 
Mahkemeden bu ilâmı alıyor. Tabiî bu 62 nci 
maddeye göre kendisinin sinnini tashih etmek 
demektir. 

Mahkemenin hükmünün doğruluğu hakkın
da bir şey söylemek doğru değildir ve onu mev-
zubahs edemem. Mahkeme karinei kanuniyesi 
yanında şahit ile o kimsenin doğ'duğu senenin 
ayım marta irca ediyor, bu suretle bu zat altı ay 
kazanmış olduğundan hizmet müddetine bir se
ne zammedilmiş oluyor ve mahkeme ilâmında bu 
zatin sinnini tashih ettim diyor. Malûm olduğu 
üzere tekaüt kanununun 65 inci maddesinde sin 
tashihleri tekaüt muamelâtına tesir etmez de
mekle, kanunî karineyi kabul etmekle, 62 nci 
maddenin hükmünü izhar etmiş oluyor ve bu ka
nunî karineyi kabul etmiş oluyordu. Kanunun 
65 inci maddesinin sin tashihleri tekaüt muame
lâtında muteber değildir demekteki mak
sadı tekaüt muamelesi haricinde binlerce 
ahvalde tatbik edilecek demektir. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan ilâm daima muteberdir. 
Bir kimsenin tekaüt muamelesine istihkakı 
başladığı tarihten itibaren tashihin muteber ol
mayacağı da 65 inci maddenin hükmüne dahil
dir diye bir tefsir koyduk. 

REFÎK B. ( Konya ) — Mustafa Şeref Beye
fendinin kıymetli izahatından sonra da tefsire 
ihtiyaç olmadığı hakkındaki kanaatim daha 
kuvvetlenmiştir. Meseleyi muallim Ömer Bey 
işinde düşünmeyerek mücerret bir iş olarak ka
bul edelim. Böyle bir tekaüt muamelesi talebin
de bulunulmuştur. Ait olduğu daire evvelâ nü
fus tezkeresini ve memuriyete girdiği tarihi tet
kik edecektir. Tetkik etmiş. 62 nci maddedeki 
sarahat mucibince doğduğu senenin ayı 
günü yazılmamış. Bu kabîl ahvalde yapıla
cak muamele şudur. Tekaüt muamelesinde 
yaş tayini için takvim senesi nüfus tezkere
sindeki doğum tarihine itibar olunur. Do
ğum tarhi hicrî olup ayı yazılmamışsa tak
vim senesi ayının iptidası yani mart takvim se
nesi iptidası itibar olunuyordu ve eğer doğum 
senesi takvim senesi olarak mukayyet bulundu
ğu halde ayı yazılmamışsa o senenin temmuz 
iptidası doğum tarihi sayılır. 65 inci maddede te
kaüt hakkı başladıktan sonra yapılacak tashihler 
tekaüt muamelesine esas ittihaz edilmez. Ne 
mahkemeye giden vardır, ne de fazla bir hak 
iddia eden vardır. Bu mesele böyle mücerret 
olarak gelmiştir. O memur hangi daireye men
sup ise o daire nüfus tezkeresine müracaat ede
cektir, zaten sicillinde de vardır. Kabul edilecek 
sene hicrî senedir; doğum ay ve günü yazılı de
ğilse kanun bunu derpiş etmiştir, böyle bir hal 
vukuunda yapılacak muameleye dair hüküm 
koymuştur, takvim senesi bidayetinden itibar 

edilir demiştir. Takvim senesi yazılı olup ta ayı, 
günü yazılı değilse o vakit takvim senesi temmu
zundan muteber olur. Takvim senesi ortada de
ğilse encümen bunu niçin tefsire kalkmıştır? Bu, 
62 nci maddenin hükmünü ortadan kaldırıyor. 
Gerçi Mustafa Şeref Beyefendi, bunun karinei 
kanuniye yolundan daha faideli olduğunu söyle
diler; 62 nci madde vakıa karineleri sarahaten 
tesbit ediyor, amma hükümleri sarih olduğu için 
tefsir evvelâ fazladır, saniyen, hududu genişlet
miştir ; üçüncü olarak ta 62 inci maddenin hük
münü iptal etmiş, lâğvetmiştir. Tefsir, kanunun 
hükmünce şu veya bu manaya delâlet eden nokta
lan açıkça ifadeye hizmet eder. Bu ise böyle de
ğildir. Bu tefsir 62 inci maddenin sarih olan 
hükmünü ortadan kaldırıyor. 

Tekaüde istihkak için bulunması şart olan hü
kümler başladıktan sonra,gerek nüfus tezkere
sinde yazılı seneyi değiştirmek, gerek nüfus tez
keresinde yazılı olmayan doğumun ay ve gününü 
tesbit etmek sekli vaki olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Hal
buki bu tefsir değil, kanundur. 

REFİK B. (Devamla) — Halbuki bu ilâm fa
lan değil, kanundur. Tefsir, kanunu ortadan kal
dırıyor. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
ŞEREF B. (Burdur) — Tefsire lüzum olmasa idi, 
muallim Ömer Bey ilâmı alıp Maarif vekâletine 
giderek 62 nci maddedeki karinei kanuniyeden 
hariç şu ilâm mucibince hüküm istemezdi; 62 nci 
maddeden istisna yapmız demezdi. Böyle oldu
ğu içindir ki, tefsire ihtiyaç vardır. Tefsir ol
masa ne olacaktır. 62 nci maddenin karinei ka-
nuniyesine rağmen mahkemeden biraz evvel ar-
zettiğim gibi altı ay kazanarak bir sene daha zam
medilmek için ilâm alacaktır. O suretle alına
cak ilâmlar 65 inci maddedeki tashihlerin teka
üt muamelâtına müessir olmayacağı şeklindedir. 
Buna rağmen müessir olacak şeyler tashih değil, 
tavzihten ibaret olacaktır, diyeceklerdi. Ömer 
Beyin iddiası da bu şekildedir. 62 nci madde bir 
tavzihtir. Bu tavzih ise tekaüt muamelâtına 
müessir olacak bir vaziyet ihdas etmektedir. 
62 nci maddedeki fıkra haricinde mahkeme tara
fından yapılan doğum gün ve aylarının tesbiti 
dahi tashih olunarak 65 inci madde hükmüne 
dahildir. Encümen de bu itibarla tefsire ihtiyaç 
görmektedir. 

REFİK B. (Konya) — Tefsire rağmen 62 nci 
madde hükmü baki midir? 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Tabiî 
efendim, bakidir. Mahkemeden böyle bir ilâm 
almasaydı 62 nci madde mucibince diyecekti ki 
temmuz ayında doğdum ve böylece de bir sene 
daha maaş almış olacaktı. 

REFİK B. (Konya) — Zati âliniz tarafından 
vaki olan beyanat şunu gösteriyor ki; kanun sa
rihtir, mahkemeye gitmeğe lüzum yoktur, öyle 
mi? 
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MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Sözle
rinizi bana tasdik ettirmekle bir hüküm mü çı
karmak istiyorsunuz? 

REFlK B. (Konya) — Efendim, 62 nci mad
de hükmü geçmektedir ve geçiyor, bu, bir. İkin
cisi, Ömer Bey mahkemeye gitmiştir, bir ilâm 
almıştır, o ilâm nerededir, o ilâmın hükmü ne şe
kilde infaz olunacaktır? 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — O ilâmın 
hükmü tekaüt muamelâtından gayri hususlarda 
meri ve muteberdir. Kanunun 62 nci maddesi
nin hükmü bakidir. Ona rağmen tavzihname 
ile bu yolda bir takım hükümler alınırsa onun 
hükmü yoktur. 

REFİK B. (Konya) — O halde ilâmın da tav
zih şeklinde tashih olunması lâzımgelir. Hiç ol
mazsa bunun böyle zapta geçmesi kâfidir. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Diğer ta
raftan mahkemeden çıkmamış olan yani kazaî 
olmayan bir kararla hak tevlit edilebilir mi? 
Elbette mahkemeden çıkmış ve kazaî mahiyette 
olduğu içindir ki hak tevlit edebiliyor, tdarî bir 
makamın verdiği bir izahatla hak tevlit edile
mez. Bu itibarla zati âlinizin sözünü teyit et
miş oluyor. 

REFİK B. (Konya) — 1298 de doğan bir me
mur tekaüt için müracaat ettiği vakit tekaüt mu
amelesini yapan daire 1298 senei maliyesi hazi
ranından mı hesap edecektir, yoksa 62 nci 
madde mucibince doğum ayı malûm değilse tem
muzda doğmuşsun diye mi muamele yapacaktır. 
Elbette temmuzdan itibar edilecektir. Çünkü 
bu 62 nci madde sarihtir ve mahkemede tayin 
edilen gün bu sarahat karşısında hüküm ifade 
etmez. İlâm kanunu bozar mı? 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF B. (Burdur) — Bunun böyle olması tefsir 
lüzumunu refetmez. Bilâkis teyit eder. Çünkü 
zati âlinizin sarih bulduğunuz maddeye rağ
men mahkemeden bir karar çıkmıştır. Bu iti
barla tefsire hacet vardır (Müzakere kâfi ses
leri). 

REİS — Tefsir fıkrasına geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Fikrai tefsiriye 
Tekaüde istihkak için geçmesi şart olan müd

detler başladıktan sonra, gerek nüfus tezkeresin
de yazılı seneyi değiştirmek gerek nüfus tezke
resinde mukayyet olmayan doğumun ay ve günü
nü tesbit etmek suretile vaki olacak tashihler 
tekaüt muamelesine müessir olmaz. 

REFİK B. (Konya) — Encümen reisi beye
fendinin izahı veçhile. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Malî ah
kâmı mutazammındır. Binaenaleyh tayini esa
mi ile reye konulmalıdır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Hiç tefsir 
için tayini esami ister mi? 

REİS — Tefsir fıkrasını reyi âlinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine 
t 050 000 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına 
dair .1/496 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası fil. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bir sual efen
dim. Müsaade buyurursanız buradan arzedeyim. 

(Kürsüye sesleri). Merkez bankasının iştirak his
sesi olmak üzere Hükümetin bu defa tediye etme
si lâzımgelen 1,050,000 liradan 376 bin küsur lira 
hesabile istikrazı dahilî tahvilleri bedelinden 
ödeneceğine dair bir kayit vardır. Bu istikrazı 
dahilî tahvilleri her halde İmparatorluk devrin
de çıkarılmış tahviller olmak lâzımgelir. Çünkü 
sonradan istikrazı dahilî tahvili çıkarılmamıştır, 
yeni çıkacak olan tahviller henüz çıkmadığı gibi, 
çıkacak olanları da ve kalanları da Devlet de
miryollarına tahsis edilmişti. Eski istikrazı dahi
lî tahvillerinin Maliye vekâletinin eline geçmesi 
muayyen kanunlarla muayyen borçlulara karşı 
borçlular tarafından % 100 tediye suretile vu
kua gelir. Şimdi şu suretle % 100 kıymet üzerin
den Hükümete tediye edilmiş olan istikrazı dahi
lî tahvillerini Maliye vekâleti daha noksan bir 
fiatla arzetmek ve satmak hakkına malik midir? 
Bu tahvilleri sattığı zaman faiz vermek lâzımge
lir, bu faizi verebilir mi? Maliye vekâletinin 
hangi kanuna müsteniden böyle bir salâhiyeti 
haiz olduğunu ve bizi tenvir etmesini rica edi
yorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — Buradaki istikrazı dahilî es
ki istikrazı dahilidir. Hükümetin elindeki istik
razı dahililer de külliyetli olmak üzere bunlar
dır. Arkadaşımın söylediği gibi bu yalnız bir ta
rikle Hükümete gelmiş değildir. Cümlenizin ma
lûmudur ki bir vakitler bu tahviller 18 kuruşa 
kadar inmişti. O zaman Hükümet bunlardan bir 
çok almıştır. Şimdilik vasati bir fiat arzedeme-
yeceğim hesap edilebilir. Sait Azmi Beyefendi 
soruyorlar: Bunları alındıkları fiattan daha 
ucuz bir fiatla Hükümet piyasaya kor mu? 

Menkul kıymettir, ihtiyaç olursa bunu yapa
bilir. Fakat Hükümet şimdiye kadar böyle bir 
şey yapmamıştır, yalnız her mayıs ve teşrinisani
de muayyen bir miktarı itfa etmeğe mecburdur 
ve itfa etmiştir. Piyasada istikrazı dahilî bulun
madığı takdirde başabaş bizim istikrazı dahili
den veriyoruz. Hazinenin vereceği istikrazı dahi
lilerden doğrudan doğruya bankaya sevkedil-
mektedir. Kendi hesabımızdan bankaya satacağı-

fll 68 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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mız istikrazı dahilidir veyahut mayısta ve teşri
nisanide piyasada bulunupta kendi depomuzdan 
vereceğimiz istikrazı dahilî mukabili alacağımız 
paradır. Vakıa istikrazı dahiliden faiz kaybedi
yoruz amma diğer taraftan yine faiz alacağız. 
Yann Cumhuriyet Merkez bankası bir faiz vere
cektir, bu faizin her halde % 5 den fazla olaca
ğım tahmin ediyorum. Zira vereceği resmî faiz 
% 6 dır, bundan fazla dahi olabilir. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. Maddele
re geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 1932 malî senesi bütçesine 
1 050 000 liralık fevkalâde tahsisat ilâvesine 

dair kanun 

1 — 1932 malî senesi Düyunu umumiye büt
çesinin 186 ncı faslında ( Cumhuriyet merkez 
bankası hisse senedi mubayaa bedeli ) namı ile 
yeniden açılan 3 üncü maddeye 1 050 000 lira 
fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

REÎS — Mütalea var mı? (Hayır sesleri ). 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye 

vekili memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi 

âlinize arzediyorum. 

3 — Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
4 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/489, 
Millî Müdafaa vekâletile Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçelerinde 45 500 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/493, Millî 
Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçesinde 
7 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/494, 
Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi büt
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/495 ve Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesin
de 4 984 liralık münakale yapılması hakkında 
1/527 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası fil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

fil 70 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 

umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasında 68 284 liralık 
münakale yapılmıştır. 

REÎS — Cetveli okutuyorum efendim. 

Jandarma umum kumandanlığı 
Zammedilen 

P. Lira 
357 Müstahdemler ücreti 6 000 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
Zammedilen 

F. Lira 
419 2 Gazete ve mecmualara abone be

deli, fotoğraf, albüm ve klişe 
esmanı 4 300 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
Zammedilen 

F. Lira 
520 Harcırah 4 984 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (kara kısmı) 
Zammedilen 

F. Lira 
721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 

memleketlere gönderilecek za
bit ve memurlar harcırahı 7 500 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Zammedilen 

F. Lira 
811 2 Tesisatı fenniye 10 000 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Zammedilen 
F. Lira 
815 Amele ücretleri ve ihtisas yev

miyeleri ve demirbaş 35 500 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler .. Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti unıumiyesini açık reyle reyi 

âlinize arzediyorum. 

/ — Şûrayi askeri kanunu ile mezkûr kanu
nu muaddil kanunun tadiline dair 1/5.28 numa
ralı kanun lâyiham, ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası Fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Müdafa-
ai Milliye vekili bey burada mı efendim? 

REİS — Buradadır efendim. Söz mü isti
yorsunuz? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Müzake
re için vekilin huzuru şarttırda o münasebetle 
sormuştum efendim. 

MAZHAR MÜFİT B. ( Denizli ) — İzah et
sinler efendim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE V. ZEKÂİ B. ( Di-
yarbekir ) — Efendim, malûmu âliniz Âli as
kerî şûra kanununun 4 üncü maddesinde şûra
nın, kânunuevvel ortasında içtima edeceği ya
zılıdır. Yine şûra kanunu mucibince Müdafaa
nın bütçe hazırlıklarını da şûra tetkik edecek 
ve Heyeti Celilenise takdim edilecek olan bütçe 
projeleri şûra tarafından kabul edilmiş buluna
caktır. Geçen sene ittihaz buyurduğunuz bir 
kanuna göre bütçe, Meclisi Âliye mart iptida
sında verilecektir. Mart iptidasında verileceği
ne göre istiyoruz ki şûra da içtimaını şubatta 
yapsın ve tetkikatmı şubatta ikmal etsin, biz 
de Heyeti Celileye mart iptidasında vereceğimiz 
bütçeyi şûraya tetkik ettirmiş olarak takdim 
edelim. Kanun hali hazırile kalırsa şûranın tet
kikatmı kânun içerisinde yapması lâzımgelir. 
Senenin şu 6 ayı içerisinde gelecek seneye ait 
masrafları takdir etmenin ne kadar müşkül ol
duğunu takdir buyurursunuz. Bu noktai na
zardan Meclisi Âlinin geçen sene ittihaz buyur
duğu bir kanunla telif için şûranın da içtimainin 
kânunuevvelden şubata naklini istirham edi
yorum ( Muvafık sesleri ). Bir de şûra kanu
nunda eskiden kalmış Bahriye vekâleti tabirleri 
vardır. Halbuki Heyeti Celileniz, bunu bir 
kanunla çoktan ilga etmiştir. Binaenaleyh bu 
tabirlerin tashih veya tayyı muvafık olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
heyeti muhteremeye arzedilen kanunun esbabı 
mucibesinde, bendeniz hem Teşkilâtı esasiyenin 
95 inci maddesini anlamak noktasından biraz 
eksiklik görüyorum, hem de bir kanunu tadil 

111 69 numavalı matbua zabtın sonuna •mer
buttur. 
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suretile elde edilmesi lâzım olan menfaatin bu 
kanunla elde edilemiyeceği kanaatini hâsıl ediyo
rum. Şûrayi askerî kanununa göre - ki tarihi es
kidir - Şûrayi askerî kânunuevvelin 15 inde iç
tima ediyor ve sonra yine bir maddesi mucibince 
Müdafaai Milliye vekili, Reisicumhur veya Er-
kâni harbiyei umumiye reisinin göstereceği lü
zum üzerine her vakit içtima edebilir. 

Her sene kânunu evvelin 15 inde içtima eder. 
Demek ki 1932 senesinin kânunuevvelinde içti
ma etti. Tadile gelince, diyor ki: Teşkilâtı esa
siye kanunu değişti. Teşkilâtı esasiye kanunu 
değişmezden evvelki vaziyet, Meclis teşrinisani
de açılır açılmaz bütçenin getirilmesi şeklinde 
idi. Halbuki Şûrayi askerî kânunuevvel 15 te 
içtima ediyor. Yani Meclise bütçenin verildiğin
den bir buçuk ay sonra. Bu vaziyette tetkik va
zifesini istimale imkân bulunamıyor. Binaena
leyh eski kanuna göre 1932 senesi teşrinisanisi
nin birinci günü içtima eden Meclise 1933 se
nesi bütçesi verildiği zaman 1932 senesi kânunu
evvelinde içtima eden Şûrayi askerî bu bütçe 
üzerinde tetkikatmı yapamıyor. 

Şimdi ne yapmak lâzım; 95 inci maddeyi ta
dil ettik. Esbabı mucibedeki ayni tabiri kulla
nayım. Bütçenin martta verilmesini kabul et
tik diyor (Böyle bir şey okumadık sesleri). Var
dır efendim, ayni tabiri kullanıyorum. Bütçenin 
Meclise martta arzı esası kabul edilmiştir diyor
lar. Halbuki teşkilâtı esasiyede şu tabir vardır: 
Bütçe malî y 11 in başından en az üç ay evvel 
verilmesi lâzımdır. 

Gaye, yılbaşından en az üç ay evvel veril
mektir. Binaenaleyh mart iptidasında getirmek 
mecburî olduğu gibi şubat içinde de, kânunusa
ni, hatta kânunuevvelde de getirilebilir. Şimdi 
bu kanuna göre eğer Şûrayi askeriyi biz şubatta 
içtimaa davet edersek bütçenin kânunusanide 
gelmesi halinde yine Şûrayi askerî tarafından 
tetkik edilememek vaziyeti hâsıl olacaktır. Bi
naenaleyh maksadımız, bütçenin Şûrayi askerî 
tarafından tetkiki yolundaki kanunun emrini 
infaz etmekse evvelce bütçe verildikten sonra 
tetkik etmek vaziyetinde kalan Şûrayi askerî, 
bu gün bütçenin verilmesi mecburiyeti azamî 
mart iptidasına talik edildiğinden dolayı daha 
evvel tetkik zamanına belâğanmabelâğ maliktir. 
Tabiî kanunların hedefi her şeyde bihakkın vazi
fe ifa etmek olduğuna göre şubat ayı dardır. Teş
kilâtı esasiyenin muaddel şekli bir defa gözden 
geçirilmemiş olduğundan Müdafaai Milliye ve
kili arkadaşımız, bu izahatı dinledikten sonra 
ya kânunuevvel veya kânunusani olarak yapsın
lar ki bir ay evvel olsun. Bu kanunun ihtiva etti
ği birinci maddenin tadilâtı Meclisçe ittihaz edi
len karara muvafık değildir. Bunu da arzedece-
ğim. Asıl ikinci maddenin bendenizce bu kanun 
içine girmesi caiz değildir. 

Şûrayi askeriye ait kanun vardır ve ona mü-
zeyyel bir kanun daha vardır. Orada «Bahriye» 
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tabirlerini kaldırıyoruz denilmiştir. Hatırımda 
kaldığına göre, 340 senesinde Bahriye vekâleti 
kaldırılmıştır. 1928 senesinde bu kanunu 1118 ve
ya 1119 numaralı iki kanunla tadil etmişiz. 1198 
numaralı kanunla Bahriye vekâleti ilga edilmiş
tir ve Bahriye vekâleti ilga edildi, amma, teş
kilât ayni olacaktır diye ayni tarihte 1199 numa
ralı bir teşkilât kanunu yapmışızdır. Şimdi 
1928 senesinde üga ettiğimiz bir vekâletin adı, 
1926 senesinde neşredilen Şûrayi askerî kanu
nunda mevzubahis olursa, bunun artık hükmü 
yoktur. Çünkü 1926 veya 1340 tarihli kanun
dan sonra 1928 senesinde Bahriye vekâleti ilga 
edilmiştir. Buna göre 1928 senesile 1340 se
neleri arasında geçen kanunlarda ne kadar Bah
riye vekâleti ismi varsa onların da hükümsüz 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Kanundan ke
lime çıkar mı? 

REFÎK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Tabu.. 
Şûrayi askerî kanununun neşri yılı ile, 1928 se
nesi arasında çıkan kanunlarda bir Bahriye ve
kâleti tâbiri gelse mana ne olacaktır? Manen 
yoktur. 1928 de heyeti umumiyesi mülga oldu
ğuna göre bendenizce bu maddeye lüzum yok
tur. 

Bütün maruzatımın heyeti mecmuası, ka
nunun esasına değil, usule taallûk ettiği için 
Millî Müdafaa encümeni arkadaşlarımız, kabul 
ederlerse ve Müdafaai Milliye vekili arkadaşı
mız da tensip buyurursa buna bir şekil uydu
ralım. Çünkü bütçe meselesi hallolunmuştur. 
İsticale sebep yoktur. Bahriye vekâleti mülga
dır, bu kanun bir iki sene sonraya kalsa da 
beis yoktur. 

REtS — Reylerini vermeyen arkadaşlar var
sa lütfen versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MÎLLÎ MÜDAFAA V. ZEKÂÎ B. ( Diyarbe

kir ) — Efendim, Refik Şevket Bey arkada
şımın mütalealannı dinledim. Hükümetin bu 
teklifini Millî Müdafaa encümeniniz uzun uza-
dıya tetkik etti ve Hükümetle mutabık olarak 
bu arzedilen kanun lâyihasının her iki madde
sinin tadilini lüzumlu buldu. 

Befik Şevket Bey böyle düşünebilirler. He
yeti Oelileye takdim kılınan bütçe lâyihaları 
kendilerinin de buyurdukları, bendenizin de 
bildiğim gibi, sene başından üç ay evvel ve
rilmiş olmak lâzımdır. Bundan maksat, yal
nız üç ay evvel verilsin de 4-5 ay evvel veril
mesin değildir. Fakat yine malûmu âlinizdirki 
bütçe kanunu, gelecek seneye ait masrafları ve 
varidatı tahmin eden bir kanun olduğuna göre 
yapılacak tahminlerin hakikate derecei tevafu
ku, senei atiyeye ne kadar yakın olursa o 
kadar kuvvetli olur. Yani, masrafın yapılacağı 
ve varidatın tahsil edileceği sene ne kadar ya
kın olursa, masraf tahminleri ve kezalik Ma
liye vekâletinin varidat tahminleri de o nisbette 

vusuka yakın olur. Nitekim geçen sene de ay
ni mütaleayı beyan eden Heyeti Celileniz, bu 
şekli tensip buyurdular. Evvelce ne oluyordu?.. 
Esbabı mucibeye binaen tamamen aksi oluyor, 
buyurdular. Evvelce malûmu âliniz bütçe teş
rinisanide Meclisi Âliye takdim olunuyordu. 
Uzun müddet encümende kalıyor, orada tetkik 
edildiği esnada Hükümetçe, Şûrayi askerice 
tekrar mütalea etmek ve encümendeki tetkikat 
içerisinde tebeyyün eden son vaziyti arzede-
bilmek imkânları bulunuyordu. Halbuki şimdi bu 
vaziyetlerin olmaması için diyoruz ki; şûranın 
içtimaını şubata nakledelim ve Hükümet Mec
lisi Âliye bütçeyi takdim ettiği zaman Askerî 
şûrada da tetkik edilmiş bulunsun. Şûranın iç
timai şubatta olacağına varsın şimdiki gibi kâ
nunuevvelde olsun, ve bütçeyi onlar daha ev
vel tetkik etmiş bulunsunlar, sonra bilmem da
ha neler olsun diyorlar. Halbuki şûra, kânun 
içinde içtima ederse bütçe üzerinde mütalea be
yan edebilmesi için elde masrafların altı aylık 
tahakkuku vardır. Bu altı aylık tahakkuk ise 
altı aylık vaziyetleri gösterebilecek bir halde
dir. Bu ise senei atiyeye ait masraflardır. Şû
ranın, Hükümetin tahminleri üzerinde bir ka
rar ittihaz etmesi ne kadar müşküldür?... Bu
nu takdir buyurursunuz. Binaenaleyh bende
niz Şûranın içtimainin mevcut kanunda denil
diği gibi kânunuevvel ortasında olmaktansa şu
bat olmasını, gerek bütçe takdimi münasebe-
tile ve gerek bütçeye müteallik diğer kanun lâ
yihaları ve gerek diğer kadro işlerinin mütale-
ası imkânını temin etmesi noktai nazarından 
çok faydalı ve lâzım addediyorum. 

Bahriye vekâleti meselesine gelince: Malû
mu âliniz, bu vekâlet bir kanunla lağvedilmiş
tir. Fakat şûra kanunu Bahriye vekâletinden 
hâlâ bahsetmektedir. Bunu da tashih edece
ğiz ( Doğru sesleri ). 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim, 
Askerî şûranın şubatta içtimaına dair bir söz 
söyliyecek değilim. Muvafıktır. Yalnız Refik 
Şevket Beyefendi, Hükümetin esbabı mucibesile 
Millî Müdafaa encümeninin esbabı mucibesi ara
sında fark vardır buyurdular. Hakkı vardır. Hü
kümet esbabı mucibesinde diyor ki, bütçelerin 
martın iptidasında Meclise arzı lâzımgeliyor. 
Halbuki böyle değildir. Marttan evvel de ister
se verebilir. Her halde vermeğe mecbur değil
dir. Millî Müdafaa encümeninin verdiği esbabı 
mucibe, çok doğrudur. Meclise malî senenin ba
şından en az 3 ay evvel verilir diyor. Binaen
aleyh Refik Şevket Beyin Hükümetin esbabı mu-
cibesine itirazı bu noktadandır ve çok yerinde
dir . 

Sonra Bahriye vekâleti tabirine gelince; ikin
ci madde aynen kalacak olursa demek ki 928 
de Bahriye vekâletinin ilgasına dair çıkardığı
mız kanun, şimdiye kadar Şûraca tatbik edilme
miştir. Halbuki biz bu kanunu 928 de kabul et-
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tik. Demek ki şimdi bunu kabul edersek bu gün 
Bahriye vekâletini kaldırıyoruz manası çıkar. Bi
naenaleyh 928 de yaptığımız bir kanunla Bahri
ye vekâleti mülgadır dedikten sonra şimdi Şûra-
yi askerîye müteallik olan bu kanunda da bah
sedersek bu güne kadar Bahriye vekâleti namı 
baki kalıyormuş demek olur. Halbuki zaten mül
gadır. Buna lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu ikin
ci madde kabul edilecek olursa Bahriye vekâleti 
tabirini ihtiva eden her kanun için bir kanun 
yapmak lâzımgelir. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REİSÎ İH
SAN Pş. (Giresun) — Kısaca arzı malûmat ede
ceğim : Millî Müdafaa encümeninizin esbabı muci-
besi kamilen lâzımg.elen izahatı veriyor. Esasen 
mazbatanın içinde filân tarihte ilga edilmiş olan 
Bahriye vekâletinden bahsediyor. Bu gün meri 
olan kanunlardan, lâğvedilmiş olan vekâletlerin 
isimleri çıkartılıyor (Gürültüler). Bu noktadan 
mütalea edilmiş ve ilgası da mazbatada yazıl
mıştır. Buna lüzum yoksa bilmem. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
BTudafaa encümeni esbabı mucibesinde filân 
tarihli kanunla mülgadır diyor. Bunu de
dikten sonra bir kelimeyi de diğer bir kanunla 
kaldırmak doğru değildir, bu manasız olur. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, hukuku-
siyasiye ilmine göre kanunların ibaresindeki her 
bir kelime bir kanundur. İlga edilmiş olan Bah
riye vekâletinin ilgasını mutazammm olan ka
nun hükmen mevcuttur, maddeten değil ve şüp
hesiz ki kanundaki her hangi bir kelimeyi 
tayyetmek, her hangi bir kanun cümlesile müm
kün olabilir. Bunu çıkarmak mümkün değildir. 
Bu haşiv kelimedir, niçin kalsın!... Binaenaleyh 
şimdiki vaziyette Müdafaai Milliye encümeni bu 
haşiv kelimeleri bu kanundan çıkarmak istiyor. 
(Bravo sesleri). 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
Şükrü Beyefendinin fikrine maatteessüf iştirak 
edemiyeceğim. Efendim, ilga hakkında kanun 
vardır. Bu kanun varken bu kelimeyi de kaldı
ralım diye bir kanun yapmak, Bahriye vekâleti
nin şimdiye kadar yaşadığına delâlet eder. Bu
na lüzum yoktur. Şimdiye kadar yaşamıyordi ki 
bu kelimeyi kaldıracağız diye kanun yapalım. 

REİS — Efendim, encümene havalesi hak
kında bir takrir vardır, reyi âlinize arzedece-
ğim, kabul buyurulmadığı takdirde müzakere
ye devam edeceğiz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim sebepler dahilinde düzeltilerek 

gönderilmesi için lâyihanın Millî Müdafaa en
cümenine havalesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

(Kabul sesleri). 
REİS — Takriri reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler el kaldırsın ... 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REİSİ İH

SAN Pş. (Giresun) — Efendim, ikinci maddenin 
tayyını teklif ediyorum. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di-
yarbekir) — Reis Bey; birinci madde hakkında 
zannederim ki Heyeti Celile tenevvür etmiştir. 
İkinci madde lâzım mıdır, değil midir meselesi 
Heyeti Celilece maddenin reye vazmda tebarüz 
ettirilebilir. Yani yeni bir tetkik mevzuu yoktur. 

HAMDİ B. (Yozgat) — Aksini de reye koy
mak lâzımdır. 

REİS — Takriri kabul etmeyenler el kaldır
sınlar . . . Kabul için 35, ret için 38 el saydık, 
Binaenaleyh takrir reddedilmiştir. 

İSMET B. (Çorum) — Şu halde nisabı müza
kere yoktur efendim (Alkışlar). 

HAMDİ B. ( Yozgat ) — Müstenkifler var 
efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Makamı Riyase
tin ifadesi 

İSMET B. (Çorum) — Reyi işaride nisap ol
malıdır. 

HAMDİ B. ( Yozgat ) — Meclis ekseriyetle 
açılmıştır. Müstenkifler vardır. 

REİS — Efendim, ellerini kaldırmayanlar 
müstenkiftirler, fakat 35 kabul, 38 ret olduğuna 
göre takrir reddedilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

636 ve 870 sayılı Şûrayi askerî kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 636 sayılı Şûrayi askerî kanu
nunun dördüncü maddesindeki « her sene kânu
nuevvel ortasında » kelimeleri kaldırılarak yeri
ne « her sene şubat aymın başmda » kelimeleri 
konulmuştur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Zannede
rim ki, arzedeceğim hususta Müdafaa encüme-
nindeki arkadaşlarla muhalif kalmayacağız. 

Efendim, malûmu âlileri, tadil keyfiyeti tadil 
edilen maddenin bünyesinde husule getirilen ye
ni şekli ihtiva eder. Meselâ, burada diyor ki, 
« kelimeleri konulmuştur». Bu şekil doğru değil
dir. Dördüncü madde aynen alınmalı, kânunu
evvel 15 kaldırılmalı, şubat iptidası konmalıdır. 
Zannederim ki encümen de bu şekli kabul eder. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Encümene 
gitmesi lâzımdır. 

M. M. En. R. İHSAN Pş. (Giresun) — Efen
dim, bunun kabulüne saik olan sebep, ekseri 
kanunlarımızda mevcut olmasıdır. Bf. nin söyle
diği şey esas itibarile doğrudur. Madde kısadır. 
Nasıl arzu buyurulursa tashih ederiz ( Encüme
ne sesleri). Encümene gelsin efendim. 

REİS — Vekil Bf. nin bu hususta bir müta-
lealan var mı? 
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MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Encümen 

istiyor efendim. 
REİS — Şu halde birinci madde encümene 

tevdi edilmiştir efendim. 
MADDE 2 — 636 ve 870 sayılı Şûrayi askerî 

kanunlarında yazılı olan « Bahriye vekâleti » ke
limeleri kaldırılmıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, mev-
zubahs olan bu iki kanunda Bahriye vekâleti ke
limesi yoktur. 636 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde yalnız (Bahriye vekili) kelimesi var
dır. 636 numaralı kanunun 2 nci maddesini ta
dil eden 870 numaralı kanunun birinci madde
sinde de (Müdafaai Milliye veya Bahriye vekil
lerinden biri heyete riyaset eder) cümlesi var
dır. Onun için bu madde ile, yani encümenin 
tedvin etmiş olduğu bu madde ile kanunun ta
dili, gerek maddenin insicamı, gerek ibarenin 
düşüklüğü noktai nazarından muvafık olmaya
caktır. 

Bendeniz teklif ediyorum ki esas kabul edil
dikten sonra yani bu kelimeleri evvelki kanun 
maddelerinden kaldırmak kabul edildikten son
ra yapılacak tadil 2 madde için olacaktır. Bi
risi 636 numaralı kanunun 3 üncü maddesindeki 
«Bahriye vekili» kelimesinin kaldırılması, ikincisi 
de arzettiğim kanunu tadil eden 870 numaralı 
kanunun birinci maddesindeki « Müdafaai Mil
liye veya Bahriye vekillerinden biri » cümlesinin 
kaldırılarak « Müdafaai Milliye vekili heyete ri
yaset eder» cümlesinin konmasıdır. 

Bu hususta bir takririm vardır; madde eğer 
encümene gidecek olursa nazarı dikkate alınma
sını istirham ederim. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Efendim, 
bendeniz Şükrü Beyefendi arkadaşımızın fikrine 
iştirak edemiyorum. Çünkü burada cereyan eden 
müzakere, bilhassa Mazhar Müfit Beyin izah ve 
işaret ettiği veçhile Bahriye vekâletinin mev-
zubahs olduğu yalnız bu bir kanundan ibaret de-
ğeldir. Kavaninimiz arasında Bahriye vekilinin 
icrasına memur olduğu bir çok kanunlar olduğu 
gibi Bahriye vekâletinin yapacağı işlere taallûk 
eden bir çok kanunlar da vardır. O halde biz 
yalnız bu kanundan Bahriye vekâleti kelimesini 
tayyetmekle teamül ihdas etmiş olacağız. Öteki 
kanunların hepsinden de Bahriye vekâleti ve 
Bahriye vekili kelimelerinin kaldırılması lâzım-
gelir. Bendenizce böyle bir teamül ihdasma lü
zum yoktur. Zaten filen Bahriye vekâleti ve Bah
riye vekili de ortada mevcut değildir. Binaena
leyh takdim edeceğim takrirle maddenin tayyını 

teklif ederim. 
REÎS — 2 nci madde hakkında 3 takrir var

dır, ikisi ikinci maddenin tayyı, birisi de tadili 
hakkındadır. Evvelâ tay tekliflerini okutup reye 
arzedeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Bu kanunun ikinci maddesinin tayyını teklif 

ederim. 
Erzincan 
Abdülhak 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin tayyını teklif ederim. 

Denizli Manisa 
Mazhar Müfit Refik Şevket 

REÎS — Bunların ikisi de ayni mealde oldu
ğu için her ikisini birden reyi âlinize arzediyo-
rum. 

İkinci maddenin tayyını kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeleri, birinci madde encümen
den geldikten sonra müzakere edeceğiz. 

Efendim, reylerin neticesini arzediyorum: 
Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine bir 

milyon elli bin liralık fevkalâde tahsisat konul
masına dair kanuna (182) zat rey vermiş ve 
kanun (182) reyle kabul edilmiştir. 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hak
kındaki kanuna (178) zat rey vermiş ve kanun 

(178) reyle kabul edilmiştir. 
İSMET B. (Çorum) — Demin istihsali ârâ ne

ticesinin tebliğinde çok samimiyete müstenit ola
rak bir vaziyet hâsıl oldu. Bunun tekerrürü ni
zamnameye mugayir olduğu için izaha mecbur 
oldum. Nisabı ekseriyet yoktur dedim, nisabı 
karar yoktur diyecektim. Ekseriyeti mutlaka 
adedi katiye ile zikredilmez. Makamı riyaset 
ekseriyet hakkındaki kanaatini zikrederken adet 
söyleyiverdi. Reyi alenide nisabı ekseriyet 
şarttır. Ekseriyeti mutlakada adetlerin böyle 
söylenmesi bittabi nizamnameye mugayirdir. 
Bunun tekerrür etmiyeceği tabiî bir şeydir. 

REİS — Demin arzetmiştim. Müstenkif kalan 
arkadaşlar vardı, onları arzetmedim. 

Efendim, cumartesi için müzakere edilecek 
bir şey yoktur. Pazartesi günü saat on dörtte 
toplanılmak üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,45 
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Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine 1 050 0 0 0 liralık fevkalâde laİısisai 

verilmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B.! 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

3 İ 7 
182 
182 

0 
: 0 

132 
3 

/ Kabul edenler J 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
[Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
[Kâzım Pş. 

Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B^ 

Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nafiz B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 
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Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Aİİ B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
ftagıp Bi 
Salâhattin B, 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B» 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

[Vasıf B. 
Manisa 

Kani B. 
Osman B. 
|Refik Şevket B. 
ITahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 

I Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
I Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
|Şükrü B. 

Itsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Ali B; 
Atıf B; 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Haeıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
I Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

I Burdur 
Hal it B. 

.) m Bursa 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Necip Ali B. 
I Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

IMahmut Rasim B; 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
(Nazım Ö. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 
Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
LAhmet Avni B. 
Uhmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

IMejnduh Şevket B. 
Erzincan 

Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 
Nuri B. 
I Giresun 
Hakkı Tarık B. 
[Şevket B. (Mezun) 
İ İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. » 
Dr. Refik B. (V.) 

/ Reye iştirak etmeyenler / 
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Hasan Vasıf B. 
ibrahim Tali B. (Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

îrfan Ferit B 
Mersin 

Süleyman Fikri B. 
Muğla 

Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halil B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 
Ruşeni B. (Mezun) 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

1932 malî senesi muvazene! umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı ta
dilât yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Hilmi B, 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller : 

317 
178 
178 

: 0 
0 

136 
3 

/ Kabul edenler J 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
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İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B, 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroglu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B, 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B» 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

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

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. ' 

Manisa 
Kani B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
cinnet Vefik B. 
G-alip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 
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Van 
Hakkı B. 
Münip B. 
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Yozgat 
Ahmet Avııi B. 
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Ahmet Cevdet B. 
İSüleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana i 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (î. A.) 

Aydın 
Adnaii B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. ( M. Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Emin Fikri B. 
Çanakkale 

\hmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
(Mezun) 
Nafi Atuf B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (Mezun) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
«)r. İbrahim Tali B. (Me-
ttlll ) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
tbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
[Abdülkadir B. 
Memet B. 
İMitat B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
I Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. (Mezun) 

Rize 
(Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 
Rıışeni B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
|Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
(Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
iSadri Maksudi B. 
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Vasfi Raşit B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (Rs, V.) 
Raif B. 
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Urfa 

Ali Saip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

....>... > o - < ..<.... 



T. B. M. M. Matbaan 



Sıra NÖ 71 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 62 nci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/242 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 19 - XI - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Satjt: 6/2784 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 sayılr Askerî ve mülkî tekaüt kanununun « 62 » nci maddesinin tefsiri için Maarif vekilliğin
den yazılan tezkere ve ilişiği suretleri gönderilmiştir. 

L&nmgelen müzakerenin yapılmasına müsaade buyurulması arzolunur efendim. 
Basvekü 
hmet 

Maarif vekilliğinin 8 - XI - 1932 tarih ve 73134 sayılı tezkeresi suretidir. 

Tekaüt kanununun (Tekaüt muamelesinde yaş tayini için takvim senesi hesabile nüfus tozkere-
lerindeki doğum tarihine itibar olunur. 

Nüfus tezkerelerinde doğum senesi hicrî olup ayı yazılmamış ise hicrî sene recebine tesadüf 
eden takvim senesi ayınm iptidası ve eğer doğum senesi takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu 
halde ayı yazılmış değilse o senenin temmuz iptidası doğum tarihi sayılır) suretindeki 62 nci maddenin 
son fıkrası hini tevellütlerinde almış oldukları nüfus tezkerelerinde doğum tarihlerinin ayı ve günü yazıl
mamış olanlara ait olacağı ve ondan sonra gelen 65 inci maddesinde ise tekaüt hakkı 
başladığı tarihten itibaren bilûmum mülkî ve askerî memur ve zabitlerin ve maaş bağlandıktan 
sonra yetimlerin yaptırdıkları yaş tashihleri tekaüt ve yetim muamelelerine müessir değildir ma-
alindeki sarahatine binaen mahkemelerin her hangi bir şekil ve surette olursa olsun verecekleri 
kararların tekaüt muamelelerine müessir olamayacağı nokta i nazarımıza edilen istifsar üzerine 
Maliye vekâleti celilesi de iştirak ettiği halde Divanı muhasebat bu noktai nazarlarımıza muhalif 
bulunarak tekaüdünü talep eden ve nüfus tezkeresinde doğum tarihi 298 olup. ayı günü yazılı 
olmadığı halde 1 mart 1928 tarihinde doğduğuna dair mahkemeden ilâm alan Kırşehir orta mektep 
müdür ve türkçe muallimi Ömer Beyin tahsis evrakını tescil etmeyerek dairemize iade etmiştir. 
Mumaileyh Ömer Beyin mahkemeden almış olduğu karar Divanı muhasebatın dediği gibi tavzih 
mahiyetinde kabul edildiği takdirde tekaüdünü talep edenlerden bir çokları sene küsuratından 
istifade etmek maksadile bu yolda mahkemelerden karar alarak Hazinei devleti izrar edecekleri 
şüphesiz bulunduğundan 1683 numaralı kanunun 62 nci maddesinin tefsirine müsaadei devletlerini 
rica ederim efendim., 

Maarif vekili 
Dr. Reşit Galip 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Maliye encümeni 29 - XII -1932 
' Karar No. 8 • . ' . ' • 
-Esas No. 3/24$ 

Yüksel; Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 62 ne i maddesinin tefsirine dair olup encümenimize 
havale buyurulan Başvekâletin 19 - XI -1932 tarih ve 6/2784 numaralı tezkeresile merbutları; Divanı 
muhasebat reisi beyle Maliye ve Maarif vekâletlerinden gelen malısus memurları hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Askerî ve mülkî tekaüt kanunu; 62 nci maddesile nüfus tezkerelerinde doğumları yalnız tak
vim veya hicrî sene olarak kayitli olup ayı ve günü yazılmamış olanlar için itibarî bir mebde kabul 
etmektedir. 

Tekaüt kanununun 65 inci maddesi ise tekaüt hakkı başladıktan sonra yapılacak yaş tashihleri
nin tekaüt muamelelerine müessir olamayacağını tasrih eylemektedir. 

62= nci maddede derpiş edildiği veçhile, nüfus tezkeresinde yazılmamış olan doğum ayı ve günü 
mahkeme ilâmile tayin edildiği surette bunun tek tüt muamelesine müessir olup olmayacağında Diva
nı muhasebat ile Maliye ve. Maarif vekâletleri arasında bir noktai tıız,\r ihtilâfı hâısl olmuştur. 

, Divanı muhasebat ay ve günün ilâmla tayinin!. mevcut bir hatanın tashihi mahiyetinde görmeyip 
ancak tavzih addeylemiş ve tashih olmadığına göre de ilâmın tekaüt muamelesine müessiriyetini ka
bul etmiştir. 

Maliye ve Maarif vekâletleri ise tekaüt hakkı başladıktan sonra tekaüt muamelesine müessir ola
cak surette yapılan böyle muamelenin tashihinden ibaret olacağını mülâhaza etmişlerdir. Keyfi
yetin tefsiri ise Maarif vekâletince talep olunmuştur. 

65 inci madde tekaüt muamelelerine müessir olmamakta (tashih) kelimesini mutlak olarak zikre
dip (tavzih) i istisna etmemiştir. 

Esasen bu'kabil davalar tashih şeklinde ikame olunduğu gibi zatı tasviri de tashih ifade 
eder. Tefsire mevzu olan hâdise için verilen dosyada mevcut ilâmda dahi ( o yolda tashihine ka
rar verilmiştir •) ibaresi mevcuttur. 

Encümenimiz; 65 inci maddede tashihin mutlak olarak kullanıldığını ve adlî cephesinden do 
tavzihin tashih mahiyetinde olduğunu nazarı itibare alarak ay ve gün tayini keyfiyetinin tashih 
addedilmesini ve bunun tekaüt muamelesine müessir olmamasını kanunun ruh ve maksadına daha 
uygun görmüştür. 

65 inci maddedeki ( tekaüt hakkı başladıktan sonra yapılan tashihler ) tabirinden maksat 2 nci 
maddede ( tekaüde istihkak için geçmesi ) vazn kanun tarafından şart konan müddetlerin baş
langıcı manasını ifade ettiğine nazaran bu başlangıçtan sonra gerek tashih ve gerek tavzih mahiye
tindeki ilâmların diğer hususlarda kaziyel muhkemeliğine halel gelmemek üzere tekaüt muamelele
rine müessir olmaması iktiza etmektedir. 

Binaenaleyh encümenimizce 65 inci maddeye müteferri olmak üzere aşağıdaki tefsir fıkrası tan
zim kılınmıştır: 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi bîyurulmak üzere takdim kılındı. 

Mal. E. Rs. M. M. Kâ, Aza Aza Aza 
Burdur Bayazıt İsparta Balıkesir Aydın istanbul 

M. Şeref İhsan Kemal Turan Enver Adnan Hamdi M. 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Manisa Diyarbekir 
Pertev T ahir Zülfü 
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FIKRAİ TEFSÎRÎYE 

Tekaüde istihkak için geçmesi şart olan müddetler başladıktan sonra, gerek nüfus tezkeresinde ya
zılı seneyi değiştirmek gerek nüfus tezkersinde mukayyet olmayan doğumun ay ve gününü tesbit et
mek suretile vaki olacak tashihler tekaüt muamelesine müessir olmaz. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 62 
Esas No. 3/242 

12-111-1933 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâletin 
19-XI-1932 tarih ve 6/2784 numaralı tezkeresi Maliye encümeninin 29-XII-1932 tarih ve 8 numaralı 
mazbatasile birlikte encümenimize havale edilmekle tetkik ve mütalca olundu. 

Bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde enoümenimizce de Maliye encümeninin noktai nazarına 
iştirak edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe E. Reisi Na. 
İsparta 

Mükerrem 

Kırklareli 
M. Nahit 

M. K 
Bursa 

Dr. Galip 

Kırklareli 
Şevket 

Kâ. 
Tokat 

Manisa 
M. Turgut 

Aksaray 
A. Süreyya 

Srvas 
Rasim 

Elâziz 
H. Taksin 

Kayseri 
A. ffümi 



i 



Sıra No 68 
Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine I 050 000 liralık 
fevkalâde tahsisat konulmasına dair I 496 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
liaşvt'kâlil .12 - 1 - 1933 

Muamelât »tüdürliiç/it 
Sayı: 6/1:18 

B. M. M, Yüksek Reisliğine 

1932 senesi Düyunu umumiye bütçesinin Cumhuriyet merkez bankası hisse senedi mubayaa bedeli 
için 1 050 000 liranın fevkalâde tahsisat olarak konulması hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 - I - 1933 de Yüksek Meclise a r a kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1715 numaralı Cumhuriyet merkez bankası kanununun 26 ncı maddesi mucibince Hükümet, 
banka sermayesini teşkil eden 15 milyon liranın % 15 i nisbetinde olan 2 250 000 liralık hisse senedi 
ile bankaya iştirak eylemiş ve mezkûr maddenin son frkrası mucibince işbu hisse senetleri mukabilinin 
halis altın olarak bankaya tediyesi muktazi bulunmuştur. Hükümetin işbu % 15 iştirak hissesi olan 
2 250 000 liranın mukaddema % 70 i olan 1 575 000 lirası altın olarak bankaya tediye edilmişti. 

Ancak Merkez bankası kanununun bazı maddelerini tadil ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
olan 2062 numaralı kanun mucibince altın olarak tediye şartı olmaksızın Hükümet hissesinin % 15 ten 
% 25 e iblâğ olunması neticesi olarak Hazinenin daha 1 500 000 liralık hisse senedi almasına salâhi
yet verilmiş olduğundan bunun da r/c 70 i olan 1 050 000 liranın daha bankaya tediyesi lâzımgelmek-
tedir. 

Tediyesi icap eden işbu 1 050 000 liradan 67.3 328 lirası Hazinece Merkez bankası kanununa tev
fikan bankaya devri lâzrmgelen mevcut altın bedellerde temini kabil bulunmakta ise de bunun kanunî 
hadde iblâğı için daha 376 672 liralık tahsisata ihtiyaç vardır. Binaenaleyh 673 328 lirası bankaya sa
tılan altın bedellerde ve 376 672 lirası da bu sene satılan istikrazı dahilî tahvil bedellerde karşılan
mak üzere ceman 1 050 000 liralık tahsisat istihsaline lüzum görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu 
maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümen i 9 - İIÎ -1933 
M. No. 61 
Esas No. 1/496 

Yüksek Reisliğe 
1932 malî senesi Düyunu umumiye bütçesine Cumhuriyet Merkez bankası hisse senetleri müba-



_ 2 -
yaa edilmek üzere 1 050 000 liralık fevkalâde tahsisat ilâvesi hakkında Maliye vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetinin 9-1-1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasile esbabı mucibcsiniıı gönderildiğine dair Başvekâletin 12 kânunusani 1933 tarih ve 
6/128 numaralı tezkeresi encümenimize havale buyuruhnnş olmakla Maliye vekili Abdülhalik Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu: 

Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 26 ncı maddesi mucibince Hükümet; banka sermayesinin 
mecmuunu teşkil eden on beş milyon liranın yüzde on beşi ile yani 2 250 000 liralılv hisse senedile 
bankaya iştirak etmiş ve yine mezkûr maddenin son fıkrası mucibince aldığı işbu hisse senetleri 
karşılığını altın olarak tediye etmesi zarurî bulunmuştur. 

Hükümet işbu miktarın yüzde yetmişi olan 1 575 000 lirasını altın olarak bankaya yatır
mıştır. 

Ahiren 2062 numaralı kanunla Merkez bankası kanununun bazı maddeleri değişmiş ve kanuna 
bazı hükümler ilâve ve altın olarak tediye şartı olmaksızın Hükümetin banka sermayesindeki his
sesinin yüzde on beşten yüzde yirmi beşe çıkarılması kabul edilmiş bulunduğundan Hazineye daha 
1 500 000 liralık hisse senedi alması salâhiyeti verilmekle bunun yüzde yetmişi olan t 050 000 
liranın daha Hazinece bankaya tediyesi lâzımgelmektedir. 

İşbu 1 050 000 liradan 673 328 lirası banka, kanununa göre Hazinece bankaya devri lâzımgelcn 
mevcut altın bedellerde temin edilecekse de bu paranın kanunî yekûna varması için daha 
376 672 liralık tahsisata ihtiyaç vardır. 

Binaenaleyh 673 328 lirası bankaya satılan altın bedellerde, 376 672 lirası da bu sene satılan da
hilî istikraz tahvil bedellerde karşılanmak üzere ceman 1 050 000 liranın Cumhuriyet merkez ban
kası hisse senetlerinden satın alınmak için 1932 malî senesi Düyunu umumiye bütçesine ilâvesi en-
eümenimizce kabul edilmiş olmakla Umumî heyetin tasdik ve tasvibine arzolunıır. 

Reis M. M. Kâtip Çorum Edirne Erzurum İsparta 
Oümüşane Bursa Tokat Mustafa Faik Asım Mükerrem 
II. Fehmi Dr. Galip Süreyya 

İstanbul Giresun 
Sadettin Kazan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1032 malı senesi Düyunu umumîye bütçesine 1 050 000 liralık fevkalâde tahsisat ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

1 — 1932 malî senesi Düyunu umumiye bütçesinin 186 inci faslında (Cumhuriyet merkez bankası 
hisse senedi mubayaa bedeli) namı ile yeniden açılan 3 üncü maddeye 1 050 000 lira fevkalâde tahsi
sat konmuştur. 

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

9 -1 -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâî Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. O. t. V. Zr. V. 

Dr. Reşit Oalip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



Sıra No 7 0 
Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/489, Millî 
Müdafaa vekaletile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçelerinde 45 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/493, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçesinde 7 500 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/494, Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 
6 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/495 ve Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 984 
liralık münakale yapılması hakkında 1/527 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz

batası 

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/489 numa
ralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 9 - I - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Say t: 6/107 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hariciye vekilliği 1932 bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 - I - 1933 toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Lâzımgelen işin yapılarak sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1932 senesi bütçesinin 419 uncu telifat ve neşriyat faslının 2 inci gazete ve mecmualara abone 
bedeli maddesine mevzu tahsisatın cüziyeti hasebile bazı gazete abone bedellerinin verebilmesi 
için 416 ncı masarifi daime faslının 1 inci ziyafet maddesine mevzu tahsisattan 4 300 liranm salifül-
ârz 419 uncu faslın 2 inci gazete ve mecmualar abone bedeli maddesine nakli zarurî görülmüş ol
makla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Hariciye vekâleti 1932 bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale icrası hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hariciye vekâleti 1932 malî yılı bütçesinin 416 inci faslının 1 inci ziyafet mad
desinden 4 300 lira tenzil edilerek 419 uncu faslın 2 ııci (Gazete ve mecmualara abone bedeli, fo
toğraf, albüm ve klişe asmanı maddesine zammedilmiştir. 

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

5 - I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Millî Müdafaa vekâletile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 45 500 li

ralık münakale yapılması hakkında 1/493 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/125 

12 - I - 1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği ile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçeleri arasında münakale ya
pılması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 - I - 1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

7,65 çapından 7,9 çapına tahvil edilecek tüfekler için ihzar edilen 77 tezgâhın yerleştirilmesi için 
lâzımgelen tesisat ve inşaatın bir kısmı fabrikalar bütçesinin tesisatı fenniye maddesinden sarfedil-
mek suretile işe başlanılmış ise de berveçhi maruz 77 tezgâhın inşaatı için kara bütçesinin 710 uncu 
faslının üçüncü askerî fabrikalara verilecek sipariş maddesine mevzu tahsisattan 45 500 lirasının ten
zili ile bundan 10 000 lirasının askerî fabrikalar bütçesinin 811 inci faslının ikinci tesisatı fenniye mad
desine ve 30 500 lirasının da 815 inci faslın ikinci amele ücretleri maddesine ve 5 000 lirasının da ayni 
faslın dördüncü demirbaş maddesine nakline mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu maksatla kaleme alınan 
kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekilliği ile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçeleri arasında münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliği ile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 malî senesi 
bütçeleri arasında merbut 1 numaralı cetvelde yazılı olduğu veçhile münakale icrasına mezuniyet 

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

Bş. V. 
îsmet 
Na. V. 
Hilmi 

F. 

710 
811 
815 
815 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

M. 

3 
2 
2 
4 

îk. V. 
M. Celâl 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Tahsisatın nevi 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 
G. î. V. 

Ali Rana 

Askeri fabrikalara verilecek sipariş 
Tesisatı fenniye 
Amele ücretleri ve ihtisas yevmiyeleri 
Demirbaş 

10-
Mal. V. 

M. Abdülhalik Di 
Zr. V. 
Muhlis 

Tenzil 
Lira 

45 500 

I -1933 
Mf. V. 

\ Reşit Galip 

Zam 
Lira 

10 000 
30 500 

5 000 
45 500 45 500 
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Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi Kara bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılması hak

kında 1/494 numaralı kanun lâyihası 

T. C. . 
Başvekâlet 12 - I - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/129 

B. M. M. Yüksek Keisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği 1932 kara bütçesinde 7 500 liralık münakale icrası hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11 - I - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

m Esbabı mucibe 

Macar atları yetiştirme idare birliği ile aktedilen 27 - XI I -1932 tarihli hayvan mukavelesinin 3 ün
cü maddesinin 10 uncu fıkrası mucibince bu hayvanatı mahallinde ruam ve saire gibi marazlarının 
tetkik ve muayene ve şartnamedeki evsaf dahilinde hayvanatı seçmek için mahalline bir muayene he
yetinin gönderilmesi icap etmektedir. 

Buna ait olan 721 inci fasılda kâfi tahsisat olmadığından heyetin takribi masrafı olan 7 500 liranın 
1932 bütçesinin 710 uncu faslın 1 inci maddesinden maruz 721 inci faslına nakli icap eylemektedir. 
kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti 1932 kara bütçesinde münakale icrası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin 710 uncu faslmın bi
rinci maddesinden ( 7 500 ) liranın 721 inci fasla nakline mezuniyet verilmiştir. 

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

11-1-1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
Ik. V. S. î . M. V. G. î . V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/495 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 2 -I -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/İ2S 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 9 - 1 -1933 te Yüksek Meclise arzı ka-
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rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası '' 

Halen jandarma kadrosunda mevcut ve müstahdem 16 telefon fen memurunun 1932 senesindeki üc
ret tahsisatlarının Dahiliye vekâleti bütçesinden verileceği mülâhazasile J. U. kumandanlığı bütçesine bu 
memurların ücreti ithal edilmemişti. Bilâhare vilâyet hususî muhasebe bütçelerinde bu memurlar için 
tahsisat konulmadan tasdik edildiği anlaşıldığından bu müstahdeminin 1932 senesi ücretlerinin yi
ne jandarma bütçesinden verilmesi için münakale zarureti hâsıl olduğu arzolunur efendim. 

932 senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Jandarma umum kumandanlığı 1932 malî senesi bütçesinin 371 inci faslının 2 nci 
hayvan yem bedeli maddesinden 6 000 lira tenzil edilerek 357 nci müstahdemler ücreti faslına ilâve 
olunmuştur. 

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

9 - 1 -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. îk. V. S. î . M. V. G. î. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 984 liralık münakale yapılması hakkında 1/527 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/531 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliği 1932 bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkmda Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 27 - II -1933 toplantısında Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efen
dim. 

Başvekil 
Ismte 

Esbabı mucibe 

Vekâlet müfettişlerinin şark ve garp vilâyeti erindeki bilûmum maarif müesseselerini teftiş 
etmelerinden dolayı 1932 bütçesine mevzu tahsisat kifayet etmediğinden ve senenin nihayetine 
kadar da daha teftiş edilecek bir çok mahaller bulunmasından bizzarur< diğer fasıldan münaka
le icrası lâzımgelmektedir. 

Yeniden tayin edilenlerle tahvillerle tahvilleri yapılan memur ve muallimlerin adedi 297 olup 
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bütçeye konulan harcirah tahsisatı yetişmediğinden 6 000 lira gibi gayet cüzi bir münakale ya
pılmış ise de işbu münakale ile idare edilemediği bilâhare anlaşılmıştır. 

Senei dersiyenin nihayetine gayet az kalmasından tedrisatın sekteye uğramaması için yeni 
açılan liselerle diğer mekteplerde boş kalan derslere muallim tayinine zaruret vardır. Harcırah-
lan tesviye edilemediğinden çarnaçar vazifelerine hareket edemediklerinden mektepler muattal bir 
halde kalmaktadır. Bu meşru sebebe binaen 519 uncu faslın birinci maddesinden 500 ve 527 nci 
faslından da 4 484 liranın münakalesine zaruret hasıl olmuş olduğunu arzederim efendim. 

Maarif vekili 
Dr. Reşit Galip 

1932 Maarif vekilliği bütçesinin fasılları arasında 4 984 liralık münakale icrası hakkmda kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi Maarif vekilliği bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları arasında 
ceman (4 984) liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

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

27 - I I -1933 
Mal. V. Mf. V. Na. V. 

M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
Bş. V. 
İsmet 
îk. V. 

M. Celâl 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 
G. î. V. 

Ali Rana 

Da. V. H. V. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya 
Zr. V. 

Muhlis 

MÜNAKALE CETVELİ 

F. M. Nevi muhassasat Zam Tenzil 

519 
527 

520 
520 

1 

1 
2 

Bedeli icar 
Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak 
ilmî tetkik için gönderileceklerin harcırahı 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Yekûn 

3 084 
1 900 

4984 

500 

4 484 

4 984 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12 - III -1933 

M. No. 63 
Esas No. 1/489,493,494495,527 

Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına dair olup 
muhtelif tarihlerde encümenimize havale edilen beş adet kanun lâyihası ayrı ayrı tetkik ve mütalea 
olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiş ve hepsi 
birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis Na. M. M. Kâ. 
İsparta Bursa Tokat Aksaray Elâziz Kayseri Kırklareli Kırklareli 

Mükerrem Dr. Galip A. Süreyya H. Tahsin A. Hilmi M. Nahit Şevket 

Manisa Sivas 
M. Turgut Basım 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cetvelde 
yazılı fasılları arasında 68 284 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur, 
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CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatm nevi Lira Lira 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 
371 2 Hayvan yem bedeli 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
416 1 Ziyafet 

MAARİF VEKÂLETİ 
519 1 Bedeli icar 

527 Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin harcırahı 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 
710 1 Demirbaş, talim ve terbiye malzemesi masrafı 7 500 

3 Askerî fabrikalara verilecek sipariş 45 500 

Fasıl yekûnu 53 000 

6 000 

4 300 

.500 

4 484 

4 300 

3 084 
1 900 
4 984 

F JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 
357 Müstahdemler ücreti 6 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
419 2 Gazete ve mecmualara abone bedeli, fotoğraf, albüm ve klişe esmanı 

MAARİF VEKÂLETİ 
520 Harcırah 

1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 
721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek za

bit ve memurlar harcırahı 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
811 2 Tesisatı fenniye 

815 2 Amele ücretleri ve ihtisas yevmiyeleri 
4 Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 68 284 68 284 

7 500 

10 000 
30 500 
5 000 

35 500 
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Sıra No 69 
Şûrayı askerî kanunu ile mezkûr kanunu muaddil kanu
nun tadiline dair 1/528 numaralı kanun lâyihası ve Milli 

Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 23-11 - İ9S3 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/459 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

636 ve 870 numaralı Şûrayı askerî kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetinin 20 - II -1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Şûrayı askerî kanununun dördüncü maddesi mucibince Âli askerî şûra her sene kânunuevvel
de toplanmakta ve ordu bütçelerile bütçeye bağlı teşkilât ve askerî kanunlar, terfiat, orta ve büyük 
makam sahiplerine ait muamelât ve sairede mütaleası alınmak üzere Şûrayı müşarileyhaya arzolun-
malktadır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun bütçenin Yüksek Meclise takdimi zamanına mütedair olan 95, mad
desi ahiren 1893 numaralı kanun ile tadil edilerek badema bütçelerin mart ayı iptidasında Meclise ar-
zedilmesi esası kabul edilmiştir. 

Evvelce bütçenin ikinciteşrinde Meclise takdim edilmekte olmasına göre Âli askerî şûra, birinci kâ
mında toplanmakta ve bütçeyi tetkik ederek vaktinde Yüksek Meclise takdim edimesine yardım eyle
mekte idi. 

Teşkilâtı esasiye kanunundaki tadilâtı marazaya nazaran ve evvelki vziyete kryasen Şûranın şubat 
iptidasında toplanması, vekâletçe bütçenin ihzarında müsait bir tetkik zamanı kazanılması noktasından 
daha muvafık bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bütçenin Meclise takdimi zamanının bermucibi kanun tebeddül eylemesine nazaran Şû
ra içtima zamanının da tebdil edilerek şubat iptidasında olması zımnında 635 numaralı kanunun dör
düncü maddesindeki «her sene kânunuevvel» kelimelerinin yerine «her sene şubat bidayetinde» kelime
lerinin yazılması, 

2 — Bahriye vekâletinin ilgası hasebile vekâleti mezkûreye ait işler, Millî Müdafaa vekâletince rü-
yet edilmekte olmasına mebni gerek 636 ve gerekse870 numaralı Şûrayı askerî kanunlarındaki « Bah
riye vekâleti» kelimelerinin tayyı muvafık bulunduğundan bu kelimelerin tayyedilmesi zımnında mer
but kanun lâyihası tanzim kılınmıştır, 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 11-3-1933 
Karar No. 15 
Esas No. 1/528 

Yüksek Reisliğe 

6/459 saydı ve 23 şubat 1933 tarihli Başvekaletin tezkeresile encümenimize gönderilen ve Şû
rayı askeriye ait 636 ve 870 sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesini isteyen kanun lâyi
hası ve buna bağlı esbabı mucibe mazbatası M. M. Vekili Bey ile beraber okundu ve görüşüldü: 

Ali askerî şûra, kanunu mahsus hükmüne göre her sene kânunuevvel ortasında toplanmaktadır. 
Şûranın toplanışlarında göreceği işler arasında M. M. Vekâletinin bütçesini de tetkik ederek müta-
lealarda bulunmak ta vardıı-. ( Muvazenei umumiye kanunu lâyihası ve buna bağlı bütçeler ve 
cetveller ile mülhak bütçeler Meclise malî yıl başından en az üç ay evvel takdim olunur ) dan 
ibaret teşkilâtı esasiye kanununun 1893 sayılı kananla değiştirilmiş olan 95 inci maddesinin hük
mü M. M. Vekâleti bütçesi hakkında da tabiatilc cari olduğundan bu bütçenin ihzarında müsait bir 
tetkik zamanı kazanılması için Askerî şûranın toplanış zamanının ona göre uygun olması ve binne-
tice 630 sayılı kanunun 4 üncü maddasinde yazılı ( her sene kânunuevvel ortası ) ibaresi yerine 
( her sene şubat ayının başında ) ibaresinin yazılması; 

Ve bundan başka. ( Bahriye vekâleti ) malûm olduğu üzere çoktan ilga edilmiş ve bu vekâlete ait 
işler M. M. Vekâletince görüldüğünden 636 ve 870 sayılı Şûrayı askerî kanunları maddelerinde yazdı 
( Bahriye vekâleti ) kelimesinin maddelerden çıkarılması encümenimizce de muvafık görülerek tek
lif olunan kanun lâyihasının bir kelime tadili ile kabulüne karar verildi. Keyfiyet Umumî heyetin 
tasvibine arzolunur. 

M. M. E. Rs M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Cirosun Diyarbekir Malatya Cebelibereket Kars Tokat Elâziz Kırşehir 
İhsan Kâzım Naci Muhittin Hüsnü Ahmet Saffet L. Müfit 

Aza Aza, Aza 
Ordu Ur fa Balıkesir 
Recai Ali fiai}> Enver 

HÜKÜMETİN TEKLİFt 

636 ve 870 sayılı Şûrayı askerî kattım un un bazı 
maddelerinin tadili hakkında kanan lâyihası 

MA1)1)K 1 ().'!() sayılı Şûrayı askerî kanu
nunun dördüncü maddesindeki « her sene kâ
nunuevvel ortasında » kelimeleri kaldırılarak 
yerine « her sene şubat bidayetinde » kelimeleri 
konulmuştur. 

MADDE 2 - - 636 ve 870 sayılı Şûrayı askerî 
kanunlarında yazılı olan «Bahriye vekâleti » ke
limeleri kaldırılmıştır. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

636 ve 870 sayılı Şûrayı askerî kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 636 saydı Şûrayı askerî ka
nununun dördüncü maddesindeki « her sene kâ
nunuevvel ortasında » kelimeleri kaldırılarak ye
rine « her sene şubat ayının başında » kelime
leri konulmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanım neşri tarihinden mu-' 

teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - II - 1933 
Ad. V. M. M. V. Da. V. 

Yusuf Ketnal Zekâi Ş. Kaya 
Bş. V. 
îsmet 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 
G. î. V. 

Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

îk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir, 




