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Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler 
1. — Karah işarı Sahib Mebusu Ruşen 

Eşref Beyin; Galatasaray Lisesinde senei 
tedrisiye ortasında Maarif Vekâletince tat
bik edilen dört maddelik hususun izahına 
dair Maarif Vekâletinden şifahi sual tak
riri (6/64) 

3. — Evraki varide 

Mazbatalar 
1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 

Nizamname! Dahilînin tadiline dair (2/223) 
numaralı teklifinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

2. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin 
Nisabı Müzakere Kanununun dördüncü 
maddesinin tadiline dair (2/222) numaralı 

Sayfa ' 
3:4 

4 

Sayfa 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin 1316 - 1317 tevel'lütlü telgraf muha
bere memuru ve muavinlerinin hizmeti fii
liye i askeriyelerine dair (2/224) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

4. — Altın kaçakçılığından mahkûm 
Eşref ve Haşim efendiler hakkındaki (4/36) 
numaralı evraka dair İstida Encümeni maz
batası hakkında Adliye Encümeni mazba
tası 

5. — Develi kazasının Şahmelek karye
sinden Hacı Nebioğlu Seyfullah imzalı 
(4/35) numaralı istidaya tâyini muameleye 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 4:5 



Saıjfa, 
Teklifler 15 
1. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey

le rüHekâsmın Cuma tatili hakkındaki tekli
fi kanunisi (2/226) **.- ' 15 

Takrirler t> 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be

yin Ruznamenin onüçüncü numarasını teş
kil eden Konya ovasının* ıskası hakkındaki 
lâyiha ve teklifi kanuninin Muvazenei Ma
liye Encümenine havalesine dair takriri 5 

2. — Bitlis Mebusu Resul Beyin 1315 te
vellüttü! ere kadar firari ve bakayayı aske
riye affedlklği halde dairei iiıtihabiyeslnde 
bu sınıf efrattan Muacceliydi Askeriye Ver • 
gisi alınmakta olduğundan istisnalarına da
ir cemenni takriri (4/103) ^ 5 

3 . — Bitlis Mebusu Resul Beyin Muş, 
Siirt, Diyarbakır caddeleri üzerinde tahri-
bedllen köprülerin inşası temenniyatma da
ir takriri (4/102) - 5 

4. — Bitlis Mebusu Resul Beyin Bitlis 
Vilâyetinde Darülhilâfe medresesi küşadı 
temenniyatma dair takriri (4/101) 5 

5. —- İstanbul Mebusu Hltmdullah Sub-
hi Bey ve rüfekâsmm Rumeliden muhace
ret eden Türklere Asayı Kiramın teberrüat-
ta bulunmaları hakkında takriri (4/1C3 mü
kerrer) 5 :G 

6. — Hakkâri Mebusu Asaf Bey ve rüfc-
kâsmın Riyaseti Cumhur Bütçesinin müsta-
c3İen ve terclhan müzakeresi hakkında*-tak
riri ' 6 

7. —- Saruhan Mebusu Reşad Beyle rü-
fekâsmm Divanı Muhasebat Heyetinin ka
nun mucibince yeniden intihabının icrası
na dair takriri 22:23 

8. — Erzurum Mebusu Cazim Efend'n'n 
altın kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Ha-
şlm efendiler hakkında Adliye Encümeni 
mazbatasının müzakere edilmesine dair tak
riri 33 

4 — Azayı Kiram muatnelltı C 
1. — Gens Mebusu Dr. Ali Haydar Be

yefendinin vefat ettiğine dair İstanbul 
Mümessili Adnan Beyden mevrut telgraf G 

5. — Müsakere edilen maddeler 7 
1. — Hakkâri Mebusu ve İdare Memu

ru Asıf Beyin, Cumhuriyet Riyaseti Büt-

Sayfcf 
çesi hakkında kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (2/225) 7:4,14: 

15,39:40 
! 2, — Seyri Sefaifa İdaresi 1339 senesi 
1 Bütçesln'ri 8'•nci vapur ve römorkör muba

yaası faslına zam icrasına dair teklifi kanu
nisi (1/394)" ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 15:17,41:42 

3. — Elbise bedeli hakkındaki Kanu
nun birinci maddesinin tefsirine da"ir İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetim tezkeresi ve Ka- , 
vanini Maliye Encümeni mazbatası (3/8J») 1720 

4. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 \ 
ncu maddesinin tefsirine dair İcra Vekil-, v , 
leri Heyeti Riyaseti * tezkeresi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası' (3/54) 20:22 

5. — 1da rei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 140 ncı maddesinin tefsirine dair İcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası { 3/53) 23:24 

6. — Rüsuma Belediye Kanununun 
24 ncü maddesinin',tefsirine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi ve Kavanini Maliye ve -
Dâhiliye Encümenleri mazbataları (4/33) 24;:25 

7. — Belediye Kanununun 19 ncu ve 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 105 
nci maddelerinin tefsiri hakkında Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (3/55) 25:28 

8. — Temettü Vergisi taksitleri hakkın^ -,. 
daki maddenin tefsirine\dair (3/90) numa
ralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi hakkında Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası 28:35 

9 — 12 Ağustos 1336 tarihli Kanun mu
cibince ikamet yevmiyelerinden dahi yüz
de kırk tenzil edilip edilmiyeceğinin tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası (3/169) 

10. — İstanbul Şûrayı Devletince 
16 Marttan sonra verilen kararlar hakkın
daki (4/20) numaralı Memurini Muhakemat 
Tetkik Encümeni Riyasetinin tezkeresi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

11. — Altın kaçakçılığından mahkûm 
Eşref ve Haşim efendiler hakkındaki (4/36) 

J numaralı İstida Encümeni mazbatasına da-
I ir Adliye Encümeni mazbatası 35:36 
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12. _ Kastamonu vilâyeti Encümeni 
vilâyat âzasından TaşköprüKi Tevfik Efen
di hakkındaki evraka bir merci tâyin edil
mesine Memurin Muhakemat Tetkik En
cümeni Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası (4/28) 

3 . 1 2 

Sayfa 

35 

1339 C : 1 
Sayfa 

13. _ Cezayı nakdîlerin beş misline ib
lâğına dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanu
nun kontrato cezayı nakdilerine şümulü 
olup olmadığının tefsirine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/122) 36:33 

— » 

BÎRÎNCÎ CELSE 

Bed'i müsakerat; s aa t : 1,40 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Vasıf Bey (Saruâan), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celse küşadedildi. Zaptı sabık okunacak ; 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Sabri Beyefendinin tahtı Riyasetinde mi-

kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Evrakı varideden havale mua
melesine tabi olanlar havale edildikten sonra 
müzakeresi iktiza edenlerin berveçhi âti müza
keresi icra edildi. Birinci Fırka Yaveri Zekâi 
Bfendinin İstiklâl Madalyasiyle ve kırkdokuz 
«âbitin de takdirname ile taltiflerine dair Mü-
dafaai Milliye Encümeni; Kastamonu İstiklâl 
Mahkemesince beş sene küreğe mahkûm Araçlı 
Muhtar Ahmed'in affı hakkında, Firari ve Ba
kaya Kanununun ısdarı dolayısiyle tâyini mua-
meelye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni; 1338 senesi Kânunuevvel aşar taksitinin 
1339 senesi Kânunisanisinin yirmisine kadar te
cili hakkındaki teklifi kanuninin senei mezkû-
renin müruruna binaen müzakeresine mahal ol
madığına dair Kavanini Maliye Encümeni maz
bataları kıraat ve kabul edildi. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline dair 
Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyle rüfekasmın 
teklifi kanunilerinin şayanı müzakere olmadığı 
hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat 
edildi ve cereyan eden müzakere neticesinde 

Kanuni Esasi Encümenine tevdii karargir oldu. 
Tefsirlere mütaallik mazbataların müzakere ve 
intacı için bir gün tâyin ve tahsis olunması hak
kımda Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri kı
raat ve Pazartesi gününün tahsisi kabul edildi. 

Badehu Feridun Fikri Beyin Dersim vilâye
tindeki Pertek Köprüsüne ve Bayezid Mebusu 
Şefik Beyin Bayezid hududunda Karaköse ka
zasına kadar Ruslar tarafından yapılmış olan 
şimendiferlere mütedair Nafıa Vekâletinden su
allerine Vekil Muhtar Beyefendinin ve Şark 
şimendiferleri amelesinin grevi esbabına dair İs
tanbul Mebusu Yusuf Akçura Beyin Dahiliye, 
İktisat ve Nafıa vekâletlerinden sualine, Dahi
liye, İktisat ve Nafıa vekilleri tarafından veri
len izahat istima olunduktan sonra ruznamei 
müzakerata geçilerek Ziraat Bankası Müdürü 
Uraumil'i'k maaş ve muhassesatı hakkındaki Mu
vazene! Maliye Encümeni mazbatası müzakere 
edildi ve netieei müzakerede sarfiyatı vakıanın 
hilafı karar olarak Müdürü Umuminin tâyini 
kararını veren Heyeti Vekileden tazmini sure
tiyle tashihi hata olunmasına dair Karahisarı 
Şarki Mebusu Ali Sliruri Efendinin takriri ka
bul ve teneffüs için Celse tatil olundu. 
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İkinci Celse 
ismet Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kü-

şadolunarak Emniyet Sandığı 1339 senesi bütçe 
lâyihai kanııniyesini'n müzakeresine iptidar edil
di. Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında cere
yan eden müzakere, kâfi görüldükten sonra fa
sılların müzakeresine geçildi ve cereyan eden 
müzakere neticesinde fasıllar aynen kabul edil
diği gibi, bu baptaki me'vaddı kanuniye dahi 
müzake're ve aynen kabul ve kanunun heyeti 
umumiye'si tâyini esami ile reye vaz'olundu. Mü-
taakıben Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak 
ikiyüzelli bin lira tahsisat ilâvesi hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlandı. He
yeti umumiyesi üzerindeki müzakere kâfi görü
lerek: maddelerin müzakeresine, geçildi ve bi
rinci, ikinci maddeler aynen ve üçüncü madde 

1.— Karahisarı Sahih Mebusu Ruşen Eşref 
Beyin; Galatasaray Lisesinde senei tedrisiye or
tasında Maarif Vekâletince tatbik edilen dört 
maddelik hususun izahına dan' sual takriri Maa
rif Vekâletine tebliğ edilmiştir. (6/64) 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mi? 

SÜLEYMAN SIRRI Bv (Bozok) — Efen
dim, zabıtta «Ahmed Saki Beyin Teşkilâtı Esa
siye Kanununun tadili hakkındaki teklifi, Lâ
yiha', Encümenince şayanı müzakere görülmedi-

Mazbatalar 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Nizamnamei D adilinin tâdiline dair (2/223) 
numaralı teklifinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

REİS — Töklifi Nizamname! Dahilî En
cümenine veriyoruz. 

2. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin Ni
sabı Müzakere Kanununun dördüncü maddesi
nin tadiline dair (2/222) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair lâyi
ha Encümeni mazbatası (Kanunu- Esasi Encü
menine). 

tadilen kabul ve kamımın heyeti umumiyesi tâ
yini esami ile reye vaz'edildi. Badehu Orta Ted
risat lâyihai kanuniyesinin bakıyei müzakeresi
ne geçildi. Altıncı madde müzakere edilerek ve
rilen takrirlerle birlikte encümene iade ve Em
niyet Sandıiğı 1339 senesi Bütçe Kanununun iki 
müstenkife karşı 144 rey ile ve Evkaf bütçesine 
ikiyüzelli bin lira ilâvesi hakkındaki Kanunun 
iki müstenkife karşı 140 rey ile kabul edildiği 
tebliğ olundu ve Pazartesi günü içtima edilmek 
üzere Celse tatil edildi. 

Reîsvekili ,r • Kâtip 
Sabri Saruhan 

Vasıf 
Kâtip 
Siird 

Mahmud 

ği» denilmiş. Halbuki Lâyiha Encümeni «şayanı 
müzakere değildir» dememiştir, «müzakereye 
mahal yoktur» demiştir. Böylece tashih edilsin. 
İkincisi : Lâyiha Encümeninin mazbatası reye 
konmamıştır. Kanunu Esasi Encümeni Reisi Be
yin teklifi veçhile mazbata reye konmaksrzın 
teklif doğrudan doğruya, Kannnu Esasi Encü
menine gitmiştir. (Mazbata reye kondu, sesleri!) 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
(Yok, sesleri) Zaptı sabık hulâsası ta'shihan ka
bul olundu. Evrakı varideyi arz ediyorum. 

3. •— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
1316, 1317 tevellüttü telgraf muhabere memur 
ve muavinlerinin hizmeti fiiliyei askeriyeleri
ne dair (3/224) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası (Müdafaai Milliye Encümenine) 

4. — Altın kaçakçılığından • mahkûm Eşref 
ve IIasim efendiler hakkındaki (4/36) numaralı-
İstida Encümeni mazbatasına dair Adliye Encü
meni mazbatası (Ruznameye alındı). 

5. — Develi Kazasının Şahmelek Karye
sinden Hacı Nebioğlu Seyfullah imzalı (4/35) 
numaralı istida hakkında tâyini muameleye ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni mazba
tası, 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Reyi âlilerine vaz'edeoeğiım. 

Riyaseti Celileye 
Develi kazasının Şabmelek Karyesinden 

Hacı Nebioğlu Seyfullahm, mahalli İstiklâl 
Mahkemesince 23 Nisan 1338 tarihinde firar 
cürmünden dolayı mahkûm, edildiği cezanın 
affı hakkındaki arzuhali ve «Merkumun Ha
rekâtı Milliyeye iştirak ve nıüzalharetıi işbu 
arzuhali umumi ile beyan ve tevsik olunma
sından v,e inıdettetlkik mahkûmiyeti vakıanın 
zatî fiile nisbeti kaydı bir dere-eei şiddet ve 
maıkûsiyette bulunmasından bahisle affının 
münasilbolacağı hakkında» sabık İstida Encü
meninin 8 . 4 . 1339 tarih ve (55) numaralı 
mazbatası enoüım enimiz ce ledettetkik firari, 
bakaya hakkındaki 18 Teşrinievvel sene 1330 
tarihli Kanunun birinci 'maddesiyle bilûmum fi
rarilerin cezasından, bir defaya mahsus olmak 
üzere sarfınazar -eylediğinden merkumun dahi 
işbu kanundan müstefidolaeağı dcrkâr bulun
makla tâyini muameleye mahal olmadığı mü-
talâasiyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata.Muharriri 

Sinöb Dersim 

Yusuf Kemal Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

Boz ak Kastamonu 
Mezun Mahir 
Âza Aza 

Karesi Çorum 
Ahmed Süreyya Mehmed Münir 

Âza Aza 
Eskişehir Saruhan 

Abdullah Azmi Abidin 
Âza 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim şimdi okunan Adliye 
Encümeni mazbatasını reyi Âlinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 'Citmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Adliye' Encümeni mazba-
tası kabul edilmiştir. 

Takrirler 

1. —• Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin 
Ruznamenin on üçüncü numarasını teşkil eden 
Konya Ovası İskası hakkındaki lâyiha ve teklifi 

kanuninin Muvazenei Maliye Encümenine ha
valesine dair takriri. 

REİS — Arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Konya Ovasının sular resmine aidoiup ruz-

ııanıei mûzakerata dâhil olan teklifi kanuninin 
Kav anini Maliye Encümeninden geldiği ve 
Muvazenei Maliyeye gitmediği bittetkik an
laşılmıştır. Varidatı devletin tezayüdü ve te
nakuzuna mütaallik ımcvaddın Muvazenei Ma
liye Encümenine gülmesi usulü mer'iye mulk-
tezasından olmasına binaen işbu kanunun da 
Mnnatiee encümeni mezkûra sevkı taıbiî ol
duğundan beyhude zaman geçmiş olmamak ve 
Muvazenei Maliyeden geldiğinde sırası gel
miş veya geçmiş olunsa derhal bakılmak üzere 
teklifi mezikûrun be rayı tcitkik Muvazicnei Ma
liyeye tevdiini arz ve teklif eylerini. 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

REİS —• Efendim Konya Mebusu Kâzını 
Hüsnü Beyin takrirlerini reyi âlilerine vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen ol kaldırsın. Aksi
ni reye vaz'ediyorum.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Takrir kabul olundu. Muvazenei 
Maliye Eneüımıcnine havale ediyoruz. 

2. — Bitlis Mebusu Resul Beyin 1315 lüere 
kadar firari ve bakayayı askeriye affedildiği 
halde dairei intihabiy esinde bu sınıf efrattan 
Muecceliyeti Askeriye Vergisi alınmakta oldu
ğundan istisnalarına dair temenni takriri 
(4/103) (Başvekalete) 

3. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Muş, Şiir d, 
Diyarbekir caddeleri üzerinde tahribedilen köp
rülerin inşaası temenniy atına dair takriri 
(4/104) (Başvekâlete) 

4. — Bitlis Mebusu Resul Beyin Bitlis Vi
lâyetinde BarülMlâfe Medresesi küşadı temen
niy atına dair takriri (4/101) (Başvekâlete) 

5. — İstanbul Mebusu Hamdullah Subhi Bey 
ve rüf'akasının Rumeli'den muhaceret eden 
Türklere azayı kiramın teberruatta bulunmala
rı hakkında takriri (4/103) (mükerrer). 

REİS — Heyeti \muihteremenizie arız edi
yorum. 

_. 5 — 

file:///muihteremenizie
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Riyaseti Celileye 

Rumeli'den muhaceret eden Türklerin âhtıi-
yaçlarma medar olmak için H'lâMahımer, mil
letin muavenatine ımüracaat ediyor. Millet Mec
lisi şüpîıec1',z bu zulüımdide k-ardaşlere yandım 
etmek çatar, Meclis azasının bu, büyük mu
haceret karşısında alâkasını göstermek için 
muayyen bir teşebbüste ve teberruda buluoı-
ımuyı te&lif ediyoruz. 

tatanlbul Kars 
Hamdullah Subhi Ahmed 

Karahisarı Şarki Karahisarı Sahib 
Mohmed Eımin Ruşen Eşref 

MUSTAFA B. (Tokad) — Divanı Riyaset
çe bira ey fcertlbedilsıin. 

REİS — Efendim Hamdullah Subhi Be
yin takririni reyi âlinize arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Meclisi 
Âli vasiye muhtaç değildir. (Divanı Riyasete 
gitsin sesleri). 

1. — Gene Mebusu Dr. Ali Haydar Beyin 
irtihaline dair İstanbul mümessili Adnan Bey
den mevrut telgraf 

REİS — Kemali .teessüfle , Heyeti Celile-
nize arz ediyorum. 

T. B. M. M. Riyaseti Oelilesime 
Gene Mebusu Dr. Ali Haydar Beyin dün 

gece intihal ederek cenazesinin "bugün ibtifa-
lâtı mutade ile kaldırılıp Beşiktaş/da Abbas 
Ağa Kabristanına defnedildiğini kemali tees
süfle arz ederim efendim. 

Adnan 

Riyaseti Celileye 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
güzide ımesaisiyle temayüz eyliyen ve Meclisi

miz âzalığma da dntihabedilmişken aramıza 
gelomeden intihali darülbaka eden aziz karde
şimiz Gene Mıebusu Dr; Haydar Beyin ufulü 
ebedîsinden mütevellit teessüratmıızm Meclisi 
Âli namına ailesine bildirilmesini arz ve tek-

REİS — Peki efendim, tensip buyurursa
nız Divanı Riyasete tevdi edelim. 

Elemdim bir takrir daha var. 

6. — Hakkâri Mebusu Asaf Bey ve rüfe-
kâsının Riyaseti Cumhur Bütçesinin müstacelen 
ve tercihan müzakeresi hakkında takriri. 

REİS — Heyeti Muhteremenize arz edi
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Riyaseti Cumhur Bütçesinin bugünkü ruz-

naımeye alınarak müstacelen ve tercihan müza
keresini teklif ederiz. 

Hakkâri '" Çorum 
Asaf - Ferid 

Diyarbekir Kozan 
Şeref Ali Saib 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize ara: 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini de reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
etmiyenıler lütfen el kaldırsın. Taikrir kabul 
edildi. 

lif eyleriz. 
Kütahya Muş 
Reoep Osman Kadri 
Bitlis Beyazid 
Resul Süleyman Sudi 

Ergani 
Kâzım 

REİS — Efendim tensip buyurulursa Di
vanı Riyasetçe tıeeasüratımızı ailelerine bildi
riniz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Reis Beyefen
di, beş dakika tatil yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (B:ozok) — Reis 
Bey bir fatiha «okuyalım daha iyidir. Beş da
kika celseyi tatil etmek ne olacak? 

REİS — Efendim kıymettar bir arkadaşı
mızın irtihali hasebiyle beş dakika müzakere
nin tatili teklif olunuyor. Beş dakika müzake
renin tatilini reyinize vaz'ediyorum. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Reis Bey
efendi. Bendeniz ruhuna bir fatiha okunma
sını teklif ediyorum. (Kaimen fatiha okundu.) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Hakkâri Mebusu îdare Memuru Asaf 
Beyin, Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi hakkında 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (2/225) 

24 . 11 . 1339 
Riyaseti Celileye 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince teşek
kül eden Cumhuriyet Riyaseti Celilesi kadrosu 
için merbut cetveller mucibince icabeden yüzüç-
bin yüzyirmi liranın altıncı «A» faslı olarak 
kabul ve âtideki mevaddı kanuniyenin umumi 
bütçeye ithali esbabının is-tikmal buyurulma-
sı arz olunur efendim. 

İdare Memuru 
Asaf 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi idare memurluğu 

tarafından bittakdim encümenimize havale bu-
yurulan Riyaseti Cumhur Bütçesi hakkındaki 
lâyihai kanuniye ve merbutatı tetkik ve müza
kere edildi. 

Riyaseti Cumhur teşkilâtı, Teşrinisani ipti
dasından başlamış olmak itibariyle mezkûr büt
çenin dört aylık olarak tertibi tabrî görülmüş
tür. Ancak lâyihai kanuniyenin birinci madde
sine altıncı «A» faslı namiyle (103 320) lira tah
sisat ilâvesi teklif edilmekte 'ise de işbu tahsisa
tın Meclis bütçesine mezci ile tamamen bir fas
la ithali doğru görülmediğinden mezkûr büt
çe merbut cetvel mucibince yedi fasılda (74 440) 
lira olarak ekseriyetle tadilen tesbit ve tak
dim kılınmıştır. 

1 Kânunuevvel 1330 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 
Saruhan Mebusu 

Ekalliyetteyim, noktai 
nazarımı arz edeceğim 

Reşad 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Şahsan ekalliyetle 
beraberim 
Mükerem 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Âza 
Maraş 
Mithad 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

Âza 
Karesi 

Ekalliyetteyim. noktai 
nazarımı arz edeceğim 

Ali Şuiri 
Âza 

Trabzon 
Ekalliyetteyim, noktai 
nazarımı arz edeceğim 

Şefik 
Âza 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Âza 
Hakkâri 

İdare Heyeti tarafından 
tanzim edilen bütçenin 

aynen kabulü 
taraftarıyım 

Asaf 

İdare Heyetinin teklifi 

Madde 1. — Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi 
için bu kere ilâve edilen altıncı «A» faslına yüz 
üç bin yüzyirmi lira tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — iş bu kanun 1 Teşrinisani 1339 
tarihinden muteberdir. 

Madde 3. — İs bu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi Kanunu 

Birinci madde — Cumhuriyet Riyaseti Büt
çesi olarak 1339 senesi muvazenci umumiyesine 
merbut cetvel mucibince 74 440 lira ilâve olun
muştur. 

ikinci madde — İş bu kcıuıı 1 Teşrinisani 
1339 tarihinden muteberdir. 

üçüncü madde — İş bu kanunun icrasına 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 
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I : 61 3 . 12 . 1339 C : 1 

Heyeti idarece teklif olunan 

Nev'i muhassesat 

1 Reisicumhur tahsisatı 
2 Memurin maaşatı 
3 «Tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 
4 Müstahdemin ücuratı 
5 Müteferrika, kırtasiye, masarifi gayrimelhuza 
6 Tenvir ve teshin 
7 Müstahdemin melbusatı 
8 Otomobil esmanı 

Lira 

48 000 
3 320 
5 060 
3 540 
5 400 
4 000 
1 800 
32 000 

Yekûnu umumi 103 120 

Fasıl Madde 

Muvazenei Maliye Encümenince teklif olunan 

Nev'i muhassesat 

A/6 

B/6 

C/6 

D/6 

H/6 

V/6 

Z/6 

1 Riyaseti Cumhur tahsisatı 
2 Riyaseti Cumhur tahsisatı fevkalâdesi 

Altıncı «A» faslının yekûnu 

Memurin maaşatı ve müstahdemin ücuratı maktuası 
1 Memurin maaşatı 
2 Müstahdemin ücuratı maktuası 

Müteferrika 

Kırtasiye, tenvir ve teshin, melbusat 
1 Kırtasiye 
2 Tenvir ve teshin 
3 Müstahdemin melbusatı 

Otomobil esmanı 

Masarifi gayrimelhuza 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Altıncı «B» faslının yekûnu 

Altıncı «D» faslının yekûnu 

Lira 

20 000 
20 000 

40 000 

3 240 
2 940 

6 180 

3 000 

400 
2 000 
960 

3 360 

16 000 

1 000 

4 900 

Yekûnu umumi 74 440 



Heyeti idarenin teklifi 

co 

Unvanı memuriyet 

Reisicumhur Hazretleri 

Başkitalbelt Dairesi 
Başkâtip (Teşrifatçı) 
Katip 
Kâtibi Askerî (Mirliva) 

Yekûn' 

Yâverân 
Seryaver (Miralay) 
Yaver (Biribaşı) 
Refakat zabiti (Kıdemli Yz/b.) 
Refakait zabiti (Yüzbaşı) 

Yekûn 

Kalemi Mahsus 
Müdür 
Tâhrlirat Birinci Kâtübi 
Tahrirat İkinci Kâtibi 
Şifre Birinci Mamuru 
Şifre îkinci Momuru 
Dogya Memuru 
Evrak Mukayyidi 

Aded 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Şehrî 

Maaş 

5 000 

100 
60 
60 

220 

50 
35 
25 
20 

130 

80 
40 
30 
40 
30 
40 
30 

Tahsisatı 
fevkalâde 

7 000 

102,5 
72,5 
140 

315 

100 
65 
65 
60 

290 

87,5 
57,5 
50 
57,5 
50 
57,5 
50 

Muvazenei Mal 
Encümeninin te 

Şehrî 

Aded Maaş f 

5 000 

1 100 
1 60 
1 60 

220 

1 50 
1 35 
1 25 
1 20 

4 130 

80 
40 
30 
40 
30 
40 
30 



Mııvazcnoı Mal 
Heyeti idarenin teklifi Encümeninin te 

Şehrî Şehrî 

Tahsisatı T 
Unvanı memuriyet Aded Maaş fevkalâde Aded Maaş f 

Tabip 1 100 102,5 1 100 
Mütercim 1 40 57,5 1 40 
Mütercim 1 30 50 1 30 
Muhasebe Memuru 1 20 40 

Yekûn* 11 480 660 10 460, 

Müstahdemini Müteferrika 
Daire Müdürü (Maktu) 1 75 1 75 
Şoför 6 450 4 300 
Odacı 12 360 12 360 

Yekûn 19 885 17 735 

Umumi yekûn 6 715 8 265 6 545 
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REİS — Efendim Riyaseti Cumhur Bütçesi
nin müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi1 

hakkında söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
İDARE MEMURU ÂSAF B. (Hakkâri) — 

Muhterem arkadaşlarım şekli idarei Hükümeti
mizin... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey bir kere okunsun. 

REÎS — Efendim tabı ve tevzi olunmuştur. 
Tabı ve tevzi olunan şeyleri okutmuyoruz, çün
kü tabı ve tevzi olunmuştur. 

ÂSAF B. (Devamla) — Efendim şekli idarei 
Hükümetimizin tâyin ve tesbitine dair Meclisi 
Âlinizin 25 Teşrinievvel 1339 tarihli Celsesinde 
ittihaz buyurulmuş olan kararı musib ve muva-
fıkm neticesi olmak üzere teşekkül etmiş olan 
Riyaseti Cumhur Bütçesinin tanzimi heyetimi
zin cümlei vazaifinden olduğundan idarece tan
zim edilerek ve Muvazenei Maliye Encümenin
den geçerek Meclisi Âlinizin nazarı tetkikma 
arz edildiğinden dolayı teklif sahibi olmak üze
re maruzatta ve izahatta bulunmak istiyorum. 
Riyaseti Cumhur teşkilâtı, Teşrinisani iptida
sından itibar edilmiş ve bütçede dört aylık ol
mak üzere ihzar edilmiştir. Lâyihai kanuniye üç 
maddeden ibarettir. Lâyihai kanuniyeye merbut 
olan cetvelin füsul ve mevaddmm tetkikmdan 
ela anlaşılacağı üzere Reisicumhur Hazretlerinin 
tahsisatı şehriyeleri için beş bini tahsisatı asliye 
ve yedi bini tahsisatı fevkalâde olarak pek mu
tedil ve istiksar edilmiyecek ve Heyeti Celileniz-
ce de tezyidi nazarı itibara alınacak bir miktar 
teklif edilmiş ise de Muvazenei Maliye Encü
meni tahsisatı asliyeyi aynen, tahsisatı fevkalâ
deyi beş bin lira olarak tadilen kabul eylemiş
tir. Şekli ahir Cumhuriyet üzerine Riyaset Teş
kilâtına yapılmış olan ilâvat pek cüzi ve basit
tir. Teşkilât esasen mevcut idi. O teşkilâta za-
mime'ten memur olarak aynı zamanda Reisicum
hur Hazretlerinin teşrifatçılığı vazifesini gör
mek üzere bir başkâtip ve bir kâtip ve bir de 
mirliva rütbesine bir kâtibi askerî ve bir tabip 
ve iki mütercim, müstahdemin olarak da ücreti 
maktualı bir daire müdürü, altı odacı, dört şo
för ilâvesinden ibarettir. Evvelce Meclis Riya
setine merbut olan kalemi mahsus teşkilâtı, esa
sen kıdemen memurlarının lâyık oldukları zam 
ile beraber Riyaseti Cumhur Teşkilâtında aynen 
ipka edilmiş, fakat Meclis bütçesindeki tahsisat-

j l an tay ' ve tenzil edilmiştir. Evvelce Riyaset 
J Kaleminde müstahdem olarak Meclis bütçesine 

dâhil altı odacı vardı. Bu defa bu odacıların 
adedi onikiye iblâğ edilmek suretiyle altısı ke-
zalik Meclis bütçesinden tenzil edilmek sure
tiyle tasarruf yapılmıştır. Müstahdemin ücuratı 
maktua, melbusat, tenvir ve teshin, kırtasiye ve 
otomobil masrafı olarak heyeti idareniz Cumhu
riyet Teşkilâtının ehemmiyetiyle mütenasibola-
cak surette tahsisat vaz'mı arz etmiş ise de muh
terem encümenimizce bunlar üzerinde tenzilât 

I ve tadilât yapılmıştır. Arz ettiğim veçhile büt
çeye vaz'ediimiş olan erkâm istiksar edilecek 
miktarda olmadığı Heyeti Celilerince de teslim 
Duyurulacağından teklif olunan bütçenin aynen 
kabulünü Heyeti Celilelerinden istirham ederim. 

SABÎT B. (Erzincan) — Muhterem arkadaş
lar, hepinizce malûmdur ki, Türklerin hakikaten 

' büyük bir şerefleri vardır. Türkiye Riyaseti 
I Cumhuriyetini işgal eden bir zata vereceğiniz 

tahsisat, her halde Türklerin şerefiyle müteha-
I s'bolmalıdır. Reis'cumhur Hazretlerini sarfiyat 

hususunda her şeyden müstağni kılacak derece
de kendisine tahsisat vermeliyiz. Bunun için Mu
vazenei Maliye Encümeninin değil, heyeti idare
nin teklif ettiği tahsisatın verilmesini teklif edi
yorum. Millet, böyle malî fedakârlıklardan kati-

I yen çekinmemelidir. Reisicumhuru hazırımız 
bize büyük fedakârlık ve hizmet etmiştir. Kendi-

I sine vereceğimiz tahsisatta hiç kıskanmamalıyız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu, hiz
metiyle ve şerefiyle mütenasip değildir bile... 

SABİT B. (Devamla) — Yalnız bizim kıska
nacağımız, Hâkimiyeti Milliyemizden Reisicum
hura bir fedakârlık yapmak zamanı gelirse, o za-

I man kıskanırız. 
REFİK B. (Konya) — Zaten o da istemez. 
SABİT B. (Devamla) — Evet efendim; ben-

I deniz Heyeti İdarenin teklifinin kabul edilmesini 
I istirham ediyorum. (Kabul sesleri.) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Türki
ye'nin en büyük adamının hayatı ve varlığı kar-

I şısmda kalbimizin ve ruhlarımızın ne dereceye 
I kadar muhabbet ve müveddetle titrediğini bildi

ğim için bütçeyi kabul etmezden evvel O zata ait 
bir tekliften bahsedeceğim. (Sadede sesleri.) 

I Arkadaşlar burada bir maddeyi eksik görüyo-
ı rum. İkinci madde olarak şu teklifimin kabulünü 
| rica ediyorum: 

— IX — 
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«Madde 2. — Türkiye Cumhuriuğunun ilk 
Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine va
tan hizmeti tertibinden ömrünce ayda on bin lira 
verilir.» 

Bu tekliften sonra meselenin ruhuna geçelim. 
Nereye gidiyoruz arkadaşlar? (Buradayız sesleri.) 
Eğer buradaysanız, burada duruyorsanız, tevak
kuf da geri gitmek demektir. Bunu Meclis namı
na katiyen kabul edemem. 

Arkadaşlar saltanata doğru mu gidiyoruz, de
mokrasiye doğru mu? (Anlamıyoruz, Türkçe söy
le sesleri.) Arkadaşlar bu kürsüden üçüncü defa 
olmak üzere söylüyorum, evvelemirde şunu hatır
latayım ki, bence Türkiye Cumhuriuğunun adı, 
Türkiye Halk Cumhıırluğudur. (Sadet haricinde 
söylüyor. Sadede sesleri, gürültüler.) Cumhuri
yet denilince vaktiyle bâzı memleketlerde dere
beylik ve Şövalye Cumhurlukları da vardı, bun
lar da buna dâhildir. (Sadede sesleri.) Sadette 
söylüyorum- efendim. (Sadet değil sesleri.) Mec
lisinize gelmiş olan bu listeye itiraz " edeceğim 
Arkadaşlar üçüncü defa söylüyorum. Halk Cum
huriyeti denilen İsviçre'ye gittiğiniz zamanda 
Reisicumhurun maaşını binikiyüz frank olarak 
görüyorsunuz. Maarif Nazırının maaşı ise bin 
franktır. 

Arkadaşlar aradaki ikiyüz frank fark vardır. 
Cenevre Cumhuriyetine gittiğiniz zaman Reisi
cumhurun maaşı (600) franktır. Fakat Maarif 
ve sair Nazırların maaşı beşyüz franktır. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Paran olsun da 
vekillere de beşbin lira ver. 

TüNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş-, 
lar ben katiyen bin liradan fazla olarak bir para 
verilmesine razı değilim. Fakat Mustafa Kemal 
Paşa gibi ikinci defa olarak yetişmiş olmasında 
şüphem olan Büyük Gaziye karşı şu ikinci teklif
te bulunuyorum. Benim onun şahıslarına karşı 
olan merbutiyetim ne derece ise sizin de o kadar
dır. 

Fakat asıl âtide Cumhur Reisinin maaşım 
bin lira «olmak üzere 'kabul edersiniz. Binaen
aleyh bunun da birtakım ufak tefek değil, ol
dukça tıraş olunacak noktaları vardır. Onla
rın yeniden tetkik edilmesi için encümene iade
sini teklif ediyorum. (Ret, ret seslemi) 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Fasılların müzakeresine geçilmesini reyi âlile
rine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 

'kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. 
Kaibul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kaibul 
edilmemiştir. Şimdi bir takrir daha var, o'da 
Heyeti İdarenin teklifinin reye vaz ve kabulünü 
teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Riyaseti Cumhur tahsisatı hakkındaki Diva

nı Riyaset Hey elti İdaresi teklifinin tâyini esa
miyle reye vaz ve kabul edilmesini teklif ede
riz. 

Hakkâri Çorum 
Asaf Ferid 
Kozan Maraş 

Ali Saib Abdülkadir 
Malatya Tokad 

Hilmi Mustafa 
Antalya Mardin 

Ahmed Saki Necilb 
Bolu Ertuğrul 

Oevad Abbas Dr. Fikret 
Adana Adana 
Zamir Mehmed Kemal 
El aziz Mus 

Hüseyin Osman Kadri 
Cebelibereket 

İhsan 

REİS — Bu teklifi reye vaz''ediyorum. Yal
nız ş'i'mdi reye koyacağım mesele Muvazenei 
Maliye Encümeni fasılları mı, yoksa Heyeti 
İdarenin teklif ettiği fasıllar mı? (Heyetli İda
renin teklifi sesleri) Bu takriri heyetli muhte-
remenize arz edeceğim. Kabul edildiği takdir
de ta'biatiyl'e Heyeti İdarenin teklifini reyi âli
nize arz edeceğim. 

REŞAT) B. rSaruhan) — Reis Bey anlaşıl
madı. Yalnız Reisicumhur Hazretlerine aidolan 
ta'hsüsiatta Heyeti İdarenin teklifi müzakere edi
lecek. (Öyle sesleri) 

REİS — Pekâlâ efendim. 

F. M. 
Heyeti İdarenin teklifi 

Unvanı memuriyet Aded Maaş 

A 
.1. Reisicumhur tahsisatı 
2 Riyaseticum'hur tahsisatı 

fevkalâdesi 

Altıncı «A» faslının yekûnu 

20 000 

28 000 

48 000 

— 12 — 
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REİS — Takrir veçh üzere bu maddede, ida
renin Reisicumhur hakkındaki teklifini reyi 
âlinize vaz 'ediyorum. Heyeti İdare teklifinin 
reye vaz'ı hakkındaki bu takriri 'kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksimi de reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Heyeti İdarenin teklifi kabul olundu. 

F. M. Lira 

B 
6 Memurin maaşa ti ve anüstahde-

min ücura'tı maktuası 
1 Memurin maaşatı 3 240 
2 Müstahdemin ücuratı maktuası 2 940 

Altıncı «B»1 faslının yekûnu 6 180. 

REİS — B/6 faslını reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni de reyi âlinize vaz'ediyomm. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Mu-
vazenei Maliye Encümeninin teklifidir değil mi 
sesleri) 

REİS — Yukardaki yalnız Riyaset tahsisatı 
Heyeti İdarenin teklifi idi. 
F. Lira 

Q 
6 Müteferrika 3 000 

REİS — Efendim bu fasıl hakkında söz is-
tiyen var mı (Hayır sesleri) efendim bu fas1, 

reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lû+-
fen el kaldırsın. Aksini de reyi âlinize vaz'edi
yorum. Ka'bııl etmiyenler lütfen el kaldırsın 
Kabul edildi efendim. 

F. M. Lira 

D 
6 Kırtasiye, tenvir ve teshin, mel-

busat 
1 Kırtasiye 40O 
2 Tenvir ve teshin 2 000 
3 Müstahdemin melbusatı 960 

Altıncı «D» faslının yekûnu 3 360 

PF.tS _ Efendim 0) /6) f asîmi reyi â l ı» /* 
vaz'ediyoruım. Kabul edenler lütfen el (kaldık
sın. Aksini de reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka

bul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

F. Lira 

H 
6 Otomobil esmanı 16 000 

REİS — H/6 faslını reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

ZEKİ B. (G-ümüşane) — Kâfi gelir mi efen
dim? 

REİS — Aksini de reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 
F. Lira 

V 
6 Masarifi gayri melhuza 1 000 

REİS — Efendim V/6 faslını reyi âlilerine 
arz edivorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reyi âlilerine vaz'e diyorum.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

Z 
6 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 4 900 

REİS — Z/6 faslını reyi âlilerine arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
('Tahsisatı fevkalâde nedir sesleri) 

Sual soruyorlar encümenden. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim bu 
+ msisatı şehriyei fevkalâde faslında dâhil olan 
tahsisat bu bütçeye dâhil olan ve maaş namı 
île mukannen (tahsisat alan zevatın 18 Kânunu
evvel 1335 tarihli Tahsisatı Fevkalâde Kanu
nuna tevfikan verilmesi lâzıımgelen tahsisatı 
fevkalâde ile geçenlerde memurin ve mensubini 
askeriye için kafoul ettiğimiz kanuna göre ve
rilmesi lâzım gelen tahsisatı fevkalâdeler için
dir. 

REİS — Efendim Z/6 faslını reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini de reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
di. 

Şimdi efendim yekûnu umumiyi buna göre 
tas'hih ediyoruz. Maddeleri okuyacağız: 
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Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi Kanunu 

Madde 1. — Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi 
olarak 1339 senesi Muvazenei umumiyetine mer
but cetvel mucibince 82 440 lira ilâve olunmuş
tur. 

REtS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Birinci maddeyi reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini de reyi âlilerine vazediyorum. 
Kabul etntiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. İkinci maddeye geçilyoruz. 

Madde 2. — İşim kanun 1 Teşrinisani 1339 
tarihinden muteberdir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İkinci 
madde olarak takririm vardır. 

TVyaspti Oelileye 
İkinci madde olmak üzere aşağıdaki madde

nin kabulünü teklif erlerim. 
Madde 2. — Türkiye CumhurTuğunun ilk 

Reisi Gazi Mustafa Ke^al Pa^a Hazret1 er.'ne 
(Vatan hizmeti) tertibinden ömrünce, ayda on 
bin lira verilir. 

Zonsrnldnik 
Tunah Hilmi 

REtS — Ef«ndîrvı Hil^1' "R"vin bu takririni 
nazarı mütalâaya alanlar lûtfpn el kaldırsın. 
(Buna taallûku yok sesVri) Aks'ni de revî âli
lerine arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Efen
dim deminki celsede Riyaseti Cumhura ait Büt
çeyi reyi âlinize arz etmiştim. Nisabı müzakere 
yoktu. Şimdi nizamname ahkâmınca kanunu 
tâyini esamiyle tekrar reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı rey 
varakası versinler. 

el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. Şim
di okuduğumuz ikinci maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — l}bu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim bu
rada ufak bir tertip hatası olmuştur. (İşbu ka
nun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olu
nur) yolunda tashihini encümen namına arz ve 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi Müker-
rem Beyin şimdi ifade buyurdukları veçhile mu-
sahhahan reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini de reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Bütçe olmak iti
bariyle heyeti umumııiyesini tâyini esamiyle reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal bu
yurunuz. (Âra istimal edildi.) . 

REİS — Efendim reyini istimal etmiyenler 
var mı? Efendim! İstihsali âra hitam bulmuş
tur. Neticeyi arayı arz ediyorum. 

Efendim! Reye iştirak eden âzanm adedi 138 
dir. Binaenaleyh muamele tamam değildir. Ka
bul 135, üç de ret vardır. Binaenaleyh nisabı 
müzakere olmadığı için yarım saat sonra içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 2,25 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey lisanen rey
lerini izhar etsinler. 

(Tokad dairei intihabiyesinden istihsali ara
ya başlandı.) 

REİS — Efendim reyini istimal etmemiş 
olan varsa istirham ederim, lütfen reylerini ver-? 
sinler. 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,15 

REİS — Birinci Reisvekili Mehmecl Sabri Beyefendi 

KÂTtPLEE : Vâsıf B. (Saruhan), Mahmud B. (Siird) 
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Efendim arayı istihsal muamelesi hitam bul-
«du. Efendim neticei arayı arz edeyim. Araya 
(157) zat iştirak etmiştir. Binaenaleyh muamele 
tamamdır. (1) müstenkif, (5) ret de karşı ka
nun, (151) reyle kabul olunmuştur. 

Teklifler 

1. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin, 
Cuma tatili hakkında kanun teklifi (2/226) 

REİS — Efendim ruznamei müzakeratımız 
'başlamazdan evvel iki şey arz edeceğim : Birisi, 
Cuma tatili hakkında yirmi beş imzalı bir tek
lifi kanuninin gelmiş olmasıdır ki, (Lâyiha En
cümenine) havale ediyoruz. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis 
Beyefendi. Cuma tatili hakkında, İktisat Encü
menine diğer bir teklifi kanuni daha gelmiştir. 
Müsaade buyurulursa bunu da, doğrudan doğ
ruya İktisat Encümenine havale buyurunuz da, 
orada ikisini birleştirelim. Ondan sonra buraya 
gelsin. Intacedelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Meclisi 
Âli aynı mesele hakkındaki takriri tervicetmis 
ire İktisat Encümenine göndermiştir. Meclisi 
Ali, bunun da İktisat Encümenine gönderilme
sine taraftardır. İki takrir orada tevhidedilsin 
efendim. 

REİS — O halde efendim. Zaten encümende 
muvafakat ediyor. İktisat Encümenine gönde
riyoruz efendim., 

2. — Seyrisefain İdaresi Bütçesinin vapur ve 
römorkör, mubayaası faslına tahsisat ilâvesi hak
kında lâyihai kanuniye ile Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası (1/394) 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ 
MUSTAFA NECATİ B.( (İzmir) — Efendim. 
Seyrisefain İdaresine 600 bin lira verilmek için 
teklifatta bulunmuştuk. Bu, Muvazenei Maliye 
Encümenince kabul edildi. Bugün bunun müs-
tacelen müzakere edilmesini rica edeceğim. (Ni
çin sesleri) Efendim arz edeyim : Seyrisefain 
İdaresi vapur almak mecburiyetinde bulunu
yor. Mevcut parasına ilâveten gelecek kardeşle
rimize sarf olunmak üzere verilen paradan 250 
bin lirayı bendeniz vekâlet bütçesinden Seyri-
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sefain İdaresine verdim. 600 bin lira ile vapur" 
almak mecburiyetindedirler. Çünkü sevkiyat ve 
nakliyat başladığı için müstaceldir ve bunu Sey
risefain İdaresiyle ye millî şirketlerle yapmak 
istiyoruz. Onun için bu kanunun bugün müza
keresiyle derhal vapur almak hususunun temi
nini rica ederim. (Kabul sesleri) 

REİS— Efendim Vekil Beyefendinin teklif
lerini reyi âlilerine arz ediyorum. Derakap mü
zakereye geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Kabul sesleri) Aksini reye koyuyorum. 
Müzakeresini kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Efendim müzakeresi kabul edildi. 

29 . 11 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
Bütçesinin sekizinci vapur ve römorkör muba
yaası faslına vaz'olunan tahsisatı munzamma 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince bittan-
zim icra Vekilleri Heyetinin 29 .11.1339 tarihli 
içtimamda tadilen Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye lef fen takdim kılınmıştır. 
ifayı muktezasma müsaadei riyasetpenahilerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
„. İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası ^ 

Nakliyatı bahriyenin memleketimiz için haiz • 
olduğu eheımımıiyeti mahsusa derkâr olup ecne
bi kumpanyalarının şimdiye kadar haiz olduk
ları kabotaj hakkı da Lozan Sulh Muahedena-
memne merbut ticaret mukavelesi ahkâmı ile 
bertaraf edilmiş oldu&u gibi mübadele mukave
lenameni mucibince Türkiyeye nakillerime haşla
mlım Yunanistan muhacirlerinin dahi nakliyâ
tında kullanılmak ve bu husus için sarf edile> . 
cık müV™. ücn^atı nakliyenin mümkün mertek
te memlnkot dâhilinde kakmasına hâdiım bulun
mak üzere Seyrisefarn idaresine müstacslen bir-
k ^ vapur mubaya.a ektirmek mecburiyet.! hâsıl 
olduğundan bu maksat1 a idarni mezkûrenin 1339) 
senesi Bütçesinin faslı mahsusuna, «altı yüz bir», •, 
lira tahsisatı munzamma vaz'mı mutazammın 
merbut lâyihai kanuniye mü^acelen .tetkik ve ; -
müzakere edilmek riçasiyle takdim kılındı. 
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Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
Bütçesi sekizinci vapur ve römorkör mubayaası 

faslına ilâve olunan Tahsisatı Munzamına 
Kanunu 

1. SevrıV.efaıin İdaınesinlin 1339 senesi hâsılatı 
umumiVMmdfm elyevm mevcut üe yüz elli bin 
lirava Mübadele ve İskân Vekâleti Bütçesinde 
muhnciırın ücreti nıaklive^Pıne mahısubediknek 
üzene verilecek (ilki yüz efl.lii bin lira avans zam-
miyle ceımaın lailtı yüz bin lirıa ısefa'in müibayaıası-
ıi'a ta'hsfe olıınımalk üzere iidarei mıezkûrenıin 1339 
senesi • Büteıesin'in iseknz!vn.ei fıaslınıa tahsisatı mum-
zaımma olarak vaz'edilmiştir. 

2. İşbu tahsilatın 1339 senedimde sarf olu-
uaımıyaın kısmı 1340 (Senesinde de sarf oluna
bilir. 

3. İşbu kanun tianihi neşrinden muteber-
dıir. 

4. İşbu kanonum icrıayı lahıkâmmıa Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri nııomurdur. 

29 . 11 . 1339 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaali Milliye Velkili 
Kâzım 

Dahilive Vekili 
Fenid 

Maarif Vekâleti Vekilli 
Mustafa Necati 

İktisat Vetkili 
Hasan Hüsnü 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Bulunamadı .' 

Seriye Vekili 
Mustafa 

Adliye Vekili 
Seyit 

Maliye Velkili 
Hasan Fehmi 

Hariöiye Vekili 
İsmet 

Nafıa Vekili 
Ahmed Muhtar 

Erkânı Harbiyei 
Umumiiye Vekili 

Fevzi 
Mübadele tımar ve İskân. 

' Vekili 
Mustafa Necati 

Muvazcnei Maliye Encümeni mazbatası 
Türkiye Se'yr'üsefain İdaresi 1339 senesi büt

çesinin sekizinci merakibi bahriye mubayaası 
faslına altıyüz bin lira tahsisatı munzamma vaz'ı 
hakkında Başvekâletten takdim olunup encüme
nimize. havale buyuruian 29 . 11 . 1339. tarih ve 
G/356 numaralı tezkereye mclfııf lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibe mazbatası mütalâa ve tet
kik olundu. 

Şifahen de arz ve izah olunacağı veçhile 
Seyrüsefain İdaresinin hâsılatı umıımiyesMden 

elyevm mevcut bulunduğu anlaşılan üeyüzelli 
bin liraya İmar Vekâletinden alelûmum nakli
yat ücretlerine mahsubolunmak üzere avans su
retiyle verilecek olan ikiyüzelli bin liranın da 
ilâvesiyle hâsıl olan altıyüz bin lira ile üç ufak 
iki büyük veyahut iki ufak üç büyük olmak ve 
ufakların 800 - 1 200 ve büyüklerin 2 000 - 3 000 
ton hacmında bulunmak üzere icabına göre va> 
pur mubayaa edileceği anlaşılmıştır. 

Teklifi vâki şu sırada keshi ehemmiyet ve 
müstaceliyet eden mübadelei ahali işleriyle alâ-
ka'dar olmakla muvafıkı hal ve maslahat görül
müş ve tercidıan ve müstaceliyetle müzakere 
edilmek üzere Heyeti Ce'li'lelerine arz ve takdim 
kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan İsparta 
Reşat Mükerrem 

Âza Âza 
Menteşe Mersin 

Şükrü Kaya Niyazi 
Âza Âza 

Trabzon Maraş 
Şefik Midhat 
Âza Âza 

Konya Karesi 
Kâzım Hüsnü Ali Şuuri 

Sevnhefain İdaresinin 1339 senesi Bütçesinin 
sekisinei merakibi bahriye faslına 600 000 lira 

tahsisatı munzamma vaz'ma dair Kanun 

MADDE 1. — Seyrüsefain idamesinin 1339 
senesi Bütçesinin sekizinci merakibi bahriye mu
bayaası faslına sefain mubayaa edilmek üzere 
(600 000) lira tahsisatı mun'zömma vaz'olunj-
muştur. 

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1339 senei ma-
Üyesinde sarf olunamıyan kısmı 1340 senei ma
liyesinde dahi istimal olunabilir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyüricradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na. Müdafaai Milliye Vekâleti memurdur. 

REİS — Efendim heyeti umumi'yesi hakkın
da-beyanı mütalâa edecek var mı? (Hayır, ses
leri) 

ZEKİ B. (Gümüşanc) — Pek az söyliyeee-
ğinı arkadaşlar, yalnız çok istirham ederim ki 
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vapurların mubayaasında Osmanlı İmparatorlu
ğu zamanımda olduğu gibi bugünkü Cumhuri
yet devrinde de yolsuzluk vukubulmamasmı 
çok temenni ederim. Malûmuâriniz Osmanlı İm
paratorluğu zamanında her mubayaa edilen va
pur bir sebep tahtında mubayaa edilirdi. Bugün 
milletin elinde bulunan bu vapurların hiçbiri
sinden alrzu edilen derecede istifade edilememiş
tir. İmar Vekâletinin şayanı teşekkür olan bu 
teşebbüsatiîiıa bütün mevcudiyetimizle samimi 
yetimizi ilâve ederiz. Çünkü bugün seyrüsefain 
idaresini daha fazla faal'âne harekete getirebil
mek için kendi tertibatından 250 bin lira ver
mek şartiyl'e bu tertibata yardım etmiştir. YalL 

ni'z alınacak vapurların tonları, yakacağı kö
mürlerin nev'ini tetkik ve alınacağı vakit mü
tehassıslar göndererek omlar vasıtasiyle almaflr 

lâzımdır. Evet arkadaşlar bizde mütehassıs ke
limesini söylediğimiz zaman; vakıa bizde birçok 
mütehassi's vardır. Fakat şimdiye kadar vapur 
mubayaa eden mütehassısların ne dereceye ka
dar vapur mubayaa ettiklerini maatteessüf gör 
müşüzdür. Çok istirham ederiz, alınacak vapur
lar üçbin tondan fazla olmasın. Arzumuz budur. 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz istiyen yoktur., Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksine 
reye va'z'edilyorum. Kabul etmiyenler el kaldır 
sm. Maddelere geçilmiştir efendim. 

Seyrüsefain İdaresinin 1339 senesi Bütçesinin 
sekizinci merakibi bahriye faslına 600 000 lira 

tahsisatı munzamına vaz'ına dair Kanun 

MADDE 1. — Seyrüsefain İdaresinin 1339 
senesi Bütçesinin sekizinci merakibi bahriye mu
bayaası faslına sefain mubayaa edilmek üzere 
(600 000) lira tahsisatı munzamma vaz'olun-
muştur. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz söylemek arzu buyuran var mı efendim1? O 
halde birinci maddeyi aynen reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el" kaldırsın, 
Aksini reyi âlîlerine arz ediyorum. Kabul bu
yurmıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1339 sene! ma
liyesinde sarf olunamıyan*kısmı 1340 senei ma
liyesinde dahi istimal olunabilir. 
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REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı1? (Hayır, sesleri) İkinci maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
buyurmıyanlar ei kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül'ieradır. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
ma Müdafaai Milliye Vekâleti memurdur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vekili 
demek lâzımdır. 

REİS — Evet vekili olacak. Efendim tashih 
veçhile maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz
ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. Efendim . kanunun heyeti 
mnumiyesini tâyini esami ile reyimize arz ediyo-
mm. 

Efendim kabul buyurursanız âra toplanır
ken diğer mesaili müzakere edelim, malûmu 
ihsanınız bugün yalnız tefsirler hakkındaki maz
bataların müzakeresi, Cumartesi günkü müza
kerede Heyeti Celilece tahtı karara alınmıştı. 
Binaenaleyh, elbise bedeli hakkındaki mazbata
nın müazeresine geçiyoruz. 

3. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Heyeti tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası (3/85) 

Elbise bedeli Kanununun tefsirine dair tezkere 
ve Encümen mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ahiren neşir ve mevkii meriyete vaz'edilen 

Elbise bedeli Kanunamesinin birinci madde
sinde berrî, bahrî ve havai bilûmum zâbitandan 
yüzbaşı rütbesine kadar (Kıdemli yüzbaşı dâ
hil) olanlarla muadilleri memurin ve mensubîni 
askeriyeye senede bir defa elbise ve teçhizat be
deli olarak kırk sekiz lira ita olunur diye mu
harrer bulunmasına göre kıdemli yüzbaşıya ka
dar rütbei askeriyeyi kanunen haiz bulunan zâ-
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bitan ve mensubîni askeriyetnin elbise bedelâ-
tmdan istifadeleri icabetmekte ise de maaşça 
fark görüldüğünden dolayı bu hakkatan mah
rum bırakılan alay kâtiylerinin gerçi maaşı kı
demli yüzbaşılardan iki yüz kuruş fazla ise de 
rütbei mezkûre ashabını rütbe ve kıdem itiba
riyle yüzbaşılardan sonra olması kanunen mu
ayyen ve musarrah ve kıdemen de kıdemli yüz
başılara kadar olan zâbitan meyanmda elbise 
bedelâtı almakta bulunmuş oldukları cihetle 
rütebi mezkûre ashabının da işbu elbise bedelâ-
tından istifadeleri muvafık görülmüş olm'akla 
ieabatı kanuniyenin emir ve tefsirine müterettip 
muamelenin ifası Müdafai Milliye Vekâletinin 
2 . 7 . 1338 tarihli ve Levazımatı Umumiye Daire
si Birinci Şube 4786 numaralı tezkeresinde bil
dirilmesine binaen kefiyetin berayı tefsir Mec
lisi Aliye şevki İcra Vekilleri Heyetinin 
29 Ağustos 1338 tarihli içtimaında takarrür et
mekle ifayı muktezasma ve neticesinin işarına 
müsaadei devletlerini rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meeisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe mazbatası 
Teçhizat bedeli hakkındaki 14 Mart 1338 

tarihli Kanunun metninde elbise bedellerinin 
kıdemli yüzbaşı rütbesine kadar olanlar ile mu
adi l le r i memurîn ve mensubîni askeriyeye veri
leceği musarrah olup bâzı mensubîni askeriyenin 
mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere elbise 
bedelâtmm tediyesinde zâbitan ve mensubîni as
keriyenin rütbeleri mi yoksa rütbeleri ne olursa 
olsun maaş miktarı mı esas ittihaz edileceğinde 
tereddüdedildiğinden bu cihetin tefsiri İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin 30 . 8 . 1338 tarih ve 
6/1379 numaralı tezkeresinde talebolunmuştur. 
Mezkûr Kanunun metnindeki sarahate nazaran 
maaş miktarı esas ittihaz olunmak lâzımgeleceği 
yolunda tefsir muvafık görlmüş olduğundan 
Heyeti Umumiyeye takdim olundu. 
Kavandni Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzincan Kayseri 

Sabit Ahmed Hilmi 

Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 
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AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Kavanini 
Maliye Encümeni namına söz istiyorum. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim diğer bir 
kanun çıkmıştır. Onun içerisinde elbise bedel
lerinin mülga olduğu sarahaten söylenmiştir. 
Binaenaleyh aslı olmıyan bir şey şayanı müzakere 
olamaz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim o zamana ait bitmemiş mu
amele vardır. Almıyanlar da vardır. (Encümen 
izahat versin sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Müzakeresi beyhude
dir efendim. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. 
(Kayseri) — Efendim bundan sonrası için 
Receb Beyefendinin mütalâası varittir. Ahi
ren kabul ettiğimiz Zam Kanununun bir 
maddesi mucibince elbise ve teçhizat be
delleri mülgadır. Ancak o kanunun neş
rinden evvel almıyanlar da vardır. Onlar da 
elbise bedeli alacaklardır. Bu itibarla bu kabul 
edildiği takdirde o mesele halledilmiş olur. (Gü
rültüler) 

REİS — Rica ederim arkadaşlar işitilmiyor, 
gürültü olmasın efendim. 

Efendim Kavanini Maliye Encümeni mazba
tasını reyi âlinize arz ediyorum. 

RECEB B. (Kütahya) — Usul hakkında 
müsaade buyurun efendim. Zâbitana elbise be
deli itası hakkındaki Kanunun aslı, bundan bir 
ay kadar evvel kabul ettiğimiz, Zâbitana Zammı 
Maaş Kanunu mucibince sureti katiyede lâğve-
dildiği için, bu mesele de sureti katiyede mevzuu-
bahsolmaz. Mademki ruznamede vardı ve Ma
kamı Riyaset. ruznamede böyle bir şey mevcu-
dolduğunu ifade etti. Onun için arz edeyim ki; 
aslı olmıyan bir kanunun tefsiri esasen mevzuu-
bahsolmıyacağmdan reye dahi vaz'edilmiyerek 
ruznameden tayyı lâzımgelir, bunu teklif ediyo
rum. (Doğru sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Tefsirin han
gi kanuna taallûk ettiğini vazıhan bilmiyorum. 
ancak zâbitana elbise bedeli namiyle verilen bir 
hak varmış Ve mevcutmuş, yalnız bunun teksi
rinde ihtilâf hâsıl olmuş, Meclisi Âlinize kadar 
gelmiş ve bir encümende tefsir edibniştir. Filha
kika ahiren elbise bedeli hakkındaki usul bir 
kanunla ilga edilmiştir. Fakat ilga tarihine 
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kadar bir kanun vardı ve mevcuttu ve o kanun 
muhtacı tefsir görülmüştür. Tefsir bir kanun 
vaz'etnıek değildir. Mevcut kanunun hükmünü 
izhardır. Binaenaleyh şu tefsirle, bugün için 
ve bundan sonraki muamelâta tatbik edecek 
değiliz, ilga tarihine kadar teraküm etmiş mua
melâttan mümbais efradın ve zabıtanın hakları
nı bu tefsir hal ve tavzih edecektir. Yoksa bun
dan sonra mamulünbih değildir. Muvcut kanun 
lâğvedilebilir, tadil edilebilir. Fakat tadil ve 
ilga tarihine kadar olan muamelâttan mümbais 
hukukun halli bu tefsire merbuttur. Binaena
leyh bu tefsiri ya kabul ederiz veya reddederiz. 
Kanun ilga edilmiş olabilir, kanun tadil edilmiş 
olabilir, fakat ilga tarihine kadar tahakkuk et
miş hukuk bu tefsirle helledilecektir. Bunu 
kabul etmek zaruretindeyiz. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim bendeniz
den evvel Encümen ruamına söz ,söyliyein beye
fendi de Musa Kâzım Efendi Hazretlerimin söy
lediklerini beyan buyurdular. Fakat efendiler, 
yapılmış olan tefsir tefemin yapıldığı anda onun 
esası olan kanunun mevkii meriyette bulumma-
teûyle meşruttur. Böndemizee tefsirin şimdiye ka-
daır alınmış olan mânası budur. Eğer ıbiz bunu 
tefair diye bu 'suretle ka'ıbul edecek olursak, Mec
lisin kabul et'tiiği' Kavaram Mecmuasında şu nu-
ımanalı kanunun tefsiri diye geçerse nevama aslı 
mevcudolan bir kamun gibi telâkki edilebilir. 
Öyile telâkki edilmese dalhii, laslı mleveudolmıyam 
bir kanunu, o kanun mevkii meriyette değilken 
Meclis (tefsir eıtımiş ımanzaraisı hâsıl dlur. Bende
niz noktai nazarımı muhafaza etmekle beraber 
buyurdukkırı noktamın .aslına muarız değilim. 
Fakat bu mazbata, şimdi mevcudolan heyeitiiyle 
o kanunun mevcudolmadığı şekle göre ve mev
kii (meriyette iken yapılmış bir ifade ille yazıl
mıştır. Binaenaleyh bu şekilde bir tefsir ile ka
bul edildiği takdirde Meclisi Âli bir mantıksızlı
ğa düşecektir. Bu noktai nazardan buyurdukları 
mahzur izale edilecek şekilde tanzim olunacak 
olursa bemdenliz de muvafakat ederim. Fakat 
bu mazbata bu şekilde reye yaz'edilemez. Çün
kü aslı iölmıyain biır şey. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz 
usul hakkında bir şey arz edeceğim efendimi. Usu
len bu mazbatanın tefsirini mutazammın bir fık
rası olacak, o yazılmış bulunacak. Eğer o olsay
dı, «Müliga falan kanunun filân maddesi şu su
retle tefsir edilmiş» denecekti. 

RECEP B. (Kütahya) — O (suretle olur. 
VEHBİ B. (Karesi) — Binaenaleyh o fıkra

yı şimdi Encümen hazırlarsa mülga kanunun 
falanmcı maddesi şu suretle tefsir edilmiştir de
mir. Hiç ihtilâfımız kalmaz. 

RECEP B. (Kütahya) — Ona bendeniz de 
iltihak ederim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, Ka-
vaninıi Maliye Encümeni bu maddeyi tefsir etti
ği anlarda ki, Eylül ayına tesadüf ediyor. O va
kit Meclisi Âlimin son kabul ettiği kanun tıabiî 
baki olmadığı içlim tefsirine Müdafaai Milliyeden 
lüzum göserlilmiş, Müdafaai Milliye Vekâletinden 
encümene -gelmiş, .encümen tefsirini yaptı, He
yeti Umum'iyeye arz etti. Ahiren kabul olumam 
kanun muöibiınce evvelki kanun lâğvedildi, elbi
se bedeli, teçhizatı askerliye bumdan böyle verile-
miyeceğine ıgöre aslı almıyam ıbir kamumun tefsi
rine istinadediyor. Ancak Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretlerini dinleriz. Şayet Müdafaai 
Milliye Vekâletince daha tesviye (edilecek elbise. 
bedelleri varsa, bumdan dolayı bir tereddüt hâ
sıl olursa bemdenizce tefsire lüzum vardır, bunu 
kabul etmekle mesele halledilmiş oluyor. Şayet; 
böyle bir mesele yok, kamun da kabili tefsir ,gö-
rülmüyorsa (bugün - (ki ahiren kabul ettliğiniz 
kanun mucibince - aslı mevcut değildir. Mesele 
bitmiş gitmiştir. Beyhude vaktimizi israf etuni-
yeMm. Mesele bundan ibarettir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) - Efendim buyu
ruyorlar ki; Müdafaai Milliye Vekâletince bu 
tefsire lüzum olmadığı beyan edilirse ben de bu 
füknimdem vazgeçerim. Müdafaai Milliye Vekili 
böyle bir şey yoktur diyebilir ve hepimiz de bu
na lüzum olmadığına kaani olabiliriz. Fakat böy
le bir hâdise mevcut değil, bumdan dolayı teMre 
lüzum yoktur diyemez İki, (mahiyeti itibariyle 
böyle bir Ik'amum' vardır ve böyle bir ihtimal 
vardır 've mevcuttur farz ederiz. Ve mefruza 
göre tefsir ederiz. Bu hususta bir adam çıka
bilir, beş adam çıkabilir, hiç çıkımayabilir. 
Fakat bu, ilmem tefsir için sevik edilmiştir, 
ımevcut kanunun ahkâmı bugün izhar edili
yor, şu halde demek ki, tefsire sevk için ihti
lâf hâsıl olmuştur. Biz bunu hallederiz, veri
lecek para vardır veya yoktur, mevcuttur, de^ 
ğildir diye düşünmek lâzımgelmez - nefsülemr* 
de tefsir olmak itibariyle - kanunum ilga edil
miş olmasının tefsirine maniiyeti yoktur. B4* 
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lâıkis ilga tarihine kadar olan mesaili hal için 
tefsire lüzum vardır ve böylece zapta geçtik
ten sonra Reeeb Beyefendi ile aramızda ihtilâf 
kalmaz. Bununla mevcudolan bir kanunun hüik-
ımü izmar edilmiş olur. Mülga bir kanım tıofsılr 
'odilım'iş damdk değildir. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Efendim müsaade buyurursa
nız arz edeyim. Bu kanunu encümen tefsir 
ettiği vaikiıtte bir asıl mevcuttu. Nihayet tef
sir bir fer'i ötebilir. Asili kaOlkitJktan sonra fer'e 
lüzum kalmaz. Mesele de bugün Müdafaai Mil-' 
ıliye Vekâletinde muhtelif ün/fim tereddüdü ı:nu-
cibolacak birşey kalmadıktan sonra benaemk-
Cıe tefsire ihtiyaç yoktur. (Zapta geçmiştir kâ
fi seslemi). 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim elbise bedelinin tari
hi 'lağvına kadar yapılan birtakım muanTelâi: 
vardır ki ımuihtacı tefsir görüldüğü cihetle 
intaeedilımeımişitiir. Meselâ bâzılarının bu elbi
se bedelini alması iktiza ederken 'kanun ımuh-
tacı tefsir görüldüğünden bâzıları alamamış
larıdır. Fakat diğerleri almıştır. Yani intaee-
dilni'emiş muamelât vardır. Ve bu, bugün var
dır. Bugün Meclisi Alıl kanunu ne surette tef
sir ederse o zamandan kalmış ve intıaeedilme-
mdş olan muaımeie o zamana aidolmak üzere 
o tarzda yapılacaktır. Her halde katî bir su
rette işin malûm olması lâzımgelir. Yani me
sele müphemi kalırsa muamele daima açık kal
mış olur. Ya venilir, yahut verilmez der, Mec
lisi Âli bu tarzda tefsir eder ve o zamanki, 
muamele de o suretle kapanmış olur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim Musa Kâzım Efendinin fikirlerine iştirak 
ederim. Mülga bir (kanunun eşkâle aidolan ah-
Ikâmı tefsir edilecektir. Gerçi bu kanun müs
takbel için ilga edilmiştir. Mazi için ilga edii'I-
ımiş değildir. Mazide teıkevvün etmiş birtıakıı:. 
hadisaıt varıdır. Meselâ alay kâtipleri kıdemli 
yüzlbaşı gilbi muamele görıeeıek mi veyahut 
görmiyeeek mi? Bugün olaibilir ki - Müdafaai 
Milliye Vekili paşa o noktaya temas buyur-
madıla,r - ciheti askeriyede bir çok evrak bulu
nabilir ve birçok alay kâtiplerinin hukuku ola
bilir. Onlar biıitaikıım uoktai nazar denmeya-. 
eıtmdş olabilirler ve muallâkta evrak vardı ı 
Binaenaleyh bu evrakı halletmek için bir tefsir 

lâzımgeliyordu. Tereddüt hâsıl oluyordu, o 
halde görülüyor ki, şu hâdisede bile tefsirdik 
cihet mevcuttur. Müstakbele muzaf olarak tef
sir yapaımayıız. Fakat müstakbele ınuzaf ola
cak bir kanun yapaıbileaeğiımiz gibi, mülga bir 
kanunun hallcdileeak bâzı vaziyetlerini tenvir 
İçin de tefsir yapmaıklığımız lâzımgelir. Bina-
•enaleyih Musa Kâzımı Efendi Hazretlerinin 
mütalâalarına tamaımen iştirak ediyorum. Yal
nız Recep Beyefendinin buyurduklarını da na
zarı itibara almak lâzımgelir. «Mülga kanunun 
tefsiri» diyerek mazbataya -bir fılkra koyar ve 
bu babta verilen bir takriri maz;bata ile ka
bul edecek lOİureak çak iyi olur. Çünkü ha
kikaten esaslı bir noktadır. Şu esası kabul et

çiliyiz ki, Meclis daima mıülga bir kamunun 
ve -'i olduğu bir zamanda tefsirde bıılunaı'ilir 

ve -bu esaslı bir haktır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur, 
Başka söz isıtiyen olmadığı için ımazbaitayı re
yi âl ilenine vaz'ıadeaoğim. Mazbatayı kabul 
ödemler lütfen dilerini kaldırsın. Aksini neye 
vaz'ediyorum. Mazbatayı kabul etımiyenlcr 
lütfen el kaldırsın. Mazbata ikaıbud edilmiştir 
efendilin. 

4. — Rüsumu Belediye Kanununun on do
kuzuncu maddesinin tefsirine dair İcra Ve-
İdleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası (3/54) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu mad
desinde cemalkân ve kapı kenarlarına tiearet-
gâhların ve ashabımın isimlerini ihtiva eden 
yazılardan maada tallik ve tahrir edilen levha
lardan ve her nevi yazı ve reklâmlardan resim 
lalmması münderieıolmasıma nazaram ashabınım 
vıe tioaretgâhların ismini .havi yazılanla resme 
tabiiyeti gösterilen levhaların yeikdiğerinden 
tefriki belediye ifadesine atfen Ankara Vilâye
tinden bildi'dilırjjekitıe olduğundan maddei mıcz-
kCıne, cemakâın ve kapı Ikonarlarına tiicıa'rötgâh 
veyahut danüsısınaalarla ikamıetgâhların ve 
ashabının esamisini ihtiva etmek üzene yazılanı 
yazıların nesimden muaf olduğu ve bu yazı
dan maada talik ve tahrir edilen lc ylhalamdam 
/e her nevi yazı ve ilânattan tarife mualhimec 
'eami beledi ahdini mutlak bir surette tasrih 

etmekte olduğuna nazaran muhiteviyaıtı her 
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ne olunsa olsun talik edilecek levhaların sara
hatti mutlakai 'kanuniye nazaran resme tâbi'-
yeıbi iktiza ederse de bu levhaların taliki b i \ 
hara hükümetçe mıeöburi 'tutulmuş olmasın 
ve levha üzenine yazılacak (isim ve sanatıla ec-
'mokan üzerine yazılacak isim ve sanat arasın
da bir fark görüle-mıemesine binaen \bu nokta,'. 
nazardan taılliik edilecek levhaların ashabının 
isiım ve ısanatı muharrer olduğu takdirde bun
ların resme tabi olmamaları maksadı kanuna 
daha muvafık olacağı hakkında Dahiliye Ve
kâletinin 13 .Kânunuevvel 1337 tarihli ve Umu
ru Mahalliye! Vilâyat Müdüriyeti 38'33/2963 
numaralı ıtezlkeresimdelki iş'ar tefsir 'mahiyetin 
(de bulunmuş olduğundan keyfiyetin beray 
tefsir Meclisi Âliye arızı İcra Vekilleri Heyeti
nin 8 Mayıs 1338 tarihli içtimanıda talkarrüı 
etmiş olmakla ifaı ımulktezasiyle neticesinin işa
rına müsade buyurulmasını istirhamı' eylerimi 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Enkâiiıı Harbiye! Umumiye Vekil -

Fevzi 

Dâhiliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Geiileye 

Rüsumu Belediye Kanununun omdokuzun-
cu maddesinde camekân ve kapı kenarlarına 
ticaretgâlhlarıın' ve ashabının isimlerini ihtiva 
eden yazılardan maada talik ve tahrir edilen 
levhalardan ve her nevi yazı ve reklâmlardan 
resim alınacağı münderieolmasına nazaran as
habının ve ticaretgâhlarm ismini havi yazılar
la resme tabiiyeti gösterilen levhalarım yekdi-
ğerinden tefriki belediye ifadesine atfen An
kara vilâyetinden Dalhiliye Vekâletine bildiril
mekte olduğundan maddei mezkûr e camekân 
ve kapı kenarlarına tiearetgah veyahut daırüs-
sınaalarla ikametgâhların ve 'ashabının esami
sini ihtiva etmek üzıere yazılan yazıların resim
den muaf olduğu ve bu yazıdan maada talik 
ve tahrir edilen levhalardan ve her nevi yazı 
ve ilânattan tarife mucibinde resmi beledi ah-
zini mutlak surette tasrih etmekte olduğuna 
oazaran muhteviyatı her ne olursa olsun talik 
edilecek levhaların sarahati mutlafeai kanuni-
yeye nazaran resme tabiiyeti iktiza ederse de 
bu levhaların taliki bilâhara hükümetçe mec
buri tutulmuş almasına ve levha üzerine yazı
lacak isim ve sanatla camekân üzerine yazıla-
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cak isim ve sanat arasında bir fark görülemez 
meşine binaen bu noktai nazardan talik edile
cek levhalarda ashabının yalnız isim ve sana
tı muharrer olduğu takdirde bunlatrın resme 
tabi oknamaları maksadı kanuna daha muva
fık olacağı vekâleti müşarünleyhadan 13 Kâ
nunuevvel 1337 tarih ve umuru maiballiyei vi-
lâyalt müdüriyeti 3833/39G3'9 numaralı tezkere 
ile Heyeti Vekileye işar edilmiş ve keyfiyet 
tefsir mahiyetinde olduğundan heyeti müşa-
rünleyhaea da Meclisi Âliye arzına karar veril
miş ve Heyeti Vekile Riyasetinden de 9 Ma
yıs 1338 tarihli tezkere ile Meclisi Âliye arız 
olunarak heyeti umumiyeden 15 Mayıs 1338 de 
Dahiliye Encümenine havale buyurulmuş ve 
keyfiyet bu defa encümenimizcıe mütalâa ve 
tetkik olunmuştur. 

•Rüsumu Belediye Kanununun meblhus 19 ncu 
maddesinin İstanbul Meclisi Mebusanmea hini 
müzakeresinde madde diğer bir şekilde iken 
mülga Heyeti Ayanca salifülarz şekilde kabul 
edildiği ve esnayı müzakeresinde Dahiliye Ve
kâletinin dermeyan eylediği, levha üzerine ya
zılacak 'isim ve sanatla eamekân üzenine yazıla
cak isim ve sanat arasında bir fark olmadığı 
mütalâasına karşı esnaf ve tüccara bir suhu
let olmak üzere kendi mülkümde veya tahtı is
ticarında olan aksamındaki yazıları resme ta
bi tutmıyarak ayrıca bir mahal işgal edecek 
olan levhalardan her halde resim alınmasını 
istilzam eylediği ve bu şekil Meclisi Mebusan-
oa da kabul olunarak kesbi katiyet eylediği 
ve bu maddedeki maksadı kanunun asılan lev
halardan belediyelerce tanzim edilecek tarife
ler dâhilinde Resim istifası olduğu gibi bu 
cihet maddedeki (Camekân ve kapı kenarla
rına ticaretgâhlarm ve ashabının isimlerini ih- -
tiva eden yazılardan maada talik ve tahrir edi
len levhalardan ve her nevi yazı ve reklâmlar
dan) fıkrasiyle vâzıhan gösterildiği veçhile tef
sire de hacet olmadığı Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

Hazım 
Kâtip 
Karesi 

Aıli ıŞuuri 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Karesi 
Vehbi 

Âza 
Niğde 
Galib 
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Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Âza 

Kütahya 
Cevdet 

Âza 
Ankara 

İhsan 
Âza 

öaınıi'k 
'Süleyman Necimi 

Âza 
Afyomkairıalhisıaır 

İzzet Ulvi 

REtıS — Efendim mazbata hakkımda söz is-
tiyem var mı? (Yok yok muvafık sesleri) 0 
halde Dahiliye Encümeni mazbatasını reyi âli
nize vaz'ıeıdiiyoırıum. Kabul edenleır lütfen «1 kal
dırsın, Aksini reyi âlinize va;z'ediyorum, KJab.nl 
etmiyemler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
«fendim. 

7. — Saruhan Mebusu Re§ad Beyle Rüfeka-
sının Divanı Muhasebat heyetinin kanun muci
bince yeniden intihabının icrasına dair takriri . 

Efendim beş imzalı bir takrir var. Ehemmi
yeti mahsusasına binaen okutuyorum. 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Bey, encü
men namına veriliyor. 

Riyaseti Celileye 
15. — Divani mıuhaselbat heyetinin Meclisçe 

intihabı hakkındaki Kanun cılktı. Evvelce Hü-
ıkümetin tâyin ettiği heyetin mevkii kallmadı. 
Murakabe işi kanunen natamamdır, hattâ yok
tur. Binaenaleyh bu heyetin benmucilbi kanun 
işe başlııyabilmesd için evveılen reiısievvelin. sa
niyen reisisanilerin, salisen azaların müstace-
leın intihabı lâzimgelir ye bu inltihabatın icrası
nı arz ve teklif eyleriz efendim. 

/Saruhan İsparta 
Raşad Mükerrem 
Mıanaş Menteşe 

Midhat Şükrü Kaya 
Trabzon Karesi 

Şefik Ali Şuuri 

(Tefsir mazibatalarından sioınra olsun. Mecli
sin tefsıirlene dair kararı var sesleri) 

REİS — Efendim takrir okundu. 
REÖEB B. (Kütahya) — Usule dair bir 

(teklifim vardır. 
'VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim Mecli

sin kararı kaçıncı defa değişecektir ? Gelecek 
celsede olsun. 

RECEB B. (Kütahya) — Beki Vehbi Beye
fendi. Usul hakkında söyliyeıeeğiım. Müzakere
yi müsteilzim bir şey değil efendim. Bu kanun 
müzakere edilirken hepimizin nazarı dikkatini 
celbeden bir nokta var. Divanı Muhasebatın 
Reisin, Reisisanıileriini ve sairıeyi Meclis intiha-
bedecektir. Biz Modası teşkil eden zevaıtı muh-
teremeyi biliyoruz, fakat hariçte bu iş için sa
hibi (liyakat kimseler olduğunu bilmekte zan
nediyorum ki, âciz bir vaziyetteyiz. Belki hepi
mizin münferiden bildiğimiz sahibi kıymet 
iadamılar vardır. Fakat bu hariçteki sahibi kıy
met feritler üzerine bu Meclisin ekseıriyetini 
toplamak epeyce külfetli bir meselledir. Hiçbiri-
ımiz de bu mesailde muvaıffalk olamayız. Bina
enaleyh namzet şeklinde bir intihap şeklini bir 
teamül olarak kabull etmek gayet amelî ve ga
yet faideli bir netice olur ve esaısem kanun mü
zakere edilirken bâzı zevatıkiram be meselenin 
intihabı anında halledileceğini ve o zaman 
namzet iraıe edileceği sırada 'bâzı rüfefca tara
fımdan teklifler deıraneyan oılunaraık işin keshi 
suhulet etmiş olacağını arz buyurmuşlardı. Ben
deniz de oma istinaden arz ediyorum. Bu işlerle 
-en çok mıeşıgıull olan sıahibi ihtisas zevattan mü-
ıreikkebolarak aramızdan intihabedilmiş encü
menler varıdır. Muvazenei Maliye Encümeni bi
rinci derecede bu işle en meşgul zevatı muh-
teremedem ibarettir. Arzu buyurursanız Kava-
nini Maliye Encümenine de mütahassisimden 
birer kişi iltihak edebilir ve bu suretle büyük 
bir kütle olur. Yirmibeş, otuz kişi edeır. Sonra 
Maliye Vekili Beyefendi de iltihak ederek ara
larında konuşurlar. Imjtihabed'ilecek miktarım 
zaıfı kadar isimlerden mürekkep bir listeyi 
Heyeti öeılileye arz ederler. Ve Heyeti Celile 
onlar meyamından kanun mucibince intihap ya
par. Bumu bendemiz teklif ediyorum. Ve bir de 
takrir veriyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
müzakere açılmasın, tefsirler bitsin de ondan 
sonra. 

REİS — Teklifi reyi âlinize vaiz'ediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Rica 

ediyorum, Usul hakkımda müsaade buyurun. 
REİS — Yine Heyelti Muhtereme istediğini 

intihabıedecektir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Usul 

hakkında müsaade buyurun Beyefendi. Receb 
Beyefendinin tekliflerini arkadaşlarımız kanu-
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torun müzakeresinde istedileır, reddedildi. Tefsir 
kılıklı bir mütalâadır bu, Meclis serbeşittir. İs
tediğimi intihabeder efendim. Mevzuubahsolan 
mesele intihap değildir. 

REİS — Efendim tensip^ buyururisanız en
cümen tetkik etsin. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim o nam
zetler meyanıında âza intihabına Meclis mec
bur (değildir. Bendenizin teklifim veçhile initi-
halbıat esnasında teshilenliimusıliba arkadaşlar 
aralarında konuşurlar. Mütahassıs arkadaş sı-
fatiyle mütaıbassıs'ları gelip arz ederler. Ondan 
Sonra istiyen istediğini inıtiibaibeder ve istedi-
ğine rey verebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ben is
tediğimden sorara, neyimi verebilirim. 

REİS — Efendim Reaeb Beyin teklifini re
yi âlinize arz «diyorum. İhzari biır .muamele
dir. Encümenlerin mıüşitereıken muamele yap
malarını neyi âiileırine arz ediyionım. Kabul 
•edenler lütfen el kaldırışın. Aksini reyinize 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. Efendim geçiyoruz. 

, 5. —İdarei JJmumiyei Vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (3/53) 

REİS — Okunacak: 

10 Nisan 1338 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Bir malı mezuniyet istihsali ile kazaıkv 
rma azimet edip de müddet hitamında mazereti 
sıhhiyelerine binaen avdet etmiyerek rapor gön
deren Encümeni Daimi azasına, verilecek mu-
hassesat için İdari Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 140 ncı maddei muaddelesinde sarahati kâ
fiye bulunduğundan tâyini muameleye, Encüme
ni Liva kararı ile Kayseri Mutasarrıflığından 
lüzum gösterilmiş ve kanunu muaddelin dördün
cü maddesinde bir aydan fazla mezuniyet alan 
encümen âzalarının ancak bir aylık tahsisatı ve
rileceği mutlak olarak tasrih edilmesine naza
ran bir aydan fazla devam eden mezuniyetlerin 
mazereti sıhhiyeden bulunsa bile nazarı itibara 
alınmaması lâzımgeldiği teemmül edilmekte ol
duğu Dahiliye Vekâletinin 19 Mart 1338 tarih
li ve umuru mahalliyei vilâyat müdüriyeti umu-
miyesi 905/4940 numaralı tezkeresinde bildiriL 

I meşine ve mesele muhtacı tefsir bir mahiyette 
I görülmesine binaen berayı tefsir keyfiyetin Bü-
I yük Millet Meclisine arzı İcra Vekilleri Heyeti-
I nin 9 Nisan 1338 tarihli içtimaında tekarrür et-
I miş olmakla ifayı muktezasiyle neticesinin işarı

na müsaade buyurulmasını istirham eylerim 
I efendim. 
I İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
I Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
I Fevzi 

18 . 9.1339 

I Riyaseti Celileye 

I Esbabı mucibe mazbatası 
I Bir mah mezuniyet istihsaliyle kazalarına 
I lazimet edip de müddeti hitamında maaeırıeti 

sıihbiyelerine binaen avdet etmiyerek rapor 
gönderen Encümeni Daimi azasına verilecek 

I mnhasseısat için İdarei Umumiye Vilâyat Kanu-
I nunun 140 ncı maddei muaddelesinde sarahati 
I kâfiye bulunmadığından tâyini muameleye En-
I cümeni Liva kaınariyle Kayseri Mutasarrıf lııgm-
I dan lüzum gösterilmiş ve kanunu muaddelin 

dördüncü maddesinde bir aydan fazla mezu-
I niyet alan encümen azalarımın ancak bir aylık 
I tahsisatı verileceği mutlak oilaırak tasrih eıdil-
I meşine nazaran bir aydan fazla devam eden 

mezuniyetlerin mazereti sıhhiyeden bulunsa bi> 
I le nazarı itibara alınmaması lâzımgeldiği teem-
I mül edilmekte olduğu Dahiliye Vekâletinim 
I 19 Mart 1338 tarihli ve Umuru Mahalliyei Vi-
I lâyat Müdüriyeti 905/4940 numaralı tezkere-
I sinde bMdiriknesine ve mesele muhtacı tefsir 
I mahiyette 'görülmesine binaen Heyeti Veıkilece 
I Meclisi Âliye arzına karar verilmiş ve Heyeti 
I Vekile Riyasetinden de 10 Nisan 1338 tarihli 
I tezkere ile Meclisi Âliye arız olunarak Heyeti 
I Umumiyeden 13 Nisan 1338 tarihinde Dahiliye 
I Encümenine havale buyurulmuş ve keyfiyet 

ibu defa dahi encümenimize© tetkik ve mütalâa 
I olundu. 

I Mebhus maddenin Büyük Millet Meclisinde 
I 'billâmünalkaşa kabul edildiğine nazaran vazıı 
I kanunun maksadını ibareden anlamaktan baş-
I ka çare kalmamıştır. Bu bapta Birinci Büyük 
I Millet Meclisi Dahiliye Encümeninin merbut 
I mazbatasiındaki mütalâata iştirakle beraber 
I madde (bir aydan fazla mezuniyet alan encü-
I men azasının ancak bir aylıik tahsisatı verilir) 
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denilerek fazla mezuniyet her harugd bir sebeple 
olursa olsun mutlak olarak zikneditldiği gibi 
tahsisatın itasın/a dair kısımda (Ancak) edat 
hasriyle bir aya kastrediim/esi de sebebi her ne 
olursa oılsun fazıla verileımıiyeceğıkd göstermekte 
olduğumdan âtideki fıkrai tefsiriye tanzim ve 
Heyeti Umumiyeye arz olunmuştur. 

«Tefsir» 
Vilâyat ve liva encümenleri âzası velev sıh

hî dahi olsa her hangi bir sebeple mezuniyet 
istihsalinde ancak bir aylık tahsisatı verilir. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Karesi 
Hazsm Vehbi 
Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Sururi İsmail Kemal 
Âza Âza 
Niğde • Ankara 
Gali) İhsan 
Âza Âza 

Küıtoalhya Canik 
Cevdet Süleyman Necmi 

Âza 
Karahisarısahib 

İzzet Ulvi 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? (BV 
vır havır, sesleri) O halde Dahiliye Encümeni
nin mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyinim 
vTz'fidi'vorum kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

6. — .Rüsumu Belediye Kanununun 24 ne" 
madiesinin tefsirine dair Dahiliye Vekâleti tes
keresi ve Kavanini Maliye ve Dahiliye encümen 
leri mazbataları (4/33) 

Dahiliye Vekâleti Aliyesime 
1330 tarihli Rüsumu Belediye Kanunumun F 

nmci maddesinde Tanzifat ve Tenvirat Rüsv 
~ıivle Müsakkafat Vergisinin Belediye ResT"" 
mrrüzammı Hazinei Maliye memurini tahsiliyer 
marifetiyle tahsil olunacağı musarrah ise de yir-
mMördümcü maddesinde mebhus kaldırım veya 
lâğım masarifi inşaiyesindn rüsumu belediye gibi 
tahsil olunacağı ibaresinden maksadı kanun sa
rahaten anlaşılamıyor. Varidatı belediye huku
ku mümtazede'n olup düyunu âdiye gibi maha-

kime müracaat izaai evkatı mucibolacağmdan 
yirmidördüncü maddedeki tahsilden maksadın 
îial'iye tahsildarları marifetiyle tahsil demek 
olacağı müstedlel ise de istizanı keyfiyet olunur. 

25 Eylül 1336 
Kastamonu Valisi 

Cemal 

10 . 9 . 1339 
Riyaseti Celileye 

1330 tarihli Belediye Rüsumu Kanununun 
yirmidördüncü maddesindeki müphemiyetin tef-
siren izahına dair Kastamonu vilâyetinin tahri
batına atfen Dahiülye Vekâletinden mevrut ve 

•Heyeti Umumiyeden muhavvel 25 Eylül 1336 ta-
^ih.ve 2695/570 numaralı tahrirat Kavanini Ma
liye Encümeninde tetkik ve müzakere olundu. 

Belediye Rüsumu Kanununun mevzuu'balhso-
lan yirmiıdördüncü «iadesinde beyan olunan lâ
ğım ve kaldırım ımatsari'fli inşaiyesiinin rüsumu 
belediye gilbi tahslil olunacağı ibarenin mutlak 
olması birinci maddedeki Tanzifat ve Tenvirat 
Rüsumu ile Mıısaklkafalt Vergisinin belediye res
mi munzamımı Hazinei Maliye memurini tahsi-
liyesi marifeltiyle tlalhsil olunduğu ımusarraih olan 
bu maddenin de birinci maddedeki saıralhat ve 
mutlakıyetle matuf bulunması suretinde tefsir 
^dilmilş ve keyfiyetin Heyeti Umumiyenin naza
rı tasvibine arzı münasip görülmüştür. 

Kavanirii Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzincan Kayseri 
Sabit Ahmet Hilmi 

Dahilîye Encümeni mazbatası 
(1330) tarihli Rüsumu Belediye Kanununun 

"H ncü maddesinin tefsire'n izahı hakkında Da
hiliye Vekâletimin muktazasiyle gelmiş olan 
"Tastamonu vilâyetinin 25 Eylül 1336 tarih ve 
^695/570 numaralı tahriratiyle Kavanini Maliye 
Encümenimin 1 Eylül 1339 tari'h ve 13 numaralı1 

lazbatası Encümenimizin 18 Eylül 1339 tari-
\ indeki içtimamda tetkik ve müzakere edildi. 

Belediye Rüsumu Kanununun yi'rmidördün-
3Ü maddesindeki lâğım ve kaldırım masarifi in1-
şaiyesinim rüsumu belediye gibi tahsil olunacağı' 
ibaresinin mutlak olmasına ve birinci maddede
ki Tanzifat ve Tenvirat Rüsumu ile Müsakkafat 
Vergisimıin belediye resmi munzammının Haziheil 
maliye memurmi1 tahsiliyesi marifetiyle tahsili 
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musarrah bulunmasına nazaran 24 ncü madde
deki lâğım ve kaldırım masarifi in şaiy esimim 
tahsilinin birinci maddedeki Hazine! maliye tah
sildarlarıma matuf bulunduğu Kavanini Maliye 
Encümenince tefsilren beyan edilmiş ve madde
nin bu suretle tefsiri encümenimizce de muvafık 
görülmüş olduğundan keyfiyet Heyeti Umumi
yetsin nazarı tasvibine arz ve takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 
Kâtîp 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Âza 
Canik 

Süleyman Ne'cmi 
Âza 

Karahiisar 

Mazbata Muharriri 
namına 
Karesi 
Vehbi 
Âza 

Ankara 
İhsan 
Âza 

Niğde 
Galib 
Âza 

Kütahya 
Cevdet 

L'sahib 
İzzet Ulvi 

REİS — Efendim mazbata hakkında söz i&-
tiyen var IM? (Yok, sesleri) Dahiliye Encüme
ninin bu mazbatasıinı reyi âilnize arz ediyorum, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlimize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — Belediye Kanununun 19 ncu ve İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 105 nci maddele
rinin tefsiri halikında Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (3/55) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Belediye Kanununun 19 ncu ve İdarei Umu

miyei Vilâyat Kanununun 105 nci maddesinde 
bilfiil silâh altında bulunanların müntahibolmak 
sıfatını haiz olmadıkları musarrah ise de âzalığa 
intihabolunduktan sonra hizmeti askeriyeye da
vet edilenlerin âzalık sıfatlarının zail olup olmı-
yacağı hakkında bir kayıt ve sarahat mevcudol-
madığma ve vakıa bilfiil silâh altında bulunan
ların müntahip ve müntahabolamamalarına na
zaran hizmeti muvazzafai askeriyenin bu sıfatı 
iskat etmesi istitlâl edilmekte ise de hidematı ih-
tiyatiyei askeriyeye davet olunan memurin sıfatı 
memuriyetlerini kaybetmemekte ve hattâ ihti

yat zabitliğime almaklar vekillere verilen miktar
dan mütaibakd maaşlarımı da almakta bulunduk
larından mecalisi umumiye ve belediye âzaları
nın da bu suretle hizmeti muvazzafa veya iMi-
yatiyeye alınmalarının âzalık sıfatıma ne dere
ceye kadar müessir dabdleceğinin tefsirime müsa-
de buymrulması arz olunur efendim. 

27 Mart 1338 
Dahıiliye Vekili 

Ali Fethi 

Sabık Dahiliye Encümeni mıazba/tası 

Belediye Kanununun 19 oıcu ve İdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununum 105 nci maddesinde 
bilfiil ısilâh altında bulunanların müntahap ol
mak halîfemi haıiz olmadıkları anusarraJh ise de 
âzalığa intihabolunduktan sonra hizmeti askeri
yeye davet edilenlerin âzalık sıf ablarının zaıil olup 
olmıyacağı hakkımda bir kayıt ve sarahat mev-
cudolmadığma ve filvaki bilfiil silâh altında bu
lunanların müntahip ve müntalhap olamamala
rına nazaran hizmeti muvazzafai askeriyenin bu 
sıfatı ıskat etmesi istidlal edilmekte ise de hide
matı ihtiya'tıiyei askeriyeye davet olunan memu
rin sıfatı askeriyelerini kaybetmemekte bulun-
düklarıından ımecalisıi umumiyei belediye âzala
rının da bu suretle hizmeti muvazzafa veya ihtü-
yatiyeye alınmalarının âzalık sıfatına ne dere
ceye kadar müessir olabileceğinin tefsiri lüzumu
na dair Dahiliye Vekâletinin makamı eelilıi riya
setten muhavvel 27 Mart 1338 tarihli ve 
5509/1024 numaralı takriri encümenimizce mü
talâa ve iicaibı müzakere olundu. 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununum maddei 
mahsuısası mucibince hizmeti muvazzafa ve filili-
yelerini ifa içtin davet olunan memurinin sıfatı 
mamurelerinim iaalesijyle muhtacı muavenet olan 
ailelerine sair mıu/inısiz efrat hakkında cari ah
kâmı tatbik edildiği gibi ahkâmı mezkûrenin ay
niyle mecalisi umumiye ve belediye azaları hak
kında da ta tbM derkâr bulunduğu ancak me
murinin ihtiyaten tahtı silâha alındıklarında sı
fatı memurileriinin muhafazası ile vazifelerinin 
vekâleten idare ettinilmelerli ise 'Senelerden beri 
umur ve muamelâtı resmiyeyi tedvire ihıasrı vü-
cudebmiş olduklarından bunların bir hizmeti mıu-
vakikaıtıei askerliye ligin açığa çıkarıl/maları muva
fık olmıyacağı ve mâzül addedildikleri ise ken
dilerine mâzuliyet maaşı verilmekle beraber yer-
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İenine tâyin olıunaGak zekata da 'ayrıca maaş ita
sı gibi Hâzineye .birtalkum külfet ve masraf tah
mil edilmemesi nnafesadmıa matuf olup mecalisi 
umıuım'iye ve belediye azalarımın memurini muma
ileyhime makûs ölamıyacağı ve binaenaleyh Be
lediye ve İdarai Umumıiyai Vilâyat kanunları ah
kâmı veçhile lasker iken ımüntıahabolamıyan bir 
zatın tahtı ısilâha alındıktan .sonra âzalık sıfatı
nın devamına bir lüzum ve zarureti kanuniye 
•olmadığı ve zaten her ihtimale karşı inhiılâl ede
cek âaalık yerinde istihdam edilmek üzere (ihti
yaten tef rik olunmuş zevatla noksanı vâkım ik
mali bu .suretle müzaıkeratın temini mezkûr İdarei 
Umuımliyei Vilâyat ve Belediye kanunlları ahkâ
mımdan bulunduğu cihetle ihtiyaten silâh altına 
celboluman ımecaldsi mezkûre âzalarının âzaılık 
sıfatlarının zevaili ile yerlerine haizi <ekseriyet 
olan diğer zevatın tâyin ve istihdamı 'tabiî 'bu
lunduğu azadan Ali Vefa, Âtrf,. Tahsin, Mesut 
beylerin muhalefetlerine karşı ekseriyetle te-
zeikikür ve tefsir olunmuş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazargahı deliline arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Yozgad 

Lâzdıztan Süleyman Sırrı 
Esad 
Kâtip Âza 

Kayseri Karahisarı Şarki 
Atıf Mustafa 

Antalya • Mardin 
Alî. Vefa Müthad 

Riyaseti CeM'leye 
Belediye Kanununun 19 ncu ve İdarei Umu-

miyei Vilâyat Kanununun 105 nci maddesinde 
bilfiil salâh altında bulunanlar]n m'üntahibol
mak sıfatını haiz olmadıkları 'musarrah dis.e de 
âzalığa inbihab olunduktan sonra hizmeti askeri
yeye davet edilenlerin âzalık sıfatlarının zail 
ölüp olmıyacağı hakkında bir kayıt ve .sarahat 
meveud olmadığına ve filvaki bilfiil silâh altın
da bulunanların üiüntahip ve ınüntahabolama-
malarma nazaran hizmeti muvazzafaii askeriye
nin bıı. sıfatı da i'skat etmesi istidlal (edilmekte 
ise de hidematı ihtiyatiyei askeriyeye davet olu
nan memurin sıfatı askeriye]erimi kaybetme
mekte bulunduklarından mecalisi umumiye ve 
belediye âzalarının da bu suretle hizmeti mu
vazzafa veya ihtiyatiyeye - alınmalarının âzalık 
sıfatına ne dereceye kadar müessir olabileceğinin 

tefsiri lüzumuna dair Dahiliye Vekâletinin Ma
kamı Celâli Riyasetten muhavvel 12 Mart 1338 
tarih ve 5509/1024 numaralı takriri Birinci Bü
yük Milet Meclisi Dahiliye Encümenince mu
ta jâa ve müzakere olunarak Mükellefiyeti As
keriye Kanununun maddei mahsusası mucibin
ce hizmeti muvazzafa ve fiiliyelerin'i ifa için da
vet olunan memurinin sıfatı mamurelerinin iza-
1 esiyle muhtacı muavenet olan ailelerine sair 
muinsiz efrat hakkında cari ahkâmı tatbik edil
diği gibi ahkâmı mezkûrenin aynıyla mecalisi 
umumiyede belediye azaları hakkında da tatbi
ki derkâr bulunduğu ve 'ancak memurinin ihti
yaten tahtı silâha alındıklarında sıfatı memu-
relerinin muhafazası ile vazifelerinin vekâleten 
idare ettirilmesi ise senelerden beri umur ve 
muamelâtı 'tedvire nasrı vücudetmiş oldukların
dan bunların bir hizmeti muvakkate-i askeriye 
için açığa çıkarılmaları muvafık ölamıyacağı ve 
mâzul addedilmeleri ise kendilerine amazuliyet 
maaşı verilmekle beraber yerlerine tâyin oluna
cak zevata da ayrıca maaş itası gibi Hazineye 
birtakım külfet ve masraf tahmil edilmesi mak
sadına matuf olup (mecalisi umumiye ve beledi
ye âzalarının memurini mumaileyhime makîs 
ölamıyacağı ve binaenaleyh Belediye ve İdarei 
Umumiye i Vilâyat kanunları ahkâmı veçhile as
ker iken müntahibolamıyan bir zatın tahtı sa
lâha alındıktan sonra âzalık sıfatının devamına 
bir lüzum ve zarureti kanuniye olmadığı ve za
ten her (ihtimale karşı in'hilâl edecek âzalık ye
rinde istihdam edilmek üzere ihtiyaten tefrik 
olunmuş zevatla noksanı vâkım ikmali ve bu 
suretle müzakeratın temini mezkûr tdarei Umu
miyei Vilâyat Belediye kanunları ahkâmından 
bulunduğu cihetle İhtiyaten silâh altına eellbolu-
nan mecalisi mezkûre âzalarının âzalık sıfat
larının zevali ile yerlerine haizi ekseriyet olan 
diğer zevatın 'tâyin ve fistihdaımı tabiî bulundu
ğu 6 Mayıs sene 1338 tarihinde ekseriyetle te
zekkür ve tefsir edilerek Heyeti Umumiyeye iarz 
edilmiş ve şimdiye kadar müzakeresi icra edi
lemediğinden ahiren heyeti müşaırünleyhaca 
devren havale buyurulmuş olmakla Dahiliye 
Vekâletinin mezkûr tezkeresi ve salifülarz ön
cüm enlin mazbatası encümeniımizce mütalâa ve 
icabı müzakere olundu. Hülâsası bâlâda arz 
edilen Birinci Büyük Millet Meclisi Dahiliye 
Encümeninin tefsiri encümenimizce de muvafık 
görülmüş ve ihtiyaten silâh altına celbolunan 
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mecalisi mezkûre âzalarının âzalık sıfatlarının 
zevali ile yerlerine haizi ekseriyet olan diğer 
zevatın tâyin ve istihdamı tabiî bulunduğu zik
redilerek muvazzafan silâh 'altına ceibolunaıı 
mecal'isi mezkûre âzalarının âzalık sıfatlarının 
zail olup olmıyacağı zikredilmeımaş ve halbuki 
muvazzafan tahtı silâha alman mecalisi mezkû
re âzalarının âzalık sıfatları evleviyetle afidola-
eağı bedi'hi bulunmuş olmakla şekli tefsir ber-
veçhi zir tesbit olunarak Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

«Tefsir» 
Belediye ve mecalisi umumiye ve mecalisi 

idare azasında iken gerek muvazzaf, gerek ih
tiyat suretiyle silâh altına alınan azanın âza-
lıkları zail olur. 
Daihiliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına 
Niğde Karesi 

Hazım Vehbi 
Kâtip Âza 
Karesi Niğde 

Ali Şuuri Galib 
Âza Âza 

Çorum Kütahya 
tsmail Kemal Cevdet 

Âza Âza 
Canik Karahisarısahib 

Süleyman* Necmi İzzet Ulvi 
Âza 

Ankara 
İhsan 

REİS — Efendim söz isti'yen var mı ? 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendiler 

belediye ve ımeclıisi ıımumiyelerin Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun ruhu ile ne kadar mukay-
y ©dolduğunu izaha lüzum, yoktur. Muvazzaf 
vazaifi ifa edeceik her fert hakkında encümenin 
noktai nazarına iştirak ederim. Muvazzaflık 
muayyen olan bir sin dahilindedir. Bir insan 
genç iken yirmi yaşında, on dokuz yaşında iken 
vatana karşı vazifesini ifa eder ve bunda hiçbir 
siyasû mesele tekevvün etmesinin ihtimali yoktur 
ve bu mesele memleketin hukuku sıiyasiyesini 
zerre kadar (müteessir etmez. Çünkü herkes 
hizmeti vataniy esini yapmalıdır. Yalnız ihti
yat meselesi son derece cayıteemımüldür. Çünkü 
efendiler olabildrki bu ihtiyat efradı ihtiyat su
retiyle slilâ'h altına alınan azanın bu ımuame-

leye tâbi tutulması /memlekette belediyelerin vû 
Meclisi umumilerin her aın Hükümet idaresinin 
tahtı tesirinde kalması neticesini verebilir ve 
bu doğrudan doğruya şûraların ve belediyele
rin ve m eslisi umumilerin ifayı vazifede müşkü
lâta mâruz kalmış ve nevama masuniyeti mah-
susalarının -masuniyeti teşriiye demiyeceğiım, 
masuniyeti teşriyelerini dememek içtin bu tabiri 
kullanıyorum - ihlâline badi olabilir, bu 'mah
zurludur. Yani fikrimi açıkça söylemeik iste
rim k i ; yarın her hangi bir Hükümet ihtiyat
ları tahtı silâha alacağım diyerekten birçok mec
lisi umumi azasının ve belediye azasının huku
kunun ihlâline sebebiyet verebilir. Birçok mem
leketlerin tarihi siyasisinde meclisi umumilerin, 
belediyelerin: üzerinde bu suretle tesirat ve taz-
yikat yapıldığı görülmüştür. Binaenaleyh ben-
denizce mesele gayet şayanı dikattir. Onun için 
(Belediye ve mecalisi uımumıiye âzasından ilken 
gerek muvazzafan olsun alınmak) demek doğru 
olabilir. Yani âzanm âzalıkları zail olur de
mek doğrudur. Fakat ihtiyatlara bunu teşmil 
etmek doğru değildir. Çünkü malûmuâliniz ih
tiyattık vâsi bir müddettir. Vâsi müddet için
de bazen insan iki ay için silâh altına alınabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bazan 
beş sene devam edebilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Beş se
ne devam edebilir meselesi başka. O memleketin 
seferberliğine taallûk eder büyük bir vaziyettir. 
İmtidadedebilecek bir vaziyettir. Lâkin diğer 
taraftan düşünmeli ki, Hükümete alelıtlak böy
le bir hak vermek belediye ve mecalisi umumiye 
azasının ihtiyaç suretiyle silâh altına alındığın
da âzalığm ıskatına cevaz vermek doğru değil
dir. öyle bir vaziyet olabilir ki, efendiler, bir 
Dahiliye Vekili üç gün için en mühim gördüğü 
iki tane belediye azasını tahtı silâha aldırtabilir. 
(Nasıl sesleri, gürültüler) Efendiler. Bizim mem
lekette değil birçok memlekette böyle şeyler gö
rülmüştür. Binaenaleyh bendeniz nazarı dik
katinizi celbedeyim de siz arzu ederseniz kabul 
edersiniz, arzu etmezseniz reddedebilirsiniz. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU-
HARRİ VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Feri
dun Fikri Beyin fikirleri burada varit değil
dir. Ve hiç münakaşaya lüzum yoktur. Çün
kü Mükellefiyeti Askeriye Kanununa dairdir. 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu müzakeîe edilir-
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'ken inşallah muvaffak olurlar. Ve noktai na- I 
zarlarını kabul ettirirler. I 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Askere 
almalıdır. - I 

VEHBÎ B. (Devamla) — Rica ederim bu I 
kanunla alınmaktadır, alındıktan sonra ne ola- I 
çaktır? Burada müzakere edilen mesele budur. I 
Kanştırmıyalım. Mükellefiyeti Askeriye Ka- I 
nunu geldiği zaman inşaallah "birlikte çalışır ve I 
böyle millî müesseselerde âza olanları kurtarmak L 
için mümkün olursa uğraşırız. Kalabilir mi? I 
Şimdi bunu tetkik edelim. Meselâ Eskişehir in I 
iki âzası var. İkisi de birden ihtiyaten gitec I 
Feridun Beye sorarım, bir vilâyetin dört âza- I 
sının dördü de gitse ne yaparız? Vazife! milli- I 
ye falan ve filân zatın şahıslarına münhasır de- I 
ğildir. Ondan sonra ikinci derece namzetler' I 
vardır. Sonra bunlar gelirler ve bu vaz'ifey' I 
görürler mazbata bundan ibarettir. I 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bendenizir 
dediğim tasrih edilsin. (Meclisi umumi) tâbir' I 
âlem olmuştur. (Meclisi idare) diye tasrih edi1 I 
memiştir. Meclisi umumi başka şekildedir. Bu- I 
nun azaları tâyin olunmamış, intihabedilmiştir I 
Meclisi idare 'başka şekildedir. Bunun hakkın
da encümenden izahat isterim. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurur
sanız arz edeyim. Bizim ruznamede ikinci bir 
teklifimiz vardır. Dahiliye Encümeni, mec alisi I 
idarede bu şekilde azayı müntehibenin bu su- I 
retle olmasına taraftar değildir. Teklif daha I 
evvel yapıldığı için o teklifle beraber müzakere I 
edilir. Intacedilir. Lüzum kalmaz diye koyma- I 
imsizdir. Arzu buyurursanız korsunuz. Ona göre I 
müzakere edilir. Ve o kanunla beraber çıkar I 
(Belediye ve meclisi umumi ve mecalisi idare I 
âzasından) diye teklif ediyorum. I 

REİS — Efendim mazbatayı, Encümen Maz- I 
bata Muharriri Beyin söylediği veçhile tashihar I 
reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen I 
el kaldırsın. (Kabul sesleri) Aksini reye ar:' I 
edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın I 
Kabul edilmiştir. I 

8. — Temettü Vergisi taksitleri hakkındaki I 
maddenin tefsirine dair (3/90) numaralı tere I 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Kavanin: I 
Maliye Encümeni mazbatası | 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Kanunu 

ıucibince Temettü Vergisinin Mart ve Eylülde 
jlmak üzere iki taksitte istifası mu'ktazi ise de 
ahiren neşrolunan 21 Şubat 1338 tarihli Kanun 
hükmünce mezkûr verginin senei haliye Martın
dan itibaren defaten tahsili zaruri görüldüğü 
ancak mezkûr 30 Teşrinisani 1330 tarihli Te
mettü Kanununun (34) ncü maddesinde sene
nin ilk ayı zarfında terki sanat eden veya tica
ret ve sanatta daha az vergi alınmasını mucibi 
tebeddülat vukubulan mükellefin ikinci altı 
ayın hululünden mukaddem memurini maliyeye 
haber verdikleri halde ikinci taksite ait vergi
nin tamamı veyahut yeni sanat ve ticarete gö
re icabeden miktarı tenzil olunacağı musarrah 
olmasına ve mezlkûr Tacili Cibayet Kanunu ver
ginin matrah ve mevzuatının tadilini mutazam-
mın olmayıp yalnız mütehalkkaik verginin ciba-
yeti Muvazenei ve Muhasebei Umumiye kanun
larının mevaddı mahsusasma mugayir olaca
ğından ikinci taksite aidolup lüzumu reddi ta
hakkuk eden Temettü Vergisinin iadesi zaru-
riyeti kamıniyeden ise de vekâlet müşavirliğinin 
mütalâasına göre kanunu ahar verginin defaten 
tahsilini âmir bulunması evvelki kanunun iki 
takistte istifa olunacağı hakkmdaM hükmünü 
tadil ve iki taksiti Martta istifa olunmak üzere 
bir taksite hasreylemdş ve lâzümülistîfa bir hal 
iktisabeyledikten sonra tahsil edilen Temettü 
Vergisinin terki ticaret ile o verginin iadesi 
kanunen gayricaiz ve nitekim 21 Şubat 1338 
tarihli Kanundan mukaddem Temettü Kanunu 
uiucibince, tarh edilen verginin Mart taksiti is
tifa edilmesini mütaakıp meselâ Nisan iptida
sında terki ticaret edenlere Nisan, Mayıs ve onu 
tâkibeden aylara mahsus ticaret için vermiş ol
duğu. verginin terki ticaret sebebiyle iadesi alı-
câmı kanuniyeye münafi olduğu gibi vâzıı ka

nunun iki taksiti bir taksitte hasreylemesiyle 
aarülarz vaziyeti hukukiyenin aynı ihdas edil-

ıiş olduğundan meblâğı mezburun iadesi ka
nunen gayrikabil bulunduğu anlaşılmakta oldu-
ju ve şu kadar ki Tacili Cibayet Kanunu usulü 
lakesinde tahakkuk etmiş olan verginin defa
ten tahsilini mutazammın olmasına ve Temettü 
Kanunu ise verginin Mart ve Eylül aylarında 
>lmak üzere iki taksitte istifası ve bu iki ayda 
-ezayüt veya tenakuz gibi tebeddülatı esas iti
bariyle kabul etmiş olmasına göre bilfarz Ni-
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san ve Mayıs aylarındaki tagayyürat Martta 
usulen tahaJkkuk ve tahsil edilen verginin iade
sini icabettiremiyeceği gibi ikinci taksitin hu
lulünden akdem terki ticaret veya tebdili sanat 
edenlerden fevkal kanun vergi taharri ve tahsili 
dahi muvafnkı kanun ve madelet görülemediği 
ve çünkü Tacili Cibayet Kanunu haksız vergi
nin değil, meşru tekâlifin tahsilini âmir bulun
duğu cihetle mütalâatı vakıanın bir noktadan 
muvafıkı nefselömr görülmediği ve meselenin 
tefsiri kanuna taallûk eylediği hakkında Mali
ye Vekâletinin 23/25 Teşrinievvel 1338 tarih ve 
Varidatı Umumiye Müdüriyeti 5935/58217 nu
maralı tezikeresi İcra Vekilleri Heyetinin 
29.10.1338 tarihli içtimamda ledettezeklkür 
keyfiyetin berayı tefsir Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı takarrür etmeikle ifayı mukteza-
siyie neticesinin işarına müsaade buyurulmasmı 
rica ederim efendim. 

T. B. M. M. İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

REİS — Temettü Kanununun tefsirine dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası vardır 
okunacak : 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
21 Şubat 1338 tarihli Kanun Temettü Ver

gisinin bir taksitte ve defaten tahsilini âmir bu
lunmaktadır. Halbuki 30 Teşrinisani 1339 tarih
li Temettü Kanunu Temettü Vergisinin Mart 
ve Eylül aylarında ve iki taksitte istifa edile- ^ 
ceğini tâyin etmekte ve senenin ilk altı ayı zar
fında terki sanat veya ticaret ve sanatta daha 
az vergi alınmasını mucip bir hal tahaddüs et
tiği takdirde ikinci altı ayın hululünden evvel 
memurini maliyeye müracaat ederek; yeni sanat 
veya ticaretin icabettiği şekilde tadil ve tenzil 
hakkını vermektedir. 

'Salüfüzzükir 21 Şubat 1338 tarihli kanunda 
tadil ve tenzil keyfiyeti meskûtunanh bırakıldı
ğından bu kabil müracaat edenlerin vergileri
nin tenzil olunup olunmıyacağı lüzumu berayı 
tefsir Maliye Vekâletinin işarına atfen Heyeti 
Vekile Riyasetinin tezkeresiyle Meclisi Âliye 
arz ve Heyeti Umumiyeden Kavanini Maliye 
Encümenine havale edilmiş okluğundan encü
mene davet olunan Varidat Müdürü Umumisi
nin huzuru ile keyfiyet 21 Teşrinisani 1339 ta

hinde encümenimize e tetkik ve müzakere 
olundu. 

30 Teşrinisani 1330 tarihli Kanunda ashabı 
mükellefiyete tadil için müraeaat hakkı veril
miş ise de Tacili Cibayete mütaallik 21 Şubat 
1338 tarihli Kanun verginin defaten tahsili 
merkezinde olup iikâ taksiti Martta istifa olun
mak üzere bir taksite hasreylemesine, verginin 
istifasını mütaakıp sanat ve ticaretinde tebed
dül hâsıl olanlar için verdiği verginin tenzili 
hakkında bir kayıt bulunmamasına ve Temettü 
Kanununa göre birinci taksit verildikten sonra 
ilk altı ay zarfında hali malî ve ticaretlerinde 
tebeddül arız olanlar için o aylara mahsus ten
zilâta mesağı kanuni olmlayıp Tacili Cibayet Ka
nununda dahi iki taksiti bir taksite hasreyleme-
siyle aynı vaziyet ihdas eylemiş olmasına binaen 
verginin istifasından sonra mükellefinin hali 
malîlerine vaki olan tebeddülden dolayı mükel
lefine bir şey iadesi icabetmiyeceği ekseriyetle 
karargir olmuştur. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Kayseri 
Hasan Verginin bir taksite 

hasrı mükellefinin 
tadil hakkını takyi-
detmez kanaatinde

yim 
Ahmed Hilmi 

Kâtip Âza 
Konya Trabzon 

Tevfik Fikret Sırrı 
Âza 

Elâziz 
Mustafa 

REOEB B. (Kütahya) — Efendim bu mesele 
mühimdir. Mühim olan bu meselede ekseriyetin 
fikri olduğu gibi ekalliyetin fikri de kıymetlidir. 
Mazbataya muhalif olanlardan mevcut arkadaş
lar varsa lütfen meseleyi tenvir buyursunlar. 

REİS — Efendim. Söz istiyen var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Muha

lif olanlardan Mecliste kimse yok. 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 

müsaade buyurursanız evvelâ ekseriyetin noktai 
nazarına bendeniz muhalif kaldım. Arz edeyim. 
Teklif şudur: Temettü Vergisi 1338 senesine 
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kadar iki taksitte istifa ediliyormuş. Mart'ta 
' birinci Eylül'de ikinci taksiti, Martla Eylül 
arasında mükellefinin ahvali maliyesinde bir 
tebeddül hâsıl olursa kanun mucibince Eylülden 
evvel müracaat edecek, memurini maliye müra
caatı tetkik edecek, mümkün olursa ikinci altı 
aylığı tenzil edecek. Malûmuâliniz olduğu üze
re selefiniz olan Meclis 1338 senesinde Tacili 
Cibayet Kanununu neşretti. Ve bu kanun mu
cibince Temettü Vergisinin Martta cibayet edil
mesini kabul etti. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bir defaya mah
sus. 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Evet bir 
defaya bir seneye mahsus olmak üzere.... Bu 
kanun mucibince defaten istihsal olunan vergi
den dolayı mükellefin müracaat ederse senenin 
ortasında, Nisanda, Mayısta, Haziranda evvel
ki kanun mucibince bir defaya mahsus değildi, 
iki taksite mahsustu. Şimdi bir defada alındı
ğından dolayı sene ortasında mükellefinin ahvali 
maliyesinde bir nakısa hâsıl olursa Cibayet Ka
nunu mucibince tadil hakkı var mıdır ? Yok mu
dur? Mesele budur. Maliye Vekâletinden en
cümene davet olunan Varidat Müdürü Umumisi 
noktai nazarını encümene arz etti. Demek isti
yor ki bir taksitte alındığı zaman, Marttan Ey
lüle kadar ahvali malîsinde bir tebeddül olursa, 
bu tebeddülün Mart taksitine tesiri yoktur. 
Tacili Cibayet Kanunu burada bunun alınmasını 
emrediyor. Şimdi burada senei kâmil bir sene
dir. Evvelkinde müddeti kâmil altı aydır. Altı 
aydaki tebeddülden dolayı tenzil edilmiyor, ikin
ci altı aydaki tebeddülden dolayı tenzilât yapı
lıyor. Binaenaleyh bir sene zarfındaki tebedül-
den dolayı tenzilât icabetmez. Encümenin 
ekseriyeti bu noktai nazarı kabul etti ve bu 
suretle mazbatasını (tanzim etti. 

ımen tahkikat neticesinde temin edebilirlerse 
bundan dolayı tadil hakkı verilebilir. 

RECEB B. (Kütahya) — O halde fikri âli
niz nedir? 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Burada 
noktai nazarıım şudur: Mademki defaten tah
sil edilmiştir, falkalt o siene zarfında ahvali 
maliyede bir tebeddül hâsıl olmuşsa ıbu nokta 
nazarı dıilklkate alınmalıdır ve bundan dolayı 
•tenzilât icalbettiği takdirde tenzil •edilmelidir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bu, tecili 
eibayete karar verilen zamana mı aittir? 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — O sene
ye aittiir. Kanun çıktığı zaıman o sene, bir tak
sitte bir defada 'allıyorduk. Şimdi o sene zar
fında ahvali malinde bir tebeddül hasisi olur
sa vergisi tenzil oluınacak mı, oluramyacaık mı? 
Maliye Vekâleti alınmış bir paradır, iaıde et
mek ımüşkülâtı mudibıolur, verilmesin deımcik 
istiyor. Bendeniz diyorum ki, .evvelki kanun 
iki takaiite ayırmıştı, yani ahvali malisinde 
bir tebeddül vâlkı olursa tenzil hakkını ver
mişti. Tüccar bilmez (ki, böyle bir kanun çıka
cak, ve o buna nazaran kendi muamelâtı ik-
tisadiyesinl bir sene için tanzim etsin. Binaena
leyh tadil haikkı vardır. (Bir tadilname veri
niz sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Efen
dim Tadili Cibayet Kanunu, tahakkuk etmiş 
olan verginin .defaten tahsili içindir. Yciksa 
tahakkuk letımıemiş olan vergi hakkında birşoy 
ydktur. Ahmeıd Beyefendinin mütalâaları ben
denize e varittir. Binaenaleyh kanunun tadili 
muvafıktır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendöm. 
Ekseriyetin reyinde biraz isabet var gibi gö
rüyorum. 1338 senesinde bir defaya, mahsus 
olmak ve pek mühim ve müstacel bir hususu 
temin etmek üzere bu tedaibir ittihaz edilmiş
t i : Yani tekasdt ilıga ve verginin cihayeti ta
dil dkmimuştu. Vergilerden ve sair bu gübli 
husuisıattan birkaç milyon liranın acilen tahsi
line lüzum vardı. Bu, yapıldı ve failde de hâsıl 
lalıdu. Şimdi müJkellef parayı vermiş, yendik
ten ısıonra diyor k i : İkinci taksitte ahvali ti-
cariyamıde bir tebeddül hâsıl oldu, ben -ikinci 
taksitten muaf olacaktım. Verdiğim parayı 
iade edin veyahut gayrikabili tahsil blir hale 
gelmiş, diyor ki, ıben ımıülkelleftim ama ben bu 

Fakat bendeniz mulhaliif kaldım. Noktai na
zarım da şudur. Her ne kadar Tacili Gibayelt 
Kanunu defaten cibayet h'alklkını veriyorsa da 
tadil hakkını selbeJdemıez. Çünkü memleketi
mizin ahvali içtimaiye ve iiiktisadiycsine na
zaran değil 'bir sene zarfında bir ayda, hattâ 
bir haftada ahvali maliyede öyle tebeddüller 
olur ki... Binaenaleyh .bunları nazarı dikkate al-
mamaik -bir nevi adaletsizi:Jk olur. (Doğru ses
leri) bir defada tahsil ederiz, fakat ahvali 
maliyesinde tebeddül arız olursa ve bunu res-
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parayı veremedim, almayın. Bu parayı verme
ye vaktim yoktur. (Müracaat sene içinde ses
leri) Evet, biliyorum, sıene içinde müracaat 
ediyor aimıa, 'Zannederim vezneye dâhil olan 
para için hemen hemen mükellef tarafımdan 
(müracaat vâJkı olmaz. Kanunen tacil olunduğu 
halde, her nasılsa taksiti veremiyen mükellef, 
tebdili sanattan istifade ederek taksiti ver
memek gayesiyle talebetmiş olabilir. Yıo;ksa ver
miş ve hakikaten vezneye dâlhil olmuş bir pa
ranın hazineden istirdadı için idareten 'bir mü
kellefin !kapı kapı dolaşacağını zanne/taııem. 
Bunda ekalliyetin reyini kabul eder ve bina
enaleyh böyle «bir hâdisenin,» tebeddülden mü
tevellit vaziyeti hukukiye ve hnsuisiyenıin is
patı halinde muamele ifa edilir» diyecek olur
sak neticede yine mükellefin elline ibirşey geç-
'miyeûdktir. Dönüp dalaşaeaktır ve binaenaleyh 
faidesiz ıbir çok muamelât arkasından koşacak
tır. Belki birler suretle işi uzatıp giden, para
yı vermıiyen mükellefler istifade edecektir. 
Çünkü paralar tahsil edilmiş, vezneye ithal 
edilmiştir. Binaenaleyh ekseriyetin fikrinde 
isabet vardır. Muamele katî olmalıdır, bunu 
rica ederim. 

ABDULLAH AZMİ B. (Eskişehir) — Efen
dim, ibendeniz hakkı ekalliyette görüyorum, 
hak ekalliyetin reyinıdedir. Geçen sene mec
lisin verdiği karar, sırf calbayet hakkınjdadır. 
Binaenaleyh cihayete münhasır ıoİmalıdır. Ter
ki ticaret edenler, ahvali tieariyesi değişen
ler hakkında ahkâmı kanuniye ne ise yine o 
cari olmalıdır. Çünkü; Geçen sene verilen ka
rar, ısırf cibayete aittir ve cihayete münhasır 
'kalmalıdır. Bundan bilistifade terki ticaret 
edenlerin veyahut ticaretinde teheddül vâki 
olanların müracaatları nazarı dikkalte alınarak 
tietlkik edilmek lâzımdır. Ama bu suubeti mu-
cibölurımuş... Bilcümle hukuk böyledir. Efen
diler. Mahkemelere vâki olan müracaatlarda 
ispatı hak etmek o kadar kolay mıdır? Bina
enaleyh bu, böyledir diyerekten bunu kastet-
ımek doğru değildir. Binaenaleyh bendeniz 
hakkı ekalliyetin reyinde görüyorum. 

ZEKİ B. (Gümüş ane) — Efendim mesele 
pek sarih ve basittir. Bir defa elimizdeki ka-
vanini ımevzua ımueibince bu taksitleri senede 
iki defa da, Mart, Eylül aylarında alıyorduk. 
Sonra Hükümetin paraya lüznmu görüldü, ih
tiyaç üaerine bu paranın defaten ve bir taksit

te tahsiline karar verilmiş, ahalimiz de feda
kârlık ıdtmiş, (mevcudiyetini memleketinıden, 
Hüküınetindeh eısirıgemiemiş, iki taksitte vere
ceği parayı Ibir taksitte vermiş. "AcaJba bundan 
dolayı günaha mı girımişjtir ? Bilâkis memıleke-
te, Devlete -hizmet etmiştir. Bunların hizmet
lerine ımuikabil, aynı sene içinde bir tüccar -
1338 senesi içinde müracaat etmek şartı ile -
müracaat eder ve defaten Temettü vergisi ola
rak vermiş olduğu bin lira paradan iki ay son
ra - bugünkü kamlbiyo Ibuhranı gözönündedir -
efendi, ben iflâs ettim, bugün size iflâs etti
ğimi arz ediyorum. Evrakı müsbıilteım işlte mey
dandadır, siz de bana lütfediniz, verdiğim pa
ranın nısfını iade ediniz derse... Acaba ihtiyacı 
mübrem zamanında bize yardım etmiş olan o 
tüccarın kendisine hakkı mııeşruu olan nısfım 
iade etmiemekliğimiz aeaiba esasatı hukukiye-
ye mugayir olmaz mı? Biz halkımızı düşünür, 
tüecammızı düşünür ve hayatı iktisadiyemizi 
de yükseltmek istersek bu, doğru hirşey de
ğildir, Her halde adaleti, bendeniz de ekalli
yetin reyinde görüyorum. 

T AHİR B. (Giresun) — Efendiler bendeniz 
de adaletin, hakkın ekalliyetin reyimde oilıdu-
ğuna kanaat ediyorum. Geçen .seneıki karar, 
verginin tahsilini hem iki taksite ayırıyor, 
hem de muamelâtı tieariyesıinde tebeddülat 
vâki olduğu takdirde tenzil fırsatını bahşedi
yor. Şimdiki kanunda maliye, bir taksitte alın
masına lüzum gösteriyor, pekâlâ. Fakat Verile
cek ,olan vergi Kazanç Vergisidir, Kazanç Ver
gisi oflduğuna nazaran verdiği parayı demek ki 
kazanacağı paradan verecektir. Bunun bir tak
sitte alınmasına lüzum görülmüş 10, 20, 50, 100 
her ne ise bunu da tüccar vermiş. Sonra ikin
ci veya üçüniü ayda 'muamelâtı tıieariyeısimde 
tebeddülat vâki olursa kazanımıaımış, olduğu 
paradan da vergi mi vermiş ollacak? Böyle 
şey olur mu. Bu, adalet midir? Böytle adaletler 
yeni mi çıkmıştır? Taaccuboilunur. (Handeler) 
Her halde bunun tenzili lâzıımidır. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Noksa-
sanmı isıtiyeeıcfc, fıazsla kalırsa onu da verecek 
imi? 

T AHİR Ef. (Devam'la) — Burada adalet 
yoktur. Fazla kazanırsa hesaba katılamaz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Kazanılan para 
memlekette kalıyor. 
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REİS — Efendim başka söz istiyen kalma
mıştır. Simidi evvelâ mazbatada... 

ALİ SURURİ Ef. (Karahıisarı ŞarM) — 
Reis Bey söz istiyorum. 

REİS •— Buyurunuz. 
ALİ SURURİ Ef. (Karahıisarı Şarık!) — 

Efendim tefsir edilmek istenilen maddei ka
nuniye şudur: 

MADDE 1. — Kavanini mahsusaısına tev
fikan muayyen tokasıtta isttifa edilmekte olan 
Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağnam Resim
leri ve küsuratı munzammaları 1338 sıenıeısli-
nıe mahsus /olmak üzene ısenıei mezkûre Mantın
dan itibaren defaten taihsii olunur. Küsuratı 
ımunzaımma tahsil olundukça doğrudan doğru
ya mahallindeki Ziraat Bankalarına tevdi olu
nur. 

Bu maddeden anlaşılan 1338 senesine mah
sus oilımak ve tahsili cibayeıte mütaalMk bulun-
mıak üzere vâzıı kanun istisnai bür hüküm vaz'-
eıtmiştir. Malûmuâlilenidir ki, ahkâmı istis
naiye, ıkasnen ve taihdiden cereyan eder. Kendi 
dairesinden öteye tevsi, teşmil olunamaız. Ma
dem M madde de yalnız defaten tahsilli zikro-
lunuyor ve birinci maddede «Kavanini ma/hsu-
sasma tevfikan muayyen tekaısitfte ilâh..» diye 
/tasrih /olunuyor. Yine o kanunu aslî teyidolu-
nuyor demektir. Şu halde 1338 senesi birinci 
altı ayı zarfımda vaziyetti ticariye ve maliyesin
de telbeddül olduğuna dair usulen 'mü racan it' 
vâki olanlar; ikinci altı aya aidolan nısfı te-
'meıttüden, Tcımelttü Kanunu mucuj.i'iıee, hac
larında ne muamele yapılması lâzıımgelirse ka
nunen aynı muameleye tâbi oıllmaları ieabeder. 
Fakat iarız etltiğiım gibi 'bitıtabiî 1338 ısenieısâiTİn 
birinci altı ayı zarfında müraeaalt' etmiş olıma-
ları şarttır. Yclksa simidi müracaat ederlerse 
ıbundan istifade edeımıezler. (Tabiî sesıleri) Ve 
hakkı tadil ve 'talebi tadil veya tenzil ancak 
ikinci alıtı aya mahsus olan nıısfı termıetıtüe si
rayet edebilir. Yoksa sene bidayetinde hattâ 
bir gün dahi o sanatı icra etmiş ise birincıi 
•altı aya aidolan ıhisöei temettü için hiçbir su
retle talebi tadil veya tenzil kabul edilmez. 
Şu halde encümenin ekalliyette kaılan reyi, 
ruhu kanuna muvaf ilktir. Ekse ray etin neyinin 
reddiyle ekalliyettin reyinin kabulünü teklif 
ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kanu
nun tarihi kaç? 

ALÎ SURURİ Ef. (Devamla) — 21 Şubat 
sene 1338 efendim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Verilen 
takriri okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Ekalliyet tefsirinin yani TaciM Ciıbayeıt Ka

nununun. tadil hakkını selbötmiyeceği şeklin
de tefsirini teklif ederim. 

Kayseri 
Ahmed B&ilmi 

RECEP B. (Kütahya) — Müsaade buyurur 
musunuz? İlk altı ay içerisinde müracaat edil

miş olmak ve son altı ay zarfımda tetkik edilmek 
şartı ile... 

(O vardır, sesleri) 
TALÂT B. (Ardahan) - Kanunda ımusarrah-

tır. 
(Tasrih edilmiştir, sesleri) 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize vaz'e-
diyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. 

Ekalliyetim fikri kabul edilmiştir efendim. 
9 - 12 Ağustos 1336 tarihli kanun mucibin

ce ikamet yevmiyeleıriınden dalhi yüzde kırk ten
zilât yapılıp yaıpılmıyaoağmın tefsirine dair 
(3/169) numaralı Başvekâlet (tezkeresine dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekâleti Ceİilesıimden mevrut 4 Teş-

rin'isami 1339 tarih ve Muhasebe! Umumiye Mü
düriyeti Umumiyesi teıtkikı (muamelât kalemi 
87/3 numaralı tezkerede ikamet yevmiyelerinden 
yüzde kırık 'tenzili icabedip etmiyeeeği hakkında 
bâzı mahallerden vukübulan istifsarat üzerine 
encümeni ımüdüranca bin üçyüz otuzaltı sene
sinde ittihaz olunan kararda 'mülkiye Harcırah 
Kararnamelsi ve mevaddı müzeyyelesi ahkâmına 
tevfikan verilmekte olan harcıırahlaırdaın yüzde 
kırk tenzilât icrasına dair olan 2 Ağustos 1336 
tarihli Kanunda tenzilâta 'tabi tutulan yevmiye-
ler meyanmda ikamet yevmiyesinin sarih olarak 
z'ikrolunmaması hasabiyle ikamet yevmiyelerin
den dahi tenzilât ierasıınıa lûzuan gösterilecek key
fiyetin bilûmum memurini maliyeye tebliğ edil
miş olduğu ve bu kene teşekkül eden Divanı Mu-

32 — 



I : 61 3 . 12 . 1339 C : 2 

hasebatoa salifülarz 2 Ağustos 1336 tarihli Ka
rnında yüzde ikırik tenzilât icrasına tabi tutulan 
yevmiyelerin harcırah namiyle verilmekte olan 
yevrmvefcr olduğundan seyahatin hitaaniyle ifa
yı vazifeye ımübaseret zamanına ait ve unvanın
dan ımünfehıim olduğu üzere ikamete mahsus olan 
yevmivenin harcırah addi-ylpıt.̂ m^lnt.'n. t̂ 'b1* fntnl-
masına imkânı kanunli olmadığı beyaniyle deva-
irden bu yolda tenzilât icrasiyle tanzim olunan 
barcıraba mütaıallîlk ita emirlerinin vize edilme-
ımelktıe olduğu bildirilmekte ve Hazinece divanın 
mütalâası maksadı kanuna daha muvafık görül
mekle beraber kanunda ıkatî bir sarahate destres 
olunamaması na ımebni keyfiyetin Meclisi Âlice 
b'ttptkiik tefsire rantına lîi'znım o-öatĉ ntlımp'Vî p̂ nr 
İfavı mukt'ezasına müsaadei devletlerimi istirham 
eylerim efendlım. 

6 . 11 . 1336 

Başvekil 
ismet 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
İkamet yevmiyelerinden (2 Ağustos 1336 ta

rihli mülkiye 'harcırah kararnamesine tevfikan 
verilmekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk 
ten'Tiiılâ't icrasına) mütedair kanun mucibince yüz
de kırk ıtenziflât icra edilip edilemiyeceği hakkın-
kında vâki dlan tereddüde bmaen keyfiyetin 
Meclisi Âlice bittetikik tefsire raptı Maliye Ve
kâletinin fearına atfen Başvekâletten mevrut ve 
Kavanıini Maliye Encümenine muhavvel tezkere
de talebedilmekte olduğundan Divanı Muhase
battan encümeniımize davet olunan memur mu
vacehesinde 21 Teşrinisani 1339 tarihli 'içtimaın-
da tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr 2 Ağustos 1336 tarihli kanunda, «Ta
hakkuk eden yol masrafı, yevmiye, aile masrafı 
yekûnundan yüzde kırk tenzil olunur.» denillme-
skıe ve maddemin mutlak ve binaenaleyh kemali
ne masruf olacak kuvvette bulunmasına ve ika
met yevmiyelerinin de bu maddenin dairei şümu
lünden hariç kalacak sekil ve mahivette erön'ilp-
mem esine ve esasen ikamet yevmiyeleri seyahat 
yevmiyelerinin birhuçuk raddesinde hesabedil-
onekte olup yüzde kırka tabi olan seyahat yevmi
yeleri gibi ikamet yevmiyelerinin de asılma teba
an tenzile tabi tutulması musib görülmüş .ancak 
bu tefsirin fiilen ita .edilmiş olanlara şâmil olma
ması teshili hal ve maslahata muvafık bulunmuş 

olduğu kanaatiyle Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

28 . 11 . 1339 
Kavandni Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Trabzon Kayseri 

Abdullah Ahımed Hilmi 
Kâtip Âza 
Konya Karesi 

Tevfifc Fikret Osman Niyazi 
Âza Âza 

Elâziü Bozok 
Mustafa Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim ısöz istiyen olmadığı içlin... 
T AHİR Ef. (Giresun) — İkamet yevmiyele

rinden yüzde kırk tenzili hakkındaki karara dair 
söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. Söz istiyorsanız. 
TAHtR Ef. (Giresun) — Efendiler .malûmu-

âlimizdir ki, ortalıkta gılayı es'ar vardır. Bu har
cırahlarla, memurun öteye beriye gitmek için 
masraflarını temin edemiyorlar. (Doğru, sesleri) 
öteye beriye tahvil edecek, tebdil edecek ve ter
fi edecek memurlaır bu harcırah korkusundan do
layı terfiden mahrum kalıyorlar ve tahvil ve 
tebdilleri kabul edemiyorlar. Bu harcırahlardan 
yevmiyelerden yüzde kırk tenzilât yapılıyor... 
Bu tenzilât, Maliye Bütçesini tevzin için yapıl
mış bir şeydir. Halbuki bunlardan yüzde kırk 
tenzili değil adalet noktai nazarından yüzde kırk 
zammı lâzıımgelir. (Pek doğru, sesleri) Şimdi 
nasıl oluyor 'da yüzde kırk tenzil ediliyor? Rica 
ederim, biraz insafla ımuamelş edelim ve bunu 
insafla halledelim. (Doğru, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim şimdi 
Vehbi Bey izah edeceklerdir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu itiraz 
varit 'değildir, biz kanunu tefsir ediyoruz... Bu 
yüzde kırkı kat'etmek doğru onudur, değil imi
dir? O başka mesele. Kanunen tenzili lâzunTelir-
se bu, onun dairei şümulünde midir, değil mi
dir? Şüphesiz dairei şümulündedir. Çok -güzel izah 
etmiştir. Asıl memur içlin Maliye Vekâletinin bil
hassa nazarı dikkatini celbedeniz. Memurinin 
aileleri için aldıkları harcırahın miktarı kendi 
harcırahının yüzde ellisini tecavüz etmiyor. - Ama 
'onbeş nüfus ailesi var, ne olursa olsun - bunun 
tashih edilmesi lâzıııngelür. Bu da bir temenni-
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dir. Tefsire taallûku yoktur, mazbata doğrudur. 
Kabul edelim. 

REİS — Efendim başka .söz istiyen yoktur. 
Kamnmü Maliye Encümenimin mazbatasını neyi 
âlinize vaz'ediyorum; kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksimi <ie reye arz ediyorum. Kabul 
etımirvenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

10. İstanbul Şûrayı Devletince 16 Marttan 
sonra verilen kararlar hakkımdaki 4/20 numa-
lı Memurini Muhakemat Encümeni Riyasetinin 
tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası vaır-
dır. 

REİS — Okuyacağız. 

1 . 3 . 1339 

Birinci Devreli İntihaıbiye Memurini Muhakemat 
Encümenli teskeresi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelilesine 
Memurîınin lüzum ve meniimuhıakemel erine 

dair mukaddema mıahalleri memurin encümenıle-
rinden ita dlunup Hükümeti Milliıyen'in teşekkü
lümden mukaddem Şûrayı Devlete gönderilen ve 
oraca dahi tetkik ve intacedilen anukarnerat Mec
lisi Âlice kalbul buyurulan ve 16 Mart 1336 ta
rikinden itibaren İstanbul Hükümetimoe iakdedi-
len bilcümle mukavelât ve mufcarreratın keenlem-
yekûn addine mütedair 7 Haziran 1336 tarihli 
Kanun muc'iMmce tetkik olunmak üzere aidoldu-
ğu vekâletler tarafından ^encümeniımize tevdi kı-
İmmıaktıadır. Mârülarz kanunun birinci madde
sinde (İstanbul'un tarihi üş/gali olan 16 Mart 1336 
dan itibaren Büyük Millet Meclisinim tasvibi ha
ricimde İstanbul'ca akdedilmiş veya edilecek bilû-
ımuım muahedat ve mukavelât ve ukudat ve (mu
karreratı resımiye ve yerilmiş imtiyazat ve maa-
din ferağ ve intikalâtı ve ruhsatnameleri ile mü
tarekeden sonra lakdedilmliş. bilcümle muahedatı 
hafiye ve doğrudan doğruya veya bilvıasııta ©ca
nibe verilmliş iımtiyazat ve ımaadim ve ferağ ve 
intikalâtı ile ruhsatnameleri keenlemyekûn) oldu
ğu tasrih «dilmesine ve metni kanundaki mufcar-
reratı resmiye kaydının derecei şümulü v« (mül
ga Şûrayı Devletin Memurin Mulhakamatıma mrü-
taallik mufearreratınm da işbu kayda dâhil olup 
okuyacağı keyfiyeti mucibi tereddüt bulunması
na binaen hususu mezMrutn Heyeti Celilei Umu-

ımiyece tezekkür edilerek tahtı karara alınoması 
lüzumu arz olunur, efendim. 

Encümen Reisi 
Oanik Mebusu 
Ahımed Nıafiz 

Riyaseti Gelileye 
MemurMn lüzum veya menimuhafcemelerine 

dair mukaddema mahalleri -memurin encümenle
rinden ita olunup Hükümeti Milliyenin teşekkü
lünden mukaddem Şûrayı Devlete gönderilen ve 
oraca dahi tetkik ve intafcedilen mukarrerat Mec
lisli Âlice kabul buyurulan ve 16 Mart 1336 ta
lihinden itibaren İstanbul Hükümetince akdedi
len bilcümle mukavelât ve mukarreratın keen
lemyekûn addine mütedair 7 Haziran 1336 ta
rihli kanun mucibince tetkik olunmak üzere 
aidolduğıı vekâletler tarafından encümene tev
di edilmekte olduğundan marularz kanunun 
birinci maddesinde (İstanbul'un tarihi işgali 
^lan 16 Mart 1336 dan itibaren Büyük Millet 
Meclisinin tasvibi haricinde İstanbul'ca, akde-
lilmiş veya edilecek bilûmum muahedat ve mu
kavelât ve ukudat ve mukarreratı resımiye ve 
Terilmiş imtiyazat ve maadin ferağ ve intika
lâtı ve ruhsatnameleri ile mütarekeden sonra 
akdedilmiş bilcümle muahedatı hafiye ve doğ
udan doğruya veya bilvasıta ecanibe verilmiş 
imtiyazat ve maadin ferağ ve intikalâtı ile ruh
satnameleri keenlemyekûn) olduğu tasrih edil
mesine ve metni kanundaki mukarreratı resmi

ye kaydının derecei şümulü ve mülga Şûrayı 
Devletin memurin mıuhakematma mütaallik 
Tiulkarreratmm da işbu kayda dâhil olup ola-
Tiıyacağı mucibi tereddüdolduğundan bahsile 
keyfiyetin Heyeti Umumiyece tefsiri talebini 
havi Memurin Muhakemat Encümeni Riyaseti
nin 1.3.1339 tarihli tezkeresi Heyeti Umumi-
yeden birinci devrei içtimaiyede Dahiliye En
cümenine havale Duyurulmuş ve devren encü
menimize tevdi kılınmış olmakla mezkûr tezke
re mütalâa ve tetkik olundu. 

MemaliM mustahlasada işgal müddetince te
kevvün eden her nevi deavi ve muamelâtı şer'-
iye ve nizamiye ile sâdır olan hükümler hakkın
da yapılacak muameleye dair Meclisi Âlice ka
bul ve neşir ve ilân buyurulan 28 Mart 1339 ve 
10 Şaban 1341 tarihli Kanunun (İstihlâs olunan 
mahaller mahakim ve devairi cezaiye ve Memu
rin Muhafeematma dair olan Kanun mucibince 
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müteşekkil heyetler tarafından işgal müddeti 
zarfında cereyan eden bilcümle muamelât ve 
ımuhakemat ve bu bapta sâdır olan ahkâm ve 
mukarrerat fıkaratı âtiye dairesinde muame
leye tâbidir) diye muharrer olan ikinci madde
sinin (istihlâs tarihinde maznun veya müttehem 
oldukları anlaşılan eşhasa mütaallik evrakın 
muhtevi olduğu ef'al, Büyük Millet Meclisi Hü
kümetince mer'i kavanine nazaran müştekimi 
mücazatı ef'alden olduğu takdirde tahkikat ve 
muhakematı kaldığı noktadan itibaren itmam 
ve müştekimi mücazatı ef'alden bulunmadığı 
takdirde 'muamelâtı mesbuka iptal olunur.) di
ye muharrer olan (1) fıkrası mülga Şûrayı Dev
letin memurin muhakematma mütaallik mukar-
reratm mamulünbih ve muteber olduğunu tas
rih eylemiş olmasına binaen mezkûr tezkerede 
muöibd tereddüdolan ciheti kanunu mezkûrla 
halledilmiş ve keyfiyetin tefsirine lüzum ve ma
hal kalmamış olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

Hazım 
Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
Âza 

Niğde 
Galib 
Âza 

Canik 
Süleyman Necimi 

Âza 
Ankara 
İhsan 

Âza 
Kütahya 
Cevdet 

EEÎS — Efendim Dahiliye Encümeninin 
mazbatasını reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etımiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

8. — Erzurum Mebusu Cazım Efendinin, al
tın kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Haşim 
Efendilerin hakkındaki Adliye Encümeni maz
batasının müzakere edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim matbu olan ruznamemiz-
de tefsire ait bir şey kalmamıştır. Fakat arka

daşlarımızdan bir zat bir takrir veriyor. Bu
gün yine tefsir olarak ruznameye kabul edil
miş bir madde vardır ki, şimdi müzakeresini 
teklif ediyor. Tensip buyurur musunuz efen
dim? (Hay, hay sesleri) Takriri okuyoruz efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Bugün ruznameye alman altın meselesi de 

tefsiri ihtiva ettiğinden müzakeresini teklif ey
lerim. 

Erzurum 
Cazim 

11.— Altın kaçakçılığından mahkûm Eşref 
<e Haşim efendiler hakkındaki (4/36) numaralı 

evraka dair Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tasını dkuyoruz. 

Adliye Encümeni 
39 

Riyaseti Oelileye 
' 1338 senesi Kânunusanisinin on altıncı günü 
merkezi ticaretleri olan İstanbul'a götürmek 
üzere nezdinde bulunan bin dokuz yüz onaltı 
aded Rus ve onsekiz buçuk Osmanlı altınlarını 
İnebolu'da memurini zabıtanın ellerinden ala
rak Hükümeti mahalliye bitteslim o tarihte Kas
tamonu'da hali faaliyette bulunan İstiklâl Mah
kemesine sevk ve mahkemei mezkûreee altın 
kaçakçılığından dolayı gıyaben birer sene müd
detle hapislerine ve altınların müsaderesine da
ir sâdır olan kararı mütaakıp İstiklâl Mahkeme
sinin tatili faaliyet etmesi üzerine Meclisi Âliye 
bilmüracaa işbu karar aleyhine hakkı itirazları 
temin buyurularak 19 Teşrinisani 1339 tarihli 
istidaları mucibince Kastamonu İstinaf Cünha 
Mahkemesince vicahen... 

(Bu tefsir değil sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu affa 
ait bir mazbatadır (tabedilsin sesleri) 

MÜNİR B. (Çorum) — Reis Beyefendi bu 
affa ait bir mazbatadır. TaJb'ı ve tevzi olunsun. 
Ondan sonra müzakere edelim. 

REİS — Efendim encümen namına mı tek
lif ediyorsunuz? 

MÜNİR B. (Çorum) — Azadan biri olmak 
hasebiyle töklif ediyorum. 
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ZEKİ B. (Grümüşane) — Okunmuştur. Bu 
tefsir değil. 

REİS — Efendim mazbatanın tab'ı isteni
yor. Tabı ve tevziinden sonra müzakere edelim. 

Efendim ruznamemizde 27 nci numarada bir 
madde vardır okuyacağız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozolk) — Daha bu
sun verildi. 24 saati geçmedi. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

12. — Kastamonu Vilâyeti Encümeni Vilâyat 
âzasından Taşköprülü Tevfik Efendi hakkındaki 
evraka bir merci tâyin edilmesine dair Memurin 
Muhakemat Tetkik Encümeni Riyaseti tezkeresi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (4/28) 

Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni Riyaseti 
tezkeresi 

261/604 
Aşar iltizamına iştirak ettiğinden dolayı Kas

tamonu Encümeni Vilâyet âzasından Taşköprülü 
Tevfik Efendi hakkında icra kılman tahkikatı ha
vi evrak 15 Mart 1339 tarihli fezlekeye raptedi
lerek derece! iptidaiyede tetkik ve bir karar it
tihazı zımnında encümenimize tevdi kılınmış ise 
de memurin muhakematına mütedair olan kanu
nu muvakkate mezkûr âza hakkında hiçbir kayıt 
ve sarahat olmayıp sakıt bulunmasına binaen tet-
k ika ta girişil enıemiş olan işbu evrakın Heyeti 
Umumiyece merciinin tâyin buyurulması zımnın
da takmıiyle Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi-
lesine takdimine 7 Nisan 1339 tarihinde ittifak
la karar verildi. 

7 . 4 . 1 3 3 9 

Reis vekil i 
Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Âza 
Elâziz Mebusu 

Feyzi 

Âza 
Bayazıt Mebusu 

Şevket 
Âza 

Mardin Mebusu 
Mehmed Mithad 

Âza 
Muş Mebusu 
Osman Kadri 

29 . 9 .1339 
Riyaseti Celileye 

Aşar iltizamına iştirak ettiğinden dolayı Kas
tamonu Vilâyeti Encümeni Vilâyet âzasından 
Taşköprülü Tevfik Efendi hakkında icra kılman 
tahkikatı havi 15 Mart 1339 tarihli fezlekeye rap-
edilerek dereceyi iptidaiyede tetkik ve bir karar 

'ttilmzı zımnında Tetkiki Muhakemat Encümeni-
•e tevdi kılınmış ise de Memurin muhakematına 
ıütodair olan Kanunu muvakkatte mezkûr aza

lar hakkında hiçbir kayıt ve sarahat olmayıp sa
kıt bulunmasına binaen tetkikahna girilememiş 
olan işbu evrakın Heyeti Umumiyece merciinin 
tâyini zımnında encümeni müşarünileyhanm 
8 . 4 . 1339 tarih ve 261/604 numaralı mazbatası 
Heyeti Umumiyeden devren encümenimize tevdi 
kılınmakla teferruatı mütalâa ve tetkik olundu. 

Encümeni Vilâyet Âzası, Meclisi İdarei Vilâ
yet Âzası gibi olup buna kıyasen meclisi idarei vi
lâyet azasının tâbi olduğu merasimi kanuniyeye 
tâbi olması tabiî görülmüştür. 

Nitekim Memurini Muhakemat Kararnamesi
nin dördüncü maddesinde (Bir vilâyetin bâiradei 
seniye mansup ve memurini merkeziyesiyle meclis 
idaresi âzası hakkında evrakı tahkikiye dahi Şû
rayı Mülkiye Dairesine tevdi edileceği) muharrer 
olmakla işbu evrakın muktezayı kanuniyesi ifa 
edilmek üzere Tetkiki Muhakemat Encümenine 
tevdii muvafık olacağı tezekkür kılınmakla Heye
ti Umumiyeye takdim kılınır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Karesi 
Hazım Vehbi 
Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Şuuri İsmail Kemal 
Âza Âza 

Ankara Kütahya 
İhsan Cevdet 
Âza Âza 

Karahisarı Sahip Niğde 
İzzet Ulvi Galib 

Âza 
Canik 

Süleyman Necmi 

REİS — Efendim söz istiyen olmadığı için 
Dahiliye Encümeninin mazbatasını reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksiyi reye vaz'ediyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

13. — Cezayı nakdilerin beş misline iblâğına 
dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanunun kontrato ce
zayı nakdilerine şümulü olup olmadığının tefsi
rine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/122) 
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ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA FERİDUN ' 
FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, bizini Adliye 
Encümeninin cezayı nakdilerin beş misline iblâ
ğına dair kanunun tefsiri hakkındaki' tezkereye 
mütaalKk bir tefsiri vardır. întaeedilmiştİT. O da 
çıkmış olsun. 

REİS — Efendim Adliye Encümeni kaleme 
alman bir maddenin tefsirini teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ruzna-
meye alınmadı (O da çıksın,' sesleri) 

REİS — O halde efendim, ruznameye alınıp 
şimdi çıkmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye arz ediyorum. Kabul etmiyen»-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim Adliye Eneümeni mazbatasını oku
yoruz : 

T. B. M. M. Riyaseti Celilerine 
Cezayı nakdilerin beş misline iblâğına dair 

olan 17 Nisan 1338 tarihli Kanunun birinci 
maddesinde «Resmi Damga ve İnhisarı duhan 
ve tekâlifi emiriyenin takasiti muayyenesilnde 
âdemiıtesviyesi'nden dolayı istifa olunacak mü-
cazatı nakdiye hakkındaki kavanin ile Büyük 
Millet Meclisi tarafımdan vaz'olûnan kavanin 
müstösna olmak üzere kavanin ve nizamatı sai-
rede muharrer bilûmum cezayı nakdilerin beş 
misline iblâğ edildiği» muharrer bulunmuş ise 
de kanunu mezkûrun tanzimine hâkim olan fi
kir ve mülâhaza ef'ali memnua mukabilinde 
mevzuu mücazatı nakdiyenin tezyidinden ibaret 
olmasına nazaran marülarz maddei kanuniyede-
ki müstesaniyat da sarahaten dâhil olmakla 
1 Şubat 1339 tarihli Kanuna tevfikan tahsil kı
lınmakta olan kontrato cezayı nakdilerine işbu 
zammın şümulü olamamak icabödeceği teemmül 
kılınmış ve keyfiyeti hâl tefsire muhtaç mesaim
den görülmüş olmakla iktizasının ifa ve emir ve 
inba buyurulması arz ve istirham olunur efen
dim. 2 EyMl 1339 

Adliye Vekili1 

Seyid 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekâletinden bilyürut encümenimize 

havale ve tevdi olunan 2 Eylül 1339 tarih ve 
2298/242 numaralı tezkerede, cezayı nakdilerin 
beş misline iblâğına dair olan 17 Nisan 1338 ta
rihli Kanunun birinci maddesinde «Resmî Dam
ga ve İnhisar duhan ve tekâlifi emiriyenin taka-

siti muayyenesinde ademitesviye'sîhden dolayı is
tifa olunacak mücazatı nakdiye hakkındaki ka-
vaniin ile Büyük Millet Mecl&i tarafından vaz'
olûnan kavanin 'müstesna olmak üzere kavanin 
ve nizamatı sairede muharrer bilûmum cezayı 
nakdilerin beş misline iblâğ edildiği» muharrer 
bulunmuş ise de kanunu mezkûrun tanzimine 
hâkim olan fikir ve mülâhaza ef'ali memnua mu
kabilinde mevzu mücazatı nakdiyenin tezyidin
den ibaret olmasına nazaran, marülarz maddei 
kanuniyedeki müstesniyatta sarahaten dâhil 
olmıyan 1 Şubat 1329 tarihli Kanuna tevfikan 
tahsil kılınmakta olan kontrato cezayı nakdileri
ne işbu zammın şümulü olamamak icabedeceği 
teemmül kılınmış ve keyfiyet hâili tefsiriye 
muhtaç mesailden görülmüş olmakla iktizasının 
ifa ve inbası bildirilmiş olmasından nâşi keyfiyet 
ledettetkik kanunu mahsusuna tevfikan tahsil 
kılınmakta olan kontrato cezayı nakdisi mezkûr 
birinci maddede istisna kılman mücazatı nak-
diyeler mahiyetinde bulunmasına ve bahusus 
17 Nisan 1338 tarihli Kanunun ikinci maddesin
de «birinci madde mucibince tezyidedilmiş olan 
cezayı nakdiler fiilen nevi kanuniyesine ve kab-
liyeti istinaf iye ve temyiziye ile mahakim ve 
devairin vazife ve salâhiyeti gibi ahkâmı esasiyei 
kanuniyeye haizi tesir değildir» denilmekte olup 
bundan ise beş misline iblâğ edilen cezayı nak
dilerin ceraimi kanuniyeye karşı mevzu mücazatı 
nakdiyeden ibaret olduğu sarahaten müstefat 
olmasına mebni salifülbeyan kanunun konturat-
la cezayı nakdilerine haizi şümul olamıyacağı 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 
Âza 

Çorum 
Mehmed Münir 

Âza 
Âza 
Âza 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Âza 

. Âza 
Âza 

Âza 
Âza 
Âza 
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REİS — Efendim söz istiyen yoktur. O lıalde ' 
Adliye Encümeninin mazbatasını.. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Efendim, 
bu, nispî bir vergidir. İsticar ve icara müteallik
tir. Bu, gayet muhik ve nispi bir vergidir. îcar 
ve isticarlar artmıştır. Tabiî kontrat cezayı 
nakdileri de artacaktır. Belediyelere aidolan 
bu, varidattır. Düyunu Umumiyenin, rejinin, 
şunun ve bunun vergilerini artırıyor. Belediye
lerin vergilerini tenzil ediyoruz, bu, nasıl olur? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim. 
Encümen namına cevap vereyim. Malûmualiniz 
demin Vehbi Beyin bana cevaben söylediği üzere 
bu bir tefsirdir. Kanunen yapılacak şey ne ise 
odur. Kanunun hükmü neyi tazammun ettiri
yorsa verilecek hüküm de odur. Biz mevaddı 
kanuniyeyi nazarı itibara almak mecburiyetin
deyiz. Heyeti Celileniz tarafından kabul edil
miş olan cezayı nakdilerin beş misline iblağına 
dair kanunun ikinci maddesinde «birinci mad
de mucibince tezyidedilmiş olan cezayı nakdiler 
fiilen nev'i kanuniyesine ve kabiliyeti istinafiye 
ve temyiziye ile mahakim ve devairin vazife ve 
salâhiyeti gibi ahkâmı esasiyeyi kanuniye haizi 
tesir değildir» denildiğine nazaran bu babtaki 
mücazat ancak cürüm mahiyetinde, cürüm muka-, 
bilinde olan cezalara karşı olduğundan encümen 
buna karşı olarak ve zaten sarahati kanuniyeyi 
nazarı dikkate alarak o suretle itihazı karar etmiş 
ve Heyeti Celileye arz etmiştir. Kanunen bu böy
ledir. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Tefsirler 
kadar tahsil olunanlar ne olacak ? 

Feridun FİKRİ B. (Devamla) — Onu bu 
meseleyle halledemeyiz. Biz kanunun vaziyetini 
nazarı itibara alarak bir hüküm vereceğiz. Maz
batayı biz tefsir ediyoruz. Eğer mugayiri kanun 
olarak alınmış ise iade olunmak lâzımdır. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Mnteşe) — Tefsirler 
emri vakıalara müessir değildir. O halde öyle 
deyiniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O, ayrı 
bir meseledir. 

REİS — Efendim başka söz istiyen olmadığı 
için Adliye Encümeninin bu mazbatasını reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Efendim, 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

Efendim. Seyrisefain bütçesi hakkında rey 
vermiyenler var mıdır? (Hayır sesleri) O halde 
efendim, istihsali âra muamelesi hitam buldu. 
kâtip beyler tasnif etsinler, beş dakikada biter. 

Efendim müsaade buyurursanız Heyeti Muh-
teremenize bir şeyi arz edeceğim. Görülüyorki 
Cumartesi günü ittihaz edilen karar, ruzname-
mizin mühim bir yekûnunu süratle tayyetti. 
Halbuki ruznamede birçok maddelere ait tadiller 
vardır. Eğer tensip buyurursanız böyle bir. iki 
maddeye taallûk eden mevaddm heyeti umumi-
yesini nizamnamemize taallûk edenlerle birlikte 
bir günde müzakere edelim. (Çok muvafık ses
leri) 

Teşekkür ederim efendim, muvafık bulursa
nız bunlar için de Perşembe gününü tahsis ede
lim (Muvafık sesleri) Teşekkür ederim efendim. 

Efendim seyrisefain idaresinin 1339 senesi 
bütçesinin sekizinci merakibi bahriye faslına 
600 000 lira tahsisatı munzamma vaz'ma dair 
olan Kanunun neticei arasını arz edeceğim. Reye 
iştirak eden zevatın adedi 145 tir. Binaenaleyh 
muamele tamamdır. Kabul eden 144, bir ret 
vardır. Kanun (144) reyle kabul edilmiştir. 

Efendim Çarşamba günü saat bir buçukta iç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 4,55 
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Cumhuriyet Riyaseti Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

Reye iştirak edenler : 157 
Kabul edenler : 151 
Reddedenler : 5 
Müstenkifler : 1 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi B. 
Ardahan : Halit Pş., Talât B., 
Adana : Zamir B., Kemal B. 
Aksaray : Mustafa Vehbi B. 
Amasya : Esad B. 
Antalya : Hasan B., Rasih Ef., Murad B. 
Ankara : İhsan B., Hilmi B., Şaikir B. 
Aydın : Dr. Mazhar B., Zekâıi B. 
Ordu : Hamdi B. 
Erzincan : Sabit B. 
Erzurum : Halet B., Cazim Ef., Rüştü Pş., 

Münir Hüsrev B. 
Ertuğrul : Dr. Fikret B., Rasim B. 
Ergani : İhsan B., İhsan Hamid B., Kâzım 

Vehbi B. 
İzmir : Rahmi B., Seyit B., Şükrü B., Mah-

mud Celâl B., Mustafa Necati B. 
İsparta : Hafız İbrahim Ef., Hüseyin Hüsnü 

Ef., Mükerrem B. 
İstanbul : Hüseyin Rauf B., Hamdullah J>ub-

hi B., Hamdi B., Dr. Refik B., Süleyman Sırrı 
B., Yusuf Akçura B. 

Eskişehir : Arif B., Abdullah Azmi Ef. 
Elâziz : Hüseyin B., Mustafa B., Naci B. 
İçel : Hafız Emin Ef., Dr. Tevfik B. 
İzmit : İbrahim B., İbrahim Süreyya B., Saf

fet B., Mustafa B., 
Bayazıd : Süleyman Sudi B., Şefik B. 
Bitlis : Resul B. 
Bursa : Refet B., Mustafa Fehmi Ef. 
Bozok : Hamdi B., Süleyman Sırrı B. 
Bolu : Cevad Abbas B., Dr. Emin Oemal B., 

Şükrü B., Mehmed Vasfi Ef. 
Biga : Şükrü B. 
Tokad : Mustafa Vasfi B. 
Canik : Süleyman Necini B. 
Cebelibereket : İhsan B. 
Çorum : İsmail Kemal B., Dr. Mustafa B., 

İsmet B., Ferdd B., Münir B. 
Hakkâri : Asıf B., Nazmi B. 
Dersim : Feridun Fikri B. 
Denizli : Dr. Kâzıım B. 

Diyanbekir : Zülfi B., Şeref B., Mehmed B. 
Zonguldak : Halil B. 
Siird : HaJlil H u M Ef., Mahmud B. 
Sivas : Rahmi B., Ziya B. 
Siverek : Cudi Pş., Kadri B., Mahmud B. 
Saruhan : Reşad B., Mehmed Sabri B. 
Trabzon : Hasan B., Ahmed Muhtar B., Sü

leyman Sırrı Ef., Rahmi B., Nebizade Hamdi B., 
Abdullah B. 

Gaziantiöb : Hafız Şahin Ef. 
Kars : Ağaoğlu Ahmed B. 
Karesi : Ahmed Süreyya B., Osman Niyazi 

B., Kâzım Pş., Vehbi B. 

Karahisarışarki : İsmail B., Ali Süruri Ef., 
Mehmed Emin B. 

Karahisarısahib : Ruşen Eşref B., Sadık B., 
Ali B., Kâmil Ef., Musa Kâzıım B. 

Kastamonu : Ahmed Mahir Ef., Hasan Feh
mi Ef., Halid B., Ali Rıza B., Mehmed Fuad B., 
Velet Çelebi Ef. 

Kozan : Ali Saüb B. 
Konya : Tevfik Fikret B., Refik B., Kâzım 

Hüsnü B., Musa Kâzıım Ef., Naim Hazim Ef. 
Kırşehir : Ali Rıza B. 
Kayseri : Ahmed Hilmi B., Dr. Halid B. 
Gelibolu : Celâl Nuri B. 
Gümüşane : Hasan Fehmi B., Zeki B., 
Kângırı : Rifat B., Ziya B., Talât B. 
Kütahya : Ahmed Ferid B., Receb B. 
Giresun : Tahir Ef. 

Mardin : Abdürrezzak B., Abdülgani B., Ne-
cib B. 

Maraş : Hacı M'öhmed Ef., Abdülkadir B., 
Mithad B. 

Malatya : Hacı Bedir Ağa, Dr. Hilmi B., Re
şit Ağa, İsmet Pş. 

Menteşe : Şükrü Kaya B., Yunus Nadi B. 
Muş : Hacı İlyas Sami Ef., Rıza B., Osman 

Kadri B. 
Niğde : Halid B., Ata B. 
Van : İbrahim B., Münib B. 

— 39 — 
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(Reddedenler) 

Canik : Cavid Pş., 
Trabzon : Şefik B. 
Zonguldak : Tunalı Hilmi B 

(Müstenkifler) 

Erzurum : Ziya Ef. 

Karesi : Ali Şuuri B. 
Saruhan : Ethem B. 

— 40 — 
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Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi Bütçesinin sekizinci Merakibi Bahriye faslına 600 000 lira tah
sisatı munzamma faslına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

Beye iştirak edenler 
Kabul edenler _ 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul e 

145 
144 

1 
0 

denler) 

Artvin : Hilmi B. 
Ardahan : Halid Pş., Talâd B. 
Adana : Zamir B., Kemal B. 
Aksaray : Mustafa Vehbi B. 
Amasya : Esad B. 
Antalya : Hasan B., Rasih Ef., Murad B. 
Ankara : İhsan B. 
Aydın : Dr. Mazhar B., Zekâi B. 
Ordu : Hamdi B. 
Erzincan : Sabit B. 
Erzurum : Halet B., Gazim Ef., Ziya Ef,, Mü

nir Hüsrev B. 
Ertuğrul : Dr. Fikret B. 
Ergani : İhsan B., Kâzım B. 
İzmir : Rahmi B., Şükrü B., Mahmud Celâl 

B., Mustafa Necati B. 
İsparta : Hafız İbrahim Ef., Hüseyin Hüsnü 

Ef., Mükerrem B. 

İstanbul : Hüseyin Rauf B., Hamdi B., Dr. 
Refik B., Süleyman Sırrı B. 

Eskişehir : Arif B., Abdullah Azmi Ef. 
Elâziz : Hüseyin B., Naci B. 
İçel : Hafız Emin Ef., Dr. Tevfik B. . 
İzmit : İbrahim B., Saffet B., Mustafa B. 
Bayazıd : Süleyman Sudi B., Şefik B. 
Bitlis : Resul B. 
Bursa : Refet B., Mustafa Fehmi Ef. 
Boz ok : Ahmed Hamdi B., Süleyman Sırrı B. 

Bolu : Dr. Emin Cemal B., Şükrü B., Meh-
med Fuad B. • . 

Biga : Şükrü. B. 
Tokad : Hacı Kâmil Ef., Mustafa Vasfı B. 
Canik : Cavit Pş., Süleyman Necmi B. 
Cebelibereket : İhsan B. 
Çatalca : Şakir B. 
Çorum : İsmail Kemal B., Dr. Mustafa B. 
Hakkâri : Nazmi B. 
Dersim : Feridun Fikri B. 
Denizli : Dr. Kâzım B. 

Diyarbefkir : Şeref B., Zülfi B., Mehmed B. 
Zonguldak : Halil B., Tunalı Hilmi B. 
Siird : Mahmud B., Halil Hulki B. 
Sivas : Rahmi B., Ziya. B. 

Siverek : Cudi Pş., Kadri Ahmed B., Mah
mud B. 

Saruhan : Hacı Etem B., Reşat B., Vasıf 
B., İbrahim Süreyya B. 

Trabzon : Muhtar B., Hasan B., Şefik B., 
Süleyman Sırrı Ef., Rahmi B., Nebizade Hamdi 
B., Abdullah B. 

Gaziamteb : Ahmed Remzi B., Hafız Şahin 
Ef. 

Kars : Ahmed B. 
Karesi : Ahmed Süreyya B., Osman Niyazi' 

B., Ali Şuuri B., Kâzum Pş., Mehmed B., Meh
med Vehbi B. 

Karahisarışarki : İsmail B., Ali Sururi Ef., 
Mehmed Emin B. „ 

Karahisarısahib : Ruşen Eşref B., Sadık B,. 
Ali B;, Kâmil Ef., Musa Kâzım B. 

Kastamonu : Ahmed Mahir Ef., Hasan Feh
mi Ef., Halid B., Ali Rıza B., Mehmed B., Velet 
Çelebi Ef. 

Kozan : Ali Saib B. 

Konya : Tevfiik Fikret B., Refik B., Kâzım 
Hüsnü B., Musa Kâzım B., Na'im Hâzim Ef. 

Kırşehir : Ali Rıza B. 
Kayseri : Dr. Halid B., Ahmed Hilmi. 
Gelibolu : Celâl Nuri B. 
Gümüşane : Hasan Fehmi B. 
Kângırı : Rifat B., Ziya B., Talât B. 
Kütahya : Ahmed Ferid B., Receb B. 
Giresun : Tahir Ef. 

Mardin : Abdürrezzak B., Abdülgani B., 
Necib B.. 

Mâraş : Hacı Mehmed Ef., Mithad B., Ab-
dülkadir B. 
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Malatya : Dr. Hilmi B., İsmet P§. I ri B. 
Menteşe : Şülkrü Kaya B. Niğde : Ata B., Halid B. 
Muş : İlyas Sami B., Rıza B., Osman Kad- | Van : İbrahim B., Müni'b B, 

(Reddedenler) 

Q-ümıü§ane : Zeki B. 
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