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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2,15 Badezzevaî 

REİS — Reisi Sani Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Muhıîltin Baha Bey (Bursa), Feyyiaz ÂH Bey (Yozgat) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabıt okunacak. (Kâtip Muhittin Baha Bey tarafından zaptı sa
bık hulâsası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat 2,30'da inikat et
ti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul olundu. Erzu
rum azalığına Nusrat Efendinin, Cebelibereket azalı-
ğına Faik Beyin intihap edildiğine dair Dahiliye Ve
kâletinin tezkereleri bu baptaki mezabıtı intihabiye 
derununda icabı muamele icra edilmek üzere hıfz ve 
hiyaneti vataniyeden dolayı mahkûm Kara Mehmet 
ile Yusuf ve refikleri hakkındaki iki takım evrak li-
ecelittetki'k Adliye Encümenine havale, mehali muhteli-
feden mevrut tebrik telgrafları üzerine Makamı Riya

setçe icabının icrası tensip, Posta Nizamnamesinin 
dördüncü maddesi mucibince ifayı muamele olunmak
ta ne gibi bir mahzur olduğunun Dahiliye Vekâletin
den sualine dair Malatya Mebusu Sıtkı Beyin takriri 
Dahiliye Vekâletine tevdi edildi. 

Şübei Osmaniyeden her şahsı mükellefin emvali 
menkulei umumiyesinden öşrünün ahzi hakkında Ka-
rahisarışarkî Mebusu Mustafa Beyin teklifinin reddi
ne dair Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
ve Muhasebei Hususiye Teşkilâtının lağvine dair Si
verek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin teklifi kanunisinin 
nazarı dikkate alınmasına dair Lâyiha Encümeni maz-
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batası kıraatle, Dahiliye, Maarif encümenlerine ha
vale edildi. Müteakiben nisabı ekseriyet müzakeresi
ne geçilerek Heyeti Vekilenin teklifindeki dördüncü 
madde beşinci madde olarak kıraat edildi. Bu bapta
ki müzakerenin kifayetine karar verildikten sonra ta
dil teklifleri kıraat edilerek yalnız Karahisansahip 
Mebusu Şükrü Beyin takririnde dördüncü fıkrası na
zarı dikkate alınmış ve celse beş dakika tatil edilmiş
tir. 

İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde ikin

ci celse saat 4,15'te inikat etti. Bu bapta cereyan eden 
müzakerat kâfi görüldükten sonra Refik Şevket Bey
le rüfekasının takriri kıraat ve kabul ve maddelerin 
kabul edilen tadilât veçhile tahriri için bir komisyona 
tevdi edildi. Müteakiben İstanbul meıbuslarına tarihi 
iştiraklerinden itibaren mahiye yüzer lira itası hak
kındaki teklif kabul ve kanunun heyeti umumiyesine 
ilâve edilmek üzere komisyona irsal olundu. Muad
del Usulü Mutıasöbei Umumiye Kanununun 22 nci 
maddesinin tadiline dair kaleme alınan lâyihai kanu-
niyenin müzakeresine geçilerek heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakeratın kifayetine karar verildikten son
ra birinci ve ikinci ve üçüncü maddeleri aynen ve mü
teakiben heyeti umumieysi kabul edildi. Bu bapta müs
taceliyet kararı olduğundan ikinci müzakeresine ma
hal olmadığı Makamı Riyasetten tebliğ olundu. 

Düveli îtilâ'fiye tarafından diyarı ahara nefyü te-
bit edilenlerin ailelerine verilecek tahsisat hakkında 
Saruhan Mebusu Refik Şevket, Trabzon Mebusu Hüs-
rev ve Elâziz Mebusu Hasan Beyler tarafından veri
len takrirlerin nazarı dikkate alınmasına dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası (Kavanini Maliye ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri) ve Kütahya'da bir Darül-
hilafe teşkili hakkındaki Kütahya Mebusu Cemil Be
yin takririnin de nazarı dikkate alınmasına dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (ilmiye Encümenine), 23 Ni
san tarihine kadar irtikâp etmiş oldukları ceraimden 
dolayı divanı harplerce maznun ve mahkûm neferat 
ve küçük zabitanın aflarına dair Yozgat Mebusu 
Feyyaz Âli Beyle rüfekasının takriri nazarı dikkate 
alınması hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası (Mü-
dafaai Milliye ve Adliye encümenlerine) havale olu
narak beş dakika istirahat edilmek üzere celse tatil 
edildi. 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

üçüncü celse zevali saat 5,50'de inikat etti. Nisabı 
müzakere için tensip kılman maddeler kıraat ve ta

yini esami ile reye vazedildi. Reye iştirak eden 157 
zattan dört müstenkif, 24 redde karşı 129 reyle kabul 
edildiği Makamı Riyasetten tebliğ olundu. 

Umuru Tıbbiye ve Mülkiyei Askeriyenin tevhidi 
hakkında Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey tarafın
dan verilen takrir ile Sıhhiye ve Müdafaai Milliye en
cümenlerinin mazbatası üzerine cereyan eden müza
kerat neticesinde Müdafaai Milliye Encümeni noktai 
nazarı kabul edildi. Müteakiben Makamı Riyasetçe 
bugünkü ruzname tefhim ve ayni saatte içtima edil
mek üzere saat altı buçukta son celse tatil edilmişir. 

îkinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli 

Kâtip 
Muhittin Baha 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Ekseriyet yok Be
yefendi! 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Var efendim. 

Ahkâmına riayete karar verdiğimiz Nizamnamei Da
hilinin yüz beşinci maddesinin ikinci fıkrasında diyor 
ki : (Kanunu esasinin tadiline dair teklif vukuunda 
mebusanın adedi mürettebinin lâakal sülüsanı ittifak 
etmedikçe o teklif kabul olunmuş olmaz.) Halbuki 
dün kabul ettiğimiz kanunda 4 müstenkif var, 129 ka
bul. Altmış iki dairei intihabiye itibariyle her daire
den beş mebus 310, bunun sülüsanı 206. Halbuki ka
bul eden zevat 129'dur. Onun için bu kanunun reddi 
lâzımdır. (Gürültüler) Ya kanuna telif edelim, yahut... 

REİS — Malûmu âliniz dün müzakere ettiğimiz 
kanun; Kanunu Esasiye ilâve edilmek üzere ona ze
yil olarak bir kanun tazim etmek mahiyetinde değil
di. Bugünkü şekil ve vaziyeti tespit için bir kanundur. 
Binaenaleyh... 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Kanunu Esasi
nin altıncı maddesini tadil ediyoruz. İster maddei 
muaddele, ister maddei müzeyyele veya münferide ol
sun, Kanunu Esasiye mütealliktir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Tadilname tabi
ri kullanıldı. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Hamdi Efendi bi
raderimiz, 63 mahalden tayin olunan aza vardır, di
yor. Halbuki daha çok yer var ki ikişer, üçer bulu
nuyor. Şu itibare nazaran 129 sülüsanı ekseriyeti geç
miştir. 

REİS — Hamdi Beyin teklifi veçhile zaptın tashi
hini kabul edenler el kaldırsın. Zaptı olduğu gibi ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Zabıt aynen kabul edil
miştir efendim. Evrakı varideye geçiyoruz. 

— 569 — 
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6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Suriye ahvaline dair Suriye telsiz telgrafın- \ 
dan alınan haberler. 

| 
REÎS — Efendim, Suriye telsiz telgrafından alı

nan bir telgraf vardır, okunacak : i 
Suriye Telsiz Telgrafından Arikara Telsiz 

Telgrafına 
1. — Dağlar vâsıtasiyle Fransız 'kuvvetleri inkısa

ma uğramış, her taraftan yapılan hücum üzerine bir 

5. — SUALLER 

1. — Tokat Mebusu Rifat Beyle rüfekasının, Mü-
dafaai Milliye ve Dahiliye vekâletlerinden sual tak
riri. 

RElS — Müsaade buyurun efendim. Tokat Me
busu Rifat Bey ile rüfekasının sual takriri vardır. Ait 
olduğu vekâlete gönderir ve atide ruznamelere alırız 
efendim. Arzu ederseniz okunsun. Mamafih cevap 

1. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyle'rüfekası
nın, vekâletlere merbut müsteşar ve müdüri umumi
lerin aza meyanından intihabına dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/63) 

RElS — îcra Vekilleri müs'teşarlıklariyle bilumum 
şuabat müdürlüklerinin Meclisten intihabına dair tak
ririn kabul olunması için Lâyiha Encümeninin tek
lifi ve mazbatası var. Malûmu âliniz dün kabul etti
ğimiz kanun bu meseleyi esasından halletmiştir. Mu
cibi müzakere bir şey kalmadı zannederim. 

[ çok ganaim elde edilmiştir ve Fransızlar Şam'ı ter-
! ketmişlerdir. Emirle Esat - Beyrut tarikini Riyad ci-
' hetinden katetmişlerdir. (Allah muvaffak etsin ses-
i leri) înşaallah her tarafta cihat 'başlayacaktır, (In-
! şaallah sesleri) 

2. — ... Merkezinden, Şam'da kimse yok. Tren
ler Amman ile Dera arasında müthiş sevkiyat yapı
yor. Buradaki kuvvet (...) için iki hafta kadar (...) ya
pılacaktır. 

VE CEVAPLAR 

geldiği vakitte her ikisini de okuruz. (Pek muvafık 
sesleri) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, Su
riye'den gelen telgrafa Meclis namına cevap verilsin. 

REÎS — Tensip buyurursanız Makamı Riyaset 
cevap yazsın efendim»1 (Muvafık sadaları) 

bıâli ve devairi merkeziye teşkilâtına tatbik ve bu
nun için de yüksek maaşlarla hariçten celbedilen bir 
takım kimselerin müsteşar ve müdiran namlariyle is
tihdamı fevkalâde muhtacı muavenet ve tasarruf olan 
Hazinei millete hakikaten fazla ve bilüzum bir masraf 
tahmili demek olacağı ve esasen ma'kasıdı milliyenin 
temin hususuna değin bizzat umuru milleti tedvir ve 
murakabe şartiyle toplanmış olan Meclis azalarından 
erbabı ihtisas ve meslekin icabeden mevki ve memu
riyetlerde istihdamı maslahatı milliye ve menfaati Ha
zine noktasından münasip olmakla beraber maksadı 
esasii iritihabiyede muvafık olacağı ve Büyük Millet 
Meclisi azasından olup da uhdelerine memuriyet tev
di edilenlerin mebusluk sıfatlarının da bekası lüzu
muna dair Heyeti Umumiyece müttehaz kararı ma
tuf dünkü gün kıraat olunan Divanı Riyaset kararı 
ahkâmına da mutabık olan teklifi mezkûr encümeni-
mizce de nazarı dikkate alınmış olmakla arayi saibei 
umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti müşarüniley-
haya takdimi tezekkür kılındı. 

18 Ağustos 1336 
Lâyiha En. Rs. M. M. 

Kırşehir Yozgat 
'Müfit Süleyman 

Kâtip 
Ali Vefa 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
tcra Vekillerine merbut müsteşarlıklarla bilumum 

şuafoat müdürlükleri maaşatı bütçe için bir bârı azim 
teşkil ettiği cihetle vezaifi mezkûrenin hiçbir maaş ve 
ücret mukabili olmayarak yalnız tahsisatı hazırala-
riyle Büyük Millet Meclisi azasından erbabı ihtisasa 
ifa ettirilmesi ve bu suretle de Hazinei milletin fazla 
bir masraftan vikaye edilmiş bulunması lüzumuna 
dair îzmit Mebusu Hamdi Bey ve seksen dört refiki 
tarafından verilip Riyaseti • Celileden havale buyuru-
lan beş maddelik lâyihai kanuniye encümenimizce mü
talaa ve tetkik olundu. Esasen merkezi hilâfeti salta
natın işgali dolayısiyle mercisiz kalan taşra devair ve 
şuabat idaresine birer merci tayin etmek maksadiyle 
muvakkaten teşkil edilmiş olan vekâletlerde aynen Ba-

7. — MAZBATALAR 

— 57ü — 
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REİS — Efendim, mucibi müzakere bir hal gö
rülürse Heyeti Cehle... (Gürültüler) Müsaade buyu
run, muhtacı müzakere olduğunu kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Encümen mazbatasının muhtacı mü
zakere olmadığına ve dünkü kabul edilen kanunun bu 
meseleyi hallettiğini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Mesele kapanmıştır efendim. 

/. —^Gümrüklerden kaçırılırken derdest edilen me-
vad için ahzedilecek cezayı naktiye dair kanun lâyi
hasının [Hükümete iadesi hakkında Maliye Vekâleti 
tezkeresi. 

REİS — Gümrüklerden kaçırılırken derdest edilen 
eşyadan ahzedilecek cezayı nakti hakkındaki lâyihai 
kanuniyeyi Maliye Vekâleti istirdat etmiştir. Heyeti 
Celilenizin malûmatı olsun. (Pekâlâ sesleri) Teklif 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, 84 
imzalı bir takrir var, burada 160 kişi yok... Efen
dim, Adliye Vekâleti tatili müzakerat etmiştir. Ben, 
maaşlı memur tayin ediniz, demiyorum ki... 

REİS — Sözünüz yok. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Söz verdiniz 

Beyefendi, okunsun da sonra söylersiniz, dediniz. 

eden vekâlet bir lâyihai kanuniyeyi istirdat etmekte 
hakkı vardır. Yalnız Heyetin ruznamesînde olduğu 
için bendeniz Heyete arzı malûmat ediyorum. 

DURAK BEY (Erzurum) — Ne hakkında bir ka
nundur? 

REİS — Cezayi naktî alınmasına dair bir kanun
dur. 

8. — MÜZAKERE E 

1. — Ayintap Mebusu Abdurrahman Lâmi Efen
dinin Devairi vakfiyeyi teftiş için mezunen izamının 
Heyeti Vekilece tekarrür ettirildiğine dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi. Ayintap Mebusu Ab
durrahman Lâmi Efendinin bazı devairi vakfiyeyi tef
tiş etmek üzere bilâ müddet mezun olduğuna dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi, Ankara Müftüsü 
Rifat Efendinin müftülükle mebusluğun uhdesinde 
cemetmesine müsaade olunmasına dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi, memur iken mebus inti
hap edilmiş zevatın yerlerine diğerlerinin tayin olu
nup olunmayacağına dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Sükût ediniz. Ayintap Mebusu Abdur
rahman Efendinin EVkaf müfettişliğine tayinine dair 
Riyaseti Celilenin tezkeresi var. Bendeniz zannediyo
rum ki bu meseleyi de dünkü kanun halletmiştir. Mu
vafık görüyor musunuz efendim? (Ret, ret sesleri) 
Reddini kabul edenler el kaldırsın.. Reddedilmiştir 
efendim. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Reis Beyefendi, su
al edilsin, hangisini tercih ediyor. 

REİS — Bu mesele her ikisinin içtimai hakkında
dır, tensibi hakkındadır. Bu teklif reddediliyor. Mezu
niyeti hakkında da ayrıca bir tezkere vardır. Bunun 
için de ayrıca müzakere ederiz. Ankara müftülüğü ile 
mebusluğun içtimaına dair Riyaseti Celilenin tezkeresi 

3. — T E 

LEN MADDELER 

var. Bu da ayni mahiyettedir. (Ret, ret sesleri) Mu
cibi müzakere olduğunu kabul edenler el kaldırsın. 
Müsaade buyurun efendim. Bu teklif müzakereye şa
yan mı, değil mi? Müzakereyi kabul edenler el kal
dırsın. Ekseriyetle şayanı müzakere olmadığına karar 
verilmiştir efendim. Bu işler, Heyeti Celilenizin kara-
riyle, dün kabul edilen kanunun neticesine taallûk 
eden işlerdir. Memur iken mebus olan zevatın yerle
rine başkalarının tayin olunup olunamayacağı hakkın
da Dahiliye Vekâletinin tezkeresi var. Kanun bunu 
halletmiştir. Bunun için mucibi müzakere değildir. 
(Hayır, hayır sesleri) Bu meseleyi dünkü kanunun hal
lettiğini kabul edenler el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Divanı Riyaset
ten Dahiliye Vekâletine bir tezkere yazılsın. Çünkü 
bir çok mebus valiler vesaire vardır. 

2. •— İstanbul'dan gelen mebusanın tahsisatı hak
kında Hukuku Esasiye Encümeni mazbatası. 

REİS — İstanbul mebusanından olup Büyük Mil
let Meclisine iltihak eden zevata yüzer lira tazminat 
itası hakkında Kanunu Esasî Encümeninin mazbatası. 
Malûmu âliniz dünkü kanunun son maddesiyle bu me
sele de halledilmiştir. Bunun reddini kabul edenler el 
kaldırsın. Reddedildi efendim. Ruznamemizde olan 
Kanunu Esasî Encümeninin teklifidir. Bu halledildiği 
için reddediyoruz efendim. 
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7. — MAZBATALAR (Devam) 

2. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, fe
dakârların sureti taltifi hakkında teklifi kanunisi (İs
tiklâl Madalyası) ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 
(2/54) 

REİS — Fedakârların sureti taltifi hakkında Sa-
ruhan Mebusu Necati Beyin teklifinin reddi hakkında 
Lâyiha Encümeni mazbatasını okuyunuz efendim. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Gerek cephelerde ve gerek cephe gerilerinde mad

deten ve manen hizmet eden fedakârana derecei hiz
metlerine göre bir hatırai fedakârı olmak üzere heda-
ya itasını teminen Saruhan Mebusu Necati Beyin tan
zim (ve fedakârların sureti taltifleri hakkındaki ka
nun) namiyle tevsim ettiği 12 Ağustos 1336 tarihli He
yeti Umumiyeden muhavvel beş maddelik lâyihai ka-
nuniyesi encümenimizce mütalaa ve tetkik olundu. Mu-
hafazai din ve vatan uğrunda girişilen şu mücahedei 
milliyede her fert zaten elden geldiği kadar ihtiyari fe-
dakâriye vicdanen, hamiyeten ve milliyeten mecbur 
olup böyle bir fedakârlığın mükâfatını hedaya ve ha
tıratı maddiyeden ziyade makasıdı meşruai milliyemi-
zin istihsalini temin eyleyeceğine encümenimizce ka
naat bahşolamamıyan teklifi mezkûrun reddiyle Heyeti 
Cehleye arz edilmek üzere Makamı Riyasete arz ve 
takdimi tezekkür kılındı. 

18 Ağustos 1336 
Lâyiha E. Reisi M. M. 

Kırşehir Yozgat 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 

Ali Vefa 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim bu kanunu teklif edefken bendenizde hâsıl olan 
kanaat şu idi : Efendim malûmu âliniz harbi umu
mide askerlerimiz hakikaten son derece fedakârlık gös
termiş ve vatan uğrunda gösterdikleri fedakârlıkla ta
rihimizde ebedî bir nam bırakmıştır. O vakit cephe
de çarpışan kardeşlerimizi takdir eden kumandanlar 
mevcut olduğu gibi onları takdir etmek için de ayrıca 
madalyalar, nişanlar, hediyeler vesaireler yapılmıştır. 
Binaenaleyh bugün bir Hükümet olarak bulunuyoruz. 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti olarak tanınıyoruz. 
Taltif nişanları yapmak da hakkımızdır. Bunu düşün
düğüm için şöyle bir kanun yapmıştır. (Kanunu okur): 

1. — Gerek cephelerde ve gerek cephe gerilerinde 
maddeten ve malen fedakârlıkta temayüz eden her zat 

derecei fedakârisi nispetinde hizmetinin hatırasını 
muhtevi hedaya ile taltif olunur. 

Sureti Taltif 
2. — (1) Büyük Millet Meclisi Divanı Riyasetince 

musaddak takdirname. 
(2) Muhtelif şekillerde bulunan hedayaya ismi ve 

derecei fedakârisinin kaydi suretiyle bir hatıra olmak 
üzere ita, 

(3) Büyük Millet Meclisi salonuna talik edilecek 
levhai iftihara isminin kaydiyle fotoğrafisinin taliki. 

Şekli İta 
3. — Büyük Millet Meclisinin bulunduğu mahal

deki zevata memleket vali ve eşraf, meclisi idare, be
lediye heyeti, Müdafaai Hukuk heyeti vesair me
murin huzurunda Büyük Millet Meclisi Reisi tarafın
dan ita olunur. Vilâyet ve livalarda en büyük rüesa-
yi memurinin eliyle yine bilumum eşraf, Meclisi ida
re, heyeti belediye, Müdafaai Hukuk heyeti ve rüesa-
yi memurin huzurunda talik ve ita olunur. 

4. — Takdirname hedaya itasını ve levhai iftiha-
re isminin kaydi hususu Büyük Millet Meclisi kara-
riyle vukubulur. 

5. — İşjbu kanun tarihi neşrinden muteber olup 
icrayı ahkâmına Maliye ve Müdafaai Milliye Vekâ
letleri memurdur. 

Saruhan 
Mustafa Necati 

(Çok muvafık sesleri) 
Efendim zannedersem cephede çalışan askerlere 

küçük bir taltif nişanesi vermek onların da hakkıdır. 
Yapılacak madalyalar İtalya'dan yahut diğer devlet
lerden ufak saatler ve hediyeler alınır, bunlara isimler 
kaydolunarak verilirse bu zatların hakikaten daha 
fazla kıymetlerini takdir etmiş oluruz ve fedakârlıkla
rını artırırız. Binaenaleyh bu kanunun kabulünü teklif 
ederim. 

REİS — Encümen namına mütalaa var mı Müfit 
Efendi? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen, Necati 
Bey biraderimizin teklif ettiği bu kanunun maddesin
de, ne gibi şeyler hediye olarak verilecektir ve ne gibi 
şeylerle taltif edilecektir, bunlara dair bir sarahat gör
mediği, şekli taltifi tayin etmediği gibi bir de doğru
dan doğruya cephedeki taltife dair yapılan kanunda, 
Büyük Millet Meclisi huzurunda o askeri getirip de 
merasimi talikayı yapmak gibi şeyler gördük. Taşra
larda valiler tarafından yapılacak gibi bir şey gör-
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dük ve anladık ki; bu maksadın husulünden sonra ya- • 
rarhğı görülen zevatın taltifi meselesidir. Maksat hâ- ( 
sil olduktan sonra onlar için kanun yapmaya lüzum S 
yoktur. Onları umumiyetle millet kendisi taltif eder. 
Şimdi bu taltifin imkânı görülemediğinden dolayı en- j 
cümen bunu reddetmiştir. (Yanlış, yanlış sesleri) j 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim Avru
pa'da bir zaman ilmi terbiye ulemasını dehşetli bir me
sele, son derece meşgul etmişti. Bu da; çocuklara mek
teplerde mükâfat vermek, hatta şahadetname vermek 
gibi usuller kalkmalı mı, kalkmamalı mıdır? Esasın
dan ibaret idi. 

Ben, kalkmalıdır "taraftarı olduğum halde, bu me
selede Necati Beyle beraber bulunuyorum. Şu kadar 
ki göğüste taşımasına katiyen reyim yoktur. Binaen
aleyh bu kanunun Müdafaai Milliye Encümenine ha
valesini teklif ediyorum. (Muvafık, muvafık sesleri) 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; Meclisi Âli, 
mevcut olan kavanin ve nizamatın tatbi'kına karar ver
miştir. Gerek zabitanın ve gerek efradın hizmetlerine 
ve çalışmalarına mukabil yapılacak taltifler hakkın
da da nizamat mevcuttur. Binaenaleyh bu gibi taltif
ler zaten nizamat ile yapılır. Bu nizamat ise, Heyeti 
İcraiyenin vazifesine dahil olan kavaitten ibarettir. 
Bunlar için konun yapmaya lüzum yökur. Nizamname 
esasen mevcuttur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Nişan, rütbe ta
raftarı değiliz, 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim malûmu âliniz-
dir ki insanlar en ziyade yaptıkları hidemat ile bir his
si mefharet duyarlar. Bu hissi mefharetin takdir edil
mesini herkes arzu eder. Ne olursa olsun, insan ne 
kadar fedakârlık etmiş olursa olsun, mutlaka onun 
manevî bir zeVki olmak üzere muhitin kendisini tak
dir etmesini arzu eder. Bu; bir emri tabiidir. Necati 
Beyin teklifinin maddî hiçbir kıymeti yoktur. Düşü
nülürse verilecek, faraza bir altun saatin veya Mec
lisçe tertip edilecek bir nişanei takdirin, maddî hiç
bir kıymeti yok. Fakat milletin muhassalası olan bu 
Meclisi Âlinin kendisine bu yaptığı fedakârlığın bir 
hatırasını vermesi, onun ve belki mensup olduğu aile
nin medari mefhareti olur. Onun için bu teklifin ka
bul edilmeyecek hiçbir şeyi yoktur zannederim. Onun 
için bir kanun yapılması da zaruridir. Ait olduğu en
cümene havalesini ve bu işe nihayet verilmesini istir
ham ederim. 

DR. FUAT BEY (Bolu) — Efendiler; bendeniz 
Necati Beyin yaptığı kanunu pek iyi buluyorum. Ta-
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bii bu, efradı askeriye ve zabıtana mahsus bir ka
nun olmayacaktır. Bendeniz bu münasebetle telgrafçı
larımızın, bu harökâtı milliyenin bidayetindenberi, 
millete etmiş oldukları hizmetten bahsetmek istiyo
rum. (Umumî olacak sesleri) Son Bolu vakasında umu
miyetle efendiler Çerkesler, Abazalar Mudurnu'ya gir
mişlerdi. Malûmu âliniz Mudurnu, Beypazarı tarafla
rında isyan başgöstermişti. Oraları Ankara'nın anah
tarı mesabesinde bulunuyordu. Orada bulunan bir tel
grafçımız ki, Suphi Bey namında bir zattır, kendisi 
muhabere memurudur. Büyük bir cesareti medeniye ve 
şahsiye göstermiştir. Oradaki heyeti fesadiyenin imza-
siyle bir telgraf taklit etmiştir. Orada bulunan üme-
rayi Çerakiseye vermişti ki bu telgrafın mündereca-
tı kuvvet Mudurnu üzerine hareket etmiştir. Serian 
oradan çekilmemiz icabediyor. Çekilmediğiniz surette 
hepiniz esir olacaksınız diye şu mealde bir telgrafna-
me tahrir ederek orada bulunan asilerin reisine ver
miştir ve oradaki Çerkesler çekilmiş ve bilâhara Ku-
vayi Milliye gelmiş, Mudurnu'yu işgal etmiş ve Mu
durnu'nun müdafaası sayesinde, hatta diyebilirim ki 
efendiler; Ankara da kurtulmuştur. Bunu yapan bir 
telgraf memurudur. Bunun taltifsiz, takdirsiz kalma
sını bendeniz muvafık bulmuyorum. Binaenaleyh esas 
itibariyle bu nizamname kabul edilmelidir. Bu gibi fe
dakâr evlâdı vatan da takdir edilmelidir ve mükâfat 
görmelidir. (Kâfi, kâfi sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Bir hadisi 
şerif var, buyuruyor ki, Bûharî şerifte (Innema fethal-
fütûh... ilâahiri) fethi fütuha malik olan milletlerin kı-
lınçlarının kınları altın ve gümüş değildir, demir ve 
kalaydır. Araplar Sudan'dan Sibirya'ya, Çin'den Fas'a 
kadar yürüdükleri zamanlarda bir kısmının ayakların
da pabuç yoktu. Efendiler biz Osmanlıların Viyana 
surlarına dayandığımız zamanlarda göğsümüzde deve 
çanları nişanlar yoktu. Ne vakit ki Araplar sükuta 
başladı, müteaddit unvanlar da başladı, Mutasımbil-
lâh, MustansırbiUâh... Nerede nusrat istihsal eden? 
İran yükseldiği zamanlarda yalnız Dara ismini, yal
nız Keyhüsrev ismini görüyorduk. Ne vakit ki sükut 
etmeye başladı; Seyfüddüveleler, Samsamüssaltanatlar, 
Salârüddüveleler... İlâhiri gibi isimler çıktı. Biz de ne 
vakit tedenni ediyorsak, Devletlû, Kerametlû, şeha-
metlû bilmem nelülerden ve göğüsleri nişanlarla dol
muş paşalardan geçilmiyordu. Her gün gazetelerimiz 
nişanlarla dolu idi. Bu bizim sükut devrimizdi... Ne 
yaptı'k acaba? Cephelerin halini görüyoruz, ne vere
ceğiz? Bugün verilecek nişan değildir. Cezadır, ceza 
efendiler, 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yok afedersin. 
Onlar o kadar mübarek ve mübecceldir ki; onlara dil 
uzatmak değil, takdir etmelidir. Onları takdir etmek
ten aciz olduğunuzdan dolayı... 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Hizmet gö
renleri takdir ediyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
Heyeti Muhteremeye bendeniz Besim Atalay Beyin 
buhranlı zamanlarımızda gösterdiği iki haleti ruhiye-
nin kendi zâfı kalbinden husule geldiğini arz edece
ğim. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
zaaf değildir ilimdir, hadistir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim Yu
nanlılar taarruzlarını teşdit ettikleri ve hepimizin kal
binde heyecan başgösterdiği zaman içimizde yalnız 
Besim Atalay Bey kürsüye geldi ve bizim kuvayi kal
biye ve maneviyemizi kıracak sözler söyledi. En niha
yet içimizden Mustafa Kemal Paşa bizim ruhumuza 
muvafık olarak, kendisine lâzım olan dersi verdi. 
İkincisi : Besim Atalay Beyin gözleri yalnız Uşak cep
hesini görüyor. Adana cephesinde, Antep cephesin
de ve hatta bugüne kadar her cephede lâzım geldiği 
kadar fedakârlık yapanların hakkını vermek istemi
yor. (Sürekli alkışlar) Rica ederim. Hiçbir zamanda 
çekilmek, mağlubiyet, mucibi ceza bir mesele değil
dir. Fedakârane ölmek, şehit olmak bir şereftir ve şe
hit olanların ailesini unutmadığımızı, bu inkılâpta fe-. 
dakârlık edenlere milletin yüreğinde unutulmaz hatı
ralar kaldığını gösterme'k bizim en büyük vazifemiz 
değil mi? Efendiler bundan ne kaybediyoruz? Burada 
nişan mevzubahis değildir. Bizim tarafımızdan milli 
olarak takdir edilecek bir hatıradır. Ne kılınç, ne ni
şan yoktur. Biz bir hatırai milliye olarak bir şey ka
bul edecek ve elyak olanlara bir kararla vereceğiz. Ri
ca ederim. Mesele, milletçe lâyık görülmeyecek, red
dedilecek bir mesele değildir. Bendeniz müzakerenin 
kifayetine karar verilmesini ve encümene havalesini 
teklif ediyorum. 

REİS — Muhtelif teklifler vardır. Bir tanesini 
okuyacağız. Müsaade buyurun müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim cephei harpte bulunan ordularımızın bilcüm
le ihtiyaca! .veçhile kendilerinin kuvvei maneviyeleri-
ni tezyit etmek şüphesiz bizim borcumuzdur. Bu bor
cu ifa etmek üzere Heyeti Vekile son içtimalarının 
birinde, ordularımızın intizam ve irtibatı noktai na
zarından haizi ehemmiyet bir karar ittihaz etmiştir. 
Bizim noktai nazarımıza göre bu da efendiler, bilhas

sa zabitanımız ile efrat arasında bulunan irtibatı, in
sicamı bir derece daha takviye etmek üzere onların 
içerisinde şehameti, cesareti, gayreti görülen efrat 
takdir, terfi edilerek zabit yapılmaları hakkındadır. 
Evvelce mevcut bulunan bir kararname icabı, bunla
rın okur, yazar takımından olması mevcut idi. Fakat 
biz bir kararname ile o kaydı da lağvettik. Binaen
aleyh askerlerimizden dirayetleri, gayretleri, faaliyet
leri görülmüş, asıl saffı harpten yetişmiş olan efradı 
terfi ettirerek zabit yapmayı kabul ettik. (Alkışlar) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler el 
kaldırsın. Müzakerenin kifayeti kabul edildi. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Müsaade buyurun 
efendim Besim Atalay Bey müstahik cezadırlar. 

REİS — Sizi sükûta davet ediyorum. Sükût edi
niz. Her ikinize de söylüyorum. Sükût ediniz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efendim 
Besim Atalay Bey sözünü geri alsın. 

REİS — Efendim Lâyiha Encümeninin mazbatası 
reddi mutazammındır. Reye koyuyorum. Teklifin red
dini muhtevidir. Kabul buyurursanız reddedilmiş olur. 
Kabul etmezseniz encümene gider. Lâyiha Encümeni 
mazbatasını kabul buyuranlar el kaldırsın. Kabul edil
medi efendim. Encümeni mahsusuna gitmesini kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Encümeni mahsusuna havale 
edilmiştir efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim Besim 
Atalay Bey sözünü geri alsın. Şehitlerin ruhu karşı
sında titresin. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Bendeniz 
bu toprağın evlâdıyım. Müslüman oğlu Müslüman ve 
Türk oğlu Tüı'küm. Hizmet yapanları takdir etmez 
miyim Allahaşkma? Rica ediyor ve diyorum ki; size 
bir hadisi şeriften bahsettim. Vekayii tarihiye göster
dim. Ben ne dedim? Yine onu tekrar ediyorum : Bir 
kavim yükseldiği zaman alayişten, debdebeden muar-
radır. Tedenni ederse tantanaya doğru gider. Biz bu
nun için manevi mükâfatını takdir edelim. Askerler 
yaptıkları hizmetin manevi mükafatiyle müftehir ve 
mütelezziz olsunlar. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Son sö
zünüzü geri alınız. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Kimseyi 
tahkir etmedim burada beyefendi. 

REİS — Heyete hitap ediniz, 
BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Heyeti Ce-

lileye hitap ediyorum, ey heyet! Muhterem vicdanla
rınıza hitap ediyorum. Ben gayri ilmî ve gayri ahlâ
kî bir şey söyledimse söyleyin... (Gürültüler), (Söyle
medin sesleri) ve (Alkışlar) 
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3. — TEZKERELER (Devamı) 

2. — Sansür talimatının bazı fıkralarının tadil ve 
dahilî sansürün refolunduğuna dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi. 

REİS — Sansür talimatının bazı fıkralarının tadili 
ve dahil sansürün refi hakkında Dahiliye Vekâletin
den gelen bir karar var. Okunacaktır. 

MADDE 1. — Sansür talimatının on birinci mad
desinin fıkrai ahiresi berveçhi âti tadil edilmiştir. (San
sür müfettişlerinin mercii Posta Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesidir) 

7. — MAZBATALAR (Devam) 

MADDE 2. — Dahilî posta ve telgraf muhabera
tında hususî ve ticarî olan kısmı için mevzu sansür 
mülgadır. 

MADDE 3. — Sansür talimatında balâda muhar
rer iki maddesi hükmüne tearuz eden ahkâmı mül
gadır. 

(Anlayamadık sesleri) 
REÎS — Dinlerseniz anlarsınız. (Kâtip tekrar oku

du) Efendim, malûmu âlileri bu kararnamedir. Ka
rarnamenin iki fıkrasını tadil etmiş, Heyeti Vekile be-
rayi malûmat Heyeti Celilenize arz ediyor. Mündere
catına ıttıla hâsıl oldu efendim. 

3. •— Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, firenginin men 
ve tahdidi sirayeti hakkında teklifi kanunisi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası. (2/65) 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Firengi illetinin tahdidi sirayetini teminen ittihazı 

lâzım tedabiri havi Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin 
müstaceliyetle Encümenimize havale buyurulan 
14 Ağustos 1336 tarihli takriri ve zeylindeki 9 mad
delik Lâyihai kanuniye tetkik ve mütalaa olundu. 
Dahili memalikte günbegün tevsii dairei tahrip ve 
sirayet eden illeti mezkûrei menhusenin çarei izale ve 
indifaına hadim teşebbüsata karşı serdi mütalaa el
bette zait ve binaenaleyh teklif edilen lâyihai kanu
niye sıhhati umumiyeyi milleti muhafaza noktasından 
hakikaten varit olmakla Encümenimizce de nazarı 

dikkate alındığından tesrii muktazası mütaalasiyle 
heyeti umumiyeye arz ve takdim olunur. 

18 Ağustos 1336 

Lâyiha E. Reisi 
Kırşehir 
Müfit 

M. M. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
Ali Vefa 

REİS — Sıhhiye Encümenine havalesi kabul 
buyuruluyor mu? Aleyhinde mütalea varsa söz 
vereyim (Sükût). Sıhhiye Encümenine havalesini 
kabul edenler... El kaldırsın. Sıhhiye Encümenine 
havalesi kabul edilmiştir efendim. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR (Devam) 

2. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, Maden 
kömürlerinin ihracat rüsumuna dair sual takriri ve 
İktisat Vekili Mahmut Celâl Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Zonguldak kömür madenleri hakkındaki 
Kastamonu Mebusu Suat Beyin sual takririne iktisat 
Vekâletince verilecek cevap var, dinleyelim efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY (Sa-
ruhan) — Muhterem refikimiz Kastamonu Mebusu 
Suat Beyefendinin şu mealde bir sual takriri var : 

Varidatı Devletin ahvali hazıra sebebiyle kesbet-
tiği ehemmiyet müstağnii arz ve izahtır. Zonguldak 
ve havalisindeki kömür madenlerinin ihracat rüsumu 
hakkında ne yolda muamele edilmekte olduğunun 
İktisat Vekâletinden sual edilmesini teklif ederiz. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Bu takrir bir 
buçuk, iki ay evvel verilmişti. . 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY — 
Takrir 21 Temmuz 1336 tarihlidir. 

ıREİS — Suat Beyefendi; Sualinizden vazgeçiyor 
musunuz? 

DR. SUAT BEY — Heyeti Umumiye azası cevap 
vermeği lüzumlu görürse bendeniz de dinlerim. Şim
di mesele taayyün ettiğinden kendi hesabıma suale 
hacet görmüyorum efendim. 

REİS — O halde mesele kapanmıştır. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 

(Devamla) — Bendenize vekâlet tevdi edilmezden 
evvel bu sual takriri makamı riyasete takdim edilmiş 
bulunuyordu. 21 Temmuz tarihli olan bu takriri, 
bendeniz İktisat Vekâletini ifaya başladığım zaman 
bulmuş ve Zonguldak havalisinde aldığımız rüsum 
hakkında tetkikata başlamış bulunuyordum. O es
nada Maliye Vekâletinden de Heyeti muhteremenize 
bir Lâyihai kanuniye teklif edilmiş bulunuyordu. Şu 
halde esas itibariyle o kanunun müzakeresinde zaten 
bu takrire de cevap verilmiş oluyordu. Binaenaleyh, 
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İktisat Vekâletinin bu mesele hakkında ne düşündü
ğünü arzu ederseniz arzedeyim. Yalnız bir kelime 
ile şunu arzedeyim ki; takrir sahibinin bu suale yer
den göğe kadar hakkı vardır. Çünkü o zaman tat
bik olunan usulde, yevmiye biz otuz yedi buçuk lira 

varidat almış bulunuyorduk. Son defa orada maden 
nizamnamesinin musırran tatbikından mütevellit va
ridat ve kârımız, yevmiye 1 500 lirayı mütecaviz ve 
2 000 liraya yakındır efendiler. (Hafif alkışlar). 

7. — MAZBATALAR (Devanı) 

4. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, Mek
tebi harbiyenin Erzurumda küşadı temennisine dair 
takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mektebi harbiyenin Erzurumda tesisi 
hakkında verilen takririn muvafık olmıyacağma dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası var. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni efendinin Mek

tebi harbiyenin Erzuruma nakli hakkındaki takrirleri 
encümenimizde Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa 
Hazretlerinin huzurlariyle müzakere edildi. 

Vaziyeti hâzıramıza nazaran ordumuzun bir hali 
mükemmele isali bir çok zabitanın kıtaat başında 
bulunmalariyle kabil olduğundan Harbiye mektebi 
küşadı ile üç dört sene talebenin talim ve tedrisi âtii 
memleket namına şimdilik bir faide temin edemeye
ceğinden talimgah küşadiyle üç dört ay zarfında za
bit vekili yetiştirilmesi muvafık görülerek biri garp 
ordusunun bulunduğu mahalde biri de şark ordusu
nun bulunduğu mahalde olmak üzere iki talimgah kü
şadı Müdafaai Milliye Vekâletince tensip edilerek 
o suretle teşkilât icrasına emir verilmiş ve bu da 
muvafıkı maslahat görülmüştür. Hizmeti maksure 
erbabının talim ve tedrisi için kuşat edilmekte olan 
bu talimgahlar bir kaç ay zarfında ordumuza pek çok 
zabit temin edeceğinden Müdafaai Milliye Vekâleti
nin bu esası şayanı kabul görülerek Harbiye mektebi 
küşadının muvafık olmadığı maruzdur. 

17 Ağustos 1336 
Müdafaai Milliye E. R. M. M. 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

Eskişehir 
Eyüp Sabri 

Antep 
Yasin 

Kâtip 
Ergani 
Hakkı 

Trabzon 
Memet Recai 

Saruhan 
Mustafa Necati 

Erzurum 
İsmail 

Dersim 
Mustafa 

REİS — Bunun hakkında söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri). 

Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatasını ka
bul edenler el kaldırsın. Müdafaai Milliye Encüme
ninin mazbatası mündericatı kabul edildi. 

1 — Divanı muhasebat teşkilâtına dair kanun 
lâyihası ve Muvazene i Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, Divanı muhasebat teşkili hak
kında Muvazenei Maliye Encümeninin bir mazba
tası vardır. Matbuu bir hafta evvel tevzi edilmişti. 

(Kâtip Muhittin Baha Bey Muvazenei Maliye 
Encümeninin Divanı muhasebat teşkili hakkındaki 
kanun lâyihasını okur). 

Divanı Muhasebat Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Kanunu mahsusunda münderiç ve-

zaiften şimdilik zat ve zaman hesabatından maadasını 
ifa eylemek ve bir reis ile iki azadan mürekkep bu
lunmak üzere Büyük Millet Meclisi nezdinde bir 
Divanı muhasebat heyeti teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — Divanı muhasebat reisi ve azaları 
Büyük Millet Meclisi azası meyanından ekseriyeti 
mutlaka ile intihap olunur. 

ıMadde 3. — Divanı muhasebat heyeti refakatin
de iki bin beşer yüz kuruş maaşlı iki mümeyyizle bin 
ikişer yüz kuruş maaşlı iki kâtip bulunur. Memurini 
mumaileyhimin tayin ve azilleri makamı riyasete 
mevdudur. 

Madde 4. — İşbu kanun neşrinden muteber
dir. 

\Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti memurdur. 

Muvazenei Maliye E. R. 
Ferit 
Kâtip 

Erzincan 
Emin 
Aza 

Mardin 
iNecip 
Aza 

Kastamonu 
Hüseyin Sabri 

Dr. 

ıM, M. 
Fuat 
Aza 

Çorum 
Sıddık 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza 

Okunamadı 
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REİS — Malûmu âlileri bu teklifi kanunî resen 
Muvazenei Maliye Encümeninden geliyor. (1) Bu
nun heyeti umumiyesi hakkında biraz izahat verseler 
asıl kanun tanzimi ile mükellef olan encümenlere tev
dii icabedip etmiyeceği ondan sonra taayyün eder. 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbata muharriri Bey 
gelsin cevap versinler. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Dün de bilmünasebe arzet-
tiğim veçhile, bütçenin tatbik olunduğu esnada onu 
kontrol etmek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir 
Divanı muhasebat teşkili derecei vücubda olduğuna 
encümence kanaat hâsıl oldu. Malûmu âliniz Der-
saadetteki Divanı muhasebat heyeti nizamnamei mah-
susasına tevfikan teşekkül etmiş ve Meclisi Âliniz na
mına bütçeyi kontrol vazifesiyle mükellef olarak teş
kilâtı veçhile ifayi muamelede bulunmuş idisede şim
di Istanbulun işgali münasebetiyle Divanı muhase
batın tamamiyle değil, fakat onun küçük bir muka
yesede emsalini de burada vücuda getirmeğe lüzum 
gördük. Bunun için şimdiden yani bütçe ileride tas
dik için reye vazolunacağı esnada mevkii icraya vaze
dilecek olursa, bütçe kontrolü vazifesini ifa etmek 
üzere bir Divanı muhasebat heyeti teşkiline dair bir 
lâyihai kanuniye tanzim ettik. Bu lâyihada birinci 
madde diyoruz ki: Zat ve zaman hesabatmdan ma
ada - ki sırf vize muamelesiyle iştigal etmek demek
tir - Zat ve zaman hesabatını da Heyeti Celileniz 
gördürmek isterseniz ki, biz buna taraftarız. Fakat 
şimdi dedik ki, bir çok masraf ihtiyar etmeyelim. 
Muvakkat olmak üzere kısa ve ufak bir şekilde bir 
heyet teşkil edelim. Yalnız vize muamelesi ile işti
gal etsin. Bir de zat ve zaman hesabatı vardır ki 
bütçe mevkii icraya vazolunur, memuru mesuller yani 
sarıf olanlar, muhasebeciler, defterdarlar gibi bunla
rın zamanı idarelerindeki hesabatı tetkik için, bilhassa 
Divanı muhasebattan her tarafa memurlar gönderilir. 
Bunların hesabatı tetkik edilir. Buna da zat ve za
man hesabatı derler. En mühim vazife de budur. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Altı senedir olmuyor ne oluyor? 

FUAT BEY (Devamla) — Yani şimdiye kadar 
bu olmadığı için bundan sonra da olmaması mı lâ-

(1) Her ne kadar bu teklifi kanuninin resen Mu
vazenei Maliye Encümeninden geldiği Reis tarafın
dan ifade ediliyorsa da elli beşinci inikad da Divanı 
Muhasebat Teşkilâtına ait bir lâyihanın mezkûr en
cümene havale edildiği zabıtta görülmektedir. 

zım gelir? Meselâ ciheti askeriyede Divanı muha
sebata hesap vermemiş. Bu da olmuş biz olma
sına bir şey demiyoruz. Heyeti Celileniz isterse bu 
cihete de bakmak üzere Heyeti tevsi eder. Şimdi 
heyeti umumiyesi hakkında söyliyeceğim bu kadar. 
Uzun tafsilâta hacet görmüyorum. Çünkü Divanı 
mu'hase'batın umum vazifesini 'burada Heyeti Celffle-
nize arz etmekte de bir mâna 'görmüyorum. Çünkü 
bunlar 'beli başlı şeylerdir. 

MALİYE VFJKİLİ FERltD 'BEY — ©fendim Di
vanı muhasebat teşkili hakkındaki teklifi kanuni He
yeti Vekile tarafından takdim edilmliş bir kanun de
ğildir, Muvazenei Maliye Encümeni tarafından lü
zumlu görülerek takdim edilmiş 'bir kanundur. Divanı 
muhasebat teşkil edilmesi meselesi (Devletin sarfiya-
tındaki, bütçesindeki intizamı tetkik ve teftiş etmek 
ve binnetice Meclisin muvazzaf bulunduğu vazifeyi 
murakabe ve hakkiyle ifa etmek için elzem bir teş
kilattır. Binaenaleyh bir Divanı muhasebatın teşkil 
edilmesini biz de Hükümet namına kemali, şiddetle 
arzu ederiz. Yalnız bendeniz öyle 'görüyorum ki; 
Heyeti âlîyenize teklif edilen kanun lâyihası bu arzu
muzu vücude 'getirebilecek bir sekide değildir. Ma« 
lûmu âliniz, Divanı muhasebat, kanunu esasinin ve 
Dîvanı muhasebat kararnamesinin müstenit bulllundu-
ğu kavaide müsteniden (12) aza, fll) reis, (1) müddei 
umumi 'bir başkâtip ve lüzumu kadar mümeyyiz ve 
kâtiplerden İbarettir. Bu mümeyyizler Divanı muhase
bat kararnamesinde on 'gösterildiği halde nihayet bun
lar Heyeti mecmuasiyle 100,11'20 adedini tecavüz et
miş. Bununla beraber 'hepinizin malûm olduğu veçhile, 
maatteessüf lâzım gelen tedkik'atı hesabiye bu güne 
kadar icra edilememiştir. Heyeti âliyenize teklif edilen 
teklifi kanunide zait ve zaman hesaplarından maada 
aksamın ifa edilmesinden bahis buyuruluyor. Zat ve 
zaman 'hesaplarını istisna etmiş olsak bile alelûmum 
dcVairin irsal ve her üç ayda bir mahasebesini, Heyeti 
mJbusana bütçe hakkındaki lihtisasatını, mütalaatını 
rapor şeklinde arz etmek, nihayet malmemurlarının 
usulü muhasebata ait muhakemelerini diyet etmek gibi 
vazifeleri vafdır. 

IBendeniz öyle zannediyorum ki; bir reis, bir aza, 
iki kâtiple - Zat ve zaman hesabım bir tarafa bıraksak 
da - Bunların o vazifeyi ifası katiyen gayri kabildir. 
Buna Muhasebei Umumiye Kanunu ile bir de vize 
muamelesi ilave edilmiştir. Bilhassa diğer mua
melelerden, raporlardan, sal hesaplarından ve muha-
kemattan sarfı nazar etsek bile, vize muamelesini ifa 
edecek kısmın teşkil edilmesini biz daha ziyade kati
yetle arzu ederiz. Çünkü Vize muamelesini icra eden 
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kısım, Divanı muhasebatta, malûmu âliniz, bütçeyi 
sureti tatbik noktai nazarından Maliyenin icraatım ve 
muhtelif devairin, vekâletlerin icraatını ayrıca tetkik 
ve kontrol ve murakabe eden bir heyet demektir. Bi
naenaleyh bu bizde mevcut oldukça şüphesiz bende
niz daha ziyade müstefit olurum. Tanzim edip Heye
ti âl'iyenize takdim ettiğim bütçenin daha ziyade selâ
metle tatbik edilmesi için 'Vekâletler tarafından bu hu-
susda yine bütçeye tamamen tevfiki 'hareket edilmesi 
için bendeniz bunu bir muavin oüarak görürüm. Bina
enaleyh bendeniz bundan 'fevkalade memnunum. Hat
ta yalnız vize muamelatiyle iktifa etsek bile, 'böyle 
bir Divanı muhasebat bu vazifeyi yapamaz. Binaena
leyh cihadı adlide ile bendeniz bu lâyihai kanuniyeyi 
gayri tam görüyorum. Müsaade buyurursanız bunu 
encümene tekrar 'havale edelim. Encümende yeniden 
tetkik edelim ve bu ıtetkikatımız üzerine kabili icra 
bir surette bir Divanı muhasebat teşkiline muvaffak 
olabilirsek, onu derakap teşkil etmek üzere Heyeti 
âliyenize arz edelim. Hatta 'bendenize öyle geliyor ki; 
'bu; k'avanin ile muayyen olduğu cihetle, hatta Heyetli 
âıUyenizi tasdi etmeye lüzum olmaksızın da Divanı 
muhasebat teşkili mümkündür. Çünkü kavanini mev-
cudesi vardır. Fakat (En doğrusu bu sesleri.) Beye
fendiler şurada onu da arz etmek isterim ki, bizim 
teşkilatımız, bundan evvel, bu teklifte arz edildiği gi
bi muvakkat teşkilat değildir. Hamdi Bey biraderi. 
mizin teklifinde nazarı dikkatime çarptı bendeniz 
böyle zannetmiyarurn. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Muvakkat teş
kilât demedim efendim. 

MALÎYE VEKİLİ FERIÎD BEY (Devamla) — 
Okunan takririnizde efendim vekâletler vesairesi bun
lar muvakkat teşkilat deniliyor. Bu katiyyen muvak
kat teşkilat değildir. Daimi teşkilattır. Devleti âlüyye-
yi osmaniyenin bu günkü Meclisten maada bir Millet 
Meclisli olmaidlığı gi'bi 'burada mevcut vekâletlerden 
maada da ayrıca bir idaresi yok. Bizim kanaatimiz 
'böyle. Fakat maalesef bu teşkilatı idariyenin istilzam 
ettiği şeyleri biz derakap tatbik edememekde, memu
rin fıkdanından dolayı, muztar bulunmaktayız. Bina
en aleyh bakınız en mühim bir mesele de Heyeti tefti-
şiye meselesidir. Maliyeden dan Heyeti Teftişiye 
teşkil, edecek zeVat bulunamamıştır. Binaenaleyh 
teşkil edilememiştir. Divanı muhasebatın bu surette 
teehhürü de aynı esasa müstenittir. Topu, topu bütün 
Vilâyetlerimizin içinde, vazifeye vazıyed ettiğüm za
man, ancak üç Dîvanı muhasebat mümeyyizi gördüm. 
Onları da bütçemizin tanzim edilmesi için muhasebatı 

umumiye dairesine celbettim. Orada, da muhasebatı 
umumiye bütçesinin tanzimi ile iştigali ediyorlar. Bina
enaleyh ebemmi mühime takdim suretiyle çalıştığımız 
bu devirde, eğer teşkilatı biz yapmamış îs'ek, o teşki
latı görmediğimizden, yahut yapılmaması lüzumundan 
değil, bilakis elimizde mevcut vesaitin henüz peyder
pey inkişaf etmiş olmasındandır.. 

İSMET BEY {Çorum) — Nazır Beyefendinin be
yanatına tamamen iştirak ediyorum. Çünkü ben de 
kanunun natamam olduğundan bahsedeceğim. Bir de 
kanunda Meclisi âliden aza intihabı meselesi var
dır. 'Bu cihet taaruz ediyor. Bu cihetleri nazarı dikkate 
alsınlar. Eğer hakikaten Divanı muhasebat teşkilatına 
lüzum varsa, esbabı mucibesiyle beraber, mükemmel 
bir lâyiha yapsınlar, yoksa böyle nakıs yapmasınlar. 

Yani böyle nakıs Lâyihaları yapmasınlar. 
MAZBATA MUHARRIÎR't FUAT BEY (Çorum) 

— Şimdi efendim Divanı muhasebat teşkiline eşeddü 
lüzum vardır. Bunu Maliye Vekili Beyefendi Haz
retleri de tasdik buyurdular. Bendenizin izahatım! lâ
yihai kanuniyenin heyeti umumiyesine müteallik i'di. 
Maddelere taallûk eden tafsilatı ahların hini müza
keresine tâlİk etmiştim. Maliye Vekili Beyefendi lâyi
hâ  kanuniyenin Divanı muhaselbalt teşkili maksadını 
lâyikiyle temin edemeyeceğinden bahîs buyurdular. 

Biz masarifi taklil etmek maksadına matuf ola
rak bu tarzda bir şey yaptık. Filvaki biz de bunun ta
mam i yle kii'fayesine... 

ABDÜL'KADİR KEMAL'İ 'BEY (Kastamonu) 
— Şirket ^Gürültüler.) 

FUAT BİEY (Çorum) — Efendim, sözümü kes
meyiniz. İstihza da buyurmayınız. Şirket ne demek
tir? Şirket mesaili olamaz. Mevzubahis olan Divanı 
muhasebat teşkili meselesidir. 

AİBDÜLKADÎR KEMALİ BEY '(Kastamonu) — 
Fazla söz söylemeye lüzum yoktur. Başka tarafa söz 
söylüyorum. Size ait değildir. 

REİS — Muhavereyi kesiniz. 
FUAT BEY (Devamla) — Kani değiliz. Onun için 

Dîvana taallûk eden vazifeden bir kısmını hazfetmeyi 
tercih etmiştik. Mademki bunun teşkiline lüzumu ka
ti vardır ve Heyeti âliyeniz de bunun tevsian teşkiline 
taraftar olduğunu ihsas ediyor, o halde tekrar encü
mene havale edilir. Maliye Vekili Beyefendi de ha
zır olurlar. İyi bir kanun, İyi bir lâyihai kanuniye ya
par ve takdim ederiz. 

İSMET BEY (Çorum) — Divanı muhasebat ka
nunu mülga değildir. Yalnız yapılacak şey 'bir tadil-
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ÎKINÜİ CELSE 

Açılma Saati : 445 Badezzevtat 

REfS : feıcü Reis VeMSi Hasan Fehmi Bey 

KÂTİP : IMdhittiıı Beha Bey (Bursa) 

RJBİ'S — Celse Kuşat edildi. 

4. — TAKRİRLER 

ye Encümenlerine tevdiini kabul edenler el kaldırsın 
(Eller kalkar.) Tevdii ka'bul edildi efendim. 

MAUİYE VEKİLİ FERİT BEY — Reis Beyefen-
di, bilmünasebe, Kavanini Maliye Encümeni inikat et
memiştir. İstirham ediyorum. Bunun sürati inikadını 
temin buyurunuz. 

REİS — On dakika celseyi tatil ediyorum. 

Ü CELSE 

: 445 Bad«zzevai 

feOdSi Hasan Fehmi Bey 

n Beha Bey ((Bursa) 

KRİRLER 

den ibaret olacaktır. Yoksa bir şekli cedit bunu He
yet Vekile teklif ederek, Kavanini Maliye ve Muvaze
neli Malîye Encümenlerinin tetkik etmesi lâzım gelir. 
Yok eğer mevcut olan şekli tadil edecekler ise o va
kit anlarım. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin 'bu tek
lifi Kanunisinin Ka'vanini Maliye ve Muvazenei Mali-

/. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, kapanmış 
olan Erzincan bakteriyolojihanesinin tekrar açılması 
temennisine dair takriri. 

Büyük M'illelt Meclisi Riyaseti Cel'ilesine 

'Hissedilen ihtiyaç üzerine 'bundan on sene evvel 
binlerce lira sarfiyle Erzincan'da pek mükemmel [bir 
serom darıilîstihzarı] inşa kılınmış serom istihsali ve 
her tarafa irsali suretiyle vilâyatı mütecavirenin ihti
yacı defolunmakta 'bulunmuştu. Ahiren istila dolayı
sıyla 'bunun memur 've malzemesi Niğdeye kaldırıl
mış. Erzincan istihlâs edileli dört seneye karip oldu
ğu ve [bakteriyolojihane] tâbir olunan hu bina mev
cut bulunduğu halde henüz memurları vesairesıi Er
zincana iade edilmemiş olduğundan ve Erzincan gibi 
vasati bir mahalde bu müessesenin küşadına ne dere
ceye kadar ihtiyaç olduğu cümlece takdir buyurula-
cağından memurini sairenin 'biran eVvel Erzincana 

6. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, meşgul mahal
lerden gelen ve muhasebei hususiyeden maaş alanlara 
umumi bütçeden muavenet icrasına dair t&klifi kanu
nisi ve Lâyiha ve Muvazenei 'Maliye Encümenleri 
mazbatası (2/55) (1) 

(1) Teklifi kanuni bu cildin 98 nci ve Lâyiha En
cümeni mazbatası 369 ncu sayfalarındadır. 

izam ve iadesiyle kış hulul etmezden evvel bu mües
sesenin kuşat ve serom istihsali eshalbınm istikmaline 
müsaade buyurulmasını teklif ederim. 

Erzincan 
Tevfik 

REİS — Efendim celse açıldı. Çmğrak davet için
dir. Rica ederim. Celse açıldı, hâlâ ayak üzerinde go--
rüçüyorsunıız. Böyle olmaz ki! efendim müsaade bu
yurursanız bunu İktisat Vekâletine havale edelim de... 
(Sıhhiye Vekâletine sesleri.) 

'BİR MEBUS — Orası sıhhiyeye ta'bi değildir, İk
tisat Vekâletine tabidir. 

REİS — Efendim, İktisat Vekâletine tâbidir. İk
tisat Vekâletine havale edelim de alacağımız cevaba 
göre müzakere ederiz. İktisat Vekâletine tevdiini ka
bul edenler el kaldırsınlar. İktisat Vekâletine gönde
rilmesi kabul edilmiştir. 

7. — MAZBATALAR (De*am) LTALAR (Efevam) 

Büyük Mllet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Memaliki meşguleden gelen ve varidatı hususiyeden 
maaş alan memurin ve muallimin maaşatının emvali 
umumiyeden itası lüzumuna dair Canik Mebusu Ham
di Beyin takriri üzerine Lâyiha 'Encümeninden tan
zim olunan mazbata ve İstida Encümeninden mevdu 
arzuhal Muvazenei Maliye Encümeninde mütalaa 
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olundu. Memurin ve muallimin mumaileyhimin za
ruret ve perişaniyetten muhafazaları için maaşlarının 
dahi kanunu mahsusuna, tevfikan 'bütçenin idarei hu-
su'siyeye muavenet faslından tesviyesinden başka çare 
olmayacağından varidat müsait offlduğu takdirde ica
bının İfası hususunun Maliye Vekâletine tebliği lü
zumunun Heyeti Umumİyeye arzı tezekkür kılındii. 

16 Ağustos 133Ö 
'Reis !M. 'M. 

Çofurri Çorum 
FerM Fuat 

RIEİS — Efendim, 'burada muhtacı müzakere bir 
şey var. 

RfiFİK ŞEVKET BEY i(|Saruhan) — Efendim, 
varidat müsait olduğu takdirde demek, Maliye Veki
line, varidat yoktu demektir. Mutlaka vermesi için 
emredelim, versin. 

FERİT ©EY (Çorum) — Efendim, Malûmu âli-
nizdir k'i muhasdbei hususiye masarlilfi mahalleri va
ridatı hususiyesinden tesviye edilir ve bu kifayet et
mezse, Maliye nezaretinin salâhiyeti dahilinde olmak 
üzere, mu'vazenei umumiyede muaivenet faslı dliye bir 
fasıl konulur. Ve buradan noksan olan vilâyetlere 
icabeden miktarı tertip etmek ve tediye etmek Ma
lîye nezaretinin salâhiyeti dahilindedir. Eğer parası 
yoksa Maliye Vekiline, mutlaka para bulup verecek
sin demek doğru değildir. Varidatı müsait ise evvebeev-
vel verilmesi lâzımdır diyoruz. Zaten kendi salâhiye-
tindedir: Bütçede vardır. Onun için ayrıca 'bunun Mec
lisi âlinizde münakaşa edilecek bir mesele olmadığına 
encümen kanidir. 

REFİK ŞEVKET 'BEY (Saruhan) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeni Maliye Vekiline ders 
veremez .Talbi'i muavenet faslı varsa verecektir. Bundan 
talbii bir şey yoktur. 'Binaenaleyh Meclisin şanına dü
şen mesele, aç kalan muallimlere yardım etmektir. 
Mademki muhase'bei hususiyenin parası kifayet etmi
yor, Hazinei Umumiye muavenet faslından versin di
yelim. '(Doğru sadaiarı.) 

BİR MEBUS BEY — Yalnız muavenet faslı de
ğil efendim. Hazine! umumiyenin... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
mesele işgal altında bulunan vilâyetlerimizin idarei 
hususiyesine aittir. 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Hayır umumidir, 
hepsine aittir. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT 'BEY — Umumi de
ğil. 

BÎR MEBUS BEY — Üç seneden »beri mıaaş al
mayan muallimler vardır. 

'MALİYE VEKİLİ FERİT BEY ^Devamla) — 
Efendim, mesele umumi değil rica ederim, teklifi na
zarı dikkate alınız, mesele umumi değildir ve umumi 
olmak üzere geçende arz etmiş idim, Umumi olmak 
üzere idarei hususiye varidat ve majsarifaltını ilga et
mek ihtimali yoktur. Efendiler, hepimiz diyoruz ki 
ahalîyi memnun eddblecek, ahaliyi 'Hükümete teşrik 
edebilecek idare yapalım. Böyle mi ©fendim? Peki 
böyle ise nasıl olur da idarei husUsiyenin hususiyetini, 
faaliyetini fek ve tahdit ederek 'bütün memurini mer
kezden İdare etmek istiyorsunuz? 

•BÎR MEBUS BEY — Muallimlere para, vermek 
hususi idareyi lâğvetmek demek değildir ki... 

MALİYE VEKİLİ FERİT iBEY '(DevamNa) _ 
Heyeti mecmuasını doğrudan doğruya merkez 'bütçesi
ne yani merkeziyet usulüne raptetmek doğru bir mes
lek değildir. Eğer onların paraları yoksa, onların pa
ralarının verilmesi lâzımgelir. 'Bakınız efendiler, bu; 
Heyeti Vekilede de müzakere edilmiştir. Bu mesele 
Heyeti Vekilenin müzakeratı neticesinde, idarei hu--
süsiyelerin, idarei umumiyeden mıatlübatı olan mikta
rın mevcut mebaiiğe 'göre derakap tediye edilmesi 
için Maliye Vekâletinden bütün livalara emredilmiş
tir. Binaenaleyh idarei hususiyeler idarei umumiye
den olan matlu'batını eğer almıyorsa o vilâyetin veya
hut o 'livanın varidatı umumiyesinin kifayet etme-
mesindîendir. Kifayet etmediği takdirde katiyyen veril
mesi emredilmiştir. Bu gün diğerine tercihan almak 
salahiyetimi haizdirler. Yapılacak şeyler yallnız bundan 
ibarettir. Bunun haricinde yapılacak mesele, livaların 
ne 'gibi bir bütçeleri olacağını, kendilerinin ne kadar 
varidatı olacağını, ne kadar azim salahiyeti, kudretle
ri olacağı meselesini tanzim etmektir. Bizim şimdi 
bunları tanzim etmekliğimiz lazımgelirken, tutup da 
teşkilatını ilga ederek, Maarif muallimlerini, belki di
ğer muallimleri umumi bütçeye yükletmek doğru de
ğildir. Zaten mesele, umum vilâyetlerimizde bulunan 
idarei hususiye meselesi değildir. Bu mesele, Heyeti 
âliyenize şimdi takdim edien bu teklifi kanuni, maa-
teessüf düşmanın tahtı işgaline geçmiş olan vilâyetle
re ait idarei hususiye muallimleri maaşatı meselesidir. 
Maalesef bunların mahalli müracaatları yok. Binaena
leyh bunlara para vermek için buyuruyorlar ki; idarei 
'hususiyelere ait muavenet faslından, muvazenei umu
miyede mevcut bulunan her hangi bir miktara baliğ 
•tahsisattan 'bir miktarı verilebilir. Evet verilebilir. Ve-
rjfebilmek için yalnız Maliyenin bu hususta 'bir karar 
vermesi kâfi değildir. Çünkü İhtimal ki hu kararı, 
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'biz alelıtlak kendimizde !bu salâhiyeti görür ve belki 
bunu vermeye razı olurum. Halbuki muvakkat bütçe 
kanunu olmak üzere takdim ettiğimiz kanuna encüme
ni âliniz bir madde ilâve etmişler. Encümenin ilâve 
ettiği dördüncü maddede; elyevm işgal altında bulu
nan vilâyet masarifi umumiyesinden, vilâyatı saire 
masari'fatı umumiyesine naklen sanfiyalt icra edilmeye' 
çektir deniyor. Şimdi o tarzda bir madde ki bu işgal 
edilmiş 'bulunan vilâyetlere ait sarfiyat başka yerlerde 
yapamayacak. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ R E M FE
RİT BEY (Çorum) — O demek değil efendim. Diyo
ruz ki; işgal] altında 'bulunan viflâyata ait 'bütçede mev
cut masarifat vardır. Bu gün o imal edilemiyor diye 
ondan 'husule gelen münhalâtı, tasarruf atı, başka bir 
salâhiyetin teşkilâtına, masarifine karşı tutamayacak
tır, diyoruz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Doğrudur 
efendim. 'Bendeniz de ayni suretle anlıyorum. Fakat 
diyor r-m ki : Mademki idarei umumiye memurların
dan bazılarının oradan olmak dolayısiyle, geri gelmiş 
olması dolayısıyla, bütün masarifi yapamayacaktır, de
ğil mi efendim? O 'halde oradan idarei hususilerine 
muavenet nasıl kabil olur? İdarei umumiiyesindbkini 
böyle takyit ederseniz -ki doğrudan doğruya Heyeti 
âliyenize merbut memurinin mesailidir- 'bunu böyle 
kayıt ve bendederseniz o halde doğrudan doğruya vi-
Tâyat ve eîviye meealisi umumiyesine ait bulunan me
murine ait masarifatı maliye kendiliğinden nasıl ya
pabilir? 

TAHSİN BOY (Aydın) — İBbrçlarına mahsuben 
versin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT (BEY — Borçlarına 
mahsuben verebilmek için 'bize mezuniyet verilmek lâ
zımdır. Eğer bunun verilmesini arzu ediyorsanız encü
mene havale buyurursunuz, encümen de maddei ka
nuniye yapar, 'biz de veririz. 'Böyle olmaz, maddei ka-
nuniyesiz olmaz, o, içtihat olur. 

ALÎ ULVİ BEY (Burdur) — Maddei kanuniye 
yapalım. 

REİS — Efendim, daha beş zait söz almış. Mev
zuu müzakere olan lâyiha hususiyeti muhtevidir. Eğer 
muallimlerin, varidatı hususiyeden maaş alan mual
limlerin maaş meselesini halletmek üzere müzakere 
aÇmak arzu ederseniz bu 'başka bir mesele. (Arzu ede
riz sodaları.) 

REFİK ŞEVKET BEY ((Saruhan) — Efendim, 
umum muallimlerin maaşatının hu müzakerede hır 
neticeye raptını teklif ediyoruz. 

HAMDULLAH SUPHİ (BEY (Antalya) —• Reis 
Beyefendi! Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki : 
İstila altına giren yerlerdeki muallimler mercilerini 
kaybetmişlerdir. Diğer muallimlerden dokuz, on ay 
maaş almayanlar var. Bunların mercileri var mıdır? 
Demek bütün memleket bu noktai nazardan istila; al
tındadır. 

REİS — O halde efendim, madldeyi Muvazenel 
Maliye Encümenine havale edelim, bütün muallimlerin 
maaşına şamil olmak üzere... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Müsaade bu
yurun. Öyle demiyorum. Efendim, 'bilûmum mualli
min ve idarei hususîye meselesini 'böyle yajlinız Maliye
ye ait bir kanunla halledemezsiniz. Bu, idarei husu
siye meselesidir. Eğer mek'âtibi iptidaiyeyi de halkın 
elinden alacaksanız, eğer mekâtibi îptidaiyeyi alelıt
lak merkezden idare olunmak 'üzere Maarif Vekiilinin 
emrine verecek olursanız, onu kabul ve tasvip edebilir
siniz. Onu kabul etmediğiniz takdirde, ahaliye kendi 
hakkını vermek, kendi mektebini istediği kadar açmak, 
•istediği kadar kapamak, istediği kadar muallime maaş 
vermek salâhiyetini nezetmiyorsanız, hu tarzda bir 
•teklif kabul edemezsiniz. Efendiler, yapılacak şey; ida
rei hususiye teşkilatımız nakıs ise onu itmam etmek, 
İdarei hususiye kanununun salâhiyeti mahdut ise, 
onu tdvsi etmektir, idarei hususiyeyi ilga etmek der 
mek değildir. Halk Hükümeti başka türlü olmaz. 

REİS — Efendim, eğer müzakereye girecek isek 
söz, Vasfi iBey, Müfit Efendi, Refik Şevket Beyindir. 
Fakat bendeniz görüyorum ki; maatteessüf, işgal edi
len memleketlerden gelip burada 'bulunan »bir kaç me
mura şimdilik verilecek 'bir maaş meselesi mevzubahis 
oluyor. Bunu Heyeti Celleniz 'bir karara iktiran ettir
dikten sonra, 'bütün muallimlerin maaş meselesinin 
haMi için ruznameye vazetmesi, yine kendi salâh'iyetin-
dedir. Yoksa, eğer 'bunu onun halline talik e'tmîş olur
sanız muallimleri mağdur etmiş olursunuz. Binaenaleyh 
Heyeti Celileniz bilir. 

BASRÎ BEY '(Karesi) — Bunlar aç kalıyor Reis 
Beyefendi! aç kalıyor. 

REİS — Efendim, arz ettiğim izahata göre mesele 
iki şekildedir : Bu teklifi reye vazedip diğerini ruz
nameye almak, 'bir de her ikisini birlikte müzakere 
etmektir. 

!(Her ikisini de bîrîikte sesîteri)* 
REİS — O halde Muvazenei Maliye Encümeni

nin teklifini reye vazediyorum. 
İSMET iBEY — Encümenine gidip tetkik edil

mek üzere. 
REl'S — Ayrı ayrı reye koyuyorum. 
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l(Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim mazbatayı kabul edenler elle
rini kaldıırsın. 

ıREFÎK ŞEVİKET BEY (Saruhan) — «Varidat 
müsait olduğu vakit» cümlesi kaldırılmak şartile isti
yoruz. 

'R'BİIS — Tadil teklifi verirsiniz! 
ıJSMiET BEY (Çorum) — Rica ederim. Bu mese

lede yanılmuyalırm. Eğer bir madde ile verilmesini 
temin edecek olursak bu, süratle olur. Bunu göndere
lim; MuVaizenei maliye encümeni bir kanun tedvin 
etsin desin ki; vilâyatı meşgule idarei hususiye memur
larının, yahut muallimlerin maaşatı Muvazenei umumi-
yeden verilecektir, verilmesine karar verilmiştir, den
sin, iş biter. Binaenaleyh Muvazenei Maliye En
cümenine havelesimi teklif ederim. 

REÎS — Bu lâyihanın bir maddei kanuniye şek
linde Heyeti Umumiyeye tevdiini kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim, 

(Müstaceliyet sesleri). 
REİS — Bu gün umum muallimlerin maaşatma 

ait mesaili.. 
iliSMET BEY (Çorum) — Buna ait söz söyiiye-

ceğim. 
,REİS — Efendim Heyeti Celilen'izin izhar ettiği 

arzuya göre.. 

İSMET BEY (Çorum) — İşte o arzu hakkımıda söz 
söylemek hakkımdır. Umum idarei hususiye memur
larının muvazenei umumiyeden maaş almaları mese
lesini, Maliye Vekili Beyefendi Hz. idarei hususiye 
meselesi olarak, gayet mühim bir meseledir dediler. 
Binaenaleyh idarei hususiye meselesi halledilmeden, 
ruznameye koyarak, memurların maaşatı meselesi 
hail edilemez. Bu, onun teferruatındandır. Eğer idarei 
hususiye bu gün kendi memurlarını idare edecek ka
dar varidata malik değilse; onun menabii ve varidatı
nı tevsi etmek, vezaifi tezyit etmek lâzım gelir. Bu 
esaslar yapıldıktan sonra maaşatı saire mevzubahs 
olabilir. Çünkü idarei hususiyei mahalliye, bir umumi 
kanun ile teyit edilmiştir. Umumi kanun, esaslı bir 
surette teyit edilmek lâzıım gelir, mevzubahs müzake
re olamaz. 

dir ki bu, başlı başına, idarei hususiyei vilâyet ka
nununun tadiline ve idarei hususiyei vilâyat hazinele
rine ait olan varidatın vakit ve zamanile idarei hu
susiye emrine, ziraat bankalarına tevdi etmiyen ve 
defterdarlara ve muhasebecilere, bu gibi vazife
lerini suiistimal edenlere karşı şiddetli kanun vazma 
mütevakkıftır. Bu, ayrıca bir meseledir. İdarei husu
siye kanununun tadiline vabestedir. Vilâyatı meşgu-
leden gelen muallimlerin maaşı - ki bunun hakkmdia 
da başika bir mazbata vardır - (O bitti sadaları). Bu 
idarei umumiye! maliye meselesinde, iane suretimde ve
rilmek meselesi ki buna fevkalâde ihtiyaç yoktur. Üç 
yüz otuz üç senesinde yalnız tzmir vilâyetinin idarei 
hususiye varidatından yüz on bin lira Hazinei umumi
yeye geçirilmiş ve bu para idarei hususiyeye verilme
miştir. Başlıca tzmir vilâyetinin en çok liva Ve kaza
ları - ki bu gün tahtı işgaldedir - onların idarei hu
susiye memurları gayri meşgul vilâyete gelmiştir ki 
en ziyade onların matluplarını nazarı dikkate almak 
lazım gelir. Şimdi Hazinei Umumiye bir çok memur
lara vakit ve zamanile, yani Hazinei Umumiyeden 
alanlara maaşlarını vermekte olduğu halde ve yalnız 
tzmir vilâyeti bir senede idarei hususiyeye yüz on bin 
lira borçlu olduğu halde, şimdi bunun şayet varidatı 
ve ahvali hazırası müsait olduğu halde verilmesi kay-
dile (gürültüler) (o bitti sadaları) binaenaleyh idarei 
hususiye kanununun alelacele tadil lüzumunu bende
niz teklif ederim. 

MEHMET Ş/ÜKlRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, maaş alamayan muallimlere para verme
mek esbabı, bir defa muhakkaktır ki; idarei hususiye 
kanununun her hailde ademi kifayetinden tevellüt edi
yor değil, idarei hususiyenin; Maliye nezaretinde, mal 
sandıklarında bir çok alacakları vardır. Aşardan olan 
hisseleri, maarif hisseleri gibi paralar doğrudan doğ
ruya mal sandığına yatıyor. Mal sandığına yatması 
Mbarile mal memurları evvelemirde memurin maa-
şatını ve saireyi tesviye ediyor veyahut Maliye neza-
zaretine yahut merkeze gönderiyor ve muallimlerin 
parasını tahsisatını veremiyor. Bir de evvelce Maliye 
nezaretinin bir emri vardı; aşardan olan maarif his
sesinin, idarei hususiye hissesinin Düyunu umumiyeye 
yatmasına emir vermişti. 

RİFAT BEY (Tokat) — Haih noktayi buldun. 
MEHİMET ŞÜKIR'Ü BEY (Devamla) — Biz bu 

parayı merkezden göndereceğiz denilmişti. Halbuki 
merkezden de gönderilmemiştir. Her tarafta idarei 
hususiyelerin Maliye nezaretlimde 'külliyetli miktarda 
alacağı vardır. Bu alacakları verirse muallimler kat 

ALÎ ULVİ BEY (Burdur) — Nasıl olur canım? 
RİFAT BEY (Tokat) — Nasıl olur: nereden ve

recek? 
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bir vilâyatı 

meşıguleden gelen muallimlerin maaş meselesi, bir de 
umum muallimlerin maaşatını temin etmek meselesi- I 
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kat maaşlarını alacaklardır. Hiç matlıubatları kalmaz. 
Bunu temin etmek lâzımdır. Bu temin edildikten son
ra idarei hususiye meselesi, kifayet, ademi kifayet 
meselesi başkaca bir meseledir. Hakikaten kâfi değil
dir, tabii teşekkül eden halk zümıresi, halkın ihtiyaca-
tmı nazarı dikkate alarak, halka doğru gidecektir ve 
lâzım gelen programları yapacaktır, o başka bir mese
ledir. Bu gün muallimlerin maaşatını tesviye edeme
mek meselesi; Maliye nezaretindeki alacaklarını ala
mamaktan dolayıdır. Biz bu kanunla Maliye nezaretin
de olan alacaklarını temin edecek olursak muallim
ler maaş almış olacaklardır. (Bravo sadaları) 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Söz istiyorum, müsaade buyurur musunuz? Efendim 
Şükrü Beyefendi bazı hususattan bahis buyurdular. 
Şunu arzetmek isterim ki sabıkta yapılmış bir takım 
sui idarelerin bu gün mesulü bendeniz değilim. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Biz, mesul zatı âliniz demedik. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BOY (Devamla) — 
Sonra buyuruyorlar ki1: Düyunu Umumiyeye ait olan 
kısımlar merkezden verileceği suretile bir emir veril
miştir. Filhakika vaktile böyle bir şey yapılmıştır. 
Vaktile Fransızlardan son istikraz aktedildiği zaman, 
O istikrazata karşılık olmak üzere Düyunu Umumiye-
lere tevdi edilmiş olan bazı aşar varidatı dblayısile, 
onların küsuratı munzammaları da Düyunu umumi-
yelere tevdi edilmiştir ve o zaman Maliye nezareti za
manında yapılmış bir hatadır, bir yanlışlıktır. Bunu 
tadil etmek üzere Hazine o zaman bir karar ittihaz 
etmiş; bu, Pafİste aktedilen istikrazat esnasında düşü
nülmeden yapılmış bir harekettir. Bunu tadil etmek 
üzere Hazinei Maliye demiştir ki: Bu sene tahakkuk 
eden âşâr küsuratı munzammasına 'ait idarei hususiye 
hisseleri ne kadara kadar tahakkuk etmiş ise miktarı 
ertesi sene Hazinei maliye tarafından tediye edilir. 
Yani bu sene tahakkuk eden, gelecek sene tahakkuk 
eden, o bir sene tediye edilmek üzere bir usule rap
tedilmiş, mesele bundan ibarettir. Filhakika Hazine
nin ihtiyacatı azimesi icabatı olmak üzere harp esna
sında cibayet edilen bir takım paralar ihtiyacatı as
keriye ve saireye sarîed'ilmiş, İdarei hususiyelere ve
rilmiştir. İşte bu paralar ait bulunan miktarın, diğer 
tediyata tercihan mümkün olabilecek gayret ve him
metle, İdarei hususiye veznelerine verilmesini ben
deniz emrettim. Yapabileceğimiz; yani Hazinei Mali
ye itibarile bugün yapabileceğimiz şey, bundan ibaret
tir. Fakat şunu da Heyeti aliyenize arzetmek isterim 
ki; Eğer bir vilâyet maaşatını daha vermeden, kendi 
ihtiyacatı umumiyesini istifa etmeden evvel, eğer ci-
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heti askeriyeye sarfiyat icabederse bendeniz, o parayı 
hiç düşünmeden, vilayetten alıp ciheti askeriyeye sarf-
etmekte tereddüt etmem. Binaenaleyh idarei umumiye 
memurlarının içerisinde bu gün beş aydır, altı aydır, 
hatta bazı mahallerde, maalesef bazı vilâyetlerde, se
kiz aydır maaş almamış memurlar vardır. Binaena
leyh (Gürültüler) müsaade buyurunuz. Binaenaleyh 
İdarei hususiye meselesi nasıl mühim ise, bence İda
rei umumiye meselesi de mühimdir, hatta ondan da
ha mühimdir. Çünkü efendiler; bendeniz İdarei umu-
miyenin hazinedarıyım. İdarei hususiyenin değil. Bun
lar yapılamamışsa, îdarei hususiyelerin matlubatı te
diye edilememişse bu, ancak elan, daha Hazinei mali
yenin bütün masarif atımıza tekabül edecek menabii 
varidata malik olmamasındandır. Bütün ga.yret ve 
faaliyet, görüyorsunuz, Heyeti aliyyenizi daima taciz 
ve tasdi ediyorum. Bunu doldurmak, bu eksikleri 
kapatmak üzere kanunlarımızda bir takım tadilât ic
ra edilmesini istirham etmekten ibaret kalıyor. İşte 
bunları ne zaman ikmal eder, ne zaman ihtiyacatımı-
zı ikmal edersek, ancak 6 zaman idarei hususiyeye 
olan borcumuz da verilebilir, borcumuz yalnız İdarei 
hususiyelere değil, bunu bilirsiniz, tafsil etmeğe hiç 
lüzum görmüyorum, ihtiyacatımız gayet azimdir, ke
sirdir, mübremdir. îdarei hususiye mesaili de ancak 
olsuretle hal olunabilir. Eğer bana derseniz; İdarei 
hususiyelerin parasını ahyorsunuzda vermiyorsunuz, 
o halde rica ederim, bizden tahsildarlığı ahnız, îdarei 
hususiyeler tahsil etsinler. İsterseniz ben bunu maal
memnuniye kabul ederim. Fakat siz bunu yapabilir-
misiniz? yapamazsınız zannederim. 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Siz yapımız. 
MALİYE V. B. (Devamla) — Biz yapıyoruz. 

Fa'kat ihtiyacatı umumiye içinde işte böyle bir takım 
noksana tesadüf ediyoruz. Demek ki efendiler; tekrar 
tekrar arzediyorum; başınızı ağırttım, mesele İdarei 
hususiyelerin ıslahı meselesi midir rica ederim? 

Dahiliye Encümeninizi bu husustan dolayı vazi-
fedar yapınız, Dahiliye Vekâletini bu husustan dola
yı takip ediniz. Deyiniz ki; İdarei hususiye meselesi 
bir meselei mühimmedir, bu meselei mühimmeyi ıslah 
için çareler bulunuz. Mesele buradadır. Dahiliye En
cümenine rica edelim; Dahiliye Encümeni lâzımgelen 
ıslahatı kanuniyeyi yapsın ve heyeti aliyyeniz bu me
seleyi halletsin, başka türlü olmaz efendim. 

ıBASIRÎ BEY ^Karesi) — Müzakere edilen mesele, 
malûmuâlileri iki safhayı ihtiva ediyor; birinci safha
sının muvazenei maliye encümenine tevdiine karar 
verildi. Bendeniz yalnız bu safhanın müstacelen mü-
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zakeresiçün bir taikrir verdim. Bunun kabulünü rica 
ederim. 

RİEÎİS — Basri B. o mesele kapanmıştır. Müstace
liyet hakkındaki takririniz ve tadilnameniz Encü
menden geldiği zaman mevzübalhs olur. Çünkü diğer 
maddeye geçtik. 

IBASRI BlEY (Devamla) — Fakat efendim, Müs
taceliyetle müzakeresine karar verilmezse, İhtimal ki 
encümenden üç ayda çıkmaz, netekim meselâ beledi
ye kanununa taallûk eden bir teklifi kanunıimiz var 
ki maalesef dört ayı tecavüz ettiği halde çıkmamış
tır. Kof kar im bu da Öyle olacaktır. 

REİS — Esasa dair söz söyleyiniz. Şimdi mevzuu 
müzakere olan; umum muallimlerin maaşatıım ait 
mesail için sözünüzü söyleyiniz. Müstaceliyet hakkın
daki teklifiniz ve tadilnameriiz mahfuzdur. Madde 
Encümeninden geldiği zaman ilik evvel onu şey ede
rim. 

©ASRİ BEY (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Encümeninin yalnız burada nazarı dikkatini celbtide-
rim ki; memaliki meşgule muallimini actur, perişan
dır. Yalnız bunu söylemek İsterim (hepsi açtır sada-
ları). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu me
selenin müzakeresinde epice münakaşe edildi. Halbu
ki muallimimin maaşati meselesi; la idarei hususiye-
den maaş alan mualliminin maaşati veya. İdarei umu-
mİyeden maaş alan mualliminin maaşati diye ikiye ay
rılır. Eğer muallimin. İdarei umumiyeden maaş alı
yorsa, İdarei hususiyeden bahsetmeğe lüzum kalmaz, 
hepsidir demektir. Fakat bu muallimine maaş ver
mek meselesi, ki bunu esasen Meclisi âli, ötedenberi 
bunların maaşınım verilmesini talep etmiş bir mese
le olduğu için bunların maaşlarının verilmesini daimi 
surette nazarı ehemmiyete alıyor. İdarei hususiyedenı 
maaş alan mualliminin maaşati meselesine gelince; 
memaliki meşgule muallimimi aceba hangi bütçeden 
maaş almak icabeder? Bunu düşünmek lâzımgelir. 
Bulunduğu memleketin istilâ altında bulunmasına bi
naen kendi bütçesi yok. gelmiş meselâ Ankarada otu
ruyor. Ankara İdarei hususiyesi, bütçesi var. Fakat 
bunları da Ankara İdarei hususiyesi bütçesine malet-
mek için tabii o vilâyetim varidatını buraya getirmek 
lâzımdır ki onun da imkânı yok. Burada tanzim edi
len bütçe ise buradaki mualliminin ihtiyaca nisbetin-
de kabul edilmiş olduğundan, bunun haricide ise za
ten para vermidk imkânı yok. Seferberlik esnasında 
böyle vukubulduğu için bu hususta bir emir gelmişti: 
Bu gibileri doğrudan doğruya bulundukları mahalli 

Muhasebei hususiyesine ithal eder ve o muhasebenin 
varidatı gayri müsait ise o zaman Muvazenei umumi
ye o mahallin muvazenei hususiyesine para vermek 
meselesi vardır. 

(Umuma dair söyleyiniz sesleri). 
ALÎ ULVİ BEY (Burdur) — Umum muallimine 

dair söylüyor. 
MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Söyliyeceğim 

efendim. Umuma ait söylemezsem o zaman1 ihtar bu
yurun. Bendenizin dediğim mesele; İdarei hususiyenin 
varidatı yoksa, burada maletımek istediğimiz mualli
me maaş verebilmek için Muvazenei umumiye o büt
çeye muavenet etemeğe mecburdur. İdarei vilâyat 
kanununun maddei mahsusası vardır ki: Şayet bir 
mahallin varidatı müsait olmazsa İdarei umumiye 
oraya muavenet eder. (O kabul edildi sesleri) peki 
söyliyeceğim. Şimdi bu mesele hakkımda, yani mual
liminin maaşatını vermek için maliyenin İdarei hu
susiye matlubatınm tediyesine dair bir kanun yapma
ğa lüzum yok, esasen o borcudur, eğer bütçesi mü
sait değilse; müsait olmadığından dolayı, Muvazenei 
umumiye muavenet etsin diyeceksin, bu da esasen bir 
kanunla teyit edilmiştir. Bu teeyyüdü karar altına 
alın, tebliğ edin. Muvazenei hususiye muallimlerinin 
maaş verdiği gibi muvazenei umumiye muallimlerine 
de maaş verir. Bunun içlin ayrıca bir maddei kanuniye 
yapmağa lüzum yoktur diyorum., 

İRlEtlS — Söz alam daha bir kaç arkadaşımız var. 
Yalnız bir teklif var, onu okuyacağız. (El'âziz Mebusu 
Hüseyin Beyin teklifi okundu): 

Riyaseti Celileye 
Varidatı hususiyeden maaş alan muallimin ve 

memurinin cümlesi vilâyatı meşgule muallimin ve 
memurini gibi perişan bir halde bulunduklarından bun
ların cümlesinin maaşlarının Muvazenei umumiyeden 
verilmesi için berveçhi âti mevadı kanuniyeyi müsta
celiyet kararile arz ve teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin! 

1. — Vilâyat idarei hususiyetinden maaş alan me
murin ve mualliminin maaşları Muvazenei umumiye
den verilecektir ve varidatı hususiye Muvazenei umu-
m'iyeye ithal edilecektir. 

'1. — İşbu kanun neşrinden muteberdir. 
3. — İşbu kanunun icrasına Maliye nezareti me

murdur. 
ALÎ SÜRUR/1 EFENDİ (Karahisarışarki) — Şim

di Reis Bey! bir teklifi kanuni verilirse encümene ha
vale olunur. 
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(REİS — Efendim, Hüseyin Beyin teklifini nazarı 
itibare alanlar lütfen ellerini kaldırsın. (Ret, ret sa-
daları). 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurun efen
dim. 

REİS — Efendim, bu zaten baki. Elde mevcudu 
Lâyiha Encümenine vereceğiz. Fakat bunu kabul et
tiğimiz takdirde mevzu müzalkere edemeyiz. Buyurun 
İsmet Bey. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, biz idarei hu
susiye memurlarının maaşatının idarei umumiyeden 
yahut umumi bütçeden alınması meselesinin ruzna-
meye ithal edilip edilmem esini müzakere ediyoruz. 
Bu, İdarei mahalliye kanununun tadiline taallûk et
tiği cihetle, elde bir teklifi kanuni olmadığından böy
le mevhum bir meselenin ruznameye geçirilmesi, ni
zamnameye göre, mümkün olamaz. Bir teklifi kanuni 
yaparız, bu idarei hususiye kanununu tadil ederiz, o 
vakit mevzuu müzakere olur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Bu tek
lifi nazarı itibare aldığımız takdirde bunu Lâyiha En
cümenine vereceğiz. Lâyiha Encümenine tevdiini na
zarı itibare alanlar el kaldırsın. (Ret, ret sadaları). 
Nazarı mütaleaya alınmadı efendim., 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
.REİS — Maliye Vekili (Beyefendinin izahatını kâ

fi görerek ruznameye geçilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Ruznamaye geçilmiştir efen
dim. 

IREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ruznameye 
dahil olan o maaşat meselesi ne oldu? 

'RlEftS — Kabul edilmedi efendim. 
(MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Müsaa

denizle efendim, malûmat kabilinden olmak üzere ve 
meselenin tenviri için muallimler hakkında bir iki söz 
soyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Maarif 

Vekili muhteremi Rıza Nur Beyefendiye bir kaç gün
den, vekâlet ettiğimden, idarei hususiyeden maaş alan 
muallimler, 'bilhassa bulundukları mahaller işgal al
tında bulunup da hicret eden, açıkta kalan zavallı 
muallimler pek perişan, muztarip bir haldedirler. 
Bu hususta her gün yedi, sekiz telgraf geliyor. Bun
lar, pek dilsuz şikâyetleri muhtevidir. Maarif Vekâle-
'ti öteden beri bunların dertlerini, elemlerini dinlemiş 
ve onlara karşı bir çare düşünmüştür ve bu çareyi hâ
li hazırda biz de gördük. Ancak Rıza Nuri Beyin 
avdetlerinde bir teklifi kanuni şeklinde Meclisinize 
arzetmek istediğimiz için şimdiye kadar teahhür etti. 

Eğer Heyet müsaade ederse bu tasavVuratımızdan bir 
parça arzetmek isterim., 

'BÎR MEBUS BEY — Mesele kapanmıştır. 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Düşü

nülen çare, m'eh)maem'ken bu günikü bu elim vaziyeti 
kurtarmaktan ibarettir. Esasen bu mesele idarei hu-
susiyenin alacağı şekle tâbidir ve burada arizu amik 
tetkika şayandır ve tetkik olunacaktır. Bu günkü va
ziyeti kurtarmak için efendiler, idarei hususiyeden 
maaş alan muallimlerin maaşatına, maarif hususatına 
ait alınan bir resim vardır. Bu resim, doğrudan doğru
ya idarei hususiye bütçesine varidat kaydolunur. Ay
ni zamanda masarafları da oradaki meclis tarafından 
takdir ettirilir. Halbuki ekseriya bu maarif varidatı 
mavuzia lehimin gayriye sarfediiiyor. Bu hususta eğer 
bir tedbiri âcil olmak üzere, maarif namına vilâyetle
re tahsil olunacak mebaliği doğrudan doğruya mual
limlerin maaşatına tahsis ve bu hususu sureti katiye-
de temin edecek olursak, birinci derecede bunların za
ruretini temin etmiş oluruz. İkincisi efendiler, (Ka
nun geldiği zaman sesleri). Her halde, (Bir Mebus 
'Beye hitaben) her halde efendimizi tasdi etmiyorum 
zannederim. Çünki bir çok betbahtların hallerinden 
bahsediyorum. (Devam sesleri). İkincisi; tâli mekâtip 
Vardır. Sultaniler, idadiler, darülmuallimiinler.. Bun
lar bu gün için Heyeti âliyenizin kararile muvazenei 
umumiyeye alınırsa, bu suretle idarei hususiyeden 
ehemmiyetli bir yük kaldırılmış olur ve buna müma
sil düşündüklerimizi Rıza Nuri Beyefendinin avdet
lerinde inşallah Meclisinize takdim ederiz. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Efendim, 
Rıza Nuri !Bey bu bapta bir kanun lâyihası yapmıştı. 
İdarei hususiyenin ipkasile beraber, bu varidatı husu-
siyenin sureti tahsilini ve bankaya sureti tevdiini ve 
orada muallimlere nasıl (verilecekse bunu, güzel bir su
rette temin etmişti. 

BİR MEBUS BEY — O kanun lâyihası nerede 
kaldı ise ondan bahsediyor. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sİvas) — Hayır efen
dim, ondan bahsetmiyorum. 

REİS — Mustafa Taki Efendi! mesele kapandı. 
O kanun Rıza Nur Bey geldiğinde müzakere edilecek. 

»MUSTAFA TAKİ EFENDİ — Kanun değil. 
IREİS — Onu sual buyurursunuz, 
RAGIP BEY (Kütahya) — Vakıa mesele kapandı 

amma muallimlerin kamı aç, doymuyor, muallimler 
aç. 

REİS — Rica ederim, sükût ediniz. 
ıRAGIP BEY (Kütahya) — Rica ederim, buna 

bir çare düşünelim. Hepimiz muhassasatımızı alıyo-
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ruz. Memurin muhassatını alıyor, zavallı muallimler 
acından ölüyor, Usule kurban oluyor efendim. 

7. — Ahzı asker Şuabatma memur zabıtanın harcı
rahlarına dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve 
Müdafaai Milliye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Efendim, ahzı asker şuabatını teftiş ede
cek zabıtana verilecek harcırahlar hakkındakii lâyihai 
ıkanuniye var. 

MUVAZENt MALÎYE En. Rs. FERİT BEY 
(Çorum) — Efendim, varidatı umamiyeyi tezyit ve
ya tenkis edecek her maddenin Muvazenei Maliye 
Encümenine gelmesi lâzımdır. Bu kanun gelmemiş
tir. 

REİS — Efendim, abizı asker şuabatını teftiş ede
cek zabıtana verilecek harcırahlar hakkındaki lâyihai 
Kanuniye Muvazenei maliye encümeninden geçme
miş. 

HAMDİ NAIMIK BEY (İzmit) — Bendeniz takrir 
sahibiyim. 

ıMUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Reis 
(Bey, Müdafaai Milliye namına söyliyeceğim. Nizam
name sarihtir efendim. , 

ÜÇÜNCÜ 

Açılma Saiati : 5,: 

REİS — Rdsi Sarai Vefolli H 

KÂTİPLER : Muhittin Baha B. (I 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5,15 Baldezzeval 

REİS — Reisi San] Vekili Hasan Fohmj B. 

KÂTİPLER : Muhittün Baha B. (Burea), Feyyaz Ali B. (Yoamat). 

iREİS — Celseyi kuşat ediyorum.. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bendeniz de

min söz almıştım.. 
IREİS — Müsaade buyurun efendim.. 
HAMDİ NAMIK «EY — Böyle olmaz ki.. 
REİS — Efendim, bundan evvelki celsede Muva

zene Encümenince madde olarak tedvin ile Heyeti Ce-
lilenize arzını teklif ettiğimiz madde ki; memaliki 
meşgule idarei hususiyesinden maaş alan memurin 
ve mualimin hakkındadır, tanzim olunarak Meclisi
nize veriliyor. Onu müzakere edelim de, memurin ve 
muallimin de maaşatını alsınlar.. 

Memaliki Meşgule Muallimin ve Memurin 
Maaşatı Hakkında Kanun 

'MADDE 1. — Memal'ik meşguleden gelen ve de-
Vairi hususiyeden maaş alan memurin ve muallimin 

'REİS — Efendim, mesele ikidir. Birisi : Hüküme
tin teklifi ki; ahzı asıker şuabatını teftiş edecek zabi-
fana verilecek harcırah hakkındadır. Bir de şubelerin 
lâğvi hakkında Hamdi Beyin talkriri vardır. Bunların 
her ikisinin tevhiden müzakeresine Heyeti celilen'iz 
karar verdi. Fakat Muvazenei maliye encümeni reisi 
Bey diyorlar ki; bu kanun Encümenimizden geçme
miştir. 

MUSTAFA NECATİ BEY — Müdafaai Milliye, 
Kanunu geri alıyor. 

'REİS — Encümen, malûmu âliniz, kanunu geri 
alamaz. Bu kanun Heyeti Vekileden gelmiştir. 

.MÜDAFAIAÎ MtLLİYıE V. FEVZİ Pş. (Kozan) 
— Efendim, bu kanun teklif olunduğu zaman, Har
cırah kanunu çıkmamıştı. Bu husus için gali fiattan bir 
çak para verilmek lâzım geliyordu. Bunu azaltmak 
için bu kanunu teklif etmiştik. Yüzde kırk n'isbetiîide 
Harcırah kanunu tenzil edildiği için geri alınmıştır. 
Onun için geri alıyorum efendim. 

IREİıS — Müsade buyurunuz efendim, beş dakika 
teneffüs edelim. 

maaşatı emvali umumiyeden ita olunur. 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
'MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 

Efendim, «Emvali umumiye» namının; «Bütçede 
mevcut bulunan vilayata muavenet faslından» diye 
tadil edilmesini teklif ederim, 

FERİT BEY (Çorum) — Encümen de kabul ve 
muvafakat eder. 

'REİS — Encümen de Maliye Vekili Beyin fikir
lerini kabul ediyorlar. O suretle tashih ediniz. 

Tashihat veçhile madde okunacaktır : 
<Tashihat veçhile maddenin aldığı şekil kıraat 

olundu): 

İMADDE 1. — Memaliki meşguleden gelen ve 
devairi hususiyeden maaş alan memurin ve mual-
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limin maaşatı bütçede mevcut bulunan vilâyata mua
venet faslından ita olunur. 

HAMDİ BEY (Camük) — Emvali umumiyeye dair 
bir lâyihıai kanuniye vardır. Rica ederim. O da okun
sun, 

REİS — Efendim, Lâyiha okunursa muvazene 
Encümenine gitmesi lâzMngelir. 

MİALİYE VEKİLİ PERIİT BEY (İstanbul) — 
Tashihat veçhile kabul edilse bile Heyet] CetHenin. 
bu hususta tavzihini lüzumlu addederim: O da bu 
suretle memuriyetten infikâk etmiş bulunanlara nısıf 
maaş veririz, tabii bunlar hakkında da öyle olacak
tır. 

REİS —- Tahsisat veçhile birinci maddeyi Kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kamunun icrasına Maarif ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Cemi olduğun
dan (1er) ilâve olunsun. 

IREÎS — <Ler) ilâve edilsin. 
İkinci maddeyi kabul buyuranlar ellerini kaldır

sınlar. Kabul edilmiştir. Heyeti uımumiyesini reye 
vazediyorum, kabul buyuranlar el kaldırsınlar. Heyeti 
uıri'imiyesi kabul edilmiştir., 

©AZI SESLER — Tayini esami lâzım.. 
ıRlBİS — Tahsisat bütçeye ithaten verilecektir. Büt

çe dahil'indedir. Tayini esamiye lüzum yoktur. 
REİS — Efendim, heyeti umumiyesj kabul edil

miştir. 
8. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, ahzi as

ker şubelerinin lâğvi hakkında takriri ve Müdafaai 
Milliye Encümeni Mazbatası. 

IREÎS — Efendim, ruznamemizde ahzi asker şu
belerinin lâğvi hakkında Hamdi Namık Beyin teklifi 
var, arzu buyurursanız onun müzakeresine geçelim. 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa da buradadırlar.. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, ah
zi asker şubelerinin neden dolayı lâğvi icabettiğini 
evvelki müzakerelerde uzun uzadıya söyledim. 

Onun için tekrar s'öylemiyeceğim. Yalnız bu şu
belerin ipkası lehine ve ilgası aleyhine itayı karar eden 
Müdafaai Millîye Encümeninin esbabı müdafaasının 
zaif ve çürük olduğunu izah edeceğ;m D yor ki: Efra
dın celplerinde, meraikizi mürettebelerine şevklerin
de, iskân ve iaşelerinde şubelerin bazı vezaifi vardır. 
Bunları lâğvettiğimiz takdirde bu işleri kim görecek
tir? Evvelce de arzetmiştim!: Efradın celbi, doğrudan 
doğruya, Hükümete ve onun vesaiti jcraiyesi olan 
jandarmaya aittir; şubelere aidiyeti yoktur. Fakat bun
ları meraikizi mürettebelerin'e nasıl sevk ve nasıl is-

[ kân ve iaşe ediyorlar? Bir ilci vaka arz ile ispat ede
ceğim. Bir gün Bilecik şubesinden İzmit fırkasına 
sevkedilen bir nefer yolda hastalanmış, meşyü hare
kete gayri kadir olduğu görülmüş, müracaati üzerine 
şevke memur zabit; bizim şubeye ait değildir, trenle 
sevkedem'eyiz, binaenaleyh karadan gitmeğe mecbur
dur demiş.. Bendeniz haberdar oldum. Tabii çağır
dım, muayene ettirdim. Hakikaten: nefer, kırk derecei 
hararette yanıyordu, acıdım ve şüphesiz hem neferin 
ve hem onu götüren jandarmanın azimet ve avdet 
masraflarını verdim ve gönderdim. (Bir ses: Allah ra
zı olsun). Bir çok esir neferlerin istasyonda aç kal
dıklarını, trene binecek paraları olmadığını haber ver
mişlerdi. Şubeye müracaat edenlere, şube; Ankara ve 
Eskişehire aittir diye, mal etmemiş, yine bunların şev
kini bendeniz temin ettim. Binaenaleyh, ikinci esbabı 
mucibe de diyor ki: Kuvayi milliye teşkilâtında ve 
bunların celp ve şevklerinde ahzi asker şube reisleri
nin bir çok hizmetleri vardır; diyorlar. Evet efendim, 
şahsi ve ferdi olmak üzere bir çok şube reislerinin 
hakikaten kuvayi milliye teşkilâtı uğrunda hizmet et
tiklerini bendeniz de kabul eder ve takdir ederim. 
Fakat bunun aksine olarak arzederim ki; kuvayi mil
liye teşkilâtı aleyhinde bulunmuş olmasından dblayı 
rütbei askeriyesi refedilmiş, Divanı harplere verilmiş 

I ve hatta idam edilmiş şube reisleri vardır. 
Binaenaleyh bu, bir sebep teşkil edemez. Sonra 

I suiistimalât yalnız şubelerde cari değildir. Diğer de-
vairde de vardır. Evet bu da doğrudur. Fakat şubele
rin süiistimâlâtı adeta destan olmuştur ve şubelerin 

I süiistimâlâtı neden menedilemiyor, onu da izah ede-
I yi'nü: 

(Firariyi tutar, şubeye teslim edersiniz, firar eder
ler; haberdar olursunuz, şube reisine soramazsınız; o, 
ahzi asker şube reisidir. Sen o neferi yalnız tutmağa 
mecbursun, firarını sormağa mecbur değilsin. Öyle 

I neferler tanırım ki efendiler; beş defa ahzi asker şu-
I besine teslim edilmiş ve beş defa firar etmiş veya et

tirilmiştir. Sonra kadroya nazaran diyor ki Müdafaai 
Milliye Encümeni; bir şube reisi, üç zabit ve altı ya-

I zıcı vardır. Masarifi on beş bin kuruştan ibarettir. 
I Bu yanlıştır: Ahzi asker şubelerinde bir reis, dört yüz-
I 'başı, dört mülâzim, sekiz yazıcı ve on altı emirber 

neferi vardır (Bunların lüzumu yok sesleri), ve bunla
rın muhassasatı şehriyesi ayda elli bin kuruş tutuyor. 

I Şimdi Müdafaai Milliye Encümeni azasının ekseri
yeti azimeslni asker arkadaşlarımız teşkil ettiği için, 
tabii bir meslek gayreti ile, bu suretle ipkasına dair 
bir karar ittihaz etti. Alelıtlak kabul etmiş değil. Son-

I ra diyorlar ki: Bunları ilga edersek, bu zabitanı nere-
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de istihdam edeceğiz? Bu zabıtan içinde zinde olan
ları, malûmu âliniz, cepheye sevketmek, malûl olan
ları tekaüde sevketmek mümkün; hidematı sabite ve 
nafilede olanları da bu gün menziller, ambarlar var, 
bu gibi hidematta istihdam mümkündür ve diyorlar 
ki bu vazifeleri lâğvettiğimiz takdirde her kazaya 
dört kâtip tayin ve ilâve etmek lâzım geliyor. Hayır 
efendiler. Biliyoruz ki nüfus idarelerinin de bu gün işi 
kalmamıştır. Bu vazifeyi tevdi edersek, kazalara bir, 
livalara iki kâtip ilâve ettiğimiz takdirde bu vazife 
görülür. Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki: 

ıBendenizin yaptığım bir hesabı vasatiye göre: Yal
nız a'hzi asker şubeleri için ihtiyar edilen masraf, 2 
milyon liradır ve bendenizin teklif ettiğim şekli ka
bul ettiğimiz takdirde, 2 milyon kuruşla bunu idare 
edeceğiz. 

REİS — Efendim sahibi teklif, teklifini izah etti
ler. Müdafaai ^Milliye Encümenimin mazbatasını oku
yalım da icabederse müzakere devam etsin. 

'(IMüdaJfaai Milliye Encümeni Mazbatası okundu): 
1. — Ahziasker şuabatınrn lâğvi hakkındaki izmit 

Mebusu Ham di Beyin takriri ve ona merbut Müda
faa! Milliye Vekâletinin müdafaanamesile Lâyiha en
cümeninin mazbatası müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşa Hazretlerinin huzurile müzakere ve mütalaları 
alındı. 

2. Vaziyeti hazıra doiayısiyle ordu hali seferbe-
ride olduğuna ve ahziaskoıe müteallik umuru mua
melatı zabitan ile tedvir etmekten feragat eyleme-
diğine nazaran senelerden beri silsilei muamelat ve 
mükarreratı takip suretiyle peydayi vukuf ve ihtisas 
etmiş olan şuabatın lağvıylc Müdafaai Milliye Ve
kâletinin müdafaanamesiiide münderiç bunca veza-
ifi mühirnme ^ ve mütenev vianın vehleten umur ve 
muamelatı esasiyeye vakıf olmayan nüfus idareleri
ne tevdii hususunun halen ve istikbalen celbi davet 
edeceği mahazirin derecesi müstağnii arz ve izahtır. 

3. Ahziasker muamelatının nüfus idarelerine 
tevdii halinde şu bulunduğumuz ahvali fevkalade 
dolayısiyle asayişi umumiyi ve sevkiyatı askeriyeyi 
temin için bazı mühim şu abat merak izinde tahtı si
laha alınmış ve cephelere kari'b olan şuabat gibi bu 
kere de beşinci kolordu ahzi asker heyeti dairesi 
şuabatı merakizinde teşkil edilmekte bulunmuş olan 
308 ve 309 tevellütlü efradı muhtevi müfrezeler ile 
kıtaatın sevk ve idaresi acaba halen ve atiyen İçim
lerin kumandasına terk olunacak ve sevkiyatı mü
himme umuru kimler vasıtasiyle tedvir ve bu sevki-
yatın merakizi murettebesine isaline kadar iskân ve 

iaşesi hangi alakadarana tevdi edilecektir? Gerçi 
yeknazarda pek basit görülen şu vezaifin, nüfus 
idareleriyle mahalli jandatma zabitanına tevdi edil
mesi maksadı temine hadim olacağı iddia olunuyor
sa da bir teşebbüs ve tecrübei ibtidaiye olmak üzere 
intihap olunacak bir şubenin umur ve muamelatı 
umumiyesinin mahdut bir zaman için mahalli nüfus 
idaresiyle jandarma kumandanlığına terki halinde 
görülecek muhazirin her suretle calibi dikkat ve in
tibah bir şekil ve mahiyet iktisap edeceğinde şüphe 
yoktur. 

4 Mütarekeden foeri hidematı vataniye de, ku-
vayi milliye teşkilatında ve kuvayi mezkûrenin celp 
ve sevkiyatında ve esliha \e cephane tedarik ve mu
hafazasında şuabatın gösterdiği ve göstermekte ol
duğu mevcudiyeti nüfus idaresinin memurini mev-
cudesiyle yapamayacağı bedidar bir hakikattir. 

5. Ahziasker şuabatmın mazarratından başka 
bir fayda temin etmediklerinden maksat, suiistimal 
noktasına matuf ise, maalesef bu illetin seferberlik
te bir çok devair ve mahaller de hükümferma oldu
ğu gayri kabili inkâr bir hakikattir. Vakıa Ahzias
ker şubeleri hakkındaki güftügû pek çok ise de fa
kat firari ve bakayanın derdest edilmemesi ve bir 
çok efradın silahsıza tefrik edilmiş bulunması ve 
efradın köylerinde kalarak heyeti ibJtiyariyenin mü
samahasına mazhar olması gibi muamelatın kami
len şuaibata tevcihi ve bazı şuabat tarafından yapıl
dığı mürvi yolsuzlukların da bilumum şuaibata tah
mili muvafık değildir. 

6. Bugünkü kadroya nazaran her şubede, şu
be reisi dahil olduğu halde, üç zabit ve altı yazıcı 
istihdam edilmektedir. Şuabatın lağvı hâlinde bun
ların mazam on beş bin kuruştan ibaret şehri mu-
hassasatlarının iltihak edecekleri kıtalarınca tesviye
si bir emri tabiidir. Bir kısmı mühimmi malûl ve 
hidematı hafifede istihdama elverişli olan zabitana 
tahsisatının her vakit için itası zaruri olduğundan 
bunların bir vazifei askeriye ifaları tabii müfittir. 
Şuabatın nüfus idarelerine tevdii takarrür ederse, 
şualbatta müstahdem ve mütemadiyen ifayı vazife 
ile meşgul üç zaibit ve altı nefere müka'bil, her kaza 
merkezindeki nüfus dairesinde laakal dört kâtibin 
istihdamı ve bunlara takribi olarak mazam üçer bin 
kuruş verildiği takdirde, her şube için on iki bin ve 
otuz alt» şubeden ibaret bir kolordu ahziasker he
yeti için senevi beşyüz küsur 'bin ve Anadolu kıtası 
dahilinde bulunan beş kolordu heyeti umurniyesi 
için iki 'buçuk milyon kuruşun sarfı iktiza deer ki; 

— 588 — 



t : 60 6 . 9 . 1336 C : 3 

Devletin şu buhranlı zamanında fuzuli ve mahzurlu 
olarak mühim bir yekûn teşkil eden bu masarifatı 
kabul etmek hiç bir vakit muvafık akıl ve mantık 
değildir. 

7< On üç veya daha ziyade şuabat ahziasker 
kalemi ve otuzdan fazla şuabatı ihtiva eden üç ah
ziasker heyeti reisinin emrine tabi olduğuna naza
ran, nüfus idarelerine tevdi olunacak şuabat için 
her halde bu teşkilata muadil bir iki merciin tensik 
ve teşkili ve bunun için de külli bir meblağın ta'hsis 
ve sarfı iktiza edeceğinden, ahziasker şuabatının ha
liyle i'bkası, her suretle menafii memlekete muva
fık olacağı pek aşikâr 'bir hakikat almakla balada

ki mevaddı marazaya nazaran şuabatı mezkûrenin 
lağvı hakkındaki teklifin halen ve atiyen kabili ka
bul bir mahiyette olmadığmı arz ve teklifi vaki red-
deyleriz. 

17 Ağustos 1336 

ALİ SÜRURÎ EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Çok iyi, mazbata muvafık... 

REİS — Efendim umumi müzakere arzu olunu
yor mu? (Hayır reye sesleri). 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeninin maz
batasını kaıbul buyuranlar el kaldırsınlar. Müdafaai 
Milliye Encümeninin mazbatası kabul olundu. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. — Tokat Mebusu Nazım Beyin Dahiliye Ve
killiğinden istifası. 

.RlBtS — Dahiliye Vekilinin istifası vardır. Na
zım Bey biraderimiz Dahiliye Vekâletinden istifa edi
yor. (İstifası okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ahvali sıhhiyem Dahiliye Vekâletini kabule mü

sait olmadığından vekâleti mezkûreye diğer bir zatın 
intihap buyurulması müsterhamdır. 15 Eylül 1336 

Ttokad Mebusu ve 
Dahiliye Vekili 

Nazım 

REİS — İstilasını kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar). Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, Dahiliye nezareti intihabatmı bu gün
kü ruznameye alarak, şimdi intihap yapılmasını ar
zu buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim, bu mesele de bu günkü ruznameye alınmış
tır. 

2. — İzmir Mebusu Refet Beyin Dahiliye Vekâ
letine intihabı. 

REİS — Efendim, ruznamemizde mevcut 'bulu
nan Dahiliye Vekâleti intihabatmı yapalım. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Müsaade 
buyurulursa rey toplamak hakkında bir teklifte bu
lunacağım. 

REİS — Bu nizamnamede müsarra'htır. iBaşka 
usul kabul edemeyiz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim, 
çok vakit geçiriyoruz. Onun için bir usul arz ede
yim. 

REİS — Bu rey hafidir efendim. 

OPERATÖR EMİN BEY — ... Yalnız reye işti
rak edenleri anlamak için diğer bir sepete de esami 
muharrer olan kâğıtlar atılabilir, 

REİS — Kürsüde reyinizi verirsiniz, Nizamna-
mei dahilide müsarrahtır. Şimdi yeni 'bir şekil çıka
rırsak rüfeka anlayıncaya kadar karıştırırız. (Ara 
istihsali mebdei için kura çekildi) 

Efendim (Elif) 'harfine, Erzurum isabet etmiştir 
kuramız... Oradan başlayacağız. Defterimiz de de-
vairi inti'habiye kurufu heca tertibi üzerinedir. 

Erzurum 
Âsim B. (Namevcut), Mehmet Salih Ef. (Mev

cut), Durak B. (Mevcut), İsmail B. (Namevcut), Ce-
lâlettin Arif B. (Namevcut), Zihni B. (Namevcut), 
Necati B. {Mevcut), Hüseyin Avni B. (Mevcut). 

Ertuğruli 
Ahmet B. (Namevcut), Halil B. (Namevcut), 

Mustafa Kemal B. (Namevcut), Necip B. (Namev
cut), Hamdi B. (Namevcut). 

Ergani 
Hakkı B. (Mevcut), Mahmut B. (Namevcut), 

Nüzbet B. (Namevcut), Mehmet Emin B. (Namev
cut), Sırrı B. (Namevcut). 

İzmir 
Hacı Süleyman Ef. (Mevcut), Dr. Mustafa B. 

(Namevcut), Enver B. (Namevcut), Mahmut Esat B. 
(Mevcut), Yunus Nadi B. (Namevcut), Refet B. 
(Mevcut), Tahsin B. (Maltada). 

İsparta 
Hafız İbrahim Ef. (Mevcut), İsmail Remzi B. 

(Mevcut), Hüseyin Hüsnü Ef. (Mevcut), Hacı Ta
bir B. (Mevcut), Mehmet Nâdir B. (Mevcut), Ce
mal Pş. (Maltada). 
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Eskişehir i 
Emin B. (Namevcut), Eyüp Sabri (Mevcut), Ha

lil İbrahim Ef. (Namevcut), Hüsrev Sami B. (Mev
cut), Mehmet B. (Namevcut), Abdullah Azmi Ef. 
(Mevcut). 

Adana 
İbrahim B. (Namevcut), Dr. Eşref B. (Namev

cut), Abdullah Ef. (Namevcut), Mehmet Ef. (Na
mevcut), Zamir B. (Namevcut), Zekâi B. (Mevcut). 

Elazjz 
Tahsin B. (Namevcut), Hüseyin B. (Mevcut), 

Rasim B. (Namevcut), Hacı Feyzi B. (Mevcut), Nu 
cı B. (Mevcut), Muhitti a û. (Mevcut), Mustafa B. 

(Namcv.ut). 
Antalya 

Hasan Talhsin B. (Mevcut), Halil İbrahim B. 
(Mevcut), Rasih Ef. (Mevcut), Ali Vefa B. (Mev
cut), Mustafa B. (Mevcut), Hamdullah Suphi B. 
Mevcut). 

Ankara 
(Ali Fuat Pş. (Namevcut), Şakir B. (Mevcut), 

Şemsettin Ef. (Mevcut), IU:cı Mustafa Ef. (Namev
cut), Mustafa Kemal Pş. (Mevcut), Hacı Atıf Ef. 
(Mevcut), Rüşt em B. (Namevcut), Hilmi B. (Mev
cut), Ömer Mümtaz B. (Mevcut). j 

Canik 
Şükrü B. (Mevcut), Nafiz B. (Namevcut), Süley

man B. (Mevcut), Hasan Fehmi B. (Namevcut), 
Emin B. (Mevcut). 

Cebelibereket 
ıRasim B. (Namevcut), İhsan B. (Mevcut), 

Çorum 
Sıddık B. (Namevcut), Dursun B. (Mevcut), Fe

rit B. (Mevcut), Fuat B. (Mevcut), Haşini B. (Na
mevcut), İsmet B. (Mevcut). 

Urfa 
Hacı Esat Ef. (Namevcut), Bozan B. (Namev

cut), Hacı Hayali Ef. (Mevcut), Saip B. (Namevcut), 
Hacı Mustafa Kâmil Ef. (Namevcut). 

İçel 
Sami B. (Mevcut), Şevki B. (Namevcut), Hacı 

Ali Ef. (Mevcut), Ali Haydar B. (Mevcut), Naim B. 
(Namevcut), Ali Ef. (Mevcut). 

Batum 
Edip Ef. (Mevcut), Ahmet Et. (Mevcut), Akif 

Ef. (Mevcut), Ahmet Fevzi Ef. (Namevcut). 
Bayazıt 

Dr. Refik B. (Mevcut), Süleyman Sudi B. (Mev
cut), Şevket B. (Mevcut), Atıf B. (Mevcut), Atıf B. 
(Mevcut), H.acı Mehmet B. (Mevcut). { 

— » Û 

Bitlis 
Hüsnü B. (Namevcut), Derviş B. (Namevcut), 

Ziya B. (Mevcut), Arif B. (Namevcut), Vehbi B. 
(Namevcut), Sadullah B. (Namevcut), Resul B. 
(Mevcut). 

Bursa 
Operatör Emin B. (Mevcut), Şeyh Servet Ef 

(Namevcut), Muhittin Baha B. (Mevcut), Mustafa 
Fehmi Ef. (Mevcut), Necati B. (Namevcut), Hasan 
FJım'i B. (Namevcut), Osman Nuri B. (Mevcut). 

Burdur 
Veli B. (Namevcut, İsmail Suphi B. (Namev

cut), Akif B. (Namevcut), Ali Ulvi B. (Mevcut). 
Bolu 

Şükrü B. (Mevcut), Abdullah Ef. (Namevcut), 
Dr. Fuat B. (Mevcut), Nuri B. (Namevcut), Yusuf 
İzzet Pş. (Mevcut), Cevat B. (Namevcut), Tunaîı 
Hilmi B. (Mevcut). 

Biga 
Hamit B. (Mevcut), Mehmet Ef. (Mevcut), Ha

fız Hamdi Ef. (Mevcut). 
Tokat 

Hamdi B. (Mevcut), Rifat B. (Mevcut), İzzet B. 
(Namevcut), Mustafa B. (Mevcut), Nâzım B. (Na
mevcut). 

Dersim 
Dl'.'yap Ağa (Namevcut), Mustafa Ağa (Namfev-

oult), Mustıafa B. (Naimaveuit), Necip B. (Namevcut), 
Yueıuf B. (Namevcut), Hakkı BeıMç B. (Namevcut). 

iDenlizDi 
Hasıaın Ef. (Naımıevcuit), (Miazfan Baba Ef. (Namev

cut), Mustafa B. (Namevcut), Necip B. (Namevcut), 
Yusuf B. (Namevcut), Hakkı Behiç B. (Namevcut). 

DiyambakliıB 
ıHacı Şükrü B. (Mevcult), Haımıdıi Ef. (Mevcut), 

Kaldri Ahmet B. (Namevcut), Kadri B. (Namevcut), 
Mustafa Ef., Feyzi B. (Malta'da), Zülfü B. (Malta'da). 

/Siirt 
Mustafa Sabri Ef. (Mevcut), NecmeMin B, (Mev

cut), Haıoı Nuri B. (Mevcut), 'Kadri B. {Mevcut), 
'Salıüh Ef. (Mevcut), Hal» HuMdi Ef. {Mevcut).. 

Süınıop 
Rızia Vaımık B. (Mevcult), Hakkı Hami B, (Mev

cut), Şerif B. (Mıevcutt), Şevket B. (Mevcult), Abdullah 
Ef. (Namevcut), Dr. Rııza Nur B. {Namevcut). 

jSüiviaıs 
Hayra B. (Namevcult), Bmliır Pş. (Namevcut), Ra-

sliım B., Ztya B. (Namevcult), Mustafa Tıakii Ef. (İNa-
mıavcuit), Rauf B. {MattaVla), Vasıf 'B. (MalftaVta.). 
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,Siverek' 
fîttsöın B. (Namevcut), Mehmet Rauf B. (Namev

cut), Mustâfa Lütö B. (Namevcut), Mehmet Sırrı B. 
(Namevcut), Abdü!l(g!an!i B. (Mevcut). 

ıSanulhıaını 
Ömer Lûtfi B. (Namevcut), Refiik Şevket B (Na

mevcut), Mustafa Necati B. (Mevcut), Avnli B. (Na
mevcut), Reşat B. (Namevcut), İbtiaiMm Süreyya B. 
(Namevcut), Raışit B. (Namevcut), Mahmut Calâdi B. 
(Mevcut). 

.Trabzon 
Hamut B. (Mevcut), Recali B. (M.evcult), Faik B. 

(Mevcut), Sabri B. (Namevcut), İhsan B. (Namevcut), 
Hüsnöv B. (Namevcut), AHİ Şükrü B. (Mıevcut). 

iKarahi'sari'sahiip 
Hulusi B. (Namevcut), lama»! Şükrü Ef. (Na

mevcut), Mehmet Şükrü B. (Mıevcut), NeM Ef., Ha-
üia Himii Ef. {Namevcut), Ömer Lûtfi B. (Mevcut), 
Hul,M Ef. (Namevcut), A l B. (MaSÜta'da). 

Karahıisarışarkî 
Mehmet Vasfı B. (Mıevcut), Mesut B. (Mıevcut), 

'Mustafa B. (Mevcut), Memıduh B. (Namevcult), Alili 
Süruıii Ef. (Mevcut). 

(Karesi 
Kâzım B. (Namevcut), Mehmet Vehbi B. (Na

mevcult), Abdüligafur Ef. (Namevcut), Hasan 'Bas!ri 
iB. (Mevcut), thnalhSm Ef. (Namevcut), Hacim Muhit
tin B. (Mevcut). 

Kastamonu 
Hulusi B. (Namevcut), Rüştü B. (MeVcut), Sab

an B. (Nıamıevcut), Abdüdıkadir Kemali B. (Mevcut), 
Murat B. (Namevcut), Dr. Suat B. (Mevcut), iBeston 
B. (Mevcut), Yusuf Kemal B. (Mevcut)., 

ıKozafl 
Fevzi Pş. (Mevcut), Dr. Mustafa B. (Namevcut), 

Reşilt Pş. (Namievcut), Hüseyin Ef. (Namevcut), Dr. 
Fikret B. (Mevcut). 

(Kanıya 
AbdülhafRfim Çetebi Ef. (Namevcut), HulM B. 

(Namevcut), Riifat Ef. (Namevcut), Arif B. (Namev-
-cırt), Refik B. (Namievcut), Ömer Vehbi Ef. (Namev
cut), Musa Kâzım Ef. (Namievcut), Kâzım Hüsnü 
B. (Namevcut), Bekliır B. (Namevcut).. 

(KtrşehÜm 
Cemalettkı Celebi Ef. (Namevcut), Cevdet B. 

(Mevcut), Bekir Ef. (Namevcut), Müfit Ef. (Mıevcut), 
Rlizıa B. (Namevcut). 
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I /KaysetPİ 
I Saibit Ef. (Namevcut), Remzi Ef. (Mevcut), Atttf 
I B. (Namevcut). ÂKüm Ef. (Mevcut), Osman' Ef. 
I (Mevcut), Ahmet B. (Mevcut), Rjifalt B. (Nıamıevcult). 
I Ayımjtlap 
I Külüç Ali B. (Mevcut), Ragıp B. (Namevcut), Ha-
I fız Şahin Ef. (Mevcut), Yastı B. (Namevcut), Ab-
I ıdumaJhlmairı LânKi Ef. (Namevcut), 
I Gümüşanfa 
I Hasan Fehmti B. (Mevcut), Riza B. (Mıevcut), 
I Mıdhmet B. (Mevcut), Haci Mostafa Ef. (Namievcut), 
I Ruşen B. (Namevcut). 
I .Gönç 

Ati Vasıf B. (Mevcut), Fikri Faik B. (Namevcut), 
I Halmdi Ef. (Mevcut), Ali Haydar B. (Namievcut), 

iFikıli Ef. (Mıevcut), Celâl ıB. (Mevcut). 
I /Karığını 
I ;Salit B. (Mevcut). Tahir Ef. (Namevcut), Zliıya B. 

(Mevcut), Müştak B. (Mevcut), Neşet B. (Mevcut), 
I Tfevflik Ef. (Mevcut), Behçet B. (Mevcut), 
I Kütahya 
I 'Besim Atatay B, (Mevcut), Cemil B. (Namievcut), 

Cevdet B. (Namevcut), Haydar B. (Nıamıevcut), Şeyh 
Seyf i Ef. (Namevcut), Ragıp B. (Mevcut). 

I Gelibolu 
I Celâl Nuri B. (Mallita'da). 
I I^âzMafl 

İbrahim Şevki Ef. (Namevcut), Esat B. (Namev
cut), Ziya HurşiK B. (Namevcut), Dr, Abüdlin B, 
(Mevcut), Necati Ef. (Namevcut), Osman B. (Mev
cut). 

I jMardia 
lıbrabim B. (Mevcut), Esat B. (Mıevcut), Hasan 

Tahsin Ef. (Mevcut), Derviş B. (Mevcut), Necip B, 
I (Mevcut), Miltat B. (Namevcut)-
I Mersin 
I Isıma'ii Safa B. (Namevcut), Muhtar B. (Namev

cut), Salâhattin B. (Mevcut), Miralay Fahrettin B. 
I (Namevcut), Hüseyin B. (Namevcut), 

Manaış 
Paşa Yakup Hanudi B. (Namevcut), Refet Ef. 

(Namievcut), Rüştü B. (Mevcut), Amsian B. (Namev-
I out), Hasip B. (Mevcut), Tahsin B. (Mevcut). 

(Malatya 
i Hacı Bedri Ağa (Namevcut), Hacı Garaip Ağa 

(Namievcut), Reşit Ağa (Mıevcut), Sıltkı B. (Mevcut), 
Lûtfi B. (Mevcut), Feyzi Ef. (Namevcult). 

I Menteşe 
Rifat Ef. (Namevcult), Sadettân B. (Namevcut), 
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Etem Fehmi B. (Mevcut), Dr. Tevfiik Rüştü B. (Mev
cut), Haraza Hayati B. (Namevcut). 

Muş 
Hacı Ahmet Ef. {Mevcut), Rraa B. (Mevcut), 

Abdu%aınıi B. (Mevcut), Kasımı B. (Namevcut), MetiH 
met Salit B. (Mevcut), Osman Nuri B. (Mevcut). 

Niğde 
ıHakkı Paşa (Naimievcut), Abftdin Ef. (Namevcut), 

Mustafa Ef. (M<evout), Mustafa Hiiljmıi Ef. (Mevcut), 
Vehbi B. (Mevcut), Ata B. (Namevcut), 

Van 
Eroin B. (Nıamevcut), Tevfik B.. (Nıamievcult), Ho

ca Kâmil Ef. (Namevcut), Basan B. (Namevcut), 
Şeyh Masum Ef. (Namevcut), Hakkı B. (Mevcut), 
Hayda/r B. (Namevcut). 

.Yozgait 
,Ahimet Ef. (Mtevcut), Rlim Ef. (Mevcut), Sü3fây« 

man Sim B. (Namevcut), Mıdhmet Hulusi Ef. (Mev
cut), Feyyaz AJü B. (Mevcut), İsimaiJ Fazıt Paşa 
(M'evcut), Bahri B. (Namevcut). 

iOlltıi 
Rüstem B. (Mevcut), Yasin B. (Mevcut). 

Hakkâri 
ibrahim B. (Namevcut), Tufan B. (Namevcut), 

Maızhar Müfit B. (Namevcut). 
lîsitanıbut 

,Dr. Adnıan B. (Mevcut), Muhtar B. (Namevcut), 
Ahmet Ferit B. (Mıevcut), Nuiman Ef. (Maıllta'da). 

Üsküdar 
Ahmet Mazhar B. (Namevcut), Hüseyin Hüsnü 

Ef. (Mevcut), Neşet B. (Namevcut), Fevzi B. (Na
mevcut), SalâhaMin B. (Namevcut). 

Amasya 
Hamdi B. (Namevcut), Dr. Asım B. (Namevcut), 

AM B. (Namevcut), ADi Riıza Ef. (Mevcut), Ragıp B. 
(Namevcut), Ornat Lûtfi B. (Mevcut), Bakir SamJi B. 
{Namevcut). 

Aydın 
Ahmet B. (Namevcut), Sadık Ef. (Namevcut), 

Tahisftn B. (Mevcut), Dr. Mazhar B. (Namevcut), 
Cami B. (Namevcut), Emin Ef. (Mıevcut). 

....>.. 

iBdinnla 
Cafer Tayyar B. (Namevcut), llsmet B. (Mevcut), 

Kâzım Karaibkeir Paşa (Namevcut), Şeref Bir Faflik 
'•B. (MaHtıa'da). 

İzmit 
BaÜlü İbrahim Ef. (Mevcut), Haımdi Namık B. 

(Mevcut), Hafız AbduMiah Ef. (Mevcut), Fualt B. 
(Namevcut), Tahir B. (Namevcut),. Sırrı B. (Mev
cut). 

Erzincan 
Emlin B. (Naımievcut), Tevfiik B. (M'evout), Seyfo: 

Hüseyin B. (Namevcut), Osman Fevzu. Ef. (Namiev
out), Şeyh Hacı Fevzü Ef. (Mövcut), 

i(Hurufu heca tentıiıbü daiirei linıüihaibiyelier okunduk
ça mabutlarının 'reyleri atılmıştır). 

REİS — Efendim, isltliıhs&fli âra hitam bulmuştur.. 
Arayı tai&mif için ba kura : 

İsmet B. (Çorum), (Mevcut), Cevdet B. Kaırşahir 
'(Namevcut), Mustafa Ağa Dersıim (Namevcut), Mıuıs-
tafa HMmi Ef. Niğde (Mıevcuit), Hasan Tahsin B. An
talya (Namevcut), Hacı Şükrü B. Diyarbekir (Mev
cut). 

((listmet B. Çorum, Hacı Şükrü B. DıiyarbekiİT, 
Muıstafa Hilmi Ef. Niğde arayı tasrife başlıadiar). 

iREtS — Efendim, Dahffiiiye Vekâleti linltlihalbaltt 
metıiceslindle : yüz ısekisen yedi zait reye liştiiırak etimlişr 

nıisabı müzakeremıiz yüz aitmiş bir oJjduğuna göre (in-
tihap muamıdlıemüz tamamıdır. Yüz otuz bir ıney üie 
Refet Bey Dahiliye Vekâfetkıe ıin€haıp edlllmliştlk. 
(Aüjkışliar... Alan muvaffak eteiin saidaiları). 

Hasan Haıyrii B. (Dersim) dört, Haımidli B. (Trab
zon) siki, Vehbi Ef. (Konya) (iki, BamduMah Suiph'i 
B. (Antakya) iki, Mehmet Şerif B. (Sinop) bir, Camit 
B. (Aydın) bir, Kadri Ahmöt B. (D'iyarıbekir bir, Msh-
met B. (Gümüşanıe) bir, Hacı Mehmet B. (Bayazıft) 
ıbir, Hacı Şükrü B. (Diiyarbeklir) biner ney aJmışlfar-
dıır. 

24 müstenkif vardır. 
Efendim, bugünkü ruznamemizden kaJan mevaıt 

fille; çarşamba günü bermutat saat iki sonrada içtima 
etmek üzere cdisemM taıtiiıl ediyorum. 

(6,30 sonrada celseye mifaıayet veiliIdiL) 

•.<*•• 
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S. SAYISI : 3 

ARDİYE RESMİNİN ON MİSLİNE İBLAĞINA DAİR KANUN LAYİHASI VE İKTİSAT VE 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

22 . VII. 1336 

Büyük Mîllet MecüsÜ Riyaseti Cefîfesme 

Ardiye resmimin on mislime iblâğı hakkmda Umuru Maliye Vekâliöüinıim 22 Temmuz 133/6 tarlih ve muma-
raiı tezkereli alliyelteırlime iraptan tevdi o taam kamun lâyihası Heyetti Vekıüece Jedellrnıuitalllaa kajbul edilerek bera-
yi müzakere Büyük M'iMlet Meclisi Riyaseti Oelfifesiine lef fen takdim ktlanmirş dımakik ifaya mukıtazaısuna rica 
edartim. 

Büyük MiiMet Meclisi Reisi Samâsi 
Celâlettin Arif 

Büyük Millet Meclisi 
Umuru Maliye Vekâleti 

Esbabı Mucibe 

Gerek memaliki Osmaniyeden ve gerek rmemadliM ecnıebiyeden gelip gümrük ambarlajrina vaz oluınam eş
yayı ıticariyeniin ashabı maHlarımı ucuza muhafaza etmek ioin vakıtüylie gümrüklere müracaat etmemekıtıedliir-
Ser. Gümrük ambarlan esasen bu günkü ihitiyacaıta töicariyeye ellvıeırliışjli olarak vasii surette inşa ediljmemü^ olldu-
gunıdaın eşyai varidenlin bir kısmı ambarlar hamidiınıde meydanda yağmurlar altımda kallmaktta ve bu hailin de
vama bazı tüccarın maiddî zararlarım intaç eyleyerek 'bihakkın sızılltı ve Sİkâyetiljerini mucip olmaktadır. 
Gerçi ambarlara konup müddetli muayyendi nizamiyesi olan bir hafta zarfında kaîidiirılmayan eşyadan usûl ve 
mizamına tevfikan ardiye resmi iktifa kılınmakta u'gıe de mezkûr resmin cüı'yeti o eşyanın vaktiyle gümrükten 
kaljdıınılmasınıı isittilızatm edemıömektedliır. Binaenaleyh gümırüklerfkı maruz kaldıkları bu müşkülâtım refi için 
badema ambarlara girecek eşyayı iticariyenlim tesellümü tarihimıden itibaren geçecek ilk iki gün isBisırua edilerek 
eyyamı saiirenin beher günü için isttjifa edilen ardiye reıs-mıiınıin on misline iblâğı zaruret halini almış olmakla 
melfufen takdim kilınam madde Heyeti atayeferiime aırz ve takdim kılandı. 

/Karar 88 

MADDE — Eşyaii ticariyenlin ambara tesitimi günü dahil olanak üzere iikii güm mürurundan sonra geçecek 
günler için elyevm (istifa edilmektje olan ardiye resmi on rriisUi olarak istifa olunur. 

22 Temmuz 13;36 
;Büyük Millet Meclisi Reisi Umuru Seriye Vekili Müdafaai MıilJÜiye Vekiillli 

Fehmi Fevzi 

Adliye Vekili Dah'iliye Vekili MaJiiye Vekili 
Celâlettin Arif Hakkı Behiç Ferit 

Hariciye Vaklil Maariif Vekfii Nafıa Veki;l;i 
Dr. Riza Nur 

İktisat Vekili Sıhhiye Vekfii Erkânı Harhiyei Umumiye Reiiısii 
Dr. Adnan İsmet 
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Büyük Millet Meclisi 
Ticaret ve Sanayi ve Rüsumat 

Encümeni 
(İktisat Encümeni) 

Numara : 3 Esbaba Mucibe 
Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celilesdne 

Gümrüklere geliip ambarlara vtazoteaın Ticaret leşyaisımıiın sahipler* mallarını ucuza muhafaza eftrmek 
«içlin aıridiye resımtoin hiarlioe ınıispaüıe ehven olduğu resmî gümrük aımbarilıariınlda ımalîaraiıi bırakarak tuıl/ü ımlüd-
«iat ımiüracaat etmemekte olduklarını ve (esasen faltiiiyaca Ikâfi olmayan gümrük amharilarııniiın dofcp ıtaışmaisıın-
dan kialta oaızaır eşyamın bir fci'smıı açıklta kalarak gerek Itiesiraltı havaiye ile ve gerek isuveati saire (ie zayiait ve 
metücede şikâyet vukua gdimıesiınıe nazaran pek 'dun, bir miktarda bütunan ardiye resmi hazarımın on mlMiime 
«İblâğı hakkımdakii Maliye Vekâletinin talebime (müstanlit Hayati Vekilenjin iişbu Ilâyihali kamıuıniyasli mıüstiaaalfi-
ydt fcaırariiyk Encümıonlimiiizrae .tezekkür ve esas üitülbaaliyiıe kabul olunmuş fişe de «Maddai toamunıiye» de rnıev-
vuubahüs akli güm az ve gümrüklaraımlizıde muaımeilıâtun ıbetaıdtfi cereyanlına maızaıraın gayıtikâfii görülmüş olmak
la bu ımüddet bir haftaya 'iblâğ kııflıimmıştır. ı 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Eşyayi ticartiyanlin ambara töesDimıi günü idıahi. olmak üzene bir hafta mürurundan sonna 
geçecek günler içlin diyevm gümrüklerce isltiifa aditmıakte olan ardiye resmii on misli olarak lisitlifa olunur . 

MADDE 2. — Bu kanun tarihi mıasrimıdan muteberdir ve (icrasına MaÜliye Vekâleti m'amıurldur. 
26 Temmuz 1336 

Ticaret ve Sanayi ve Rüsumat Aıza 
JEncüımıanli Rıelisi .Mazbalta; Mutaarririi Gümüşaınie 

Hakkı Hami İsmail Subhi Soysallı Hasan Fehmi 

Azla Aza Aza 
Ömer Lûtfi Ahmet Nafiz Sudi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
Adet : 3/1 

Gümrüklere gdiip ambarlara vazdlıumıatti eşyali ıticarUyadan alınmakta olıan ardiye resminim, »tezyidi lüzumu
na dalir Maliye Vekâletimden tanaiim olunan layihai kanuniye Bncüm'eniimıize de havale olunmakla mütaillaa 
olundu, 

İk'tliısaıt Encümıarj/infiın mütalaası veçhile eışyaıi tüeaırli yenin ambara teslimi günü dahiil olmak üzere ıbir haf
ta mürurumdan sorara geçecek günler ıiçtim dlyavm gümrüklerce 'istifa edilmekte olıan ardiye rasm/i on misilli ola/-
raık üsltüfaısı ımlünıa'sıip görülmüş olmakla bu baipita Emioü menli mezkûrece tanzim okunan lâyüıhıali kamuniyeoliın 
kabulü hususunun Heyetli Uımıumiyeye arzı tezekkür ki imdi. 

1 Ağustos 1336 

Mazîbalta MuhıairıM ,'Kâltlîp 
Çamım Erzincan 

Fuat Mehmet Emin 
Sivas /Mardin 

Mehmet Rasim Necip 

Kastamonu Elâziz 
Hasan Sabri Naci 

,Karıes/i 

Mehmet Vehbi 

Muvazenıeü Mıalîiüyie E. Na . 
/Samuihlan 

Mahmut Celâl 
Kozan 

Musttafa 
Elâziz 
Feyzi 

ty-<m »-
(S. Sayısı : 3) 



S, SAYISI : 4 

AŞARIN TESLİSE RABTI HAKKINDA KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNt MAIİYE VE MUVA-

ZENEt MALÎYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 
22 . VU . 1336 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Celilesine 

SSenei haliye aşarının naikten ihale edilemeyen mahalleri bedeli teslise raptile kefaleti müteselsile ile kura 
ahalisine zimmet kaydi be bedeli mezkûrun hesabında 1329 ve 1330 seneleriyle 1335 senesi bedelâti ihalesi 
nazarı dikkate alınmış, sinini mezkûrede bazı mahallerde aşar aynen ihale veya emaneten idare edilmiş ve 
bu üç seneye ait fiyatı vasati tayin olunarak işbu miktar senei haliye temmuzu rayici vasatisinden dun olduğu 
surette her iki fiyat arasındaki fark nispeti bedeli tahminin umumuna zam suretiyle eylül ve teşrinisani ga
yesinde iki taksitte tahsil edilmesi hakkında Umuru Maliye vekâletince tanzim ve 22 temmuz 1336 tarihin
de tezkerei aliyelerine rapten tevdi olunan lâyihai kanuniye Heyeti Vekilece ledettezekkür tasvip buyurula-
rak berayi müzakere Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine leffen takdim kılınmış olmakla ifayi mukta-
zasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi 
Çelâlettin Arif 

Heyeti Verilenin EsJbabı Mudibe Mazbatası 
Esbabı Mucibe 

Senei haliyede aşarın nakten ihalesi ve nizamnamei mahsusuna tevfikan ihale muamelâtına iptidar olun
ması memurini mülkiye ve maliyeye tamim kılınmıştı. Ekser mahallerde müddeti müzayede müruru zaman 
ihale hulul eylemiş ve mülhakattan alınan malûmata nazaran ahvali hazıra hasebiyle aşarın nakten ihale 
edilemeyeceği anlaşılmış olmakta senei maliye aşarının emaneten idaresi halinde dahi pek çok mahzurlar mevcut 
olmasına mebni Hazine ve ahali hukukunun muhafaza ve sıyaneti için aşarı nakten ihale edilemeyen ma
hallerin bedeli teslise raptı ile kefaleti müteselsile ile kura ahalisine zimmet kaydi ve bedeli mezkûrun he
sabında da 1329 ve 1330 seneleriyle 1335 senesi bedelâti ihalesi nazarı dikkate alınmış olup ancak senini 
mezkûrede bazı mahallerde aşar aynen ihale veya emaneten idare edilmiş olduğu takdirde bedelâti ayniye ve 
miktar tâşirat kuyudu müteallikasından ahzolunduktan sonra sinini merkumenin eylül rayici ticaret odlala-
riyle mecalisi belediyeden ba mazbata alınıp idare meclislerince de badettetkik bu üç seneye ait fiyatı vasati 
tayin olunarak işbu miktar senei haliye temmuzu rayici vasatisinden dun olduğu surette her iki fiyat ara
sındaki fark nisbeti bedeli tahmisin umumuna zam suretiyle eylül ve teşrinisani 1336 gayesinde olmak üzere 
iki taksitte tahsil edilmesi müzayakai hazıra noktasından münasip görülmüş olmakla ehemmiyeti maslahata 
tebaan bu bapta tanzim kılınan lâyihai kanuniyenin müstaceliyet karariyle kabulü mercudur. 

Karar : 87 

Heyeti Veküenin Teklifi Kanunisi 

MADDE 1. Ahvali hazıra dolayısiyle nekten ihale olunmayan mahaller aşarı kefaleti müteselsile ile 
ahalii kuraya bedelen zimmet kaydolunacaktır. 

MADDE 2. — Bedeli ihalenin tayininde teslis usu lüne müracaat olunacaktır. 
İşbu teslis 1336 senesine mahsus olmak üzere 1329 ve 1330 seneleriyle 1335 senesi bedelâti ihalesi esas 

ittihaz olunacaktır. 
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MADDE 3. — Mezkûr senelerde ayniyatla ihale olunan karyeler aşarı bedelâtı ayniyesi ve emaneteni 
idare olunmuş ise taşir defterlerindeki miktarı taşirat bulunacak ve sinini merkumedeki zehairin fiyatı me-
calisi belediye ve ticaret odalarından ba mazbata alı nacak eylül rayici üzerinden hesap edilerek o senelerde 
ayrıca ihale edilmiş (Güğeri) aşarı varsa bunlar da ait olduğu senelere zammolunarak hasılı bulunacaktır. 

MADDE 4. — Sinini merkumeye ait tayin olu nan vasati temmuz 1336 tarihindeki buğday rayici vasa
tisinden dun olduğu takdirde her ikisi arasındaki farkı miktarı bedeli teslisin umumuna zammolunacaktır. 

MADDE 5. — 1329, 1330 ve 1335 seneleri bedelâtı ihalesine ve üçüncü ve dördüncü maddelerdeki hesa
ba göre taayyün eden bedeli teslis kefaleti mütesel sile ile kura ahalisine zimmet kaydedilip mebaliği müte-
hassiyle eylül ve teşrinisani 1336 gayelerinde olmak üzere iki taksitte istifa edilecektir. 

24 Temmuz 1336 

B. M. M. R. M. M. V. Ad. 
Fevzi 

Da. V. Ha. V. Sıhhiye V. 
Hakkı Behiç Dr. Adnan 

Erkâni Har. U. R. Umuru vŞeriye V. Mal. V. 
İsmet Fehmi Ferit 
M. V. Na. V. jk. V. 

Dr. Rıza Nur 

Kavaiiıiııi Maliye Esbabı Mucibe Mazfbataisı 

Makamı Rıiyaseti Celifcıye 

Seneihaliye aşarının nakten ihale edilemeyen mahallerde bedeli teslise raptı ile kefaleti müteselsile ile 
kura ahalisine zimmet kaydi hakkındaki Hükümetin 24 Temmuz 1336 tarihli teklifi kanunisi varidat müdürü 
huzuriyle Encümeninizce tetkik olundu. Ahvali hazıra dolayısiyle bazı mahallerde aşarın nakten ihale edil
memesi ve emaneten idarenin mazaratı sabit ve muta hakkak olmasına ve ahvali hazıra dolayısiyle Hazinei 
maliye mübrem ihtiyacat karşısında bulunmasına bina en teklifi mezkûrun kabulü muvafık görülmekle bera
ber dermeyan edilen teklif zürram hukukunu da kâfil mutedil bir şekilde bulunduğu ve muzayakai hâzıra 
muvacehesinde Hazineyi de ızrar edecek mahiyette görülmediği cihetle Heyeti umumiyesiyle kabul edilerek 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler aynen ve beşinci maddedeki bedelin iki taksitte istifası ticareti 
umumiyenin durgunluğundan ve zahire ihracat merkezlerinin halen açık olmasından naşi suhuletle paraya 
kalbi müşkülâtı nazarı dikkate alınarak aşar kanunu mucibince mültezimine verilen taksit müddetlerinden 
zürram dalhi evleviyetle müstefit olması tabii addedilerek beşinci madde olsuretle tadilen kabul ve Heyeti umu-
miyeye takdim kılınmıştır. 

31 Temmuz 1336 

Kâtip 
Biga 

Aza 
Konya 

Arif 

Kavanini Maliye E. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Aza. 
Çorum 
Sıddık 

Reisi 

-

M. M. 
Erzurum 

Süleyman Necati 

Aza 
Genç 
Celâl 

(S. Sayısı : 4) 
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Aşarın Kefaleti Müteselsile ile Ahalii Kuraya Zimmet Kaydına Dair Kanun 

MADDE 1. — Maliye vekâletinin teklifi aynen kabul. 

MADDE 2. — Maliye vekâletinin teklifi aynen kabul. 

MADDE 3. — Maliye vekâletinin teklifi aynen kabul. 

MADDE 4. — Maliye vekâletinin teklifi aynen kabul. 

MADDE 5. — Mebaliği mutahassıla aşar kanunu mucibince beş taksitte istifa edilecektir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Mület Meclisi Riyaseti CeBies8ne 

Senei haliye aşarının nakten ihale edilemeyen mahallerde bedeli teslise raptı ve kefaleti müteselsile ile 
ahalii kuraya zimmet kaydi hakkında Heyeti İcraiye tarafından vaki olan teklifi kanuni Muvazenei maliye 
encümenince de tetkik olundu. 

Bu hususta Kavanini maliye encümeninden tan zim olunan mazbata ile dahi dermeyan olunduğu üzere 
ahvali hazıra dolayısiyle bazı mahallerde aşarın nakten ihalesi hususunda tahaddüs eden müşkülât ve aşa
rın emaneten idaresinde görülen mazarrat hasebile teklifi vaki esas itibariyle ve ekseriyetle kabul edilmiş
tir. Ancak icra onun tetkikat netayicinden anlaşıldığına nazaran şimdiye kadar Hükümetçe bir çok mahal
lerin aşarı - ciheti askeriyece gösterilen lüzuma binaen - ayniyat ile ihale edilmiş olduğu ve bedeli teslisin 
istifası hususunda Hükümetçe teklif olunan iki taksitin halkı tazyik ve müşkülâta duçar edeceği ve encü
mence kabul olunan beş taksit ile tediyat ifası da Hazinenin paraya olan ihtiyacı şedit ve âciline nazaran 
sayam tecviz görülemediği cihetle her iki teklifin haddi vasatisi ihtiyar olunarak birinci ve beşinci maddesi 
ona göre tadil edilmiştir. 

Dördüncü maddede muharrer «Sinini merkumeye ait tayin olunan vasati» tâbirinden evvel (miktar) ke
limesinin ilâvesi maksadı daha ziyade tavzih ve ifnama medar olacağından maddei mezkûre de o yolda tas
hih olunmuştur. 

İkinci maddede: (işbu teslise) tabirinden sonra münderiç olan «bin üç yüz otuz altı senesine mahsus 
olmak üzere» kaydi de bir gûna sui tefehhüme mahal bırakılmamak üzere ayrı bir madde olarak gösteril
miştir. Kezalik yine dördüncü maddedeki buğday yerine daha şümullü bir tabir olmak üzere zehair ke
limesi kabul edildiği gibi maddei mezkûrenin fıkrai ah'iresindeki umumuna kelimesine artık hacet kalma
dığından tayyedilmiştir. 

tzahati anifei mebsutaya nazaran tadilen tanzim olunan kanun lâyihasının Heyeti Umumiyeye arzı 
tezekkür kılınmıştır. 

13 Ağustos 1336 
Muvazenei Ma. E. Reisi M. M. 

Ferit Fuat 

Kâtip 
Erzincan 

Mehmet Emin 

Esasata muhalifiz 
Elâziz 
Naci 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Mardin 
İbrahim 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Mardin 
Necip 

Elâziz 
Feyzi 

Çorum 
Sıddık 

(S. Sayısı : 4) 
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LÂYİHA L KANUNİYE 

MADDE 1. Ahvali hazıra dolayısiyle Maliye vekâletince aynen ihalesi takarrür eden mahallerde aynen 
ve diğer yerlerde nakten ihale olunamayan senei haliye aşar 'bedelâtı kefaleti müteselsile ile ahaliye nak-
ten zimmet kaydedilecektir. 

MADDE 2. — Bedeli ihalenin tayininde teslis usulüne müracaat olunacaktır. İşbu teslise üç yüz yirmi 
dokuz ve üç yüz otuz seneleriyle üç yüz otuz beş senesi bedelâtı ihalesi esas ittihaz edilecektir. 

MADDE 3. — Mezkûr senelerde ayniyatla ihale olunan karyeler aşarı bedelâtı ayniyesi ve emaneten 
idare olunmuş ise taş'ir defterlerindeki miktarı taşirat 'bulunacak ve sinini merkumedeki zehairin fiyatı 
mecalisi belediyece ticaret odalarından bamazbata alınacak eylül rayici üzerinden hesap edilerek o senelerde 
ayrıca ihale edilmiş güğeri aşarı varsa bunlar da ait olduğu senelere zamm'olunarak hâsılı bulunacaktır. 

MADDE 4. — Senei merkumeye ait tayin olunan miktarı vasati temmuz 1336 tarihindeki zehairi rayici 
vasatisinden dun olduğu takdirde her ikisi arasındaki farkı miktar bedeli teslise zammolunacaktır. 

MADDE 5. — İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler ahkâmına tevfikan tayin edilen bedeli teslis ke
faleti müteselsile ile kura ahalisine zimmet kaydedilip eylül, teşrinievvel ve teşrinisani olmak üzere üç 
taksitte istifa edilecektir. 

MADDE 6. — İşbu teslis muamelesi üç yüz otuz altı senesi aşarına mahsustur. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Maliye vekâleti memurdur. 

(S. Sayısı : 4) 
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EREĞLİ VE ZONGULDAK HAVZALARINDAN İHRAÇ OLUNACAK MADEN KÖİMÜRLERİNDEN 
ALINACAK İHRACAT RESMİ HAKKINDA KANUN LAYİHASI VE KAVANİNt MALİYE VE MU

VAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cefilesihe 

Ereğli ve Zonguldak havzalarından ihraç olunacak maden kömürîerinden alınacak ihracat resmi hakkın
da Umuru Maliye Vekâletince tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti Vekilece 
tasvip olunarak berayi müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine tevdii takarrür etmiş ohnakla ifayi muk-
tazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
MV Kemal. 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Maden kömürü maden nizamnamesinin mevaddı mahsusasına tevfikan fermanlarla istihsal edilen kritik 
yazat üzerine eshabı tarafından serbestçe ocak küşadiyle ihraç edilmekte ve madenin bulunduğu sahanın be
her ceribe yani on bin zirai için maktuan on kuruş re sim alındığı gibi ihraç olunan cevherin hâsılatı gayri-
safiyesinden Meadini dairesince tayin ve fermanı âliye dercedilen miktara göre yüzde birden beşe kadar res
mi nisbi alınması muktazi bulunmuştur. Ancak 1327 senesinde Zonguldak'taki Fransız şirketiyle Hükümet 
arasında aktedilen itilâf name mucibince elyevm beher tondan hissei temettü namiyle yalnız yüz para alın
makta ve diğer ocakların ihracatından da şirket gibi yüz para tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Ahiren İkti
sat Vekâletince bu itilâf name keenlernyekün addiyle kamürün kıymetine göre yüzde beş resim ahzi takar
rür ederek icabedenlere tebliğ edilmiş ve şu hesapça resmin miktarı kömürün envama ve kıymeti hazırala-
rına göre kırk illâ yüz on beş kuruşa iblâğ olunmuştur, Bu miktar memleketimizide madenlerin işletilmesini te
min için kâfi bir miktardır. Ancak ocaklardan çıkarılan kömürler sarfiyatı dahiliyeye münhasır olmayarak 
harice sevk ve sarfedilmekte olup kömürün zamanı hazırada bütün faaliyeti iktisadiyenin ruhu olmasına 
binaen bundan dahilde istifade olunmayınca haricin istifade ettiği miktardan Hazinei devletin de müstefit ol
ması zarurî ve elzem olduğundan maruz mevaddı kanuniye ile maden kömüründen bir ihracat resmi istifa 
ediyoruz. 

Maden kömürlerinin yıkanmış denilen iyi cinsinin fii mukarreri yirmi üç lira ve yıkanmamış cinsinin fii 
mukarreri de sekizden on bir liraya kadar ise de bu nevin piyasaya göre alım satım fiyatı yirmi lira oldu
ğundan ihracat resmini birinci nevi için beher tonda üç lira ve ikincisini iki lira olarak tayin ettik, is
tanbul'da kömürün beher tonu otuz liraya kadar satılmakta olmasına göre mahalli fiyatla istanbul fiyatı 
arasında epeyce bir fark bulunduğundan şimdiye kadar ecnebilerin müstefit olduğu bu farktan Hazinece is
tifade edilmek bittabi muvafık olacaktır. Malûmu âlileri bulunduğu üzere mütarekeyi müteakip Dersaadette 
tahaddüs eden kömür buhranının zavaline kadar Zonguldak ve Ereğli havzasından kömürün ihraç ve nakil 
ve istihlâkinin kuyudu mahsusa tahtında icrası için bir kanunu muvakkat neşredilmişti. Bilâhare ise düveli 
itilâf iyece mütarekenamenin dairei şümulü haricinde müdahale edilip kömür işleri düveli itilâfiye kömür 
komisyonu, Osmanlı kömür komisyonu, Zonguldak kömür komisyonu namiyle üç komisyon tarafından ida
re edilmekte bulunmuştur. Düveli itilâfiye kömür komisyonu ingiliz ve Fransız italyanlardan mürekkep bir 
ecnebi komisyondur. Bahriye nazaretinin tayin ettiği bir vekillin tahtı riyasetinde bulunan Osmanlı kömür 
komisyonu Maliye, Nafıa ve Ticaret nazaretlerinden mansup birer azadan mürekkeptir. Bunlar Dersaadet
te oturup kömür işleriyle iştigal ve havzadan istihsal olunan kömürlerin muktazi mahallere itası icabettiği-
ni tayin ve kömür alacak merakibi bahriyeye tahmil edecekleri kömürler için vesika itası ile meşguldurlar. 
Zonguldak kömür komisyonu ise ümerayi bahriyeden mansup bir reis ile Zonguldağın en büyük mülkiye 
memurundan ve maden müdür ve mühendisinden ve bazı zabitanı bahriyeden mürekkep olarak vazifesi İs
tanbul'daki düveli itilâfiye kömür komisyonunun verdiği vesikalar mucibince kömür tahmil ve ihracına ne^ 
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mret ve tahmil kayıklarını yine mezkûr komisyonun tertibi dairesinde kömür tüccarlarına tevzi eylemek
ten ibarettir, işbu komisyonlar masarifine mukabil olmak üzere bütçe ve kanun haricinde beher ton kömür
den on beş kuruş nispetinde bir harç alınarak komisyonun Dersaadetteki komisyonlar azasının zammı 
maaşiyle ikramiyelerine sarfedilmekte bulunmuştur. Düveli itiiâfiye ile İstanbul hükümetinin tahtı emrü nü
fuzunda bulunan kömür komisyonlarının bugün dahi iş başında bulunarak havzai fahmiyeden mütehassıl 
kömürü kendi matüap ve dilhahlan dairesinde nakil ve tevzi ettirmeleri hiç bir suretle kabili tecviz olma-
yacağınndan ZonguMaktalki komisyonun lâğviyle kömür ahzı ve şevkinin iadesi serbestisi muvafık görülmüş 
ve bu bapta mevzu kuyut refolımmuştur. Ancak komisyonun hali faaliyette bulunduğu müddet zarfında be
her tondan on beş kuruş olarak aldığı mebaliğden komisyon azalarının zimmetinde birşey kalıp kalmadığı 
ve bakiye mevcut olup olmadığı anlaşılmak üzere Zonguldak muhasebesince bu baptaki hesabatın rüyet 
edilmesi ve bakiyei mevcudun malsandığına alınması tensip olunmuştur. 

Havzai fahmiyede takriben beş bin kadar amele ve ustabaşı istihdam olunup yevmi vasati olaratk bin 
beşyüz ton kömür ihraç edildiği ve bunlar şimendiferlerle naki olunarak kömürün beher tonundan yirmi 
beş kuruş ücreti nakliye alındığı ve Zonguldak limanında mevcut ve Ereğli şirketine ait vesaiti taihmiliye 
için de beher tondan elli beş kuruş istifa olunduğu anlaşılmasına ve Avrupada kömür fiyatının mürtefi bu
lunduğu malûm olunmasına nazaran Hazinenin büyük fiyat farklarından müstefit olması ve ihracat ve nak
liyat ve tayini fiyat hususlarının tamamiyle serbest bırakümasına mukabil kömürün cinsine göre beher tona-
smdan iki üç lira derecesinde resim ahzi ve bunun da rüsumu nisbiye ile beraber 'kömürün 'kayıklara hini 
tahmilinde iskelede alınması muvafık görülmüş ve kanuna bu nikatı nazara göre mevaddı lâzıme derç ve 
ilâve olunmuştur. 

Maden Kömürlerinden Alınacak İhracat Resmi Hakkında Mevaddı Kanuniye 

MADDE 1. — Ereğli ve Zonguldak havzai fanini yesin den çıkarılan kömürlerin füruht ve şevki hakkın
da mevzu kuyut refedilmiştir. 

MADDE 2. — Maden kömürlerinin yıkanmış cinsinin beher tonasından iskeleden hini ihracında muay
yen olan rüsumu nisbiyeden maada maktuan üç lira ve yıkanmamış cinsinden iki lira ihracat resmi alına-
calktır. 

MADDE 3. — Komisyon namına beher ton kömürden istifa edilmekte olan on beş kuruş badema ah-
zedifcneyecek ve şimdiye kadar alınmış olan mebahğin hesabı Zonguldak, muhasebesince rüyet edilerek ba
kiyei mevcut mal sandığına devrolunacaktır. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

11 Ağustos 1336 

B. M. M. Reisi Umuru Seriye V. M. M. V. 
M. Kemal Fehmi Fevzi 
Adliye V. Dahiliye V. N. Hariciye V. 

Dr. Adnan 

Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Ferit îsmail Fazû 

iktisat Vekili Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiye U. Reisi 
Dr. Adnan 

(S, Sayısı : 5) 
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Makamı Riyaseti CeKleye 

Esbabı Mucibe Mazbatası 

Maden kömürlerinden alınacak ihracat resmi hakkında Hükümetçe teklif olunan mevaddı kanuniye 
müstaceliyet karariyle encümenimize havale buyurulmuş olduğundan tetkik olundu. 

Heyeti Vekilenin esbabı mucibe lâyihasında münderiç esası şayanı kabul görülmüş olduğu cihetle lâyihai 
kanuniyenin ihtiva ettiği mevat kabul edilmiş ve yalnız esbabı ahirei iktisadiye hasebiyle kömür fiyatlarında 
bir temevvücü daiminin hüküm süreceği tabiî be bunun karşısında Hükümeti sabit bir miktarda mukeyyet 
bulundurmanın mahzuru malisi bedihi olduğundan fiyatların tereffü ve tedennisine göre işbu ihracat res
minin yüzde elliye kadar tezyit ve tenkis edilebilmesine dair Heyeti Vekileye bir salâhiyet verilmesi münasip 
görülerek maddeye o suretle bir fıkra ilâvesiyle lâyihai kanuniye tadilen ve müstaceliyet kararı mucbince tan
zim edilerek Heyeti Umumiyeye takdim olundu. 

14 Ağustos 1336 

Aza 
Konya 
Arif 

anini Ma. E. Reisi 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

M. M. 
Erzurum 

Süleyman Necati 

Aza 
Kângın 

Tahir 

Kâtip 
(Biga 

Hamit 

Aza 
Cemil Halil 

Maden kömürlerinden alınacak ihracat resmi hakkında Kavanini Maliye Encümenince tadil edilmiş olan 
işbu lâyihai Kanuniye Encümenimizce de bittetkik tadilâtı vakıa muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umumi
yeye takdim kılındı. 

Muvazenesi Ma. E. 
Çorum 
Ferit 

Reisi M. M. 
Fuat 

IKâtip 
Erzincan 

Memet Emin 

14 Ağustos 1336 

Aza 
Memet Ras-im 

Aza 
Mardin 
Necip 

Aza 
Mardin 
İbrahim 

Aza 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 

(S. Sayısı : 5) 
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KAVANİNİ MALÎYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

Maden Kömürlerinden Alınacak İhracat Resmi Hak
kında Mevaddı Kanuniye 

MADDE 1. — Ereğli ve Zpnguldak havzai fah-
miyesinden çıkarılan kömürlerin füruht ve şevki 
hakkında mevzu kuyut refedilmiştir. 

MADDE 2. — Maden kömürlerinin yıkanmış cin
sinin beher tonasından iskeleden hini ihracında mu
ayyen olan rüsumu nisbiyeden maada maktuan üç 
lira ve yıkanmamış cinsinden iki lira ihracat resmi 
alınacaktır. Kömür fiyatlarının tereffü veya teden
nisi halinde işbu rüsum Heyeti Vekile karariyle yüz
de elliye kadar tezyit veyahut tenkis olunabilir. 

MADDE 3. — Komisyon namına beher ton 
kömürden istifa edilmekte olan on beş kuruş bade
ma ahzedilmiyecek ve şimdiye kadar alınmış olan 
mebaliğin hesabı Zonguldak muhasebesince rüyet 
edilerek bakiyesi mevcut mal sandığına devroluna-
caktır. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye, İktisat ve Maliye vekilleri me
murdur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

MADDE 1 — Aynen-

MADDE 2. — Aynen, 

ıMADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 

Kavanini Maliye E. Reisi 
Hasan Fehmi 

14 Ağustos 1336 
M. M. 

Mustafa Necati 

(S. Sayısı : 5) 



S. SAYISI : 6 

ANADOLU HATTI MEMURLARININ MÜTEDAHİL MAAŞLARININ TESVİYESİ HAKKINDA 
KANUN LÂYİHASI VE NAFIA, KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

7 . VIII . 1336 

Büyük Mütet Medfcffi Riyaseti Ceüiesdne 

Anadolu hattı memurlarınım mütedahil maaşlarının 'tesviyesi zımnında on altı bin liranın sarfı hakkında Umu
ru Nafiıa Vekâletince ıtanzim kukıan kanun lâyihası ve esbabı mucffibe mazbatası Heyeti VeMede ledetltezelkJcür 
berayi müzakere Büyük MHIet Medilsi Riyasetine irsali takarrür etmiş oilmallda Mayi mıukttaza&ını rtica ederim. 

Büyük MMet Mecisi Reisli Sanislil 
Celâlettin Arif 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Geçen sene Düveli muhasama ile aktohınan mütareke esnasında Anadolu hattına vazıyet etmiş olan 
İngilizlere ahiren terki mevkii ettirilmesi dblayısile işbu hat açıkta ve sahipsiz kalmıştı. Müdafaai memleket 
ve münakalâtı ticariye ve iktisadiye noktai nazarından haiz olduğu ehemmiyeti fevkalâde hasebile bunun 
muattal bir halde bıralkılması muvafık görülememiştir. Heyeti Vekiece verilen karar mucibince işbu hatta 
Hükümet tarafından tamamile vaziyet edildiği gibi idare ve işletmesi hususatına da mübaşeret olunduğundan 
düşmanlara para ve edevatı (lâzimesinden mahrum bırakılmış olan işbu hattı hali faaliyete getirebilmek üzere 
en evvel memurlarının mütedahil olan maaşlarından bir kısmının tediye olunmasına zaruret hasıl olmuş ve bu 
maksat için de Hazindi maliyeden on altı bin lira sarfedÜlmiştir. îşbu meblâğın sarfına mezuniyet talebini mu-
tazammm merbut kanun maddesinin1 Meclisi âünizce kabul ve tasvip buyurulmasını teklif eylerim. 

Müdafaai Milliye Vekili N. Adliye Vekili 
İsmet Celâlettin Arif 

Anadolu Hattı Memurlarının Mütedahil Maaşlarının 
Tesviyesi Zımnında On Altı Bin Liranın Sarfı Hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Hükümet tarafından vaziyet edil
miş olan Anadolu şimendiferi memurin maaşatına 
mahsuben Hazinei maliyeden on altı bin İranın sarfı
na Maliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 2. — îşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafia vekâletleri memurdur* 

B, M- IM< Reisi sanisi Umuru seriye vekili 
Celâlettin Arif Fehmi 

Dahiliye V. N. Hariciye V. 
Dr. Adnan Celâlettin Arif 

Maliye V. Maarif V. 
Ferit Dr. Riza Nur 

Nafia V. İMsat V, N. 
İsmail Fazıl Dr. Adnan 

Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye 
Dr. Adnan Reisi 

İsmet 
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Anadolu demiryolu memurlarının maşaatı rnüte-
dalbitesi için talıep edilen on altı bin liranın sarfı hak
kında Heyeti İcraiyece tanzim ve Heyeti Umumiye-
den 7 Ağustos 1336 tarihinde encümenimize tevdi 
edilen I'âyihai kanuniye 'ile esbabı mucibe mazbatası 
Nafia Vekâleti namına encümende hazır bulunan 
Mühendis Ziya Bey huzurile tetkik edidi, 

Müdafaai memleket ve münakalâtın temimi ümni-
yesıile vaziyed edilen Anadolu hututu memurini mü-
tedabil maaşlarının tesviyesile bunların zaruretten vi
kayesi muamelâtın selâmeti cereyanını temin için 
ehem ve elzem olup işbu hattın hayatı umumiyemiz 
namına temin etmekte olduğu menafi itibartife de ha
izi ehemmiyet görülmüş Vekâleti eeMenin esbabı mu
cibe mazbatasında da delâili kâfiye münderiç bulun
muş olduğundan encümenimizce aynen kabulü muva
fık görülerek Kavanini maliye encümenine tevdiine 
karar verildi. 

Nafia E. Reisi 
Kastamonu 

Rüştü 

Kâtip' 
Süleyman Sırrı 

11 Ağustos 1336 

M. M. 
Saruhan Mebusu 
Mustafa Necati 

Aza 
Erzincan 

Memet Emin 

Aza 
Rıza 

Fara sarfiyatı için mezuniyet talebinden ibaret 
olan işbu teklif daimî kanun mahiyetinde olmadığın
dan Kavanini maliye encümenince tetkikine lüzum 
hissedikniyerek bermuoibi havale Muvazene encüme-
nine tevdi kılınır. 

İKavanini Ma. E. Reisi 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

M. M. 
Erzurum 

Süleyman Necati 

Büyük Mille* Mecfısi Riyasdtii Celilesimte 

Anadolu hattı memurlarının mütedahil maaşlarının 
tesviyesi zımnında on altı bin liranın sarfına mezuni
yet itasını havi Umuru nafia vekâletince tanzim ve 
Heyeti Vekile kararile irsal olunan lâyihai kanuniye 
mündericatı encühıenimizce de tasvip kılınmış olmak
la keyfiyetin Heyeti umumiiyeye arzı tezekkür kılındı. 

Muvazenei 'Ma. E, Reisi 
Ferit 

(Kâtip 
Erzincan 

Emin 

Aza 
Memet Şükrü 

Aza 
Ktfınç Ali 

M. M. 
Fuat 

Aza 
Mardin 
Necip 

Aza 
Çorum 
Sıddık 

Aza 
Elâziz 
Feyzi 

(S. Sayısı : 6) 
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BAĞDAT DEMİRYOLU HATTININ MAAŞAT VE MASARIPATI İÇİN 96 BİN LİRANIN SARFI 
HAKKINDA KANUN LÂYİHASI VE NAFÎA. KA'VANİNt MALİYE VE MUVAZENE! MALİYE EN

CÜMENLERİ MAZBATALARI 

Büyük Millet MecM Riyaseti CefflMne 

Bağdat demiryolu İşletme idaresinin 7 temmuz 1336 tarihinden ağustos 1336 gayesine kadar maaşat 
ve masarifat için doksan altı bin liranın1 sarfı hakkında Umuru nafıa Vekâletince tanzim kılman kanun lâ
yihası ve esbabı mucibe lâyihası Heyeti Vekilede ledettezekkür tasvip edilerek berayi müzakere Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş olmakla ifayı muktezasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi 
Celâlettin Arif 

Esbabı Mucibe LâtyUıası 

Geçen sene düveli muhasama »ile aktedıilen mütareke esnasında eshabı tarafından terkolunup Fransızlar 
tarafından işgal edilmiş bulunan Bağdat demiryolu; bunların ahiren vaki olan firarı dolayısile sahipsiz kal
mıştı. Halbuki memleketimizin müdafaası için nakliyatı askeriyenin ve münakalâtı ticariyenin temini selâme
tine zamin olan bu hattın muattal bir halde bırakılması caiz görülemiyerek işbu hattın her suretle Hükümet
çe idare ve işletilmesi ve bu hususun da Nafia Vekâletince deruhde olunması 7 temmuz 1336 tarihinde Heyeti 
Vekilece tahtı karam alınmıştır. Binaenaleyh bu hattın varidat ve masarif atı umumiyesinıin mülhak bütçe 
şeklinde idaresi ve bilûmum alât ve edevat ve malzemesinin Hazine namına tesellümü life varidat ve sarfiyatı
nın menafi» millet ve Hükümete muvafık bir surette tanzimine teşebbüs olunmuştur. Konyadan bed'Ie 
Pozantıya kadar mümtet olan1 işbu Bağdat demiryolunun muntazaman seyrüseferini idame ve temin edecek 
olan masarifi muktaziye ve mübremesinin tediyesi hattın tanzim edeceği 1336 senesi bütçesine tâbi ise de 
yakın bir zamanda vazıyet olunan işbu hattın İşletme heyeti idaresinin ve memurini sairesintin tayin ve teşkili 
bir hayli zamana ihtiyaç messettöirmiş olmakla 1336 senesi bütçesi ikmal olunamamıştır. Bunun tanzimile tak
dimine kadar hattın memurin maaşatile mahrukat ve levazımatı sairesinin tediyesi ve nakliyat ve sevkiyatı-
nın temini hususunda meı'buten takdim kılınan bir ay yirmi üç günlük muvakkat bütçenin Meclisi âl'inözce 
tasdik buyurulmasını teklif eylerim. 
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Bağdat Demiryolu işletme idaresinin 7 Temmuz 1336 Tarihinden Ağustos 1336 Gayesine Kadar Maasat ve 
Masarîfatı için Doksan Altı Bin Liranın Sarfı Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bağdat demiryolu idaresinin 7 tem
muz 1336 tarihlinden 1 ağustos 1336 gayesine 'kadar 
maasat ve masarffatı için doksan altı bin lira tahsis 
kılınmıştır^ 

MADDE 2. — işbu kanunum icrasına Maliye ve 
Nafıa vekâletleri memurdur. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisli Sanisi 

Celâlettin Arif 

M. M. V, N. 
ismet 

Da. V. N. 
Dr. Adnan 

Mal. V, 
Ferit 

Na. V. 
İsmail Fazıl 
Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Umur Seriye V. 
Fehmi 

Ad. V. 
Celâlettin Arif 

Ha. V. N. 
Celâlettin Arif 

Mİ V. 
Dr. Rıza Nur 

tk. V, N. 
Dr. Adnan 

Erkâna Harbıiyei Umumiye 
Reisi 
ismet 

Bağdat demiryolu işletme 'idaresinin maasat ve 
masarifaıtı için talep edileni doksan altı bin liranın 
sarfına mezuniyet itası hakkında Heyeti îcraiyece 
tanzim ve Heyeti umumiyeden 7 Ağustos 1336 tari
hinde encümenıim'ize t&vdi edilen lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe mazbatası Nafia Vekâleti namına 
encümenimizde hazır bulunan memuru mahsusu 
huzurile tetkik edildi. 

Bağdat hattının ehemmiyeti siyasiye, askeriye ve 
iktısadiyesî malûm olup Vekâleti celilenıin esbabı mu
cibe mazbatası dahi esbabı esasiyeyi ihtiva etmesi ha-
sebile encümenJimizce aynen kabulü muvaafık görüle
rek Kavanini malüye encümenine tevdiine karar veril
di. 

Nafia En. Rs. 
Kastamonu 

Rüştü 

11 Ağustos 1336 

İM. M, 
Saruhan 

Mustafa Necatı 

Kâtip 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Aza 
Rıza 

Aza 
Erzincan 

Memet Emin 
Aza 

Para sarfiyatı için mezuniyet talebinden ibaret 
olan işbu teklif daimî kanun mahiyetinde olmadığın
dan encümence tetkika lüzum hiissedilmeyerek ber-
mucdbi havale Muvazene encümenine tevdi kılınır. 

Kavanini Maliye En. Rs. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

14 Ağustos 1336 

M. M. 
Erzurum 

Süleyman Necati 

Büyük Müet Meelüsi Riyaseti CeliJesine 

Bağdat demiryolu işletme idaresıinin 7 Temmuz 
1336 tarihinden Ağustos 1336 gayesine kadar maasat 
ve masarifi için sarfına lüzum görülen doksan altı 
bin lira hakkında Nafia Vekâletince tanzim ve Heye
ti îcraıiye tarafından tevdi olunan lâyihaiı kanuni
ye mündericatı Encümenimizce de muvafık görülmüş 
olmakla lâyihai mezkûrenin lieolttasdik Heyeti Umu-
miyeye tevdii tezekkür kılınmuştır. 

Muvazenen" Maliye En. 
Ferit 

Kâtip 
Erzincan 

Emin 

Aza 
Çorum 
Sıddık 

Aza 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 

R. 

Aza 
Elâziz 
Feyzi 

Mazbata Muharriri 
Fuat 

Aza 
Mardin 
Necip 

Aza 
Memet Rasim 

Aza 
Kılmç Ali 

(S, Sayısı : 7) 
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AŞAR MÜLTEZİMLERİNDEN EDAYİ DEYİN EDENLERİN EMLAKİ MERHUNE VE MÜTEFEV-
VİZALARININ İADESİNE DAİR KANUN LAYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEt 

MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 
31 . VII . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Aşar mültezimleriyle edayı deyin edenlerin emlaki merhune ve mütefevvizalarının iadesine dair Umuru 
Maliye Vekâletinden tanzim ve 25 Temmuz 1336 tarih ve 3669 numaralı tezkerei aliyelerine rapten tevdi 
olunan kanun layihası ve esba'bı mucibe mazbatası Heyeti Vekile ledettezekkür tasvip edilerek berayi mü
zakere 'Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş olmakla ifayı muktezasım rica ederim. 

B. M. M, Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

25 . VII . 1336 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Mültezimin ve küf ela ve verese aşara olan deyinlerini tamamen ve nakden eda eyledikleri takdirde 

emlaki merhune ve mütefevvizaları iade kılınacağı hakkındaki kanun ve temdidi hakkındaki kararname 
müddetleri mürur eylediği ve bir çolk seneler memlekette cari olan ahvali harbıyei umumiye hasebiyle iş
bu kanunun bahşeyiediği müsaadattan umumun hakkiyle ve tamamiyle istifade edemediği ve bu bapta vu
kua gelen müracaattan anlaşılmakta bulunmuş olmakla merhutan takdimi huzuru samileri kılınan kararna
me veçhile muamelei mezkûrenin 1337 senesi Şubatı gayesine kadar temdidi halinde hem Hazinei matlu-
batı sabıka ve atikasını istifa etmiş bulunmak ve hem de efradı milletten ibir çoğunun edayi deyinle malla
rına sahip olmaları gibi manii istihsal edecekleri cihetle bu baptaki kanunun tasdikini rica ederim. 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz senesi gayesine kadar olan senelere ait aşar ihale 'bedelatından deyni 
bulunan mültezimler resüknalden olan deyinlerinin bin üç yüz otuz yedi senesi Şubatı gayesine kadar 
nakden ve tamamen tediye edildikleri takdirde faizden olan deyinleri affedilecektir. 

MADDE 2. — Bin üç yüz otuz senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar borçlarına mukabil te
feyyüz edilmiş emlak ve arazi masarifi muhakeme ve reddi ferağ harcı kezaİik bin üç yüz otuz yedi se
nesi Şubatı gayesine kadar mültezimin ve küfela ve bunların veresesi tarafından verildiği halde faiz ara-
nılmaksızın iade kılınacaktır. 

MADDE 3. — Henüz muamelesi icra edilmeyip de merhun bulunan emlak ve arazi hakkında dahi ikin
ci madde mucibince muamele olunacaktır. 

MADDE 4. — Mültezimin ve küfela bizzat kendileri müracaat eylediği halde mevaddı sabıka ahkâmı 
tatbik edilip ancak vereseden 'birinin müracaatında veresesinin taaddüdünde ma! memurlarında nüshai 
mumziye almak şartiyle veresei saireye bai'htirname tebligat icra edilerek üç ay zarfında cevap alınamadığı 
surette emlak ve arazii mütefevvize ve merhuna deyni asli ve saireyi tesviye eden vereseye verilir. İhtar
namenin tebliğini müteakip vereseden ibir diğeri dahi talip (bulunursa intikal kanunu mucibince hissei mu-
sitesi miktarı meblağı bersabıkı tediye ettirilerek hissei irsiyesi iade kılınır. 

31 . 7 . 1336 
B. M. M. Reisisanisi Umuru Seriye V. M. M. V. Namıma Umuru Ad. V. 

Celâlettin Arif Fehmi İsmet Celâlettin Arif 
Umuru Da. V. H. V. Umuru Mal. V. Maarif V. 
Hakkı Behiç Celâlettin Arif Ferit Dr. Rıza Nur 

Nafıa V. İktisat V. Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye 
Dr. Adnan Reisi 

İsmet 
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Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Aşar mültezimlerinden edayi deyin edenlerin Hazinece tefevvüz edilmiş emlaklerinin ret ve ferağına mü
teallik Heyeti Vekilenin encümenimize muhavvel teklifi kanunisi Maliyeden gelen memuru mahsusu huzu-
riyle müzakere edildi. 

Aynı mahiyette 1333 senesinde neşredilip de iki defa temdit edilen kanun ile mültezimin ve küfelanın ci
heti iltizamdan olan borçlarına ait faizlerin affı ve tefevvüz edilen emlaklerinin iadesi pek musip bir tedbiri 
mali olduğundan layihai kanuniyenin heyeti umumiyesi kabul olunmuş ve birinci madde (1330) senesi niha
yetine kadar olan borçlara hasredilmişse de harbi umuminin memlekete açtığı iktisadi rahne ve bilhassa mem
leketin bayatı ticariyesinde en faal uzuv olanların kısmı küllisi 1332 senesi nihayetine kadar tedricen silah 
altına celp olunarak iltizamdan olan taahhütlerini vakit, ve zamaniyle edaya meydan bulamadıkları nazarı 
dikkate alınarak birinci maddedeki müddet 1332 senesi nihayetine kadar olan borçlara teşmil edilmiş ve 
ikinci madde birinci ile mütenazıran tashihle ve üçüncü madde teklif veçhile aynen kabul edilerek kanunun 
dördüncü maddesi vereseye ait 'hukukun Hazinenin matlubunu tavik etmeyecek surette ve fakat Maliye Ve
kâletinin teklifinden daha emin ve vasi şekilde muhafazası için vereseden herhangi birinin müracaat ve işti
rakini ret ve ferağ muamelesinin ikmaline kadar hissei irsiyelerinden istifadelerini temin edecek surette fıkra 
ilavesiyle yeniden tanzim kılınan layihai kanuniye Heyeti Umumiyeye takdim kılınır. 

11 Ağustos 1336 

Kavanini Maliye E. R. M. M. Kâtip Aza 
Gümüşane Erzurum Biga Malatya 

Hasan Fehmi Süleyman Necati Sıtkı 

Aza Aza 
Kângın Konya 

Tahir Arif 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz iki senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar ihale bedelatmdan deyni 
bulunan mültezimler resülmalden olan deyinlerinin bin üç yüz otuz yedi senesi Şubata nihayetine kadar nak
den ve tamamen tediye eyledikleri takdirde faizden olan deyinleri affedilecektir. 

MADDE 2. — Bin üç yüz otuz iki senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar borçlarına mukabil te
fevvüz edilmiş emlak ve arazi masarifi muhakeme ve reddi ferağ harcı kezalik bin üç yüz otuz yedi senesi 
Şubatı gayesine kadar mültezimin ve küfela ve bunların veresesi tarafından verildiği halde faiz aranılmak-
sızın tefevvüz edilmiş olan emlak ve arazileri iade kılınacaktır. 

MADDE 3. — Henüz muamelesi icra edilmeyip de merhun bulunan emlak ve arazi hakkında dahi ikinci 
madde mucibince muamele olunacaktır. 

MADDE 4. — Mültezimin ve küfela bizzat müracaat eylediklerinde maddei sabıka ahkâmı tatbik edilip 
ancak vereseden birinin müracaatında verese müteaddit ise mal memurlarınca nüshai mümziye alınmak şar-
tiyle bilumum vereseye ba ihbarname tebligat icra edilerek üç ay zarfında müracaat etmedikleri takdirde 
emlak ve razi mütefevviza ve merhuna deyini asli ve saireyi tesviye eden vereseye verilir. İhbarnamenin 
tebliğinden sonra vereseden bir diğeri dahi talip olur ise reddi ferağ muamelesinin ikmaline kadar intikali 
kanunu mucibince hissei musibesi miktar meblağı tediye ederek hissei irsiyesini alır. 

MADDE 5. — İşbu kanun her mahalde tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6, — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına Maliye Vekili memurdur. 

(S. Sayısı : 8) 



— 3 — 

11 Ağustos 1336 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bin üç yüz otuz senesi gayesine kadar olan senelere ait aşar 'bedelatından deyni 'bulunan mültezimle
rin bin üç yüz otuz yedi senesi Şubatı gayesine kadar deyinlerini nakden ve tamamen tediye eyledikleri hal
de faizden olan deyinlerinin aflerine ve kezalik senei mezkûreye ait aşar borçlarına mukaibil tefevvüz edil
miş olan emlak ve arazi masarifi muhakeme ve reddi ferağ harcı üç yüz otuz yedi senesi Şubatı gayesine 
kadar mültezimin küfela veya bunların veresesi tarafından tediye olunduğu halde emlalki mezkûrenin faiz 
aranıimaksızın iade kılınacağına ve müteferriatına dair Maliye Vekâletince tanzim ve Heyeti Vekile karariyle 
Meclisi Aliye tevdi olunan layihai kanuniye encümenimize de havale buyurulmakla tetkik ve mütalaa olun
du. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatasında dermeyan eylediği esbaba binaen mülteziminin taahhütlerini 
vakit ve zamaniyle edaya imkân bulamadıkları nazarı itibara alınarak birinci maddedeki müddeti 1332 se
nesi nihayetine kadar olan 'borçlara teşmil eylemiş ve şu esas encümenimizce de kabul olunmakla beraber 
maksudu aslinin düyunatı Hazinenin tamamen ve suhuletle tahsili ciheti bulunmasına ve düyunatı mezkû
renin şimdiye kadar tediye edilememiş bulunması da gayri ıstırari esbaptan neşet etmiş olmasına 'binaen 
şu müddetin üç yüz otuz beş senesi gayesine kadar olan 'borçlan da ihtiva etmek üzere temdidi ve fakat 
zamam tediyenin de üç yüz otuz altı senesi Şubatı gayesine kadar bir müddet yani Hükümetçe yapılan layi-
hai kanuniyeye nazaran bir sene daha taksiri tensip ve diğer mevat hakkında Kavanini Maliye Encümeni
nin nükatı nazarı tamamiyle kabul edilmiş olmakla melfuf layiha müsveddesi o yolda tashihen tadil olu
narak keyfiyet Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Kâıtip Aza 
Reisi M. M. Mardin 
Ferit Fuat Necip 

Aza Aza Aza Aza 
Kastamonu Ayıntap Kozan Mardin 

Hüseyin Sabri Kılıç Ali Mustafa Lûtfi ibrahim 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1. — 1335 senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar ihale bedelatından deyni bulunan 
mültezimler resülmalden ol sn deyinlerini 1336 senesi Şubatı nihayetine kadar nakden ve tamamen tediye 
eyledikleri takdirde faizden olan deyinleri tamamen affedilecektir. 

MADDE 2. — 1335 senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar borçlarına mukabil teffiz edilmiş 
olan emlak ve arazi masarifi muhakeme ve reddi ferağ harcı kezalik 1336 senesi Şubatı gayesine kadar 
mültezimin ve küfela ve bunların veresesi tarafından tediye olunduğu halde faiz aranmaksızın tefevvüz 
edilmiş olan emlak ve arazileri iade kılınacaktır. 

MADDE 3. — Henüz muamelesi icra edilmeyip de merhun bulunan emlak ve arazi hakkında dahi 
ikinci madde mucibince muamele icra olunacaktır. 

MADDE 4. — Mültezimin ve küfela bizzat müracaat eylediklerinde maddei sabıka ahkâmı tatbik 
edilip ancak vereseden 'birinin müracaatında verese müteaddit ise malmemurlarınca nüshai mümeyyize 
alınmak şartiyle bilumum vereseye ha ihbarname tebligat icra edilerek üç ay zaıfında müracaat etmedikleri 
takdirde emlak ve arazii mütefevvize ve merhune deyni asli ve saireyi tesviye eden vereseye verilir. îhbarna-
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menin tebliğinden sonra vereseden bir diğeri dahi talip olursa reddi ferağ muamelesinin ikmaline kadar înti 
r r K a l u mucibince hissel musibesi miktar mehlağı tediye ederek hısseı ırsıyesın, alı, 

MADDE 5. - tşbu Kanun her mahalde tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. - tşbu Ksnunun icrayı ahkâmına Maliye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 
Ferit 

Aza 
Çorum 
Sıddık 

M. M. 
Fuat 

Aza 
Mardin 

İbrahim 

Kâtip 

Aza 
Ayınıtap 
Kılıç Ali 

Aza 
Erzincan 

Emin 

Aza 
Mardin 
Necip 
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