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1 — SABIK ZABIT H U L Â S A S I 

Ruznamede müzakere edilecek madde bulunmadı
ğından pazartesi günü toplanılmak üzere celse ka
patıldı. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Camtez Kütahya Gazianteb 

V. Uzgören B. Kaleli 

2 — HAVALE 

Mazbatalar 

1 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1935 yıh hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve li
manlan işletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/87, 1/42) (Ruznameye) 

2 — Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) 
kaydının hudud ve şümulünün tayini hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve îktisad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/69) (Ruznameye). 

1 —• istanbul mebusu Ali Kana Tarhanın, pa
zarlıksız satış mecburiyetine mütedair kanunun 
tatbik sureti hakkındaki şifahî sual takriri ve Ti
caret vekili Nuzmi Topcoğlunun cevabın on beş 
gün sonraya talikına dair sözleri 

TİCARET V. NAZMİ TOPCUOĞLU (Aydın) 
— i s t anbu l mebusu Rana T a r h a n arkadaşımızın, 
pazarl ıksız satış k a n u n u hakk ında Dahil iye ve-

1 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1939 
malî yıh bütçesine 19 226 liralık tahsisat ilâvesi
ne ve Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 
bütçesine 147 800 liı~alık tahsisat konul
masına dair kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 

)ÎLEN EVRAK 

3 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Posta ve telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/127, 
1/69) (Ruznameye). 

4 — Sanayide kullanılan iptidaî maddelerin güm
rük resimlerinin indirilmesine dair 1/70 ve sanayide 
kullanılan makine alât ve edevat ve bunların yedek 
ve tecdit parçalarının gümrük resimlernin indirilmesi 
hakkında 1/71 sayılı kanun lâyihaları ve Îktisad, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye). 

killiği ile Ticaret vekâletine tevcih edilmiş şifa
hî bir sual takriri vardır. Dahiliye vekili arka
daşımız seyahatte bulunuyorlar, bendeniz de çok 
müstacel işler karşısında henüz bu kanunun tat
bikatını tedkik etmeğe imkân bulamadım. On 
bes gün tehirini rica ediyoruz. (Muvafık sesle
ri)*. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kasından da lâyihayı bekliyoruz. 

mazbatası (2/8,10) [1] 

BAŞKAN — Heyet i umumiyesi h a k k m d a 

[1] 2 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Dr. Sadi Konuk-(Bursa). 

BAŞKAN — Celse açıldı. 

3 — SUALLER 

4— MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa . 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun 
MADDE 1 — 1939 malî yılı Büyük Millet 

Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı kanuna 
müsteniden yeni yapılacak Meclis binasmm in
şaat masrafları ve istimlâk bedeli) faslından 
167 026 lira tenzil edilerek 162 466 lirası ilişik 
cedvelde gösterilen tertiblere nakledilmiş ve 
3 000 lirası da Büyük Millet Meclisi bütçesinde 
(istimlâk bedeli) unvanı altmda yeniden açılan 
27 nci fasla ve 1560 lirası da Riyaseti Cümihur 
bütçesinde (açık maaşı) unvanı altında yeniden 
açılan 38 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak ko
nulmuştur. 

CEDVEL 
F. Lira 

Büyük Millet Meclisi 
1 Aza tahsisatı ve muvakkat tazmi

nat 37 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Aza harcırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Bahçeler daimî masrafı ve muvak
kat amele ücreti 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 İnşaat ve tamirat 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Biyaseti Cumhur 
37 Riyaseti Cumhur memurlarının 

geçmiş yıllara aid harcırahları 
karşılığı 17 666 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi 

tarafından icra olunur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. Lâyihanın heyeti umu-
miyesini açık reye arzediyorum. 

2 — Yozgad eski mebusu Emin Dmmanın, 
Arzuhal encümeninin 25 - IV - 1938 tarihli haf
talık karar cedvelindeki 1402 sayılı kararın 
Umumi Heyette müzakeresine dair takriri ve Ar
zuhal encümeni mazbatası (4/2) [1] 

[1] 3 sayılı basmayazı zabtın şonundadır. 
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BAŞKAN — Encümen mazbatasını okuyoruz. 
(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Müsaade ederse

niz usul hakkında söyilyeceğim. 
Takrir sahibi olan arkadaş bu devrede meb

us değildir. Binaenalayh takrir sahibsizdir, Eğer 
bir arkadaş takriri tekabbül ederse müzakere 
edilir, etmezse edilmez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümen mazba
ta hakkmda bir defa izahat versinde ne olduğu
nu anlayalım. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usulü müzakere 
hakkmda arzettim. Bu arkadaş şimdi mebus de
ğildir. Arkadaşlardan birisi tekabbül ederse 
müzakeresi yapılır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bu kanun 
lâyihaları hakkmda olan hükme tâbidir. Bunu 
şahsa bağlayarak muamele yapmak mesbuk mu
amele değildir. Nizamnamede buna dair bir ka-
yid mevcuddur. Ancak üzerinde işlenib konuşu-
labilmesi bir mebusun takriri tekabbül etmesile 
mümkündür. Yalnız encümen tarafından bir 
defa izah edilsin, o zaman takriri tekabbül et
mek isteyen arkadaş varsa mazbatayı reyinize 
koyacağım. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — O vakit 
izahata mahal yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümenin maz
batası okunduğuna göre, encümen, mazbatayı 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü
saade buyurulur mu? Usul hakkmda söyleyece
ğim. 

Usul hakkındaki noktai nazar taayyün etsin, 
ondan sonra izahatı dinliydim. Ondan sonra 
mazbata okunur, reye konur veya konmaz. Şim
diye kadar böyle bir şey mesbuk olmadığına 
göre bundan sonrası, için bu, emsal olacaktır. 
Usul taayyün etsin. Müsaade ederseniz usul 
hakkmda söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ma

lûmu âliniz Meclisi âliye sevkedilen her iş bir 
tekliftir. Bu teklifler ya Hükümet tarafından 
veyahud azayi kiram tarafından gelir. Kanun 
lâyihalarında olduğu gibi arzuhal encümeninin 
kararlarının heyeti umumiyede ruznameye alı
narak müzakeresi dahi bir tekliftir. Bu teklifi 
tekabbül eden bir zatm heyeti umumiyede mev-
cud olması lâzımdır. Malûmu âliniz teklif hak
kı evvelâ Hükümete yani İcra Vekilleri heye
tine, sonra da azayı kirama ya müştereken ya 
münferiden verilmiştir. Takrirde de aynen lâ
yiha gibi teklif hakki istimal olunabilir. Bu
nun haricinde hiç bir kimsenin, hiç bir maka
mın, hiç bir şahsm Meclisi âliye kanun teklifi 
veya Heyeti umumiyede müzakereye esas ola
bilecek bir mevzuun teklifi hakkmı, Teşkilâtı 
esasiye kabul etmemiştir, Bu işin başlangıcı; 
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usulünde sebketmiş, mebus olan bir zat bir tak
rir vermiş, Arzuhal encümeninin falan numa
ralı kararmı burada müzakere edelim demiş, 
arzuhal encümeni de nizamnameye tevfikan 
mutaleatmı ifade eden bir mazbata yapmış ve 
Heyeti umumiyeye sevketmiştir. Arzuhal encü
meni bunu kendiliğinden yapmamıştır. * 

Arzuhal encümeni resen bu nevi işler için 
Heyeti umumiyeye mazbata sevketmez. Nihayet 
bir haftalık veya aylık cedvel çıkarır ve her 
hangi bir mebus teklif ettiği takdirde Heyeti 
umumiyeye gelir. Bu da o şekilde yapılmıştır. 

întihab yenilenmiştir, o arkadaş şimdi mebus 
değildir. Fakat her hangi bir arkadaş «tekab-
bül ettim» derse o zaman Meclis bunu müza
kere eder. Müzakere demek yalnız, her hangi 
bir meselenin, münakaşası demek değildir. Bir 
mazbatanın okunması, reye konması ve onun 
hakkında encümenin izahat vermesi de müza
keredir. Bir kere Meclis Heyeti umumiyesinin 
ruznamesine girdiğinden dolayı bunları kadük 
addetmiyeceğiz. Heyeti umumiye bunu kabul 
ederse müzakere edecek. Bu bir noktai nazar
dır. Fakat nizamnamenin sarahati buna mani
dir. Eğer böyle bir noktai nazar kabul edile
cekse nizamnameyi ona göre tadil edib bundan 
sonra da o yolda hareket etmemiz lâzımdır. 
Hayır; nizamname ahkâmı sarahatma tevfikan 
teklif sahibi mebus olmadıkça Mecliste bir mü
zakere yapılamaz denirse kadük olur. Buna ri
ayet edecek olursak bunu evrak mahzenine 
sevketmekten başka yapılacak bir iş yoktur. Şa
yet bu arkadaş mebus bulunsa ve «ben tekli
fimden sarfı nazar ettinıv deseydi bu 
mazbatayı okutmağa ve reye koymağa im
kânı kanunî olur muydu? Elbette olmazdı. 
Halbuki kendisi elyevm mevcud değildir. 
Mevcud olmadığı zaman da evleviyetls 
o netice mevcuddur. Binaenaleyh, bendenizce ne 
mazbata okunur, ne de reye konur. Yalnız Mec
lise maledilmiş bir evrak olmak itibarile Ma
kamı Riyaset ruznameye koymuştur. Meclise 
malûmat verir, evrakı iade eder, yapılacak iş 
bundan ibarettir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Efendim; mese
lelerin bir, nizamname bakımından ehemmiyeti 
vardır, bir de teşkilâtı esasiye bakımından 
ehemmiyeti vardır. Nizamname meselesini hal
letmiş olmak için elimizde mevcud ahkâma 
müracaat etmek veyahud buna aid olmak üzere 
teamül mevcudsa o teamüle dikkat eylemek lâ
zımdır. Emsal hatırlamıyorum. Şu halde ve
receğimiz karar için nizamname elimizde mem-
sek olacaktır. 

Nizamnamemizin 69 ncu maddesi der ki: (Ge
rek intihabatm tecdidine karar verilmesi, ge
rek devrenin sonuna gelmesi sebebile Meclisin 
yeniden intihabı halinde sabık Meclis tarafın
dan henüz kabul edilmemiş, yahud yalnız birinci 

müzakeresi icra edilmiş olan, veya reye konub 
da ekseriyete iktiran etmediği için ikinci defa 
reye konması lâzımgelen bütün kanun, lâyiha 
ve teklifleri yeni Meclis için hükümsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenle
rin veyahud 10 mebusun talebi üzerine Riyaset 
tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen 
kabul edebilir). Binaenaleyh bu, 69 ncu mad
deye dahil meselelerden değildir. Çünkü 69 
ncu madde hükümsüz addedilecek şeylerin ka
nun ve lâyiha teklifleri olduğunu tasrih etmiş
tir. 57 nci madde, Arzuhal encümeninin vazi
fesinden bir kısmına taallûk eden bir maddedir. 

Elli yedinci madde: 
«Her mebus cedvelin dağıtılması gününden 

başlayarak bir ay içinde Arzuhal encümeninin 
bir arzuhal hakkında verdiği karar ne olursa 
olsun bunun Heyeti umumiyede tedkik ve müza
keresini istiyebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata1 

tanzim ve takdime mecburdur. Bu müddet geç
tikten sonra encümen kararları katiyet kes-
beder». 

Diğer bir madde daha hatırlayorum, şimdi 
burada bulamadım. O da; herhangi bir teklif 
sahibi teklifinden rucu ederse veyahud Hükü
met vermiş olduğu bir kanun lâyihasını geri 
almak isterse mebuslardan bir tanesinin kabulü 
ile bu iş Heyeti umumiyede müzakere olunur. 
Bütün bunarm heyeti umumiyesine göre mese
leyi müzakere ettiğimize göre, maddelerin ikisi 
kanun lâyihalarile teklife aiddir, birisi de encü
mene aiddir. 

Bir vatandaşın herhangi bir Hükümet icraa
tından dolayı Teşkilâtı esasiye kanununun ver
miş olduğu salâhiyete binaen Arzuhal encümenine 
vermiş olduğu bir istida Arzuhal encüme
ninde tedkik olunur ve karara bağlanır. JBu 
kararın Heyeti umumiyede müzakeresini meb
uslardan bir tanesi isterse, nizamname muci
bince, mazbata tanzim olunur. Bu mazbatanın 
tanzimine saik olan arkadaş mebusluktan çıkmış 
olsa dahi, o mazbata üzerinde tedkikat icrasmı 
şu noktai nazardan bendeniz Büyük Millet Mec
lisinin vazifesi dahilinde görüyorum: 

Mebusların cedvellerdeki hâdiseler üzerinde 
tedkikat icrasını istemiş olmaları, zaten herkes 
tarafından okunmak sureti ile tedkik edilmiş 
olan mevzuun bir kat daha tenvir edilmesi ta
lebi demektir. Cedvelleri hepimiz okuyoruz veya 
okuduğumuz mefruz telâkki ediliyor. 

Şimdi Emin Draman arkadaşımız, filân mese
le hakkmda tedkikat yapılmasını ve meselenin 
Heyeti Umumiyede müzakere edilmesini istemiş 
ise, bu iş üzerinde nazarı dikkati celbederek ka
nunun istihdaf ettiği maksadı elde etmek iste
miştir ve bu da Heyeti Umumiyeye maledilmiş-
tir ve bu da, Heyeti umumiyeye zaten malolan 
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bu meselenin, cedvele girmek sureti üe, ikinci 
defa olarak mazbatasmm tanzimi ve Heyeti Umu-
miyeye gelmesi ile sabittir. 

Şimdi mesele hükümsüz müdür ve yahud de
ğil midir? Keyfiyetine gelince; bence hükümsüz 
kalmaması lâzımgelir. Malûmu âliniz 30 gün
lük itiraz müddeti cedvellerin tevzii tarihinden 
başlar. Tevziden bir gün sonra Meclis tatil edil
mişse, vatandaşa taallûk eden, meseleye taallûk 
eden, bu hak, gelecek Mecliste de yine devam 
eder. Bir gün geçmiştir, 29 gün kalır. 

Binaenaleyh, o 29 gün zarfmda vatandaşa 
taallûk eden bu hak için Meclis azasının hare
kete gelmesi vaziyeti vardır. Meclis azası ha
rekete geçmişse, vazifesini yapmışsa bu vazife 
tek olarak bir mebusun vazifesi olmkatan çık
mış, Meclisin Heyeti Umumiyesinin tedkik saha
sına girmiştir. Ben bu noktai nazaradan bu işi 
usulen tedİrike mâni göremiyorum. 

Bir ikinci mesele, vatandaşın bu şekilde 
vaziyetini müzakere etmek demek, en demokra
tik bir şekilde vatandaşın hakkı üzerinde alâka 
göstermek demektir. Bu da Meclisi Âlinin farık 
vasıflarından biridir. Böyle telâkki ederim. Bu 
meseleyi tahrik eden arkadaşın Meclisten ayrıl
mış olmasma rağmen işi kendisine maleden Mec
lisi Âlinin bu meselede gösterdiği alâkanın ifade 
ettiği mâna çok şayanı takdirdir ve demokra
tiktir. Ahmedin, Mehmedin istidasının, işinin ka
nunî veya gayri kanunî olduğunu Meclis namı
na murakabe etmek demektir. Binaenaleyh, hiç 
bir kimsenin böyle bir işi takabbül etmesi mev
zubahis değildir. Bir kanun lâyihasını tekabbül 
eden bir mebus oradaki fikri takabbül eder. 
Halbuki burada bu mebus bunu Heyeti Umumi-
yeye sevkederken muayyen bir fikir dermeyan 
etmiş değildir. Bilâkis mazbatanın tanzimini is
temiş olmakla buna müteallik olan meselenin He
yeti Umumiyeye arzını istemiştir. 

Yani kabul edilecek bir şey, orta yerde muay
yen bir fikir ve maksad yok. Ancak fikir şudur, 
ben bu işte lâzımı kadar vuzuh görmedim, bina
enaleyh bu meselenin Heyeti Umumiyede mü
zakeresini muvafık gördüm, şeklinde bir temen
ni izhar etmektir. O bakımdan bence lâyihalar
da ve tekliflerde olduğu gibi bir arkadaşın bu 
meseleyi üzerine almasma lüzum yoktur. Çün
kü mazbata tanzim edilmiş olduğundan dolayı 
Heyeti Umumiyeye maledilmiş. Ben Heyeti Umu-
miyenin bunun üzerinde vukuf kesbetmesi lâ
zım gelen bir mesele olduğuna kani bulunuyo
rum. Bendenizoe bir memleket işinde, bir va
tandaşın hukuku mevzuubahis oldukta birimi
zin tahrikatı hepimizin kulaklarımızı daha çok 
açmamıza ve dikkatlerimizi çekmeğe medar ol
duğundan bunun müzakeresile usul ve esasda 
bir hataya düşülmiyeceği kanaatmdayım. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, be
nim mütalaam bu kadar uzun olmıyacak. Ha
san bey arkadaşımızın noktai nazarma göre bu

nu kanun teklifi addedersek bittabi kadük olur. 
O vakit İstida encümeninin kararı usulü daire
sinde kesbi katiyet etmemiş bulunur. Binaen
aleyh kesbi katiyet etmemiş olan kararı müste-
Mllen bir mesele olarak İstida encümeni yeni 
bir müracaat gibi tedkik eder ve cedvele idhal 
eder, müddetinde kesbi katiyet eder. Birinci 
netice böyle almır. Eğer böyle yapmazsak o 
vakit istida encümeni kararınm kesbi katiyet 
etmesi için hiç bir şekil bulamayız. Bulamayın
ca bu dava da muallakta kalır. 

Refik İnce arkadaşımızın mütaleasma göre 
Nizamname! dahilî, Arzuhal encümeni kararları
nın Heyeti Umumiyede müzakeresi için, arka
daşlardan birisinin taleb etmesini şart koymuş
tur. Binaenaleyh bu taleb bir teklifi kanunî ma
hiyetinde değildir. Şu halde arkadaşın talebi 
Arzuhal encümeni kararlarına itiraz eden, mü
zakeresini taleb eden bulunmadığı halde kesbi 
katiyet etmesi meselesi Heyeti Umumiyenin mü
zakere ve vereceği karar neticesine talikten 
ibarettir. Şu halde taleb Heyeti Umumiyenin 
müzakeresine vasıtadır. Binaenaleyh taleb vaki 
olmuştur. Bu taleb de kanun teklifi mahiyetin
de görülmeyince Heyeti Umumiyenin ruzname-
sine alınarak bu mevzu Heyeti Umumiyeye mal 
edilerek, hakkında müzakere cereyan eder ve 
Heyeti Umumiye Arzuhal encümeninin bu hu
sustaki kararını yine Dahilî nizamnamedeki 
usule göre neticelendirmiş olur. 

Şimdi kanun teklifi olduğu hakkındaki mü-
talea Nizamnamei dahilinin sarahatine uygun 
değildir. Binaenaleyh arkadaşımızın birisi bu 
kararm Heyeti Umumiyede müzakeresini taleb 
ederek Heyeti Umumiyenin müzakeresine girmiş 
ve usulen ruznameye alınmış olduğu için He
yeti Umumiye bu müzakereyi intaç eder. Yoksa 
bir tarafa koyacak olursak yani hifzedilecek 
bir mahiyet verirsek bu arzuhal üzerinde hiç 
bir neticeye varamamış oluruz. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Mevzuubahs 
olan mesele Nizamnamei dahilinin henüz halle
dilmemiş olan ve halli iktiza eden bir safha
sına taallûk ediyor. Sarahat karşısında deği
liz. Yeni bir hüküm koymak mevkiindeyiz. Mec
lisin karşılaştığı yeni bir vaziyet vardır. Evvel-
emrinde Gümüşane mebusu Hasan Fehmi arkada
şımızın mütaleaasma Refik İnce arkadaşımızın 
verdiği cevab yerindedir. Yani nizamnamenin 
69 ncu mddesi: 

Gerek intihabatm tecdidine karar verilmesi, 
gerek devrenin sonuna gelmesi sebebile Meclisin 
yeniden intihabı halinde sabık Meclis tarafın
dan henüz kabul edilmemiş, yahud yalnız birinci 
müzakeresi icra edilmiş olan, veya reye ko-
nupta ekseryete iktiran etmediği için ikinci 
defa reye konması lâzım gelen bütün' kanun 
lâyiha ve teklifleri yeni Meclis için hüküm
süzdür» diyor. 
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Binaenaleyh, bu kanun lâyihası ve kanun 

teklifi değildir. Şu halde bu maddeyi burada 
tatbik etmeğe mecal yoktur. Şu halde mesele 
ne şekilde halledilecektir?. Zira 57 nci madde 
mucibince vatandaşın Meclise müracar.î; ede
rek Arzuhal encümeninde tedkik edilen ve 30 gün 
zarfmda itiraz edilmediği takdirde Meclis kararı 
halini alacak olan hakkı ne olacaktır? îş burda 
çatallaşıyor. Çünkü burada bu işe itiraz eden 
Mebus Meclisin tecdidinden dolayı tekrar inti-
hab edilmediği için ortada yoktur. Binaenaleyh, 
müzakereyi müdafaa edecek kimse yoktur. Şu 
halde 57 nci maddenin hükmü nakıs kalıyor. 
Yani Mebus ortada yok, müdafaa edecek kimse 
yok, Meclis huzurunda teşkili tarafeyn etmeğe 
imkân yoktur. Davanm bir elemanı, bir unsuru 
yoktur. Binaenaleyh, bendenize öyle geliyorki 
bu işi, sözümün başında da arzettiğim gibi, Mec
lislerde bu nizamname tanzim edilirken bu kı
sım nakıs kalmıştır. Meclisin tecdidi sırasında 
yapılmış oîar bu gibi tevziat 30 gün geçmeden 
itiraza uğrarıış. Fakat bu itirazı harekete ge
tirecek mebus da bu gün ortada değildir. Teş
kili tarafeyn etmeğe imkân yoktur. Binaenaleyh 
vatandaşın, Hakimiyeti milliyenin mümessili olan 
Meclise müracaatı vaziyeti, tıbkı bir mahkeme
nin her hangi bir şekilde ilgasından dolayı mü
racaat edecek merci bulunmayan kimsenin vazi
yetine müşabih olur. Onun için bendenizce bu 
gibi vaziyetlerde, kalan, bu gibi fasılalarda, yani 
Meclisin tecdidi sıralarında yapılmış olan husu-
satı yeniden mebuslara tevzi etmek iktiza eder. 
Vatandaş için orada bir hakkı cedid peyda olur. 
Bu sebeble Meclise yeniden dağıtılacaktır, va
tandaş tecdidi intihab dolayısile bu hakkını 
istimal edememiştir, Millet Mecliside, Teşkilâtı 
esasiyenin kendisine temin ettiği o hakka tecelli 
imkânı verilmemiştir, onun için bu gibi vazi
yetlerde olan evrakı yeniden tevzi etmek lâzım
dır. 30 gün zarfında muamelenin tıpkı esastan, 
yeniden Meclise getirilmiş gibi tedkik edilmesi 
ve bu esnada herhangi bir arkadaş Meclis huzu
runda o işin müdafaasını tekabbül ettiği tak
dirde o, esas tutularak yeniden Meclise arzı yo
lunda bir esas kabul etmek lâzımdır. Meselenin 
şu şekilde halli iktiza ettiğine ve Teşkilâtı esa
siyenin vatandaşlara bahşettiği şikâyet hakkı
nın çok büyük ehemmiyeti bulunduğuna göre, 
müsaade buyurulursa bunun ne tarzda halle
dileceğini tedkik etmek ve yeni bir formüle 
bağlamak üzere Teşkiltâı esasiye encümenine ha
valesini rica ediyorum. Mevzuu tedkik ederek, 

bir hükmü cedid iktiza ederse bu hükmü nizam-
namei dahilinin 57 veya 69 ncu maddesine ilâve 
etmek mümkündür. Encümen mesele üzerinde 
tedkikat yapsın. Onun için bendenizin fikrim 
bu işin Teşkilâtı esasiye encümenine havalesi 
istirhamından ibarettir. 

BAŞKAN — Henüz reyini istimal etmemiş 
zevat varsa lütfetsinler... Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Demin bendeniz 
Riyasetten söz aldığım vakit bunun bir arkadaş 
tarafından tekabbül edilmedikçe müzakere edile-
miyeceğini arzetmiştim. Fır&attan bilistifade ni
zamnameyi tedkik edince, kanaatimden rücu 
etmek lüzumunu hissettim. Eğer bunu teklifi 
kanunî veya lâyihayı kanuniye şeklinde kabul 
edersek; bu Arzuhal encümeni kararının Heyeti 
Umumiyede müzakeresi talebi 1938 senesi mayı
sında verilmiştir, bilâhare Meclis tatil edilmiş, 
devre değişmiştir. Binaenaleyh kadük olmuş 
farzolunur. Fakat yeni encümen ayın 11 inde 
yani bu ay içinde bunun mazbatasını yapmış
tır. O halde Encümen takabbül etmiş demektir. 
Nizamnamenin 69 ncu maddesinin son fıkrası 
okunmadı. Orada diyor ki, «Arada devre değiş
tiği vakit kadük addedilen lâyihalar ve teklif
ler Hükümetin talebi yahud on mebusun, veya-
hud yeni encümenin talebile müzakere edilmek 
lüzumu hâsıl olur». Binaenaleyh bu noktai na
zardan müzakere edilebilecek kanaatindeyim. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Encümen ta
kabbül etmiş demek istiyorsunuz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Encümen mazba
tasını yapmakla takabbül etmiş sayılır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Meselenin tedkiki için Teşkilâtı esasiye encü
menine havalesini teklif ederim. 

Bingöl 
Feridun Fikri 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına (293) zat rey 
vermiştir. Kanun (293) reyle kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 de toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 
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1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl

ması hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 293 

Kabul edenler : 293 
Reddedenler : O 
Müstenkifler O 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akçm 
Hanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Alımed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numân Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr, Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 

Hayrettin Karan 
Hilmi Şcremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha. Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Rcfet Canrtea 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntckin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kaya alp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Salüı Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgüıı 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
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Gl. İhsan Sökmen 
Nai'i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

llakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahnıed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaJkihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldcmir 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Kahraman Arıklı 

î : 6 27-11 
Kastamonu 

Ab idin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
llaeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Kmrullalı Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Milıri Pektaş 
Osman Taner 

1939 C : 1 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyi'i Düzgören 
Hasan Mencmeneioğlu 
İrfan Ferid Alpay» 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

liize 
Ali Zırh 
Dr. Saİm Ali Dilemre 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşcni Barkın 
Süleyman Neemi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen • 
Tevfik T arman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Uke 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Dan iş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yene! 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razı Soyer 
Ref et Ülgen 

— 40 — 



âamî îşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Afyon Karahisan 
Ali Çetinkaya (V.) 
İzzet Akosmaıı 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav (hasta) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (R*. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (hasta) 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaüp 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (V.) 

Çanakkale 
Eusuhi Bulayırlı 

İ : 6 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 

27-11-1939 Ö : î 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Çankırı 

Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Denizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Erzincan 
Osman Şahihbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Hatay 
Memed Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
GL Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 

Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

Mustafa Ulusan 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilba«şı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten (hasta) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid (hasta) 
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Kemaİettin Kamu 
Samsun 

Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Anfcoğlu 
ismail Safa özler 

Siird 
Ali Rıza Esen 

î : 6 27-11 
Hulki Aydın (M.) 

Sinab 
Cevdet Kerim tncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çineı 

1939 d : İ 
TeUrdağ 

Cemil Uybsdro 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Münih Boya 

T. B. M. M. Uatbatm 



S. Sayısı:2 
İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1939 malî yılı bütçesine 
19 226 liralık tahsisat ilâvesine ve Büyük Millet Meclisi 1939 
malî yılı bütçesine 147 800 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası (2/8, 10) 

İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1939 malî yılı bütçesine 19 226 liralık tahsisat ilâvesine 
dair kanun teklifi (2/8) 

Yüksek Reisliğe 

1939 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesinin 37 nci Riyaseti Cumhur memurlarının geçmiş sene
lere aid harcırah karşılığı faslına mevzu tahsisat kifayet etmediğinden mezkûr fasla 17 666 ura ve 
bu sene açık maaşı olarak verilmesi icab eden 1 560 liranın da 32 nci memurlar maaşı faslına açı
lacak ikinci açık maaşı maddesine vazı için aşağıdaki kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif 
^ l e r İ 2 ' .. ,Jb 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
î, F. Alpaya 

TEKLİF 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesinin 37 nci faslına 17 666 lira ve 32 i s 
fasla açılacak ikinci açık maaşı maddesine de 1 560 lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı bütçesine 147 SÛÛ liralık tahsisat konul
masına dair kanun teklifi (2/10) 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden Kastamonu mebusu Hüsnü Açıksöz, Urfa mebusu Ali Saib Ursavaş ve Muğla me
busu Dr. Hüseyin Avni Ercan ailelerine kanunumahsus mucibince verilecek olan tazminat ile yer
lerine intihab edilen zevatın yedişer aylık tahsisat ve muvakkat tazminatları ile Hataydan intihab 
edilen beş zat için tahsisat ve muvakkat tazminat ve harcırahları karşılığı mevcud olmadığından 
1939 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslmın 2 nci aza tahsisatı maddesine (32 200) 
lira ve 4 ncü muvakkat tazminat maddesine (5 600) lira, 2 nci faslm 1 nci aza harcırahı maddesi
ne (5 000) lira ve sene nihayetine kadar tahsisatıkifayet etmiyecek olan 8 nci faslın 3 ncü bah
çeler daimî masrafı ve muvakkat amele masrafı maddesine (22 000) lira ve 21 nci inşaat ve tami
rat faslına (80 000) lira ve 21 nci inşaajt ve tamirat faslına açılacak 1 nci istimlâk karşılığı mad
desine de (3 000) lira tahsisat zam ve ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
/ . F. Alpaya Dr. S. TJzel 
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TEKLİF 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci i'aslmın 2 nci aza tahsısaü 
maddesine (32 200) lira, ayni faslın 4 ncü muvakkat tazminat maddesine (5 600) lira ve 2 nci fas
lın 1 nci aza harcırahı maddesine (5 000) lira ve 8 nci faslnı 3 ncü bahçeler masrafı ve muvakkat 
amele masrafı maddesine (22^ 000) lira ve 21 nci inşaat ve tamirat faslına (80 000) lira ve 21 nci 
fasla açılacak 1 nci istimlâk bedeli maddesine de(3 000) lira zammodilmiştir. 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 -— Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 6 

Msas No. 2/8, 10 
Yüksek Reiscüğe 

1939 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine 
147 800 ve Kiyaseti Cumhur bütçesine 19 226 li
ralık munzam tahsisat verilmesi hakkında muh
telif tarihlerde Encümenimize havale olunan İda
re Heyetinin iki kıta kanun teklifi İdare âmirle
rinden Mardin mebusu İrfan Ferid Alpaya hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Kanun tekliflerine ilişik mucib sebeblerle ve
rilen şifahî izahtan zarurî bazı masraflarla ana 
vatana iltihak eden Hatay vilâyetince bu kere se
çilen mebusların tahsisat ve muvakkat tazmi
nat kabilinden ilıtiyaçlara binaen lâyihaların tek
lif edildikleri görüldüğünden Encümenimiz bun
ları esas itibarile kabul etmiştir, Teklif lâyihala
rı munzam tahsisat talebini mutazammın ise de 
Encümenimizce yapılan müzakere esnasında kar
şılıkları dahi gösterilerek münakale icrası sure-
tile lâyiha tanzimi daha uygun görülmüş ve bu 
suretle her iki teklif birleştirilerek yeniden ha
zırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş-

23 - XI -1939 

tur. 
Reis 

Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öyynen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kayseri 
S. Serim Suad 

Konya 
B. Türel 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

II. Yalman 
Urfa 

Sami tşbay 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkun 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
Hayri Üryüblü A 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muğla 
11. Kitabçı 

Sivas 
Renizi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 
Kocaeli 

S. Akbaytuğan 
Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Sırrı Day 

( S . Sayısı : 2 ) 



BÜTÇE ENCÜlEBNfi&N TEKIÜFÎ 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçdertni£v d&ğifiâMk yapü-

maması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı kanuna 
müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının in
şaat masrafları ve istimlak bedeli) faslından 
167 026 lira tenzil edilerek 162 466 lirası ilişik 
cedvelde gösterilen tertiblere munzam tahsisat 
olarak ve 3 000 lirası da Büyük MSllet Meclisi 
bütçesinde (istimlâk bedeli) unvanı altmda yeni
den açılan 27 nci fasla ve 1560 lirası da Riyaseti 

cumhur bütçesinde (açık maaşı) unvanı altmda 
yeniden açılan 38 nd fasla fevkalade tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Kedisi 
tarafından icra oluşur. -

(%.Sww.:ft) 
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OEDVEL 

Muhassasatm nevi 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ 

Asa tahsisatı 
Muvakkat tazminat 

• / . . . . . ' 

Aza harcırahı 

Bahçeler daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti 

inşaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

Lira 

32 200 
5 600 

37 800 

5 000 

22 000 

80 000 

RİYASETİ CUMHUR 

Kiyaseti Cumhur memurlarının geçmiş yıllara aid harcırahları karşılığı 17 666 

YEKÛN 162 466 

••m ı 

;(& Sayiatt a); 



S. Sayısı: 3 
Yozgad eski mebusu Emin Dramanın, Arzuhal encümeni
nin 25 - IV - 1938 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1402 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri 

ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/2) 

25 -Y- 1938 
Yüksek Reisliğe 

Topçu asteğmeni şehid Eşref karısı Hacer tarafından verilen arzuhal hakkmda Arzuhal encümeni 
tarafından ittihaz edilen ve 25 - IV - 1938 tarihli 39 sayılı haftalık Kararlar cedvelinde yazılı bu
lunan 1402 numaralı kararda; mumaileyhanın, kocası Eşrefin tarihi vefatile bilâhare tekrar evlendiği 
tarih arasında geçen zamana aid müterakim istihkaklarının verilemiyeceğine mütedair karan ve bu 
hususta gösterilmiş olanı sebebleri kanaatbahş göremediğimden mezlmr karara aid mazbatanın yazıla
rak Umumî Heyette müzakeresini Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan rica ve derin 
saygılarımı arzederim. 

Yozgad 
Emin Draman 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 23 - XI -1939 

Esas No. 4/2 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

îlk kocası Asteğmen Memed Eşrefin ölümile 
ikinci kocaya vardığı tarih arasmda biriken ma
aşlarının verilmesini isteyen Üsküdarm Ayazma 
mahallesi Tulumba sokağındaki evinde oturan 
Hacerin bu dileğinin kanunî sebeblere binaen 
reddine dair Arzuhal encümeninin 6 - IV -1938 
tarih ve 1402 sayılı kararma ademi kanaatle 
25 - V -1938 tarihinde Yüksek Reisliğe tahriren 
müracaatta bulunan Yozgad vilâyetinin eski me
busu Emin Dramanm müracaati nizamî müddet 
içinde vaki olmakla Dahilî nizamnamenin 57 nci 
maddesine tevfikan Encümende iş yeniden ted-
kik edilmiş ve icabı düşünülmüştür. 

îlk kocası Eşrefin 1321 tarihinde şehiden vu
kuu vefatı üzerine ayni yılda Raşid nammda bi-
risile evlenen müstedi Hacerin bundan 25 teşri
nievvel 1322 doğumlu Mustafa Adil adında bir 

evlâdı meydana geldiği ve o zaman meri kanun 
hükümlerine göre tescil edilmemesinde kanunî bir 
mahzur olmayan bu evlilğin 17 nisan 1926 yılın
da tescil kılındığı ve bilâhare, taraflar ara
smda 19 - I - 1932 yılmda mahkemeden boşan
ma karan sadır olduğu merciinden yaptırılan 
tahkikatla tesbit olunmuştur. 

Şu halde ilk kocasının şehadeti üzerine ken
disine maaş tahsisi için müracaatta bulunmayan 
ve yalnız şahadeti müteakib kızı Şazimende ma
aş tahsis edilen müstedi Hacerin ilk müracaatı
nın 6 mayıs 1932 tarihinde sebketmesine ve bu ta
rihte meriyet mevkiinde bulunan 1683 numaralı 
kanunun 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasına tev
fikan müstahak olmayan müstediye maaş tahsi
sine imkân bulunamamasma mebni aid olduğu 
merciden bu dairede muamele yapılması kanu-
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na uygun görülerek müstedînin dileğinin reddi
ne mütedair Encümenin ilk .karannm tebdiline 
kanunî bir sebeb bulunmadığının Yüksek Heye
te arzına karar verildi. 

Arzuhal En. Reisi 
Giresun 

Gl. t. Sökmen 

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan 

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Samsun 
İV. Fırat 

Çorum 
N. Kayalp 

Tokad 
M. Develi 

Sinob 
/. Cemal Aliş 

Balıkesir 
F. Tirüoğlu 

Van 
M. Boya 

Balıkesir 
H. Karan 
Ordu 

İsmail Çamaş 
Niğde 

N. Eren 

)>-«•« 
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