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REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), İbrahim Bey (Mardin) 

REÎS — ^Efendim Celseyi 
sabık hulâsası okunacak. 

açıyorum. Zaptı 

1. -~ ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani AH Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsamı kı
raat ve aynen kabul olundu. İstanbul' Avans 
Kanunu müzakere edilerek birinci maddesi ay
nen kabul edildi. İkinci madde hakkında miba-
kere cereyan edip vaktin geç olmasına mobni 
mabadına içtimai âtide devam, edilmek ve Per
şembe günü toplanmak üzere 
verildi. 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

İçtimaa nihayet 

Reisisani. 
Ali ¥nad 

Kâtip 
Mardin 
ibrahim 

RTCP - Zaptı sabıkı aynen kabul, edenler 
lütfen ellerini kaldırsın, zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük tarifesi
ne zeylolarak tanzim olunan kanun lâyihası, 
Akaarat Vergisinin tezyidi hakkındaki kanun 
lâyihası, Aşar Hissei tanesi ve küsuratı mun
zamıma hakkında kanun lâyihası, Zonguldak kö
mürlerinden İhracat Resmi alınmamasına dair 
kanun lâyihası, Karahimrı Şarki Mebusu Mus
tafa Beyin, Aşar mültezimlerinden edayı deyn-
edenlerin emlâki merhuneleri hakkındaki 29 Ey
lül 1336 tarihli Kanun hükmünün temdidine 
dair kanun teklifi (2/483), Karesi Mebusu Â.b-
dülgafur Efendi ile arkadaşlarının, Varidatı 
hususiyei vilâyatın muhasebei hususiy elerce tah
sil ve kabzı hakkında kanun teklifi (2/406), 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet eşyası 
hakkındaki Kanunun mevkii meriyetten refi 
hakkında kanun teklifi (2/541), Aydın Mebu
su Tahsin Beyin, Yunanistan'dan ithal edilen 

zeytinlerden alman Gümrük Resminin zeytin 
yağlarından alınan Gümrük Resmi derecesine 
iblâğına dair kanım teklifi (2/538), Gümrük 
Kanununun 81 nen maddesini nıuaddü kanun 
lâyihamı ve Muva-zvnei Maliye Encümenince tan-
zim olunan m-cvaddı kanuniye 

REÎS — Efendim; malûmuâliniz. Varidat 
Kanunim.ii ikinci defa reyi âlinize vaz'etmek lâ-
sumgeliyordu. Fakat Muvazene i Maliye Encü
meninin bir mazbatası vardır. Müsaade buyu-
rulursa okunsun : 

Riyaseti Gelileye 

Varidat kanuna lâyihasına ilâve olunan me-
vaddan on "birinci, madde Hükümetçe cZiraat 
Bankusiyle Vilâyat idarei hususiyelerinin Mena
fi ve Maarif Hissei. ianesi olarak her sene Aşarın
dan tahakkuk edecek miktara, muadil o senenin 
liva ve kazalar Asar mültezimin senedatı bittef-
rik devir ve havah olunur» şeklinde tesbit edil
diği halde Mııvazerei Maliyece «o senenin» kelime
sinden sonra «Düyunu Umumiyeye muhavvel ol-
mıyan cümlesinih> ilâve olunduğu anlaşılmıştır. 
Bu cihet tekrar kttetkik bu cümlenin ilâvesi ha
linde fevaidi. matlubenin hâsıl olamıyacağma ka
naat hâsıl olmuş bulunmakla Hükümetin teklifi 
veçhile maddenin ııütlak olarak tanzim ve o cüm
lenin tayyedilmesine karar verilmiş ve mezkûr 
kanun ikinci defa reye henüz vaz'edilerek iktisa
bı katiyet etmemiş olduğundan mezkûr cümlenin 
tayymın tekrar reye vaz'iyle o suretle mezkûr 
kanun heyeti umuniyesinin tekrar tâyini esamiy
le reye vaz'ı lüzumu Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 11 Kânunusani 1339 

Muvazenei Malice 
Encümeni Reisi 

Plasta 
Kâtip 

Feyyaz Âli 

Reisvekili 
Mazbata Muharriri 

Mazhar Müfid 
Âza Âza 

Erzurum 
Osman Asım 

noA 
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Aza 
Kayseri 
Osman 

Aza 
Sivas 

Ziyaeddin 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ-
FÎD B. (Hakkâri) — Efendim, müzakere ve ka
bul edilen Varidat Kanununda bir madde vardır. 
Hissei Âşarm ihalesini mütaalnp derhal Hüküme
te devredilmesine dairdir. Halbuki o maddeye 
«Düyunu umumiyeye muhavvel olmıyan» cümle
si konulmuş. Düyunu umumiyeye muhavvel ol
mıyan cümlesi konulunca bizim uğraştığımız me
sele bir iki vilâyete münhasır kalır ki bu, doğru 
değildir. Maksat, umum vilâyatı bundan istifade 
ettirmektir. Binaenaleyh bu, «Düyunu umumi
yeye muhavvel olmıyan» cümlesinin tayyı ile 
umum vilâyata teşmili için işbu mazbatamızı tan
zim ederek takdim ettik. Zannederim tasvibi âli
nize iktiran edecektir. 

REİS — Encümenin mazbatasiyle Varidat 
Kanununun 11 nci maddesindeki «Düyunu umu
miyeye muhavvel olmıyan» kaydının tayyı teklif 
ediliyor. Bu fıkra tayyedilince madde şu şekli 
alıyor : 

Madde 11. — Ziraat Bankasiyle vilâyatada-
rei hususiyelerinin Menafi ve Maarif Hissei 
İanesi olarak her sene Aşarından tahakkuk 
edecek miktara muadil o seneiıin liva ve kaza
lar aşarı mültezimin senedatı bittefrik banka
ya devir ve ihale olunur. 

REİS — 11 nci maddeyi bu şekilde kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İstanbul'a ithal edilecek buğdaylar hakkın
da bir madde kabul buyurmuştunuz. Bunu da 
Varidat Kanununa on beşinci madde olarak 
koyduk. Eski on beşinci ve on altıncı madde
lerin numarası 10 ve 17 olacaktır. Bu suretle 
Varidat Kanununu ikinci defa reyi âlinize ko
yuyorum. Reylerinizi lütfen istimal buyurunuz. 

TUNALT HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bir 
tay vâki olduğundan bu ikinci defa rey değil, 
birinci defa rey addolunabilir. 

REİS — Hayır efendim. 
Efendim reylerini istimal buyurmıyanlar 

lütfen reylerini versinler. İstihsali âra hitam 
bulumuştur. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 
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REİS — Efendim mezuniyet hakkında Di

vanı Riyaset tezkeresi vardır, okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın hizalarında 

gösterilen müddetlerle mezun addedilmeleri 
Divanı Riyasetin 9 Kânunusani 1339 tarihli 
Kırk Beşinci İçtimamda tens'ibedilmiş olmakla 
Heyeiti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisîsanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, Osman Nuri Bey (Bursa) 
nın bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Vehbi Bey (Karesi) nin temdiden iki ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Mazhar Müfid Bey (Hakkâri) nin iki ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaj-
dırsm. Kabul edilmiştir. 

2. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendiye tam 
tahsisatla altı ay izin verilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Berayı tedavi altı ay müddetle ve tam tah

sisatla mezun addine dair Kângırı Mebusu 
Tevfik Efendinin takriri Divanı Riyasettin 9 
Kânunusani 1339 tarihli Kırk Beşinci İçtimam
da tezekkür olunmuş ve sureti musaddakası 
merbut tabip raporu mucibince altı ay müddet
le mezun ad d i tensibedilmış ise de müddeti mez-
kûre için tam tahsisat talebinin bilâmütalâa 
Heyeti Umumiyeye arzı muvafık görülmüştür, 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim! Müsaade ederseniz ev
velâ Tevfik Efendinin altı ay mezuniyetini re
ye koyacağım. 

Tevfik Efendinin mazereti meşruasma bina
en altı ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Tam tahsisat 'talebini tâyini esamiyle reyi 
âlinize koyacağım. Lütfen reyinizi istimal bu
yurunuz. 

Efendim, istihsali âra hitam bulmuştur. 
Bugün mâlûmuâliniz Perşembe olmak itiba

riyle Nevahi Kanununa tahsis edilmişti. Fakat 

J2&&, 
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encümenlerden gelmiş bir madde olmadığından 
müsaadenizle dünkü ruznameye devam ede
lim. 

AHMET HÎLMÎ B. (Kayseri) — Muvaze-
nei Maliye Encümeninden rica ediyoruz. Neva-
hi Kanununun bütçe kısmını bir an evvel çıka
rıp Heyeti Umumiyeye sevk etsinler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nevahi Kanununun 
kısmı kazaisi hakkındaki mevad, Adliye Encü-
menindeydi. Halbuki Adliye Encümeni verdik
lerini beyan ediyorlar. 

REİS — Efendim, şimdi gelmiş, matbaaya 
verilmiştir. 

2. — 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

BEİS — Dünkü müzakereye devam ediyoruz. 
İstanbul vilâyetindeki müessesattba müstah

dem, memurin maaşatı hakkındaki lâyihai kanu-
niyenin ikinci maddesi müzakere edilmişti ve bir
çok arkadaşlar da ıbu bapta söz söyledikleri gibi 
kifayet hakkında takrirler vardır. İkinci madde 
hakkındaki müzakerenin kifayetini reyinize koyu
yorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim müzake
renin kifayeti aleyhinde söyliyeceğiım. Ortada he
nüz tesbit edilmiş bir şekil yoktur. iBir Muvazenei 
Maliye Encümeninin ekseriyetinin bir de Hükü
metin teklifi varıdır. Bu iki teklif esaslı surette 
Meclisi Âlice müzakere ve mukayese edilmediği 
halde naısıl olur da kifayet takriri verilir... Bu 
foendenizce kabil değildir. Heyeti Celileniz takdir 
buyurursunuz. 

REİS — İzah edeyim efendim. Elimde on, on 
beş tane takrir var. Zannediyorum ki, dün Hükü
metin gerek tayyedilmiş maddesi hakkında ve ge
rek^ Muvazenei Maliye Encümeninin ikinci mad
desi hakkında kâfi derecede müzakere icra edilmiş 
olduğuna takrirler okunduğu zaman kanaat geti
receksiniz. Mamafih kifayet hakkında takrirler 
verilmiş olduğundan bir kere reyi âlinize vaz'ede
yim. Kabul edilmezse devam edelim. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Dünkü müzakere
ye bugün devalm etmek üzere ve aynı zamanda söz 
sahiplerinin sözleri mahfuz olmak üzere celse ta
til edildi. Binaenaleyh sözlerimiz mahfuzdur. 

REİS — Bendeniz öyle bir şey ifade etmedim. 
Vakit geç olduğundan dolayı celseyi kapatmıştım. 
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I Bir kere mademki müzakerenin kifayeti hakkın-
I da takrirler verilmiştir, reyi âlinize vaiz'edeceğim. 
I İkinci maddenin müzakeresinin kifayetini kabul 
I edenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Efen-
I dim tadil takrirleri okunacak : 

I Riyaseti Celileye 
I Cereyan elden müzakeratın esasını, İstanbul'da 
I açıkta kalan memurinden tekaüt ve mâzuliyete 
I müstahak olanlarla olmıyanlar teşkil ediyor. Bu 
I moyanda erkân, ümera ve zâbitandan bahsetmeye 
I lüzum yoktur. Çünkü erkân, ümera ve zıâbitandan 
I aeılkta kalanlar hakkında .meriyülicra kanunu 
I mahsus vardır. 0 kanunu muaddil bir surette 
I olan bu maddenin vaz'ında da hikmet mevcut de-
I ğildir. Binaenaleyh ibu kabil zabıtan hakkında ko-
I mafiıssalbiık kanun dairesinde muamele icra edil-
I mek üzere Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit 
I ettiği ikinci maddenin tayyını teklif ederim. 
I ' Saruhan 

Refik Şevket 

I Riyaseti Celileye 
I İkinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif ey-
I lerim. 
I Madde 2. — İstanbul'da açıkta kalan erkân, 
I ümera ve zabıtan ve memurin ve ımenısubini aske-
I riyeden Tahdidi sin Kanununa tevfikan tekaüde 

sevk edilamiyen ve Müdafaai Milliye Vekâletince 
I caizülisltihdam olmadığına karar verilenlere açık

lar misillû kanunu mahsusuna tevfikan maaş ve 
muhasısasat verilir. 

I İstanbul 
Rli Rıza 

I Riyaseti Celileye 
I İkinci maddenin (berveçhi âti tadilini teklif 
I ederim : 
I Caizülistihdam olduklarına dair verilenlere 
I kanunu mahsusuna tevfikan tahsisat verilir. İşbu 
I ınüsadeden memurini mülkiye de istifade ettirile

cektir. 
I Konya 

Refik 

I Riyaseti Celileye 
I İkinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 
I eylerim : 
I İstanbul'da açıkta kalan erkân, ümera ve zâibi-

İ
l tanla memurin ve mensubini askeriyeden Tahdidi 

sin Kanununa tevfikan tekaüde sevk edilemiyen 
zevata tahsis muameleisinin ikmaline kadar memu-

— 286 
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riyeti sabıkaları maaşının aülüsanı, Tekaüt ve Ma
zuliyet kanunlarından istifade 'edemiyeoekl-ere de 
Müdaf aai Milliye Vekâletince ikdar edilinceye ka
dar sülüs maaş ve sülüs tahsisat verilir. ' 

Lâzistan 
Mehmed Necati 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin yerine kaim olmak üzere âti

deki maddeyi teklif ederim : 

İkincim adde — Kadro haricinde kalan ve mü-
cahedei milliyeyi telâkkileri itibariyle caizülistih-
dam oldukları vekâletlerince tasdik kılman bütün 
memurini mülkiye, askeriye, Şer'iye ve Adliyeye 
memuriyet teklif olununcaya kadar maaşı aslile
rinin sülüsü ve ona göre tahsisatı munzamma ita 
olunur. Teklif olunan memuriyeti kabul etmiyen-
lerin maaş ve muhassasatı kat'olunur. 

îzmit 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi zir şekilde kabulü

nü teklif ederim : 
Çorum Mebusu 

îsmet 

Madde 2. — Mülga devairi merkeziye memuri
ninin caizülistihdam olanlarından tekaütlüğünü is
tida veyahut mazuliyet maaşı talebedenlerin tah
sis muamelesinin ikmalinde usulen mahsubu icra 
olunmak üzere tekaüde müstahak olanlara 16 Mart 
1336 tarihinde maamaaş ve tahsisatlarının nısfı ma
zuliyet maaşına kesbi istihkak edenlere mezkûr ta
rihteki maaş ve tahsisatlarının sülüsü 1339 senesi 
Şubat nihayetine kadar avans olarak ita olunur. 

Mazuliyet Kanunundan istifade edecek memu
rinden kezalik caizülistihdam olanlara, memuri
yete tâyinlerinde usulen mahsubu icra edilmek 
üzere tarihî mezkûrdeki maaş ve muhassasatları-
mn sülüsü verüir. 

Riyaseti Celileye 
Madde 2. — Mülga devairi merkeziye memu

rininden tekaütlüğünü istida veyahut mazuliyet 
maaşı talebedenlerin tahsis muamelesinin ikma
linde mahsubu icra olunmak üzere tekaüde müsta
hak olanlara 16 Mart 1336 tarihindeki maaş ve 
tahsisatlarının nısfı ve müddeti mazuliyeti ikmal 
eyliyenlere salifüzzikir tarihteki maaş ve tahsisat-
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larınm sülüsü 1339 senesi Şubat nihayetine kadar 
avans olarak ita olunur. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim : 
İstanbul'da açıkta kalan memurin ile erkân, 

ümera ve zâbitan ve mensubini askeriyeden müd
deti nizamiyeyi ikmal edemediklerinden dolayı 
mazuliyet maaşı alamıyanlarla, Tahdidi sin Kanu
nuna tevfikan tekaüde sevk edilemiyenlerin cai
zülistihdam olanlarına ileride memuriyet ve va
zifeye tâyinlerinde alacakları maaşlarından mah
subu icra edilmek üzere sülüs maaş ve muhassar 
sat verilir. 

İzmir 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte bulunan Avans Kanununa 

müzeyyel kanunun ikinci maddesi makamına zir-
deki maddenin kabul ve ikamesini teklif ederim. 

Van 
Hakkı 

Madde 2. — Tekaüt veya mazuliyet maaşı tah
sisi istidasında bulunanların tahsis muamelesinin 
ikmalinde işbu maaşlarından mahsubolunmak üze
re son memuriyetleri maaşının nısfı ve Tekaüt ve
ya Mazuliyet kanunlarından istifade edemiyecek 
memurinden caizülistihdam olanlara memuriyete 
tâyinlerine kadar yine son memuriyetleri maaş
larının sülüsü maatahsisatı fevkalâde verilir. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye zirdeki suretin ilâvesini teklif 

ederim. 
Kırşehir 

Yahya Galib 

«Açıkta kalan memurini mülkiyeden tekaüde 
kesbi istihkak edenlere nısıf ve mazuliyete kesbi 
istihkak edenlere sülüs ve müddeti hizmeti on beş 
seneden dûn olanlara rubu' maaş, verilir. Bu su
retle verilecek mebaliğ ahiren mazuliyet ve teka
üt maaşlarından mahsubedileceği gibi memuriye
te tâyin edilebileceklerin de maaşından mahsub-
olunuır.» 

Riyaseti Celileye 
Elyevm meriyülicra olan kanun mucibince er-
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Riyaseti Celileye 

Açıkta kalan zabıtana nısıf maa§ ve süiü-
san tahsisat verileceği kanunu mahsus iktiza
sından olmakla Muvazenei Maliyenin ikinci 
maddesi hukuku muktesebei kanuniyeyi muhil
dir Binaenaleyh maddenin tayyı ile makamı
na ikamaten Hükümetin teklif eylediği ikinci 
maddenin kabulünü arz ve teklif eylerim efendim. 

13 Kânunusani 1339 
Kırşehir 

Sadık 
SIRIM B. (îzmit) — Paşa Hazretleri müsaa

de ediniz, takririmi izah edeyim. 

3. — TEKLİFLER 
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kân, ümera ve zâbitan ve memurini askeriyeden 
açıkta kalanlara yerleştirilinceye kadar sülüsanı 
maaş ve tahsisat verileceği, tahdidi sinne tâbi tu
tularak tekaüde sevk edilenlere tekaütlerinin ic
rasına kadar nısıf maaş ve tahsisat itası nasfet ve 
adaletle ancak kabili tatbik olacağından müza
kere. edilmekte bulunan Avans Kanununun ikin
ci maddesinin bu suretle tadilini teklif eylerim. 

Gümüşane 
10 Kânunsâni 1339 

Mustafa 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Paşa Haz
retleri müsaade ediniz. 

REİS — Takririniz var mı! 
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Hayır, tak

ririm yok efendim. Bendeniz diyorum ki; na
zarı itibara alman takrirler Maliye Vekilinin 
takririne göre, Muvazenei Maliye Encümeni âza
sından olanların da takrir vermesine göre üçün
cü madde müzakere edilirken bu takrirleri 
encümende hulâsa etsinler. Nazarı dikkate alı
nan takrirleri... 

REİS — Anlıyorum efendim nazarı dikkate 
alınır. 

Riyaseti Celileye 
Tek neferden cihanı hayret ve takdirlere 

sevk eden ordular teşkil ve bir karargâh heye
tinden başka bir şeyi olmıyan ilk teşkilâtımız
dan muazzam bir Hükümet tesisi suretiyle ba'sü 
badelmevt sırrına mazhar olduk. İstanbul 
memurlarının - kazandığımız büyük zaferin sa
dakası olarak bu memurlar da dindaş kardeş
lerimizdir - ekseriyeti azîmesi namuskâr ve ga-
yei milliyemize tamamiyle merbuttur. İçlerinde 
müstağni kalanııyacağımız mütehassıs, âlim ve 
mütef enninler bulunduğunu ve kendilerinden mil
letin birçok isitfadeler beklemkte olduğunu 
unutmıyalım. Şayet fenalıkları varsa tecziye 
edilmek şartiyle ikinci maddenin berveçhi zir 
şeklinde kabulünü teklif ederim. 

11 Kânunuevvel 1339 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

Madde 2. —• İstanbul'da açıkta kalan bilû
mum memurini milliye ve askeriyeye nısıf maaş 
ve tahsisat ita olunur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — İstan
bul memurları sadaka istemiyorlar, hak istiyor
lar. 

1. — Bohı Mebusu Şükrü Beyin, Tekâlifi 
Milliye suretiyle alınan e§ya bedelinin sureti te
diyesi hakkında kanun teklifi (2/640) 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde olarak âtideki maddenin ka

bulünü arz ve teklif eylerim : 
Madde 3. — Tekâlifi Milliye suretiyle alman 

eşya, emtia ve hayvanat ve saire bedeli mukabi
linde ashabı matluba A^erilmiş olan kuruşlu maz
bataların yüzde otuz beşi 1339 ve yüzde diğer 
otuz beşi 1340 ve mütebaki yüzde otuzu 1341 
senei maliyeleri zarfında tesviye edilir. 

10 Kânunusani 1339 
Bolu 

Şükrü 
REİS — Efendim müsaade ederseniz bura

da birçok takrirler okundu. Zannediyorum ki, 
hiçbiri bir madde olacak şekilde değildir. Ben
deniz tekmil bu takrirlerden anladığımı zatıâli-
lerino bir kere madde bemadde izah ede
yim. Evvelâ Refik Şevket Beyin bu ikinci mad-
nin tayyı hakkında bir teklifi vardır. Esbab 
olarak da şunu gösteriyor. Açıkta bulunan er
kân, ümera ve zâbitan hakkında kanunu mah
sus olduğundan Hükümet bu kanunu mahsus 
mucibince hareket edeceğinden böyle bir mad
deye lüzum yoktur, diyor. Binaenaleyh Muva
zenei Maliye Encümeninin ikinci maddesinin 
tayymı kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmedi. (Anlamadık sesleri.) 

Şimdi efendim bendenizin tekmil bu takrir
lerden anladığım bir kere açıkta kalan memu
rin var, zâbitan var. (Anlaşılmadı sesleri.) 

KADRİ B. (Siird) — Anlaşıldı. 
REİS — Şimdi verilen takrirler meyanında 

zm 
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memurlara aidolanı var, zâbitan ve mensubini 
askeriyeye dair takrirler var. Bir de Şükrü 
Beyin burum]a alâkası olmıyan bir takriri var
dır. Binaenaleyh kendilerinden rica ederiz. Bir 
teklifi kanuni yaparlar. Ayrıca nazarı dikkate 
alınır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendeniz üçüncü mad
de olarak teklif ediyorum. İzah edeceğim bu 
maddeye ait değildir. 

REİS —- Bendeniz bu teklifin Avans Kanu
niyle bir alâkasını görmüyorum, bu Avans 
Kanununa zeylolarak ilâve edilecek bir teklif 
değildir. 

Şimdi efendim takrirlerin hulâsası şöyle
dir : Mülga devairi merkeziye memurlarından 
ve caizülistihdam olanlardan tekaüde müstahak 
olanlara tahsis muamelesinin hitamında mah
subu icra. edilmek üzere nısıf maaş ve tahsisat 
itası... Hemen hemen altı takrir sahibi bu me
selede müttehittir. Memurine aidolan diğer altı 
takririn meali : Aynı memurinden, caizülistih
dam olanlardan mazuilyete kesbi istihkak et
miş olanlara yine tahsis muamelesinin hita
mında mahsubu tera edilmek üzere bâzılarına 
nısıf maaş ve tahsisat ve bâzılarına sülüs maaş 
ve tahsisat itasını teklif •ediyorlar. 

Yine bâzı takrirlerle aynı memurinden teka
üt ve maluliyete gayrimüstahak olanlara, memu
riyete tâyinlerinde verilecek maaştan mahsube-
debilmek üzere maatahsisat sülüs maaş veyahut 
maatahsisat rubu' maaş itası teklif olunuyor. 

Takrirlerin meali icmal edilirse bu şekildedir. 
Bu şekilleri birer birer reyi âlinize vaz'edece
ğim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Usulü müza
kere hakkında müsaade eder misiniz? 

REİS — Müsaade ibuyurun efendim. 
Şimdi efendim, mülga devairi merkeziye me

murlarının... 
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Paşa, tak

rirler yanlış reye vaz'olunuyor. Usul böyle de
ğildir. (Gürültüler) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Paşa Hazretleri 
müsaade buyurunuz. 

REÎS — Efendim rica ederim sükût ediniz. 
Tadil takrirlerini birer birer ayırdım ve izah et
tim. İzah eylediğim, şekilleri birer birer reyi âli
nize vaz'edeceğim. (Doğru, doğru sesleri) Ya ka
bul edersiniz veya reddedersiniz. Müsaade buyu
runuz ve rica ederim yerlerinize oturunuz. 
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OSMAN B. (Lâzistan) — Paşa Hazretleri 

böyle takrir reye vaz'edilemez. 
REÎS — Efendim okuduğumuz takrirlerin 

mealini topladım ve arz ettim. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Buyurduğunuz 

nıkatı kamilen anladım. Takrirler aynı meseleye 
dair ve fakat muhtelif şekiller üzerinedir. Bina
enaleyh aynı mesele de muhtelif cereyana tâbi 
bir haldedir. 

REÎS — Efendim, Meclisi Âli bu takrirleri 
ya kabul eder veya reddeder. Meclisi Âli ibu 
takrirleri nazarı dikkate alırsa, kabul ederse en
cümen ona göre bir şekil tesbit eder. Başka tür
lü bu mesele hallolunamaz. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Bir keli
me müsaade buyurun, bu kabuller, kararı katı 
mahiyetinde olmasın, yani nazarı itibara alman 
takrirler encümene gitsin. (Reye, reye sesleri) 

REÎS — Efendim Abdullah Efendi nazarı 
dikkate alınan takrirler encümene gitsin demek 
istiyorlar. 

Efendim arz ve icmal ettiğim şekilleri ayrı, 
ayrı reyi âlinize vaz'edeceğim. 

Mülga devairi merkeziye memurlarından cai
zülistihdam olanlarından tekaüde müstehak olan
lara, tahsis muamelesinin hitamında mahsubu ic
ra edilmek üzere, nısıf maaş ve tahsisat itasını 
kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

Aynı memurinden ve caizülistihdam olanlar
dan mazuliyet maaşına kesbi istihkak etmiş olan
lara, yine tahsis muamelesinin hitamında mah
subu icra edilmek üzere nısıf maaş ve tahsisat 
itasını kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 

Aynı memurinden tekaüt ve <mazuliyete gay-
rimüstahak olanlara; memuriyetlere tâyinlerinde 
maaşlarından kat'edilmek üzere sülüs maaş ve 
tahsisat itasını kabul edenler ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim bu takrirler içerisinde bir me
sele daha vardır. Deniliyor ki; kabul edilen ma
aşlar 16 Mart tarihinden evvelki miktarı asli 
üzerinden verilsin. Zaten kanun vardır, bunu 
reye koymaya lüzum yoktur. Bir de maaşatın 
hangi tarihe kadar verilmesi meselesi vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Paşam onu kanun halletmiştir. Yeniden karara 
lüzum yoktur. Maddede işarete lüzum varsa, 
ederiz. 

san 
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REİS — Onu reye koymuyorum. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Efendiler encümende Ibu maddeye bir şekil veril
mek üzere üç nokta nazarı dikkate alındı. Bun
lardan birincisi tekaüt muamelesi derdest bulu
nanlara nısıf maaş, nısıf tahsisat itası, tahsis 
muamelesinin icrasında, istihkakları o miktara 
baliğ olunabilir. Bunda bir zararı Hazine yok
tur. ikinci kısım ki, mâzuliyete ait, bunda naısıf 
maaş ve nısıf tahsisat nazarı dikkate alındı. Hal
buki nısıf maaş miktarı mâzül olanların hepsinin 
mâzuliyet maaşlarına kifayet edemez. Bunun için 
bu kaydı ihtiraziyi şimdiden arz ediyorum. En
cümende bu madde tesbit edilirken bu nokta na
zarı dikkate alınmalıdır. Kabul katî değildir. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — O halde Hükü
met Meclisin ayağını kapana koyacağına şimdi
den karar vermiştir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Bu, yağma Hasanın 
böreği oldu. Bundan Anadolu memurlarına bir 
hisse var mı? 

FEYYAZ İ L İ B. (Yozgad) — Vekil Beye
fendi, şimdi nazarı dikkate alman şeylerde, 
nısıf, sülüs, rubu, gibi birtakım şeyler geç
ti. Şimdi bu kanun çıkarçıkmaz mâzullere ve 
tasrih edilmeksizin tekaüdlere para verecek 
misiniz1? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
* Efendim, maaşatı tahsis muamelesi yapıldık
tan sonra talik etmek lâzımgelse bu maddeye 
lüzum kalmaz. Maddenin alacağı şekle göre 
ifayı muamele edeceğiz. Fakat maddenin ne 
şekilde şekli katî alacağı taayyün etmedi. Re
ye konan esaslardan Meclisi Âli hangi esasla
ra temayül ediyor? Bunlar nazarı dikkate 
almıyor. Uç esasın birisi hakkındaki 'kaydi 
ihtirazi üzerine itiraz ettim... 

OCMAN B. (Lâzistan) — İki kelimeye mü
saade 'buyurun. Bu şekilde İstanbul'daki me
murini Ibiz Hükümetten daha ziyade düşünü
rüz. Alelacele meseleyi reye koymak yanlış
lığı mucibolur. Onların da hukuku müktese-
beleri zayi olur. Böyle müzakere olmaz. 

REİS — Efendim, müzakere kâfi görül
müş, on altı takrir verilmiş ve takrirlerin hu
lâsası arz edilmiştir. 

YAHYA GALİB B. (Kısşehir) — Usulü 
müzakereye dair söz istiyorum. Maliye Veki
li Bey söyledi, onun üzerine ben de söz söy-
liyeceğim. (Gürültüler) 
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ABDULLAH Ef. (İzmit) — Nizamname sa

rihtir. Herkesin takririni, ismini okuyarak 
ayrı ayrı reye koymanız lâzımdı. Takrirler 
hulâsa edilerek reye konamaz. Nizamname sa
rihtir. Hukuk zayi oluyor: 

REİS — Efendim, takrirlerde yekdiğerine 
müşabihleri vardır. Onların hulâsasını reye 
koydum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Usulü 
müzakereye dair söz istiyorum. 

REİS — Usulü müzakeve yoktur, rica ede
rim. Şimdi tadil teklifleri vardır. 

Efendim, mensubini askeriyeye ait mad
de hakkında takrirler var. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Nazarı itibara 
alınmaz. 

' REİS — İkinci maddedeki memurin hak
kında tay teklifi var. 

Müzakere cereyan ettiği zaman (birçok efen
diler bunun hakkında söz söylemişlerdir ve bir
çok takrirler verilmiştir. 

Şimdiye kadar reye koyduğumuz altı, se
kiz arkadaşımızın memurin hakkındaki teklif
leridir. 

Şimdi zâbitan hakkında takrirler var. Biri
si maddenin tayyı hakkındadır, birisi de kanunu 
mahsusun icrasını talebediyor. Okuyalım ondan/ 
sonra... 

EMİN B. (Ergani) — Siz iki kişinin reyi ile 
hareket ediyorsunuz. Herkesin reyini almak lâ
zımdır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) ~ Paşa Hazretle
ri, ikinci madde hakkında söz istiyorum. 

REİS — Rica ederim efendim, müzakereyi 
kâfi gördünüz, ondan sonra takrirleri okudum, 
kifayeti kabul ettiniz. 

EMİN B. (Ergani) — Nasıl oluyor da altı 
tane takriri birleştirerek hulâsa ediyorsunuz? 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın dedim, siz de kabul 
ettiniz. Reye koyduktan sonra birçok takrirler 
verildi. 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tek
rar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Söz istiyorum efendim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Birisine 
Paşam söz verirseniz makamınızı protesto ederim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni lâyi
hasının ikinci maddesinde bu misillû zâbitana 
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sülüs maaş verilir, deniyor. Bu takrirle bunun 
kanunu mahsus mucibince itası teklif ediliyor. 
Binaenaleyh bunu reyi âlinize koyuyorum. (Reye 
konamaz Paşa Hazretleri sesleri) Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, müsaade buyurursanız muhtelif 
takrirlerle kabul edilen eşkâli Muvazenei Mali
ye Encümenine verelim. Bir madde tesbit etsin. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Muvazenei Maliye
den gelen şekil hakkında tertip yapılacak mıdır, 
yapılmıyaeak mıdır? 

RE IS — Hayır efendim, kabul ettiğiniz nok
talar vardır. Muvazenei Maliye bunu bir mad
de şeklinde tesbit etsin. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Muva
zene namına söz söyliyeceğim Paşa Hazretleri. 

SAMİ B. (îçel) — Muvazenenin maddesi ne 
oldu Paşam? 

REÎS — Tayyedildi. " ' " ' " 
SAMİ B. (İçel) — 'Tearuz var efendim, yan

lış reye vaz'edildi. Meclisi Âli tay teklifini ka
bul etmemiştir. Tearuz vardır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Tay teklifi 
kabul olunmamıştır. Nazarı itibara alınmıştır. 
tır. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Tay teklifini 
reyi âlinize koydum. Kabul buyurdunuz. Sonra 
tadil teklifleri vardı. İzahat verdim. Mesele, 
bu gibi açıkta kalan zâbitana sülüs mü? Yok
sa istihkakı olan ve kanunu mahsus mucibince 
itası lâzımgelen miktar mı verilecek Tay tek
lifi ekseriyetle kabul buyuruldu. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Nazarı dik
kate alındı. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Paşa 
Hazretleri, encümen namına teklifte bulunaca
ğım. Bu tekalif kabul edildi mi, yoksa nazarı 
itibara mı alındı? (Yok sadaları, kabul sada-
ları) 

REİS — Kabul. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Kabul 

edilmişse... (Gürültüler) Müsaade buyurunuz 
efendim. 

REİS — Meclisi Âlinin ekseriyetiyle kabul 
edildi. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Tâyini esami 
ile reye koyun. 

NECİB B. (Mardin) — Muvazenei Maliye 
söz söyliyecek. 
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I MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Tadil 

teklifleri nazarı itibara alınır, kabul edilmez. 
RASİH Ef. (Antalya) — Reis Paşa Hazret

leri! nasıl rey vereceğiz rica ederim? Anlamı
yoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim... 

I REİS — Söz vermedim efendim, rica ede
rim, müzakere yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Muva
zenei Maliyenin Mazbata Muharririyim nasıl 
olur? öyle ise reye koymayınız. Müzakere yok-

I sa gidelim. 
OSMAN B. (Kayseri) — Muvazenei Mali

yenin hakkı kelâmı olmazsa, Muvazenei Maliye 
Encümeni de yoktur. '(Gürültüler) 

REİS — Ya ben1 sizi anlamıyorum, ya siz 
beni dinlemiyorsunuz. Takrirler verildi. Ayrı 
ayrı okuduk. Ayrı ayrı reyi âlinize vaz'ettik. 

I Efkâr tebellür etti, tesbitini Muvazenei Mali-
j yeden rica ettim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Muva
zenei Maliye almaz bunu. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Tadil 
takrirleri nazarı itibara alındı buyurdunuz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Madem
ki... 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Müsa-
I ade buyurun. Takrirler kabul edilmez. Nazarı 

mütalaaya alınır. Kanun öyle diyor. 
LÛTFİ B. (Malatya) — Pa$a Hazretleri 

müsaade buyurursanız usule mütaallik iki ke-
I lime arz edeceğim. 

REİS — Rica ederim efendim, yalnız söy-
j lenilmek isteniyor. Dinlemek de lâzım. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bendeniz Mec-
I lis asabiyete gelmeden evvel zatıâlinize söyledim. 

(Şiddetli gürültüler) Nazarı itibara alman 
takrirler encümene gider dedim. 

I REİS — Hayır hayır efendim. (Gürültü-
| 1er) 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bütün Meclisi 
isjhadederim. Bunlardan nazarı itibara alınan
lar encümene gitsin dedim. Bütün arkadaşla-

I rım söylesin zabıtlar meydandadır Paşa Haz
retleri. 

i REİS — Beş dakika istirahat için Celseyi 
| tatil ediyorum. 
! Hitamı Celse; saat : 2,30 
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ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,0© 

REİS — Reisisani AH Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİP : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

RElS — Efendim Celseyi açıyorum. Mü
sakkafat Vergisi ve Ağnam Resmiyle Gümrük 
Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos: 1336 tarihli 
Kanonun ilgasına, ve memaliki müstahlasa 
aşar muamelâtına ve aşar mültezimlerinden 
edayı deynedenierin emlâki nıerhune ve müte-
fevvızalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
vilâyetlerin Hissei Menafi ve Maarifine ve 
Tömbeki Bey'iye ve İstihlâk Resmine ve 9 Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 
madde ilâvesine dair Kanunun netieei arasını 
arz ediyorum: Reye iştirak eden azayı kiramın 
adedi 156 dır. 151 kabul, 5 müstenkif var
dır. İkinci defa olduğu için muamele tamam
dır. 151 reyle kanun kabul edilmiştir. 

Efendim Çankırı Mebusu Hacı Tevfik Efen
dinin ,tam tahsisat meselesine gelince, nisap 
yoktur efendim. 133 kişi reye iştirak etmiş, 
78 kabul var. Binaenaleyh ikinci defa olarak 
reye vaz'edilecektir. 

Avans Kanununa geçiyoruz. İkinci madde 
hakkında tadil takrirlerinden nazarı dikkate 
alınan hususa! Heyeti Celilenin karariyle bir 
madde haline sokulmak üzere Muvazenei Ma
liye Encümenine gönderilmişti. Eğer müsaade 
ederseniz Muvazenei Maliye Encümeni madde
yi yeniden tesbit etsin, getirsin. Müzakere ede
riz. (Muvafık sadalan) Şimdi üçüncü madde
ye geçiyoruz. Üçüncü madde okunacaktır din-
liyelim. 

MADDE 3. — İşbu kanundan istifade ede
bileceklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti dâhilinde sakin bulunmaları meşruttur. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz isteyen var mı? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Pasa Haz
retleri, üçüncü maddenin şekli tahriri bende
nize bir tuhaf geliyor. Yani müphem geliyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi dâhilinde mes

kûn olan mütekaidine maaş verilecek fakat 
bundan, berayi tedavi veyahut lilmaslahatin 
bu hududun haricine çıkmış ve bu hududun ha
ricinde ikamet etmekte bulunmuş olanlara ma
aş verilmiyecek gibi bir zehap hâsıl oluyor. 
Eğer maaştan mahrum edilmek istenenler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin hini 
teşekkülünden beri bu dâvayı milliye muhale
fet dolayısiyle pençei adaletten korkarak di
yarı ecnebiyeye kaçmış kimselerse bunların 
hukuku müktesebelerini tanımıyoruz. Fakat 
kanunen hakkı meşru olan bir adam nerede 
olursa olsun bu hakkı müktesebini alır. Eğer 
namuskârane hayat geçirip o sıuretle tekaüde 
sevk edilmişse maaşı almak hakkıdır. Binaen
aleyh bunun «Hududu millî dâhilinde sakin bu
lunmak» kaydiyle bir madde halinde tesbitine 
bendeniz muhalifim. Bunun için noktai naza
rım bundan ibarettir. 
« REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
encümen izahat versin, esbabı mucibe göstersin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz bu 
kanun münasebetiyle ve bu kanuna zahiren hiç 
alâkası olmaz gibi görünen bir madde teklif 
edeceğim. Malûmuâlileri gerek İstanbul'da ol
sun gerek sair yerlerde olsun bütün mütekai
dinin, memurinin, bilcümle ashabı istihkakın 
maaşatını veren bir halk mevcuttur. Bu halkın 
hukukunu da mütekabilen düşünmek mecburi
yetindeyiz. Malûmuâliniz, Sakarya Muharebesi 
esnasında Başkumandanlık Makamından veri
len emirler mucibince ahaliden tekâlifi mil
liye suretiyle emtia, zahire, hayvanat ve saire 
alınmıştı ve bunun mukabilinde ahaliye kuruş-
lu mazbatalar verilmişti. Elyevm bundan orta 
halli esnafın ve sair orta halli ahalinin altı 
milyon raddesinde matlûpları duruyor. Bende
nizin mütalâam Maliye Vekilinin beyanatına 
istinadediyor. Altı milyondan üst tarafı on 
iki milyona varmak için yüzde kırk hesabiyle 
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alınan şeylerdir ki, bu asıl ahaliye tevdi edile- j 
cek matlûp mey anında değildir. Onun için müs
tehliklerin karnını doyurmayı, açlıktan kurtar
mayı düşünürken müstahsıllarm da biraz hali- i 
ni düşünmek zannederim muvafıkı hak ve ada- j 
let ve insaf olur. Onun için bendeniz bir tek- ı 
lifi kanuni verdim. Bunda diyorum ki : Tekâ- j 
li£i milliye suretiyle ahaliden alman ve bede- i 
line mukabil kuruşlu mazbata verilen matlûp
ların 13391 senesi zarfında % 35 i 1340 senesi 
zarfında da % 35 i, yine 1341 senesi zarfında 
da % 30 u - ki, tamamen tesviye edilsin tarzın
dadır -j' tekâlifi milliye suretiyle alınmış ve bu 
harftin en büyük âmili olmuş olan bu halkın 
matlûbatını düşünerek böyle tekaütlere şuna, 
buna milletin mübrem belâ, püsküllü belâ ha
linde başından eksik olmıyacak masraflarını 
düşünürken bu gibi müstahsil ellerin hukuku
nu da düşünmek tabiî bir -haktır. Binaenaleyh 
bendeniz bu verdiğim maddei kanuniyenin 
üçüneü madde olarak kabul edilmesini teklif 
ediyorum. Hattâ Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyefendi de böyle bir teklifi kanuninin veril
diğini ve encümende derdesti müzakere oldu
ğunu ve bendeniz tarafından takibini söylemiş
lerdi. Halbuki şimdi burada İstanbul memurini 
için olsun, sair memurin için olsun bir kanun 
müzakeresine kemali hararetle devam ederken 
millete aidolan bu kanunun da yani bu madde
nin de müzakeresini tacil etmeliyiz ve binaen
aleyh burada bir madde olarak ilâve eyleriz ka
naatindeyim. Bu, mütekaidine ve sair ashabı 
maaşa tahsis olunacak mebaliğe ait bir kanun
dur. Binaenaleyh bunun burada yeri yoktur 
denilirse bendeniz de mütekabilen diyorum ki; 
bu maddede yine Harb Kazançları gibi varida
ta taallûk eden bir madde olarak yazılmıştır, j 
Binaenaleyh bendeniz Heyeti Muhteremelerin- j 
den istirham ediyorum ki - bu da ahalinin hak- j 
kidir - biraz da müstahsılları düşünmek lâzım-
gelir. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. [ 
(Gümüşane) — Efendim, Şükrü Beyin bahset- \ 
tiği mesele lâyihada mevcudolmıyan meseledir, i 
Bir tadilname veriyor, diyor ki ; üçüncü ve j 
ya dördüncü madde olarak, tekâlifi milliye su- I 
retiyle alman emval ve eşyanın bedellerinin 
yüzde muayyen bir nispetle tesviye ve tediyesi j 
de buraya dercolunsun. Bendeniz bundan yir- ] 
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j mi gün veya bir ay evvel Heyeti Vekileye aynı 

mevzu üzerinde bir teklifte bulundum. Bu tek
lif Meclisi Âliye sevk edildi. Encümenlerdedir, 

i fakat Şükrü Beyin tekliflerinden daha şümul
lüdür. Yalnız tekâlifi milliyeyi değil, en fa
kir halktan alman vesaiti nakliye için verilen 
mazbataların dahi kendi borçlarına akrabaları-

j nın borçlarına mahsubedilmesine ve borcu ol-
mıyanlarm da alacaklarının yüzde mu^pyen bir 
nispette tediyesine dair esaslı bir teklif takdim 
ettim. İki maddeden ibarettir. 1336 Muvazene 
Kanununa bir madde dercedildi. Onda dendi 
ki; 1335 senesinden evvel olan matlubat mah-
subedilir. Fakat bu mahsubu temin için düyu
nu umumiye bütçesinde ayrı bir fasıl açılması
na ve tahsisat konulmasına veya açık tahsisat 
şeklinde devrei hesabiyeye tahsisatı mütemmi
me halinde kalmak üzere muamelei mahsubiye-
nin icra edilmesine dair ikinci maddeyi Meclisi 
Âli tayyetmiş olduğundan 1336 senesindeki bu 
muamelei mahsubiye hakkındaki madde de 
muallâkta kalmış (Jünkü malûmuâliniz bir pa
rayı tediye etmek veyahut mahsubetmek için 
mutlaka sarf defterinde onun bir tahsisatı ol
mak lâzımdır. İşte bendeniz otuz altı senesini 

I kabul ediyorum. Tahsisatın verilmemesinden 
ve maddenin noksan olmasından dolayı kaabili-
yeti tatbikıyesi olmıyan o maddeyi dahi imal 

I edecek bir şekilde o lâyihayı getirdim ve aynı 
zamanda tekâlifi milliye, vesaiti nakliye "maz
batalarının da kendi borçlarına, akrabalarının 
borçlarına mahsubedilmesine, borçları olmıyan-
larm da muayyen bir nispet dâhilinde tesviye
sine dair iki maddelik bir lâyiha teklif ettim. 
Tensip buyurursanız bunu onunla tevhidedelim. 
Encümeni Âli bunu Meclisi Âlinize bir an evvel 
sevk etsin. Ayrıca müzakere edelim. Esas itiba
riyle Şükrü Beyin tekliflerine iştirak ediyorum. 

| Fakat bu madde maksadı temin etmez. Verilsin 
i denilmekle iş olmaz. Masraf cetvelinde veyahut 

aşağıda kanuna bir maddei sariha dereedip Dü
yunu Umumiye bütçesinde bir fasıl açarak... 

I ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müdafaai Milliye büt-
j çeşme... 
| MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Devamla) — Efendim, Müdafaai Milliye bütçe-
I sine de olabilir. Yalnız diğer şubelere de taallûk 

edebilir. Tekâlifin hepsi Müdafaai Milliyeye mi 
j hasredildi, yoksa sene nihayetinde nakde mi kal-
| bolundu? Bunun için bunlar dakiki mesaildir. 
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Her hangi vekâletlere aidolursa olsun onların 
bütçesinden tahsisat alacağız veyahut bendenizin 
teklif ettiğim gibi Düyunu Umumiye bütçesine 
bir faslı mahsus olmak üzere bunun konulması 
lâzımgelir. Çünkü tekâlifi milliye ayrı bir me
seledir. Muvazene harici alınmış bir paradır. 
Bunun için Şükrü Beyin bu teklifini o kanun 
lâyihasiyle tevhidedelim. Yalnız ben de temenni 
ederim, £unu encümen bir an evvel çıkarsın ve 
Heyeti Âİiyenize göndersin (Muvafık sadalar.) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tarafı âlilerinden ve
rilmiş olan teklifte bâzı eşhasın, yani dâyinlerin 
bir kısmına tediyat tahsis edilmek suretiyle gös
terilmiş bu doğru mudur? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, borcu olanların borçlarına muamelei 
mahsubiyeyi kabul ediyoruz. Malûmuâliniz me
selâ, Aşar iltizamından takas, mahsup icrasını 
kanun menetmiştir. Halbuki müsaade ile bir 
adamm vesaiti nakliyesini aldık. Eğer bunun 
Aşardan borcu varsa o madde ile mahsubuna 
müsaade edin diyoruz. Hiçbir borcu olmıyanlara 
da tekâlifi milliyeden yüzde ne kadar para ve
rilecekse onun nispetini yapıyoruz. Harb için 
yapılan büyük bir masrafın bir senenin varidat 
bütçesinden temin imkânı yoktur, öyle olduğu 
için Tekâlifi Harbiye Kanununa «Sulhu.mütaa-
kıp senelerin bütçesine konulacak tahsisattan 
tedricen tesviye olunur» kaydı konmuştur. Bu 
husius, Tekâlifi Harbiye Kanununda mevcuttur. 
Biz artık sulhun nihayetini beklemiyoruz. Bu 
senenin nihayetinde tediyeye başlıyoruz. Meclisi 
Ali müsaade ederse böyle yapılır. 

RESUL B. (Bitlis) — Bu kanunlara Harbi 
Umumi esnasında alınan ve senedatı ashabı elinde 
kalan tekâlifi harbiye borçları da dâhil midir? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, onlar başka bir meseledir. Onları sulh-
ten sonra mevzuubahsed'eriz. Harbi Umuminin 
borçları - ki, vesaiti nakliye, iaşe ve saire elli 
milyonu tecavüz eder bir yekûndur - bunları ay
rıca sulhten sonra Meclisi Âlinize getireceğimiz 
bir lâyiha ile düşüneceğiz. Yoksa Harbi Umu
minin düyununu bugünden tediye imkâm yok
tur. Bu hususta bendeniz şimdiden bir şey arz 
edemem ye bu hususta Meclisi Âliniz de bir karar 
veremez. 

DURSUN B. (Çorum) — Efendim, bu 
madde gayet müphem ve elâstikidir. Maddede 
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icabeden vuzuh yoktur. Maddede deniliyor kir 
Hududu Milliye dâhilinde bulunmayıp da başka 
yerde bulunan zâbitan bundan müstefidolamaz. 
Hududu milî haricinde bulunmaklık muhtelif 
sebep ve illetlerle olur. Yine biz biliyoruz ki, 
Harbi Umumide, Sibirya'da, Çin'de, şurada, bu
rada adı unutulmuş esir olmuş zâbitammız var
dır. Acaba bunlar ne yapılacaktır? Bunlar bu 
kanundan istifade edecekler mi, etmiyecekler mi? 
Yine evvelâ bilmek ihtimali vardır ki; birçok
ları da Yunan safıharblerinde bize karşı mu
harebe etmişlrdir. Tabiî bunlar da mevzuubahs-
olamaz. Elhâsıl gerek dost, gerek düşman hizme
tine girmiş ve el'ân hizmet etmekte bulunan 
pek çok zabitlerimiz vardır. Bunlar hakkında ne 
yapılacağına dair maddede bir sarahati katîye 
yoktur. Madde gayet elâstiki ve müphemdir. Bu 
madde nef'imize tefsir edildiği gibi zararımıza 
da tefsir edilmek imkânı vardır. Bunun için 
bu madde encümene gitsin, katı ifade ile tesbit 
etsinler. Encümen, bunlar hakkında ne yapıla
caksa ayrı ayrı tasrih etsin. 

Şu da varidi hatır olabilir ki; hidematı va-
taniyede bulunduk derler, hizmete alırlar. Şu 
hizmete gönderildi derler, yine alırlar. Bunlar 
açık ve katî ifadelerle tesbit edilmedikçe, bu 
maddeyi kabul etmek doğru bir şey değildir. Bu, 
birçok eşhasın hukukunun ziyama sebebiyet 
verecektir ve belki buraya ithali caiz olmıyan eş
hasın ordumuza girmesi ihtimali vardır ki, 
kanun bunlara bir yol, bir girizgâh gösteriyor. 
Bu yolları iyi seddetmek ve hiçbir hukukun 
ziyama meydan vermemek için - bendeniz şifa
hen arz ediyorum - madde Muvazenei Maliye 
Encümenine gitsin. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Buna dair iki 
kanun vardır. 

DURSUN B. (Çorum) — Bu madde encü
mene gitsin, tesbit edilsin, ona göre bu mad
de hakkındaki hükmümüzü verelim, istical 
edip de bu maddeyi hemen kabul etmiyclim. 
Taşrada Hududu Milliye haricindeki zâbitan 
hakkında da şimdiden kanun yapmaya lüzum 
yoktur. Binaenaleyh bu madde encümene git
sin, bunları iyice tetkik ve tesbit etsinler. Ne 
karar verilecekse ona göre esaslı bir karar ve
relim ki sonra bir şey olmasın. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Efendim Mu
vazenei Maliye Encümeninin tesbit etmiş oldu-
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gu maddenin doğru olduğuna kaaniim. Lâzis-
tan Mebusu Osman Bey arkadaşımızın buyur
duğu gibi hariçte olanların da alacaklarını, 
hakkı müktesepleri diye kabul edecek olursak, 
acaba Damadı Ferid gibi Avrupa'ya kaçmış 
olanlara da para vermek mi icabedecek? Di
yeceksiniz ki onlar tasrih edilecek, şöyle ola
cak, böyle olacak. Evet onlar gelirler, memle
kete hesaplarını verirler, ondan sonra havzai 
Hükümete dâhil olurlar ve beraet ettikten son
ra haklarını alabilirler. 

İkincisi; sair yerlerde bulunanlara da biz 
tekaüt maaşı mı vereceğiz1? Meselâ Basra'da 
oturan bir adama maaş verecek miyiz? Bu 
doğru değildir. Muvazenei Maliye Encümeni
nin tesbit ettiği madde çok doğrudur. Her 
halde bunun kabulünü istirham ederim. 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendi Hazretlerinin buyurduk
ları veçhile dâvayı millîmize muhalif olanlar 
ve bu yüzden memleketi terk edip ârı firarı 
irtikâbedenler mevzuubahsolamaz. Bunlar, fi
rar etmişlerdir. Nedamet edip gelirlerse bun
ların bir mahkemeden geçmeleri ve mahkeme
den geçtikten sonra mahkemenin vereceği hük
me göre hareket olunacağı tabiîdir. Bu mil
letin parasını; gayrimüstahaklara vermek cü
retini hatırından geçirecek hiçbir Hükümet 
adamı tasavvur buyurmayın. Bunun, imkânı 
yoktur. Sonra, «Basra'daki, Bağdad'daki zeva
ta tekaüdiye mi vereceksiniz?» diye bahis bu
yurdunuz. öyle şey mevzuubahis değildir. Bu
gün bu kanun İstanbul'da mütekaidin ve ınazu-
lin ve bu meyanda kadro dâhilinde bulunan 
ve ahvalin icabatı olarak henüz mevkilerini ala
mamış zâbitan ve saire hakkında düşünülen mu
vakkat bir tedbir olmak üzere Meclisi Âlinize 
arz edildi. Müsterih olunuz efendim. Musibo-
lan kararınızı bir an evvel ittihaz buyurun, 
icabeden evamir verilsin. Bunların ahvalleri 
bir an evvel tehvin edilmiş olsun. Mevzuu mü
nakaşa, lâyık olanlarla gayrilâyik olanlardır. 
Grayrilâyık olanlara milletin parasını vermek ha
tırımızdan geçmez. İtimat buyurunuz. 

Bu vesile ile de bir noktayı arz etmek iste
rim. İnşallah en müsait zamanda teemmül bu
yuracaksınız. Efendiler; memurin ve gayrime-
murin senelerden beri ihtiyacatı fevkalâdeden 
dolayı atalarından tevarüs ettikleri ve seneler-
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den beri muhafaza ettikleri hanelerini, meselâ 
bin liralık bir evi lâşey mesabesinde yüz liraya 
satmak zaruretine düşmüşlerdir. Bankalara ter
hin etmişlerdir. Terhin müddeti bitiyor. Bu 
adamların ceplerinde yiyecekleri için on para
ları kalmamıştır. Müddet geçti diye bu mallar 
elden çıkıp mahvolup gidiyor. Bunlara karşı 
da Hükümetin bir tedbiri vardır. Ümidede-
rim ki, arkadaşlarım teemmül edecekler ve onu 
müstacelen tetkik edeceklerdir. Bu hususata 
şâmil olmak üzere bir Tecili duyûn Kanunu ka
bul edelim ve Müslüman Türklerin malları he-
deT olmasın. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Yalnız 
israf etmemelerini istirham ederim Rauf Bey
efendi. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bendeniz bu 
maddeyi pek yerinde olarak buluyorum. Bu 
maddeden anladığımı da izah edeceğim. Muva
zenei Maliye Encümeninin bu maddeyi koy
maktan kasdettiği şudur ki; memleketimizden 
ayrılan memalik ahalisinden olup Orduyu Osma-
nido veyahut İstanbul'daki zâbitan ve memu
rin kadrolarında mevcudolan memurin ve za 
bitan mazuliyet ve tekaüt maaşlarını veyahut 
açık maaşlarını ancak İstanbul'da ve AnacVu'da 
oturmak şartiyle alabilirler. Bunlar Şam'a gidip 
de Şam'da oturmak suretiyle Hazineden maaş ala
mazlar diyorlar. Maksadı asli budur ve doğrudur. 
Yalnız arkadaşlarda bir endişe var. Diyorlar ki; 
her hangi mütekait bir memur veya zabit, 
Avrupa'ya berayı tedavi veyahut berayı tica
ret gitmek istiyecek olursa bu haktan mahrum 
kalacak mı? Hayır kalamaz. Bittabi onun 
maaşı verilir. Onun Avrupa'ya gitmesinde 
bir zaruret vardır ve doğrudan doğruya memle
keti olan Şam 'a* gitmek maksadiyle gitmemiştir. 
Bundan dolayı sureti katiyede bu ikinci cihet 
de nazarı itibara alınmaz. Bu madde gayet doğ
rudur ve bu maddenin aynen kabul edilmesi lâ
zımdır. 

ZAMİR B. (Adana) — Osman Bey biraderi
miz «Hakkı tekaüdiyesini iktisab etmiş memur
ların böyle üçüncü maddedeki şekil üzerine ka
yıt altına alması doğru değildir. Binaenaleyh 
mademki hakkı tekaüdiyesini iktisabetmiştir; 
ne zaman isterse maaşını alır» diyorlar. Bende
niz bunu kabul etmiyorum. Efendiler; muhte
rem arkadaşlar; Osmanlı İmparatorluğu devre-
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sindeki vâsi memleketimizi düşünün ve burada 
istihdam ettiğimiz memurları da düşününüz. 
Eğer böyle açık kapı bırakacak olursanız emin 
olunuz sullıten sonra başımıza o kadar memur
lar gelecektir ki, bu millet o kadar parayı ver
mekte âciz kalacaktır. 

Binaenaleyh bendeniz maddeyi gayet muva
fık görüyorum ve bunun üzerine, zannederim, 
fazla müzakere zaittir. Aynen kabulünü tek
lif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim bu maddeyi Muvaze-
nei Maliye Encümeni ilâve etti ve müzakerele
rinde bendeniz de bulundum. Dediler ki : «Hu
dudu Millî haricinde ikamet eden mütekaidine 
maaş veriyor musunuz?» «Hayır» dedim. Me
selâ Suriye gibi, Irak ve saire gibi misakı millî 
hududu haricinde ikamet edenlere tekaüt ma
aşı vermiyoruz, «İstanbul'da tekaüt maaşı tahsis 
edilip de Avrupa'da veya her hangi bir şehir
de oturanlar maaş alıyor mu?» dediler. «İstan
bul muamelâtı henüz tasrih edilmediğine gö
re şimdiye kadar alıyorlardı ve alıyorlar» de
dim. O halde «biz böyle bir madde teklif ede
ceğiz ve kanuna böyle bir madde ilâve edeceğiz» 
dediler. Gerçi bu maddeyi kabul buyurduğun
uz takdirde bu madde, meseleyi esasından hal
letmiş olmaz. Malûmuâliniz düyunu mütemev-
vice namını alan bu muhassasatı zatiye mua
melâtını, imparatorluktan ayrılan memleket
lere ait hisseleri tefrik ettirmek mecburiyetin
deyiz ve Sulh Konferansında murahhaslarımız 
bu noktayı mevzuubahsediyorlar. Ve bu nokta 
üzerine sarfı mesai ediyorlar. Eğer para 
olarak taksimi lâzımgelirse tabiî o vakit 

ayrı bir sistem düşünülecek veyahut ora 
ahalisinden mütekaidolanlar maaşlarını, hakla
rını oradan arasınlar diye bir karar verirseniz 
o vakit bir tasfiye yapacağız. Fakat şimdi 
«Hududu Millî haricinde kalan mütekaidine j 
maaş verilemez diye 1337 senesi nihayetlerin- I 
de kabul buyurduğunuz ve bir Avans Kanunu- | 
na ilâve buyurduğunuz madde mucibince maaş J 
vermiyoruz. Muvazene! Maliye Encümeninin i 
maksadı şudur: Tekaüt maaşı alacaklar mem- > 
lekette otursunlar ve parayı yine bu nıcmle- \ 
kette sarf etsinler. Avrupa'nın her hangi bir j 
şehrinde oturup da tekaüt maaşını burada şu \ 
veya bu zata havale etmek suretiyle parayı al-
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smlar, Avrupa'da sarf ve istihlâk etsinler, bu 
olamaz. Orada oturanlar maaştan müstağni
dir demektir. Muvazenei Maliye Encümeninin 
noktai nazarı budur. Binaenaleyh maddeyi ka
bul buyurduğunuz takdirde meselenin bu kıs
mı halledilmiş olur. Fakat bilcümle muhassa-
satı zatiye hususatı bununla halledilmiş olmaz. 
Yine âtiyen düşüneceğimiz ve sulhten sonra 
bu mesele hakkında ittihaz edeceğimiz nokta
ların bir kısmı kalıyor. Fakat bunları da o 
güne talik etmek de olur. Maddenin kabulün
de mahzur yoktur. İstanbullu veyahut Hududu 
Millî ahalisinden olup da tekaüt maaşı alanlar
dan tedavi için muvakkaten Avrupa'ya giden
ler - kii bir mazerete müstenittir - bittabi on
lar mevzuubahsolamaz. Madde orayı kendisi
ne mahalli ikamet ittihaz ederek: kalanlara ait
tir. Yoksa lilmazeretin gitmiş olanları encü
men kabul etti. Encümen böyle telâkki etmedi, 
bendeniz de böyle telâkki etmiyorum. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Vekil Beyefendi 
Hazretleri. Bizim elimizdeki Avans Kanunu bu 
adamlara ve memurine maaş vereceğiz diyor. 
Şimdi bu adamlar hariçte bulunuyorlar. Kanun 
neşredildiği tarihten itibaren gelirler de biz 
de sizin adamlarınızdık, İmparatorlukta hiz
met ettik, şimdi bize de bu paradan veriniz di
yeceki olurlarsa bunlara para verecek miyiz! 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla- — Hangi kısım, yani bura ahalisinden 
Avrupa'da ikamet ediyor, sonra buraya geli
yor, bunları mı kasdediyorsunuz? 

NECATİ El". (Lâzistan Farz ediniz ki, 
İmparatorluğa evvelce hizmet etmiş, mütareke
de meselâ Şam'da oturmuş. Bugün -böyle bir 
kanun neşredildikten sonra oradan geliyor, 
bizldeıı para istiyor. Şimdi bu adama biz para 
verecek miyiz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Anadolulu olursa vereceğiz efendim, bendeniz 
arz ettim ki, esasen muhassasatı zatiye mese
lesi bu maddeyle halledilmiş olmuyor. Sullıten 
sonra esaslı bir madde yapmak mecbum'etiil
deyiz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Şu halde bu 
madidenin lüzumu yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. - -
Fakat bugün için tahsis muamelesi yapılıp da 
Hududu Millî haricinde oturanlar maaşlarını 
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5ı<?r hangi bir yere havale ettirdikleri takdirde 
bunlara tediyat icra edilsin mi, edilmesin mi? 
Maksat budur, bu madde bu ciheti hallediyor. 
Yoksa esası halletmiyor. 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler vardır. (Kâfi sesleri) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Heyeti Muhtere-
menin bu mesele hakkındaki fikirlerinin bir
kaç noktaya ayrılması itibariyle tenevvür et
mesi lâzımgelir. Birden bire kifayet takririnin 
reye konması doğru değildir. Çünkü bir kısım 
arkadaşlar diyorlar ki; Hududu Millî dâhilin
de olmayıp da Hududu Millî haricinde bulu
nanlar bu kanunun neşrinden sonra buraya 
gelirlerse maaşlarını alacaklar mı? Şimdi esa
ret sıfatiyle ve sair suretle hariçte bulunup da 
ve kendilerinin fenalığı- itibariyle firar etmeyip 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin adamı ol
mak itibariyle ve kendilerine öteden beri de 
maaş verilenleri Türkiye dâhilinde bulunmadı
ğından dolayı mahrum mu edeceğiz diye fikir 
dermeyan edenler de var. Bu iki nokta itiba
riyle Rıza Bey biraderimiz buyurdular ki, 
maddeden maksat şudur; bunlar Devletin el'aıı 
memuriyetinde istihdam edilen kimselerdir. 
Buradaki bütün teşevvüşatı kaldırmak ve açık 
kapıyı kapamak için ve bundan sonra da açık 
kapı bırakmamak için «ve bu kanunun hini 
neşrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hudu
du dâhilinde ikamet edenler bu maaşa nail 
olur.» demeli. Maddeye «Hini nesrinde» keli
mesi giı^neli ki, bütün kapılar kapanmış olsun. 
Böyle kapanmazsa sonra hariçten gireceklerin 
de iddiaya hakkı olur. Eğer böyle denmiyecek 
olursa hariçte -bulunup da bilâhara gelip bu 
iyiydi kötüydü diye tezkiye edilecekler de bu
lunacağından kanun, müphemiyetten müberra 
olmalı^ sarih olmalı. Bir kelime ilâvesiyle 
meseleyi halledelim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
kaydın bu kanuna ilâvesi muzirdir. Madde da
ha ziyade sarihtir. Bugün bulunmayıp da beş 
gün sonra bir Türk, bir Müslüman gelirse 
(Kanunim neşrinde bu adam burada yoktu) 
diye onu hakkından mahrum mu edeceğiz? 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Niçin gitmiş Musa 
Kâzım Efendi Hazretleri ? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Meselâ esa
retten avdet etmiyeeekler mi efendim? Bu mu

zirdir. Belki hariçte emvali vardır ve ona bak
maya gitmiştir, tedavi için gitmiş olur. Ne 
suretle giderse gitsin madde sarihtir. Sonra 
tefsire muhtacoluruz. Bu kayıt muzirdir. 

R*]İS —r Üçüncü maddenin müzakeresini 
kâfi .görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi 
görülmüştür. (Maddeyi aynen kabul sesleri) 

Tahsin Beyin takririni okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Madde o. — Dersaadet'te ve bilâdı selâsede 

süs ve sefahat esvabı satan Rum ve Ermeni 
mağazalardan alışveriş eden hanımları taras
sut ve hüviyetlerini mahallesinin heyeti ihtiya-
riyesinden ve komşularından tahkik ederek 
bunların velileri asker ve sivil ehli maaştan 
iseler mensuboldukları dairelere tebliği keyfi
yet etmeye polis müdüriyeti ve bu tebligat 
üzerine bunların velilerinin kayıtlarını terkin 
ile yerlerine tensikatta açıkta kalmış olup ma
luliyet maaşı almakta bulunanlardan diğeri
ni tâyin etmeye mercii aidi mecburdur. Eğer 
bu hanımların peder veya zevçlerinden intika-
len gerek kendileri ve gerek peder ve velileri 
tekaüt veya mazuliyet maaşı almakta iseler 
muhassasatı zatiye dairesine olveçhile vukubu-
lacak tebligat üzerine mezkûr maaşları kat'edi
lir. Bu hususta tekâsül ve müsamahaları gö
rülen polis müdür ve komiser ve memurları me
muriyetlerinden tard olunurlar. 

12 Kânunusani 1338 
Aydın Mebusu 

Tahsin 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendeniz bu takri
ri encümene havale olunan maddeye zeylolmak 
üzere verdim. Bu maddeye şümulü yoktur. 

REtS — Geri alıyor musunuz efendim? 
(Geri alıyor sesleri) 

TAHSİN B. (Aydın) — Hayır takririmi ge
ri almıyorum. Encümende bulunan ikinci mad
de geldikten sonra maddeye zeylolmak üzere 
veriyorum. 

REİS — Diğer takrirleri okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere edilmekte olan Avarts Kanunu

nun üçüncü maddesinde «İşbu kanundan istifa
de edeceklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti dâhilinde sakin bulunmaları meş
ruttur.» deniliyor. Halbuki bir zabit veya rae-

207 — 



mtunm âıızai vücudiyesiııden veyahut esbabı 
saireden dolayı ecnebi memleketlerine gitmek 
ihtimali de olduğundan böyle bir maddenin ka
biliyeti tatbikıyesi olmadığı gibi bu kabîl zâ-
bitan ve memurinin harekât ve sekenatmı ta-
kibetmek doğru olamıyaeağından bu maddenin 
reddini teklif ederim. 

11 Kânunusani 1339 
Denizli Mebusu 

Yusuf 
Riyaseti Celileye 

Müzakere edilmekte olan üçüncü maddenin 
'berveçhi âti tadilini teklif ederini. 

11 . I . 1339 
Kütahya Mebusu 

Cemil 

MADDE 3. —İşbu kanundan istifade edecek
lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti dâhilinde sakin olmaları ve (hiyaneti vata
niye ile maznun bulunmamaları meşruttur-. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin «İşbu kanundan istifade 

edeceklerin» fıkrasından sonra «kanunun me
riyetinde» ibaresinin ilâvesi suretiyle tadilini 
teklif edeıim. 

10 . I . 1339 
Kırşehir Mebusu 

Müfid 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

ŞÜKRÜ B. '(Bolu) — Maliye Vekili Beyin 
de beyan 'buyurdukları veçhile buna dair tek
lifi kanuniyle tevhidedilmek üzere bendeniz 
de 'buna taraftar bulunuyorum. Oraya hava
lesini talebediyorıım. 

REİS — Şimdi efendim, Denizli Mebusu 
Yusuf Beyin takriri 'bu maddenin 'tayyına da
irdir. Maddenin tayymı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Şimdi Mü
fid Efendiyle Cemil Beyin takrirleri vardır. 

(Müfid Efendinin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Efendün, Kırşehir Mebusu Müfid 

Efendinin bu okunan takririni kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri tek
rar okundu.) 
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REtS — Cemil Beyin takririni kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 'kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Harb kazançları Vergisinin 
tahakkuk muamelesi icra edilmiyen İstanbul 
ve'sair muhitlerde kararnamesi mucibince ta
hakkuk ve tahsiline devam olunacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Maliyeden soruyorum. Ellerinde bir madde var
sa bu maddeye lüzum yoktur. Bu maddeyi ni
çin yalnız İstanbul'a tahsis ediyorlar? 

ıMALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, harb kazançları hakkında 
bir Kararname vardır. Bin üç yüz otuz dört ve 
onu takibeden 1335 senedinde İstanbul Meclisin
ce tahakkuk muamelesine müsaade edilmiş diye 
bir kanun vardır. Üçüncü olmak üzere Meclisi 
Âlinin, kararnamenin mevkii meriyete vaz'ma da
ir de bir maddei kanuniyesi vardır. Asıl karar
name üç sene zarfında tahakkuk muamelesi icra 
edilmiyen mahallerde artık bir şey aranmaz di
yor. Tahakkuk muamelesi icra etmiyen mahaller 
ise yalnız İstanbul ve İzmir'dir. Çünkü Kararna
menin mevkii meriyete vaz'ı ile ikmali bu sene 
nihayetinde hitam buluyor. Halbuki Anadolu'
nun her tarafında tatbik edilip az - çok faydası 
görülen bu kararnameden İstanbul, İzmir'i müs
tesna bırakmak doğru olmadı. Çünkü, bâzı yer
ler var ki, işgalden evvel tahakkuk muamelesi baş
lamış, ondan sonra takibata geçilmiş, ahiren Mec
lisi Âlinin kabul ettiği bir kararname Mucibin
ce ikinci bir muameleye göre tahsilat icra edil
miş, fakat sırf İstanbul'un bu kararnameyi taki-
betmemesinde ve 1335 senesinde tahakkuk mua
melesi icra edilsin, tahsil tehir olunsun, yolunda
ki kanun, mülga Maliye Nezaretinin bir emriyle 
tehir edilmiş ölmasıından dolayı İstanbul'u bu mu
amelenin haricinde, bu Kararnamenin dairei şü
mulünden hariç bırakmakta bendeniz bir adalet 
görmüyorum. (Doğru sesleri) Çünkü Anadolu'
da bir taraftan vergileri tezyidettik, bütün halkı 
askere sevk ettik. Tekâlifi Harbiye aldık, Harb 
Kazançları Vergisini de tatbik ettik. Fakat üç 
sene zarfında tatbik edilmiyen, tahakkuk ettiril-
miyen mahallerden alınmaz kaydından, bugün 
İstanbul üç sene bu vaziyette kaldığı için bun-
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dan dolayı bugün İstanbul'u müstesna bırakalım, 
takibetmiyelim, bu doğru değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Üç sene müruru 
meselesi bilâmâzaretin mürur etmekle mi mukay
yettir, yoksa müruruzaman her zaman kendi ken -
dine olacak mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim kararnamede diyor ki; bu kararname 
tarihi neşrinden itibaren üç sene zarfında mua
melesi yapılmıyan mahallerde Maliye Nezareti -
ki, aynen tâbiratı okuyorum - bu vergi üzerine 
talkübat icra edemez. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Müruruzaman vâ
ki olmalı, müruruzaman bunda yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Halbuki ondan sonraki kanunlar ta
hakkuk ve tahsile taallûk ediyor. İstanbul Mec
lisi bunu bir kanunla teyidetmiştir. O kanunu 
mütaakıp mülga Maliye Nezareti bu emirle ta
kibat yapmayın dedi. Kararnamenin aslı üc 
sene ile mukayyedolduğu için bendeniz de Mu
vazene). Maliye Encümeninde olduğum halde 
bunu tetkik ettik. Her üc kanunu getirdik, tah
lil ettik, anladık ki, hakikaten böyle bir mad
deye lüzum vardır. Böyle bir madde olmadığı 
takdirde bu sene nihayetinde üç sene hitam bu
luyor. Bu kanunu artık İstanbul'da tatbik im
kânı kalmadı. Binaenaleyh İstanbul'da Harb 
Kazançları Vergisini tatbik etmiyelim mütalâa- ı 
sında iseniz, maddeyi çıkaralım. Yok orada da 
takibedeceğiz, lüzumu vardır mütalâasında ise
niz bu maddeye lüzum vardır. 

MUSTAFA. SABRÎ Ef. (Siird) — Asıl İs
tanbul'da tatbik etmeliyiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim bu kararnamenin mahiyeti hakkında Heyeti 
Celilece de birçok müzakere cereyan etmiştir. 
Lâzimülicra ve lâzimüttatbik olduğuna Heyeti 
Celile karar vereli altı ay oldu. İstanbul'un 
muhtelif tarihlerde vermiş olduğu emirler bir 
kanun olmadığı gibi bizim tarafımızdan reddo-
lunmuştur. Ben Maliye Vekili Beyden bir is
tizah yapsam, İstanbul işgal edilir edilmez, 
Harb Kazançları Kanununu niçin tatbik etmi
yorsunuz desem, bana ne cevap verecektir? 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Redde
derek... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — O 
muvazaa olurdu, reddolmaz. Şimdi bugün Ha-
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san Fehmi Bey için bir mâni yoktur. Harb 
Kazançlarının tahkikine de emir verebilir - elin
deki kanun mucibince - tahsiline de geçebilir 
ve üç sene de geçmemiştir. (Geçti sadalan) Ha
yır limazeretin diye orada bir kayıt vardır, 
bu mazeret harb, işgal dendiği zaman bu mu
hakkaktır. Esasen efendiler siz üç. seneyi, yani 
Hasan. JJeyin bu teklifini kabul ettiğiniz ka
nunu reddediyorsunuz zımnen. (Hayır sadalan) 
Müsaade buyurun ispat edeceğim. Geçende ta
hakkuk edip de tahsil edilmiyen cezayı nakdî
ler hakkındaki muameleye keenlemyekûn ad
dettiğiniz o tahakkuku bu sefer üc seneyi esas 
kabul ettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz1? Onun vü
cudunu kabul ediyorsunuz, bir tenakuz olu
yor. Halbuki Hasan Fehmi Bey için hiçbir 
mâni. yoktur, altı ay evvel Türkiye Devletinde 
tatbika karar verilmiş, bendenizce bu kanu
nun altı ay daha hükmü kalmıştır. Esasen Harb 
Kazançları Vergisinin tahsili için bir madde ha
linde çıkan kararname 1336 senesinde çıkmış
tır. Onun da müruzamanı o nazariyeye göre 
değildir. Bunu sebebolarak bulmanızı doğru 
bulmam eski kanunu nakzederseniz, o kanun 
mucibince tahsil için bir mâni yoktur ve bugün 
Hasan Fehmi Bey bu kanunda ne gibi mazeret 
görüyorsa lütfen izah buyursun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, gerek İstanbul Meclisinin neşrettiği 
madde ve gerek Meclisi Âlinin kabul ettiği mad
de bunların her ikisi de «Kararname mucibince 
tahakkuk muamelesi» diyor. Kararnamede ise 
«Üç sene zarfında tahakkuku yapılmıyanlar hak
kında takibat yapılmaz, deniyor. Bu üç sene, biz 
İstanbul'u işgal ettiğimiz sırada hitama ermiş 
oluyor. Malûmuâliniz İstanbul Meclisi toplanma
dan Hükümet bunu Takvimi vakayi ile karar
name olarak neşretti. 

İstanbul Meclisi ise bunu aldı. «Yalnız tahak
kuk muamelesi yapılacaktır. Tahsil için biz bunu 
tetkik edip kanun haline koyduktan sonra tahsi
line geçeceğiz.» dedi. Büyük Millet Meclisi ise, 
bir maddeyle, bu kanunun bir kararname halin
de tesbitini ve mevkii meriyete vaz'ını emretti. 
Bu itibarla kararname mutlaktır. Hüseyin Avni 
Bey, eğer Meclisi Âli işgal zamanını bir maze
reti mücbire telâkki ederse o vakit tefsir şeklin
de olur. O vakit mesele iltibastan kurtarılır. Fa
kat bence tefsir şekline gitmektense bir madde 
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neşri suretiyle olursa daha kestirme yoldan gi
dilmiş olur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, inayet buyurulursa, tefsir kavaidi umumi-
yedendir. Bir memlekette bir kanunun tatbiki 
mümkün olabilmek için o memlekette hâkim ol
mak lâzımgelir. Hâkim olduğumuz ve hâkimi
yetimizin tarihi muayyen iken bunda iltibasa 
mahal kalacak veyahut tereddüde difşecek bir 
mesele yoktur. Esasen mesele orada değildir ve 
öyle değildir. Bundan altı ay evvel bu kanunun 
yeniden tahakkuk muamelesi yapılması için ka
rar verildi. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hayır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — İnayet 
buyurun, bendeniz biliyorum. Muvazenei Maliye 
Encümeninde mazbatayı bendeniz tertibettim. 
Heyeti Celile de bunu kabul etmiştir. Tahakkuk 
muamelesi doğrudan doğruya yeniden başlıyor. 
Bizim memleketimizde evvelki şeyleri keenlem-
yekün addedip bir şeye rücu ederseniz fena bir 
tesir yapar. Altı aydan beri Meclisi Âlinin kararı 
vardır. Başka kanun yapmak, tenakuza doğru 
gitmektir, yanlıştır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, Meclisi Âlinin altı ay evvel kabul bu
yurduğu kararname, yani tadilname «Yeniden 
itiraz edenlerin verecekleri beyanname üzerine 
tetkikat yapılsın, takibat icra edilsin» şeklinde
dir. Yoksa «Tahakkuk edenler hakkında mua
mele yapılsın» şeklinde değildir. Hüseyin Bey 
de her halde kanunun icrayı hüküm etmediği 
zamanın bir mazeret olarak telâkki olunması ci
hetine gidiyor. Bunu tefsir şeklinde olarak 
çıkarmaktansa bir madde şeklinde çıkarmak 
daha faydalıdır. Çünkü bu kararnamede mut
lak olarak hiçbir mazeretten bahsetmiyor. Her 
hangi bir mükellef bir mahkemeye gitse zannede
rim hüküm alır. Çünkü burada hiçbir mazeret
ten bahsetmiyor. «îşbu kararnamenin tarihi 
neşrinden itibaren üç sene zarfında tahakkuk 
ettirilnıiyen Harb Kazançları Vergisi üzerinde 
Maliye Nezareti artık takibatta bulunamaz» di
yor. Bu kuyudat, bu sarahat karşısında zan
nediyorum ki, böyle bir maddeye lüzum var
dır. Altı ay evvel arz ettiğim gibi muamelâtı 
umumiyeye şâmil değil, itiraz edenlerin itiraz-
nameleri tetkik edilirken yeniden, verilen be-
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I yannameler de Temyiz komisyonlarınca nazari 
I dikkate alınsın. Tadilnamenin mahiyeti de bu-
I dur, yoksa kararnameye mebde' değildir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Hüseyin Avni Bey 
I biraderimizin buyurdukları noktai nazar, Ha

san Fehmi Beyefendiden, bendeniz tarafından 
vukubulan suale tamamen muvafıktır, iltibası 
defi için bir maddei kanuniye yapmaya lüzum 
olamaz. Çünkü elde kavaidi umumiye vardır. 
O kavaidi umumiye ile her hangi bir maddei 
kanuniyede olursa olsun, onun için bir haddi 
nihai ve kanuni tâyin edip ortaya koymakla 
onu Hükümet tatbika muktedir olur kaydiyle 
mukayyettir. Ben yapmış olduğum bir kanun^ 
da bu memlekette, bu hükümette o kanunun 
ahkâmını tatbik ile mükellefim. İstanbul işgal 
altında. Orada benim kanunumun ve hiçbir 
kanunun hükmü kalmadığından dolayı bu ka
nun tatbik edilmeksizin üç sene mürur etmiştir. 
Binaenaleyh üç sene mürur etmiştir, bunun ar
tık lüzumu kalmamıştır diyecek bir erbabı hu* 
kuk bendeniz tasavvur edemem. Şu halde ka
nunu umumi varken, kavaidi umumiye varken 
ve şu Harb Kazançları Vergisi hakkında Mec
lisi Âli birkaç kere müzakere yapmışken ve bu 

i suretle onu birkaç defa tadil etmişken iltibas
tan dolayı bir maddei kanuniye daha yapmıya-
cağız demek caiz değildir. îstanbul bizim eli
mizde bulunmayıp da orada hiçbir kanunumu
zun icrayı ahkâm etmediği zamanda geçen müd
detler hiçbir suretle muteber değildir. O zama
nın katiyen muteber olmamasına nazaran bu 
maddenin vücuduna hiç lüzum yoktur. Tayyı 

j lâzımgelir. 
| MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, ce

reyan eden münakaşadan anladığıma göre; 
Harb Kazançlarının tahakkuk ve tahsiline bir 
itiraz yoksa müfesser maddeye lüzum var mıdır? 

i Yoksa alettarikittefsir bir karar verilsin, me-
I zuniyet verilsinden mi ibaret kalıyor? Onun 

için münakaşanın uzamasını bendeniz' zait gö
rüyorum. Esas vergide itiraz yok, tahakkuk
ta yok, tahsilinde itiraz yok. Istaribul meş

gul olduğu zamanlarda geçen zamanlarda 
müruruzamanı kaati var mıdır? Hiç şüphe 
yoktur ki, alettarikittefsir emvalde müruru
zaman müddeti tevakkuf eder. Fakat İtiraz Ko
misyonlarına bu gibi mesaile istinadederek 
kararnamenin filân maddesi mucibince üç se-

j ne zarfında tahakkuk muamelesi yapılmadığın-. 

— 300 — 
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dan ve binaenaleyh Maliye Vekâletinin bunu 
takipte salâhiyeti yoktur diye itiraza!, çoğala
bilir. Bu itirazatın önünü bir madde ile ka
tiyen seddetmek için şu maddeyi kabul etmekte 
de bir mahzur yoktur. îster alettarıkittefsir ol
sun, ister bir maddei münferidei kanuniye kabul 
edilsin, gerek Maliye Vekâletinin ve gerek mü
kellefinin ortada zayi edeceği hukuk yoktur. 
Belki daha ziyade sarahatle kendisinin mü
kellef olduğunu 'bilecektir ve İtiraz komisyon
larından da müruruzaman var mıdır, yok mu
dur? Müruruzamanı kaati midir, değil mi
dir? Diye münakaşaya mahal kalmaz. Tefsi-
rata dahi mahal kalmaz. Maddei kanuniyeyi 
kabul edefsek daha iyi olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendeniz 
diyorum ki; 1335 tarihinde neşrolunan bu ka
nunun müddeti bitmiştir. 1335 - 1336 - 1337 
- 1338 senelerinin müruriyle tarih edilen vergi
nin sakat olup olmıyacağı meselesi başkadır. 
Ancak hâkimiyeti kabil olmıyan bir memleket
te müruru müddetle tatbikine imkân kalmıyan 
bir kanunun o mahalle aidolarak yeniden ted
vinine ihtiyaç vardır. Binaenaleyh Maliye Ve
kâletinin bu teklifinin kabul edilmesi lâzım- ' 
gelir kanaatindeyim ve yeniden bu maddenin 
tedvinine ihtiyaç vardır. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Bendeniz de 
rüfekayı kiramdan bâzısının noktai nazarına 
iştirak edeceğim. Yalnız bendeniz müruruza
man mevzuübahsolduğu vakit 'bunu başka tarz
da telâkki etmek istedim. Malûmuâlileri mü
ruruzaman mevzuübahsolduğu vakit daima 
mükellefin nazarı dikkate alınır. Müruruza
man Hükümet lehinde değil, mükellef lehinde 
olur (Doğru, sesleri) Yoksa Hükümet için 
değildir. Malûmuâlileri bir cinayeti ika ede
nin on sene zarfında hakkında takibat yapıl
mazsa, takibat yapılanııyan bu müddet mun'ka-
zi olduktan sonra takibat yapılması muvafık 
olur, olmaz... Hükümetin vazifesi takibat ic
ra etmektir. Bu itibarla eğer müruruzaman 
mevzuubahsolup olmamak lâzımgelirse mükel
lefin leihinde mevzuübahsolduğu zaman, eğer 
siz 'bir kanun tedvin etmek isterseniz efendi
ler, şu kanunun müddeti muayyenesi zarfın
da bize müracaat ettiniz de "biz vermedik mi? 
Binaenaleyh bizden bir şey istemeye hakkınız 
yoktur diyebilirler. Bu itibarla her halde şu 
kararnamenin neşredildiği zaman hatır ve ha-
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yalden geçmiyen bâzı esbaib dolayısiyle tatbik 
cdilemiyen bâzı manatıkta işbu 'kavaninin tat
bikiyle müsavatın temini lâzımdır. Onun için 
mutlak Ibir maddenin tedvinine lüzum vardır. 
Tedvin edilecek madde, yani buraya vaz'edi
lecek madde maksadı temin ederse de mükel
lefin aleyhinde olduğunu görüyorum. Malû-
muâliniz kararname mebde ile münteha ara
sında bir müddet kabul etmiş, burada ise ka
rarname mucibince tahakkuk ve tahsiline de
vam olunacaktır. Fakat kaç sene? On sene 
•mi, on 'beş sene mi, üç sene mi? Onun için. 

HACI TAHÎR Ef. (İsparta) — Kaidei umu
miye var. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) —.Rica ede
rim, kaidei umumiyesi yok. Bunda denili
yor ki, işbu kararnamenin metnine göre üç 
seneye kadar tahakkuk ettirilecek, ettirilmi-
yeriler hakkında kararname mucibince muame
le yapılacak. Acaba mebdei, bizim neşretti
ğimiz kararnamenin tarihi midir? Halbuki 
o değildir. Bunu zikretmek lâzımdır. Bende
nize kalırsa şuraya iki kelime ilâve edersek 
maksadı temin eder. istanbul ve sair mahal
ler, kararnamesi mucibince iki sene zarfın
da veyahut üç sene zarfında diye tasrih etmek 
lâziımgelir. Çünkü kararnamede müddet tâ
yin etmekle eşkâli hükukiyesi de taayyün et
miştir. Yani kararnamede şöyle yapılacak 
diye birtakım eşkâl var. Bittabi onların (hep
sinden bahsedilecek değil. Yalnız bizim bu
rada tâyin edeceğimiz müddettir. Bu itibarla 
bir sene veya iki sene Maliye Vekâleti ne ka
dar müddet zarfında bunu temin edeceğine 
kaani ise o ciheti tasrih etmek lâzımdır. Edil
mezse kararnamesi mucibince verilir. Belki 
üç sene, 'belki beş sene tatbik edilir. Çünkü 
müntehası yok. Kararname tarihi tefsirden, 
tarihi kabulden itibaren dedik. Yani maddei 
kanuniye her halde muhtacı tefsirdir. Çün
kü bu kanunun her şeysinde: memurini ma
liye tefsire hacet görecek. Onun için Maliye 
Vekili Beyden rica ederim... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Üç sene demekle maksat temin edi
lir. « 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — P e k â l â , §u 
halde üç sene tâbiri ilâve edilirse madde mü
kemmel olarak çıkacaktır efendim. 
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BEİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 

hakkında takrirler vardır. Dördüncü madde
nin müzakeresini kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi efendim dördüncü maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

HAKKI HAMI B. (Sino'b) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Maliye Vekili Bey; üç se
neyi kabul ediyor. Binaenaleyh «üç sene» yi 
maddeye ilâve ediniz. 

REÎS — Efendim, Hüseyin Avni Beyin bir 
takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere dördüncü maddenin hük

mü kavanini mevcudemizde 'bulunduğu ci
hetle maddenin tayymı teklif ederim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

REİS — Bunu reyi âlinize koyuyorum. Dör
düncü maddenin tayymı kaimi edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Paşa Hazretleri üç seneyi ilâve etmekte 
bir mahzur yok. Malûmuâliniz bu bir senede 
de tahakkuk edebilir. Fakat Anadolu'da ma
demki tahakkuk müddeti üç senedir, İstanbul'
da da üç sene olsun, ikinci satıra bir üç sene 
ilâve edilsin. 

REÎS — O halde maddeyi tekrar okuyoruz: 

MADDE 4. — Harb Kazançları Vergisinin 
henüz tahakkuk muamelesi icra edilmiyen is
tanbul ve sair mahallerde kararnamesi muci
bince üç sene müddetle tahakkuk ve tahsiline 
devam olunacaktır. 

REÎS — Efendim, dördüncü maddeyi tadil 
veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Efendim, besinci maddeyi aynen 
kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim, altıncı maddeyi aynen 
kabul edenler el kaldırsın. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müsaade buyurunuz Reis Paşa Haz-
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retleri. Altıncı maddeyi reye koymayınız. En
cümene verilsin ikinci maddenin alacağı şekle 
göre o madde reye konsun. Olabilir ki Müda-
faai Milliye Vekâletinin de memur olması ik
tiza eder. O maddeyi Meclisi Âli ne şekilde 
kabul ederse altıncı madde o suretle yazılsın. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Tarihi 
neşri meselesi mevzuubahsolmazsa iki ay sonra 
olabilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Tarihi neşrini kabul ettik. Bendeniz altıncı 
madde için söylüyorum. 

REÎS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin tesbit ettiği ikinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 2. — Mülga devairi merkeziye me
murininin eaizülistihdam olanlarından tekaü
dünü istida eyliyenlerden tekaüd maaşları
nın tahsisinde mahsubu icra olunmak üzere 
16 Mart 1836 tarihindeki maaş ve tahsisatları
nın nısfı ve mazuliyet maaşı talebedenlere tah
sis muamelesinin ikmalinde verilecek maaşlar
dan yine mahsubu icra edilmek üzere tarihi 
mezkûrdaki maaş ve tahsisatlarının sülüsü ve 
mazuliyet maaşına kesbi istihkak edemiyen me
murinden eaizülistihdam olanlara memuriyete 
tâyinlerinde maaşlarından usulen mahsubolun-
mak üzere tarihi mezkûrdaki maaş ve tahsisat
larının kezalik sülüsü 1339 senesi Şubatı gaye
sine kadar avans olarak üta olunur. 

İstanbul'da açıkta kalan erkân, ümera ve 
zâbitan ve memurin ve mensubini askeriyeden 
kanunen tekaüde sevk edilemiyen ve Müdafaai 
Milliye Vekâletince caizülistlihdam olduğuna 
karar verilenlere nısıf maaş ve nısıf tahsisat 
verilir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, bu mad
dede .şayanı izah bir mesele var. Mazuliyet e kes
bi istihkak etmemiş olan adamlar meselâ: Bir se
ne hizmet etmiş, mâzuliyete kesbi istihkak etmemiş 
bir de on beş seneden az, yani on beş seneyi ikmal 
edememiş, on dört sene hizmet etmiş,mazuliye-
te kesbi istihkak edememiş olan ikd memuru 
nasıl müsavi tutuyor? Bunun için her ha'de mâ
zuliyete keşlin istihkak etmemiş olanlar için, on 
seneden yukarı olanları başka, on seneden aşa
ğı olanları yine başka bir hükme tâbi iutmak 
lâzımdır. Yoksa böyle bir sene hizmet eden bir 
memurla on, on dört sene hizmet edenleri mü
savi tutmak muvafıkı adalet değildir. 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Dokuz 

buçuk sene hizmet eden var. Onlara ne yapa
lım? 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Her halde bunun 
tadilini teklif ederim. (Hayır, sesleri) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, müddeti 
hizmete göre banlara para verebilmek imkânı
nı bulmak için elde mikyas yoktur. Ancak bu
nu avans olarak veriyoruz. Yani maddeten büt
çeden çıkarıp kendilerine ikramiye olarak ver
miyoruz. Mazuliyet maaşına müstahak olanla
ra mazuliyet maaşlarının tahakkukuna kadar 
mühlet veriyoruz ki, mazuliyet muamelelerini 
müstacelen yaptırsınlar, mazuliyet maaşlarını 
alırken dahi müterakimlerini alacakları yerde 
şimdi avans olarak peşin veriyoruz, sonra ma
aşlarına maihsubedeceğüz. Diğer kısım da; bir 
memuriyete tâyin edildiğinde usulen rubu su
retiyle maaşlarından tevkif olunacaktır. On beş 
seneden yukarı hizmet edenlerle on beş seneden 
aşağı olanlar arasında fark gözetilmediğine dair 
Lııtfi Beyin nokta! nazarı vâridolmakla bera
ber bunun içinden çıkmak imkânı yoktur. Yani 
bizim bu verdiğimiz avanstır. Faideli olur di
ye nazarı dikkate alarak böyle veriyoruz. (Doğ
ru, sesleri) 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Yalnız mazu
liyet maaşına kesbi istihkak edenlerden, «Cai
zülistihdam olanların» fıkrasının ilâvesi zapta 
geçsin. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — İstida me
selesini de nazarı dikkate alınız. 

İSMET B. (Çorum) — Pek güzel. Arz ede
yim. Yukardaki ibare şöyledir: «Mülga devairi 

merkeziye memurininin caizülistihdam olanlarından 
Tekaüdünü istida edenlere ve maaş talebinde bu
lunanlara» dairdir. İstida meselesine gelince; 
bunlara suhulet bahşetmek için kendilerinin İs
tanbul'da mensüboldukları dairenin en büyük 
memuruna istida vermek suretiyle iktifa edilecek
tir. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Koca bir İmpara
torluk teşkilâtından baki kalan memurların, o 
müddetli, müddetsiz memurların, caizülistihdam 
olmalarına karar verilirse, her ne surette velev 
sülüs veyahut nıısuf derecesinde maaş verilmiş 
olsun, bunlar ilelebed o maaşı alacaklar ve ken
dileri için de behemehal bir münhalâta tâyinle
rine senet almış olacaklar. Bu madde ile buraya 
ne ibuyuruyor sunuz? 
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İSMET B. (Çorum) — Efendim maddenin 

sonunda mazuliyet maaşına kesbi istihkak etmi-
yenler hakkında «caizülistihdam olanlar hakkın
da bir memuriyete tâyin edilinceye kadar maaş
larına mahsubedilmek üzere» ibaresi var. Bu iba
re hakikaten caizülistihdam olan memurların 
münhalâta tâyinleri meselesini ihsas ediyor ve o 
kasdedilmiştir. Tabiî bunlar münhalâta tâyin edi
lecekler ve açıkta kalmıyacaklardır. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim bu ikinci 
maddeyi Heyeti Vekile Heyeti Celilenize takdim 
ettiği lâyihai kanuniyesine de dercetmişti. En
cümen de uzun müzakerattan sonra bu madde -
ikinci madde - esasen mamulünbih ve icrayı ah
kâm eden Tekaüt ve mazuliyet Kanununa muha* 
lefet teşkil ettiğinden dolayı encümen bunu tay- * 
yetmiştir. Bir defa memurin, mütekaidîn, ma
zuliyet için malûmuâİiniz bir usul var. Evvelâ 
cevazı istihdam kararı alır, ondan sonra mazba
tasını alır; tercümeihali gider, maaş tahsis edi
lir ve infisal ettiği tarihten itibaren maaşa kesbi 
istihkak eder. Bu vaziyet öteden beri devam 
ederken şimdi beş on memur için senelerden 'beri 
devam eden bu kaideyi neden ilüâl ediyoruz? Ben
deniz zannettim ki, Maliye Vekili bütün kasaları 
doldurmuş - İnşallah dolduracaktır - ve banka
lar da para almıyor da aman şu paralar dur
masın, şuraya buraya sarf edeyim diye bu mad
deyi teklif ediyor. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşîme) — Hasib Bey öyle olmadığını ne bili
yorsunuz? 

HASİB B. (Maraş) — Caizülistihdam ve 
iki seneden beri Hazineden iki para almamış 
memurin dururken, istihdamına cevaz vermedi
ğin bir memura para vermek doğru değildir. 
Pek yanlıştır. Sonra mazuliyet maaşına kesbi 
istihkak edenler varsa yine buna da para vere
ceğiz. Ben, bunun neresinde müsavat olduğunu 
anlamadım. Hani Anadolu memurları? (Avans 
veriliyor sadaları) Beyefendi avans olsun. Ya 
unramen bu avansı kabul edelim, yahut tama
men reddedelim. Sonra efendim, nedir aradaki 
fjey ki, bugün açıkta kalan İstanbul memurlarına 
derhal tekaüt maaşı, tahsis edilir, maaşını, hak
kım alır. Bunlara defaten veyahut alelhesap. 
avans suretiyle para vermekte ben, fazla mana
sızlık görüyorum. 
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HAŞİM B. (Çorum) — Sultan Fâtih' in ye

timleri diye beyanatta bulunmuşlardır. 
HASİB B. — (Maraş) — Evet, yetimlerdir. 

İspatı rüşdetmemişlendir, hepsi memurlardır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜPİD B. 
(Hakkâri) — Beyefendiler, Hasib Bey birade
rimizin mevzuubahsettiği meseleyi bendeniz, 
ai'iz ve amik arz etmiştim ve demiştim ki ; ma
aş tahsisine kadar İstanbul memurlarına bir 
muavenet olmak üzere nısıf maaş verilir. 

İSMET B. (Çorum) — Avans olarak. 

MAZHAR MÜFlü B. (Devamla) — Evet 
avans olarak İstanbul memurinine muavenet 
olunması fikrini arz ederken Hasib Bey ve di
ğer rüfeka, buyurdular ki, bunu Anadolu'ya da 
teşmil edelim. Bendeniz de cevaben dedim ki : 
Pekâlâ.. İsterseniz Anadolu'ya teşmil ediniz. 
Bu mesele dün halolunmuştu. Bugün ise He
yeti Aliyeniz, başka türlü takrirler kabulü do-
Jayısiyle bu meseleyi kökünden halletmiştir. 
Yalnız şayanı dikkat bir şey .varışa, dün Hasib 
Bey kardeşimiz şurada matbu olan encümenin 
mazbatasında da görüldüğü üzere «Anadolu 
memurini ile istisnai muamele teşkil eden bi
rinci maddeye muhalifim;» buyuruyorlardı. Dün 
yalnız birinci maddeye muhalif iken, bugün 
başka bir maddeye muhalif bulunuyorlar. Ya
ni müddeti hizmeti, mazuliyet ve tekaüdü raıı-
cibolmıyan memurlara verilecek olan mükâfatı 
nakdiye ve saireye dair olan maddeye muhalif 
olmadığını buradaki imzasiyle tasrih etmişken 
bugün böyle beyanatta bulunuyorlar. Evvelce 
birinci maddenin şekline muhalif olduklarını 
beyan buyurdular. Binaenaleyh Hasib Pîey 
kardeşimizin bugünkü fikri dün encümende 
yalnız kalan fikrini tekriar burada müdafaadan 
ibaret olabilir. Halbuki Heyeti Aliyeniz, bu 
fikri çoktan ileri geçmiştir. (Müzakere kâfi 
sadaları) Binaenaleyh bu mesele mevzuubahs-
olamaz. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim bendeniz de 
Mazhar Müfid Beyefendiye hayret ettim. Mâ
ruzâtımın bidayetinde demiştim ki ; bugün bu
raya getirilen ikinci madde Heyeti Vekilece 
teklif edilmiş, encümen bunu reddetmişti ve bu 
arkadaşlarla beraber ben de reddettim. Bu mad
de meydanda kalmadı ki, ben buna erîcümen 
de muhalefet edeyim. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Birinci 

maddeye muhalif idiniz. 
HASİB B. (Devamla) — Beyefendi bende

niz encümenin ikinci maddesini kabul ediyo
rum. Heyeti Vekilenin ikinci maddesine muha
lifim. Anlamamışsınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi encümen bu maddeyi kabul etti. 

HASİB B. (Maraş) — Bendeniz Heyeti Ve
kilenin teklif ettiği ikinci maddeye muhalifim. 

SAMİ B. (İçel) — Bendeniz, memleketteki 
memurin arasında ikilik ihdas ettiği ijçin bu 
lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyetine tama-
miyle muhalifim. Bu muhalefetimi encümende 
uzunuzadıya zikir ve tadadetmiştim. Yalnız 
şimdi zikredeceğim bir nokta kaldı ki o da; 
İstanbul'mı hâdisei işgalini mütaakıp mevkii-
iktidarda kalan Ferid Hükümeti zamanında, 
birçok memurinin azliyle yerine âmâli meşrua-
mıza muhalif, kendi âmâl ve arzusuna muvafık 
eşhasın memuriyete getirildiği Heyeti Celilele-
riııce malûm bir keyfiyet olduğundan ibarettir. 
Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesi bu 
mesailde meskûttur. Kanun an fıkrai ahiresi, 
maluliyet ve tekaüde kesbi istihkak etmiyen 
memurine sülüs ninpetinde maaş itasını âmir 
olduğuna göre, bunların, yani Kuvayi Milliye 
ve teşkilâtı milliye aleyhinde Ferid Paşanın 
getirmiş olduğu memurin zümresinin şu kanu
nun fıkrai ahiresinden istifade edeceği katiyen 
anlaşılıyor. 

IIASİM B. (Çorjum) — Maliye Vekâleti onu 
nazarı dikkate alır. 

SAMİ B. (Devamla) — Binaenaleyh bunla
ra bir kjuyudu ihtiraziye dermeyan etmedikçe 
Ferid Paşanın bizi ezmek, bizi atmak, bizi 
mahvetmek için kendisine müzahir olarak ge
tirmiş olduğu eşhasa, Meclisi Âlinin kendi mev
cudiyetini yıkmak istiyenlere para vermeyi ka
tiyen kabul etmiyorum. Binaenaleyh bu mese
leyi bir! kuyudu ihtiraziye ile halletmelidir. 
(Hallolunmuş'tur sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, birinci İstanbul Avans 
Kanununda, 16 Marttan sonraki vaziyetleri, me
muriyetleri tâyin ettik diye tasrihat yaptık ve 
bunda da sarahat vardır. (Müzakere kâfi sada
ları) (Gürültüler) 

SAMİ B. (İçel) — Yoktur, meskûttur. 

J3Û4, 
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REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak

kında takrirler vardır, ikinci maddenin müza
keresini kâfi görenler lütfen ellerini kald rsın-
lar. Kâfi görülmüştür, ikinci madde hakkında 
takrir vardır: 

Riyaseti Çelüeye 
ikinci maddenin ordu mensubinine ait fıkra

sının encümenden gelen şekli, istanbul'da bulu
nan ve Müdafaai Milliye Vekâletince caizülis
tihdam olanlara nısıf maaş ve nısıf tahsisat ita 
sim tazammun ediyor. 

Heyeti Umumiyece nazarı dikkate alman tak
rirde bu nokta, açıkta bulunanlar hakkındaki 
kanunu mahsus mucibince maaş ve tahsisat ita
sını ifade, ettiğinden maddedeki mezkûr fıkranın 
berveçhi âti tadilini teklif eylerim: 

«istanbul'daki ordu mensubininden Müda
faai Milliyece caizülistihdam görülenlere kanunu 
mahsusuna tevfikan açıklar maaşı verilir.» 

11 Kânunusani 1339 
Trabzon 
Hüsrev 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, arkadaşlar, 
encümence tesbit edilen şeklin müdafaası hakkını 
sarahaten bendenize vermişlerdir. Fakat Encü
menin noktai nazarını müdafaaya yalnız ben 
salâhiyettarım. 

MAZHAR MÜPlD B. (Hakkari) — Bir de 
bendeniz, çünkü Reisvekiliyim. (Handeler) 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Sana ver
medik. (Handeler) 

İSMET B. (Çorum) (Devamla) — Efendiler, 
biz, encümende Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleriyle müzâkeratta bulunduk. Çünkü, 
Anadolu ordusunun muayyen kadrosu açıkla-
riyle, istanbul'da vukubulan tebeddül dolayı-
siyle açıkta kalıp da Müdafaai Milliye emrine 
verilen caizülistihdam zâbitan arasndaki alâka 
derecesini o evvelki kanunun mefhumu ifade 
edemiyordu. Yani bir müsavat tesis olunamı
yordu. Bundan dolayı Anadolu kadrosu dahilin
deki adedi mürettebin açıkları başka, bu vaziyet
ten dolayı istanbul'daki açıkta kalan zâbitan 
başka suretle telâkki ediliyordu. - Hattâ bu hu
susta Ordu Dairesi Reisi dahi izahat vermiş ve 
eğer siz, bunun hakkında bir kanun yapmazsanız 
biz, buna bir şey yapamayız demişti. Fakat biz, 
bittabi o kanunu tadil etmemek için, şekli 
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evveli buraya getirmiş idik. Ahiren Heyeti Ce-
lilenin nazarı dikkate aldığı bu takriri Encü
mende dûrudiraz tetkik ettik. Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa ile Maliye Vekili Bey de, müttehiden 
bu şekli kabul ettiler ve arada hiçbir ihtilâf 
kalmadı. 

RE IS — Efendim, bu tadilnameyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir. Şu halde ikinci maddeyi reyi âlilerine 
vaz 'edeceğim. 

Efendim, Muvazenei Maliye Encümeninden 
gelen ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Efendim! Altıncı maddeyi okuyacağız. 

TAHSİN B. (Ayd:n) — Altıncı maddeden 
evvel teklifim vardır. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, müsaade buyurur musunuz? Kanun 
mutlak olarak bir maaşın tediyesini emretmiyor 
ki Maliye Vekiline memuriyet inhisar etmiş 
olsun. Onun için Heyeti Vekile memurdur denil
melidir. Çünkü bu şekil mutlak olarak bir kayıt 
ve şart ifham ediyor. (Doğru sesleri) 

Heyeti Vekileyi birtakım kuyut ile mecbur 
ve mükellef tutuyoruz. Onun için o maddeye 
«icra Vekilleri Heyeti memurdur» demek lâzım
dır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendiler bu kanu
nun gerek heyeti mecmuası hakkında ve gerek 
birinci maddesi hakkında cereyan eden müzake-
rattan (Gürültüler) bendenizin hâsıl ettiğim 
intibaa göre (Gürültüler) istanbul memurin ve 
mütekaidin ve mazulinine vermekte* olduğumuz 
bu parayı biz istanbul'da teessüs eden Türklüğü 
muhafaza etmek, onları perişaniyetten kurtar
mak gayesiyle veriyoruz. Mameleklerini satma
sınlar, Türklük orada münkariz olmasın, bu mak
sat üzerine veriyoruz. Halbuki istanbul matbu
atında hergün meşhudumuz olan vekayiden an
laşılıyor ki, mevcudiyetlerini mulıafaza etmek 
için verdiğimiz bu paralar (Gürültüler) beyhu
de yere Beyoğlun 'daki Ermeni ve Rumların 
mağazalarına gidip birtakım lüks enyaya ve 
Rum mağazalarına sarf ediliyor. Merhameten 
onların mevcudiyetlerini temin için vermiş ol
duğumuz bu paranın sureti sarfını bilmek elbet
te hakkımızdır. Evet, onlara verilen bu para
ları birtakım Yunanlıların ve Ermenilerin ma
ğazalarına girip safahet eşyası alsınlar için ver

mut 
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miyoruz. (Gürültüler) İstanbul'da (Gürültüler) 
Bir gün sonra (Gürültüler, ayak patırdıları) 
Bu paralar Rumların ve Ermenilerin mağazala
rına verilmek suretiyle sarf olunuyor. Binaen
aleyh üçüncü madde olarak teklif ettiğim mad-
dei kanuniyenin - mademki üçüncü madde ka
bul edilmiştir - beşinci madde olmak üzere bu 
kanuna dercini teklif ediyorum. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Orada beş yüz senelik TürklüğKi yaşa
tabilmek için bunun kabulü lâzımdır. (Gürültü
ler) Beş yüz senelik Türk mesaisini orada.. (Gü
rültüler, alkışlar) 

HAFIZ HAMDÎ B. (Biga) — O, ahlâk me
selesidir. 

TAHSİN B. (Devamla) — Binaenaleyh tek
lif ettiğim maddei kanuniyenin kabulünü rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim üçüncü maddenin müza
keresi esnasında Tahsin Bey bu atkriri vermiş 
idi, üçüncü madde ile alâkası görülmediği te
zahür etmiştir. Halbuki Tahsin Bey üçüncü 
madde olarak teklif etmişti. 

TAHSİN B. (Aydın) — Beşinci madde ola
rak teklif ediyorum. (İzah etsin sesleri) (En
cümene gitmesi lâzım gelir sesleri) 

(Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar 
okundu) (Gürültüler) 

REİS — Efendim müsade buyurun 
SIRRI B. (İzmit) — Takrir dinlenmelidir. 

Maksadı büyüktür. Meclisi Âli böyle mukabe
le etmesin. Hüsnütelâkki etsin. (Doğrudur sa-
daları) Ve pek ehemmiyetli bir tekliftir. (Gü
rültüler) (Başka, gün sesleri) (Takrir tekrar 
okundu) (Çok doğrudur sesleri) 

REİS — Rica ederim oturunuz. (İzahat 
versin sesleri) 
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I Efendim! Tahsin Bey bir takrir veriyor. 

olttiduk, üçüncü madde olarak müzakeresini 
teklif ediyorlar. Kabul edenler lûtfert ellerini 

I kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 

Maliye Vekili memurdur. 
REİS — Maliye Vekili Beyin bir teklifi var

dır. (İcra Vekilleri Heyeti sesleri) İcra Vekil
leri Heyeti denilsin. Bunun hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeninin fikri nedir? 

İSMET B. (Çorum) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Efendim, altıncı maddenin musah-

halı şeklini okuyoruz : 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Bu maddeyi böyle kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi 

i istimal buyurunuz! (Rey toplandı.) 
Efendim, reylerini istimal buyurmıyan zevat 

varsa lütfen reylerini versin! 
Efendim, istihsali âra İntanı bulmuştur. 

| Efendim, reye iştirak edenlerin adedi 144, 
• demek muamele tamam değil, 122 kabul vardır. 

İkinci defa reye koyacağız. 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — Tâyini esami 
ile reye koyunuz, efendim. 

REİS — Zaten tâyini esami ile konulmuştur. 
Cumartesi günü ruznamemiz memaliki müstalı-

I lâsa Ziraat bankaları hakkındadır. Cumartesi 
günü saat birde içtima etmek üzere Celseyi ka-

! pıyorum. 

{ Hitamı celse; saat : 4,42 
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Müsakkafat Vergisini ve Ağnam Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 tarihli 
Kanunun ilgasına ve memaliki müstahlâsa Aşar muamelâtına ve Aşar mültezimlerinden edayı 
deynedenlerin emlâki merhune ve mütefavvızalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vilâ
yetlerin hissei menafi ve Maarifine tömbekiler bey'iye ve İstihlâk Resmine ve 9 Kânunuevvel 

1338 tarihli Avans Kanununa bir madde ilâvesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hacı Feyzi B. (Elâziz), Hakkı Hami B. (Si-
nob), Hacı Mustafa Sabrı Ef. (Siird), Hüseyin 
B. (Elâziz), Rıfat Ef. (Konya), Akif B. (Ba-
tum), Abdülgani B. (Siverek), Memduh B. (Ka
rahisarı Şarki), Ali Vâsıf B. (Gene), Emin B. 
(Canik), Ali Fuad Pş. (Ankara), Süleyman Sır
rı B. (Yozgad), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Hüs 
rev B. (Trabzon), Mustafa B. (Karahisarı Şar
ki), Zamir B. (Adana), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Hafız Hamdi B. (Bi
ga), Sadık B. (Kırşehir), Eyüp Sabri B. (Eski
şehir), Rıza B. (Yozgad), Hacı Şükrü B. (Diyar-
bekir), Şükrü B. (Bolu), Alımed B. (Yozgad), 
Halil Hul'ki Ef. (Siird), Hacı Atıf Ef. (Anka
ra), Faik B. (Edirne), Tahsin B. (Aydın), İsma
il Subhi B. (Burdur), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ
de), Halil B. (Ertuğrul), Hasib B. (Maraş), Sa
bit B. (Kayseri), Hacı Arif B. (istanbul), Melı-
med Sırrı B. (Siverek), Şevket B. (Sinob), Kâ
zım 3?ş. (Karesi), Haydar Lûtfi B. (İçel), Asım 
B. (Erzurum), Mehmed Hamdi B. (Adana), İs
mail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Rıza Vamık 
B. (Sinob), Osman Zeki Ef. (Kayseri), Ali Rı
za Ef. (Amasya), Esad B. (Lâzistan), Hafız İb
rahim Ef. (İsparta), Numan Uisıta (İstanbul), 
Diyab Ağa (Dersim), Şeyh Seyf i Ef. (Kütahya), 
Arif B. (Bitlis), İsmet B. (Çorum), Nüzhet B. 
(Ergani), Necib B. (Mardin), Ramiz B. (Der
sim), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Hacim Muhiddin B. (Karesi), İbra
him B. (Mardin), Dr. Mustafa B. (Kozan), Ab
dullah Ef. (Bolu), Sıddık B. (Çorum), Abdul
lah Ef. (Sinob), Ali Vefa B. (Antalya), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Hamdi B. (Gene), Tevfik 
Ef. (Kângırı), Sami B. (İçel), Cevdet B. (Kü
tahya), Ali Rıza B. (İstanbul), Eevfik B. (Van), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Osman B. (Lâzistan), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Nuri B. (Bolu), 

Osman Kadri B. (Muş), Sadeddin B. (Menteşe), 
Derviş B. (Mardin), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Ziya B. (Sivas), Dr. Haydar B. (Gene), 
Necmeddin B. (Siird), Reşad B. (Saruhan), 
Esad Ef. (Aydın), Mustafa B. (Gümüşane), Os-
manzade Hamdi B. (Ertuğrul), Refik Şevket 
B. (Saruhan), Hasan Ef. (Denizli), Celâl Nuri 
B. (Gelibolu), Mehmed B. (Biga), Arslan B. 
(Maraş), Celâleddin B. (Trabzon), Haydar B. 
(Van), Naci B. (Elâziz), Hüseyin Hüsmü Ef. 
(İstanbul), Necati Ef. (Lâzistan), Emin Ef. (Ay
dın), İzzet B. (Tokad), Rasim B. (Elâziz), Ziya 
B. "(Kângırı), Rauf B. (Sivas), Pozan B. (Ur-
fa), Midhat B. (Mardin), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Esad B. 
(Mardin), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Mustafa B. 
(Dersim), Hakkı B. (Van), Sıdkı B. (Malatya), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek),»Celâl W. (Gene), 
İbrahim B. (Karesi), Şükrü B. (Canik), İsmail 
Remzi Ef. (İsparta), Ali B. (Amasya), Hamid 
B. (Biga), Fahreddin B. (Kars), Mehmed Akif 
B. (Burdur), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Ca-
vid B. (Kars), Ragıb B. (Gazianteb), Mehmed 
Nâdir B. (İsparta), Hasan Fehmi B. (Gümüşa
ne), Operatör Emin B. (Bursa), Mustafa Vasfi 
B. (Tokad), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), ll-
yas Sami Ef. (Muş), Feyzi Ef. (Batum), İbra
him Sıdkı B. (Siverek), Rıza B. (Muş), Tahsin 
B. (İzmir), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Resul 
B. (Bitlis), Feyyaz Ali B. (Yozgad), Kadri B. 
Siird), Behçet B. (Kângırı), Cemal Pş. (İsparta), 
Muhiddin B. (Elâziz), Hacı Nuri B. (Siird), 
Rüstem B. (Oltu), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Mustafa Necati B. (Saruhan), Ahmed Nuri Ef. 
(Batum), Hasan Sıddık B. (Van), Halil İbra
him B. (Antalya), Ruşen B. (Gümüşane), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı 
Sahib), VehfbiB. (Niğde) 

(Müstenkifler) 

Alim Ef. (Kayseri), Yusuf B. (Denizli), Hü
seyin Avni B. (Erzurum), Mehmed Emin B. (Er

gani), Hüseyin B. (Erzincan) 



I : 172 11.1.1339 O : 2 
İçtimai â 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
İki zabitin takdirname ile taltifleri hakkın

da Başkumandanlık tezkeresi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Maliye 

vekâletleri bütçelerine tahsisat ilâvesi hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye. 

Hiyaneti vataniye cürmünden maznununaley-
ha Cemile, hiyaneti vataniye cürmünden maznun 
Küçük ve Büyük İbrahim beyler hakkında Ad
liye Vekâletinden mevrut iki takım evrakı hük
miye. 

Hiyaneti vataniyeden dolayı maznununa!eyh 
Hacı Hasan ve rüfekası hakkında Adliye Vekâle
tinden mevrut evrakı hükmiye. 

Emvali metruke Kanununun beşinci maddesi
nin tadili hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye. 

Amasya livasında mevcut maden hakkındaki 
evrakın gönderildiğine dair İcra Vekilleri Heye
ti tezkeresi. 

Hindistan'da Amrtisar Belediyesi Encümeni 
Islâmının Halife Abdülmecid Hazretlerine arzı 
biy'at ve ubudiyet eyledikleri hakkında Hariciye 
Vekâleti tezkeresi. 

Muinsiz efradı askeriye aileleri maaşatı 
hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen tet
kik ve tasdiki hakkında Müdafaai Milliye Ve-

• kâleti tezkeresi 
Ziraat Bankası Meclisi İdaresine Çorum 

Mebusu İsmet Beyin intihabına dair Divanı 
Riyaset kararı 

Muhassasatı Zatiye merkez kadrosuna ilâve 
edilen bir tabip ve bir kâtip hakkındaki Muva
zene! Maliye Encümeni tetkikatmin teşriine 
dair Kırşehir Mebusu Sadık Beyin temenni 
takriri 

Tütün İnhisarının lağvı hakkında Siird Me
busu Sabri Efendinin teklifi 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Tekâlifi Milli-
yeye dair teklifi kanunisi 

8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanununun ta
dili veya meriyetten ref'i hakkında Kayseri 
Mebusu Sabit Beyin temenni takriri 

Memurin aile harcırahları hakkındaki tef
sire mütedair Kavanini Maliye Encümeninden 
gelen Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresinin ter-

i ruznamesi 

cihan müzakeresi hakkında Muş Mebusu Os
man Kadri Beyin takriri 

Biga ahalisince istilâzedegâna tevzi olun
mak üzere derç ve cemolunan levazımın lâzım-
gelen mahallere sevk ve tevzii için ieabeden 
faaliyetin ibrazı hakkında Biga Mebusu Ham-
di Beyin temenni takriri 

Çanakkale'deki İngiliz işgal kuvvetlerinin 
ika eyledikleri einayatı âdiye hakkında Lozan 
Sulh Konferansmdaki Heyeti Murahhasanm 
nazarı dikkati celbedilmesi hakkında Biga 
Mebusu Hamid Beyin Hariciye Vekâletinden te
menni takriri 

Bâzı şikâyatı havi Keskin'den aldığı telgraf 
münderecatına nazaran muktezayı mâdeletin 
temini zımnında Karahisarı Şarki Mebusu Ali 
Süruri Efendinin Dahiliye ve Adliye Vekâlet
lerinden temenni takriri 

Terhis edilen efrada muavenet hakkında 
Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile rüfeka
smm takriri 

Yozgad Mebusu Sırrı Beyin, Düyunlarda 
men'i israf at Kanununun tatbikine dair takriri 

Yunanlılar yedindeki üseranm celpleri hak
kında Abdülgafur Efendi ile rüfekasmm takriri 

Kayseri Mebusu Hilmi Beyin, Develi Şubesi 
hakkında takriri 

Angarya ve işgali mebani hakkında Abdül
gafur Efendi ile rüfekasmm takriri 

Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin İskenderun ve civarı hakkındaki takriri 

Nakliye hayvanatının toplattırıldığma dair 
Van Mebusu Sıddık Beyin Dahiliye Vekâletine 
temenni takriri 

Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset kararı 
İkinci defa reye vaz'edilecek mevat 
Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin tam tah

sisatı meselesi 
Encümenlerden mevrut mazbatalar 

ı 
Tecili takibat Kanununun tatbiki hakkında 

Van Mebusu Tevfik Beyle rüfekasmm şaya-
I nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 

I
mazbatası 

Kars Mebusu Rıza Beyin, Meclisi idare in-
tihabatı hakkındaki teklifinin şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 



1 : 172 11. 
Damga Kanununa muhalif harekâtta bu

lunanlar hakkındaki teklife dair Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası 

Tiflis'te akit ve imza edilen Posta ve Tel
graf Mukavelenamesi hakkında Posta ve Tel
graf Encümeni mazbatası 

Dahiliye bütçesine tahsisat ilâvesine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Bahriye Vekâleti ihdası hakkında Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin teklifinin reddine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Emvali metruke, hakkında Kayseri Mebusu 

. 1339 0 : 2 
Sabit Beyin teklifinin reddine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 

Adliye Encümeninden gelen Nevahi Kanu
nunun maddeleri 

Bugün müzakere edilecek mevat 

Memaliki müstahlasa Ziraat bankaları hak
kındaki lâyihai kanuniye 

Hariçten ithal edilecek, Ziraatte müstamel 
mevat hakkındaki lâyiha ve teklifi kanuni 

Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki teklifi kanuni 

»>«-c< 
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