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Münderecat 

1. —> Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

Sayfa 
469:470 

Teklifler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin, Tekaüt ve îstîfa Kanununun bâzı 
mevaddmı muaddil Kanunun dördüncü 
maddesinin ilgası hakkında teklifi kanunîsi 
(2/276) 

2. — Erzurum Mebusu Ziyaeddin ve Ca
zım efendilerin, Karasu mecrasının tathiri 
için Nafıa Vekâleti 1340 bütçesine yirmibin 
lira vaz'ı hakkında teklifi kanunîsi (2/275) 

Mazbatalar 
1. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firarı 

ve bakaya Kanununun birinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut 3/209 
numaralı tezkere ve Adliye Encümeni maz
batası 

2. — Katil maddesinden mahkûm Har-
putlu Asım Efendizade Enis (3/206) ile İs
tanbullu Subhi Beyin (3/201) ve dolandırı
cılık maddesinden mahkûm Cemalzade Hü
seyin Ağa mahdumu Ali'nin (3/202) iadei 

471 

471 

471 

471 

471 

471 

Sayfa 
hukuku memnualarma dair Başvekâletten 
mevrut üç kıta tezkereye Adliye Encümeni 
mazbatası 471:472 

3. — Şekavet maddesinden mahkûm Bi
galı Hasan bini Hüseyin (3/203) ile sir
kati cebriye maddesinden mahkûm Küçük 
Ali oğlu Mehmed'in (3/204) ve yine katil 
maddesinden mahkûm Kemerburgazlı Ayşe 
binti Ali (3/205) ile kasden ikaı harik mad
desinden mahkûm Erzincanlı Bekir bini Os
man'ın (3/207) maluliyetlerine binaen ba-
kıyei müdeti cezaiyelerinin affı hakmda 
Başvekâletten mevrut dört kıta tezkereye 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

4. — Aydın Mebusu İzzeddin Paşanın, 
Şekâveti tahakkuk edenlerin aile ve taallû-
katmın ahar mahallere nakil, hanelerinin 
ihrak ve emvali gayrimenkvüelerinin zaptı 
ve yataklık edenlerin tecziyesi hakkında ka
nun teklifi (2/134) ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

5. — Koçgiri hâdisesinde usatm taarru
zuna uğrıyarak duçarı sefalet olanlara ve-

472 

472 
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Sayfa 
rilecek tohumluk ve yemeklik hakkındaki 
tahsisatın 1339 senesinde de sarfına mesağı 
kanunî olup olmadığının tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut 3/192 numaralı tezkere. 
ve bu bapta Kavanîni Maliye Encümenince 
tanzim edilen mevaddı kanuniye ve mazbata 
ile, Koçgiri ahalisine Tohumluk Kanunu 
mucibince tevziat yapılması mümkün oldu
ğundan ayrıca kanun tanzimine mahal ol
madığına dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 472:473 

Tezkereler 473 

1. — Belediye İstimlâk Kanunu muvak
katinin ikinci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/210) 473 

2. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 12 nci maddesini muaddil 16 Mayıs 
1337 tarihli Kanunun birinci maddesi
nin tefsirine dair olup Kavanîni Maliye 
Encümeninde bulunan tezkerenin iadesi 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 473 

3. — Aşar Vergisinin yüzde ona tenzi
line ve meyankökünden alınmakta ol'an 
öşürün aynı nisbete ircaına dair olup 
Kavanîn ve Muvazenei Maliye encümen
lerinde bulunan lâyihanın iadesine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere 474:475 

Takrirler 475 

1. — Eize Mebusu Ekrem Bey ve rüfe-
kasmın, yeniden tabedilecek posta puk 
larında Fransızca yazı ve rakam bulunma
masına dair takriri (4/146) 475 

2. —Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 
Beyin, matbuat ve neşriyatı matbuat hak
kında müzakere açılarak bir karar ve
rilmesine dair takriri. 475 :476 

3. — Sualler, cevaplar 470 
1. — Şarki Karahisar Mebusu İsmail 

Beyin, Kavala'dan Sakarya vapuru ile 
nakledilen muhacirlerden Samsun'a kadar 
bilet ücreti arındığı halde İstanbul'a çı-
karılmal'arı esbabına dair Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletinden şifahi sual takriri 
(6/129) 470 

2. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Aydın, Menteşe sahillerine taarruzda bu-

Sayfa 
lunan Yunan korsanlarına karşı ne gibi 
tedabir ittihaz edildiğine dair Dahiliye 
Vekâletinden şifahi sual takriri (6/128; 470:471 

3. —Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Fransızlarca İskenderun ve Antak
ya havalisinde idarei mahsusa ile beraber 
affı umumi il'ânmın doğru olup olma
dığına dair sualine Hariciye Vekili İsmet 
Paşanın ikinci tahrirî cevabı (6/115) 515 

4. — Müzakere edilen mevad 476 

1. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun 38 nci maddesinin tadiline dair 
(1/160) numaralı lâyihai kanuniye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 476:485 

2. — Harcırah Kararnamesinin 22 nci 
maddesinin tefsirine dair Dahiliye Vekâle
tinden mevrut (3/60) numaralı tezkere ve 
Kavanîni Maliye ve Muvazenei Maliye en-
cümenlejri .mazbataları. 485:487 

3. — Matbaa- alât ve edavatı ile kitap 
ve gazete kâğıtlarının Gümrük Resminden 
istisnasına dair 9 Kânunuevvel1 1336 ta
rihli Kanunun ikinci maddesinin tefsirine 
dair İcra Vekilleri Eiyasetinden mevrut 
(3/157) numaralı tezkere ve Kavanîni 
Maliye Encümeni mazbatası. 487:488 

4. — Ereğli havzai fahmiyesinde ça
lışan amelenin hukukuna mütaal'lik Kanu
nun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Riya
setinden mevrut (3/93) numaralı tezke
re ve tefsire mahal olmadığına dair Adliye 
ve İktisat encümenleri mazbataları. 488:491 

5. — İdare Memuru Hakkâri Mebusu 
Âsaf ve Sivas Mebusu Râsim beylerin, mü-
ceddeden inşa edilecek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 
1339 senei maliyesi bütçesinin 91 nci faslı
na üçüncü madde olarak yüz ondört bin 
lira vaz'ına dair (2/178) numaralı teklifi 
kanunîsi vüruduna dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 491:497,516:517 

6. — İstanbul'da av tezkereleri rüsu
munun dörtyüz kuruşa ve yerli harir to
humu kutuları üzerine vaz'edil'mekte olan 
bandroll'ardan istîfa olunan Resmin on 
misline iblâğına dair (1/294) numaralı 
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Sayfa 
kanun lâyihaları ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 497:503 

7. — Rüsumu İstihlâkiye Kanununun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair ve geçen 
seneden müdevver (4/67) numaralı İstida 
Encümeni tezkeresi ve Kavanîni Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları, 503 :505 

8. — İzmir ve havalisinin, işgal müd
deti zarfında kavanîni mevzuai Devlet 
dairesinde ifa kılınmış olan emvali gayri-
menkulenin temellük ve tasarrufuna mü
tedair muamelâtın muteber addi hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut (1/78) nu
maralı l'âyihai kanuniye ve ayrıca bir ka
nun vaz'ma mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 505 

9. — Gümrük Kanununun 14 ncü mad
desinin tadiline dair (1/155) numaralı lâ-

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde inıikadede-

rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
ve evrakı varide aidoldükları encümenlere ha
vale olundu. 

Ecnebi maden könıürlerinin men'i ithaline 
dair İzmir Mebusu Rahmi Beyin teklifi kanunî
si hakkındaki İktisat Encümeni mazbatası ve 
Ağnam Resminin sureti tahsiline dair Bozofe Me
busu Süleyman 'Sırrı Beyin teklifi kanunîsi hak
kındaki Kavanîni Maliye encümenleri mazbata-

Sayfa 
yihai kanuniye ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 505:508 

10. — 11 Receb 1327 tarihli Matbuat 
Kanununun 26 ncı maddesinin tadiline 
dair (1/387) numaralı lâyihai kanuniye ve 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları. 508 

11. — Muvazenei Maliye Encümeninin 
5 Kânunuevvel! 1329 tarihli Zabıtai Sıh-
hiyei Hayvaniye Kanunu muvakkatinin 2 
nci maddesini muaddil teklifi kanuni maz
batası (2/252) 508:511 

12. — Çorum Mebusu İsmail Kemal 
Beyin, Askerlere askerlikte alât ve eda-
vatı cedidei ziraiyenin amelî olarak öğre
tilmesi hakkında (2/198) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası.' 511:514 

l an ruznameye alındı. 
Ağnam tadadına, eldeki kanun mucibince, 

Şubat iptidasında mübaşeret icalbettiğinden bahsile 
bu 'bapta idari bir karar iıtası lüzumu Maliye Ve
kili tarafından dermeyan edilmekle keyfiyet 
müzakere olundu ve Karesi Mebusu Vehbi Be
yin takriri veçhile tadadın, kanun çıkıncıaya 
kadar, tehiri hususu karargir oldu. 

Bozok Mebusu Hamdi Beyin, ahkâm ve mu
kaddesatı Islâmiye aleyhinde makalât neşreden 
gazeteler hakkında Matbuat Kanunu ahkâmı-

BÎRÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,15 

REÎS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıb B. (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler! Zaptı sahık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 469 — 



İ : 93 31 . 1 . 1340 C : 1 

nm tatbikine mütedair takriri kıraat ve bu hu
susta müzakere küşadı 'kabul edildi. Cereyan 
eden müzakere neticesinde takririn Başvekâle
te havalesiyle ruznaımeye geçilmesi hakkında 
Ordu Mebusu Hamdi Bey tarafından verilen 
takrir kabul olundu. İstanbul İstiklâl Mahke
mesi Riyasetinin bir aylık mesaisini mübeyyin 
alarak takdim ettiği 'cetvel hakkındaki tezkere-
si kıraat edildi ve cetvelin tab'ı takarrür etti. 
Mütaakıben teneffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat ve İstanbul İs

tiklâl Mahkemesinin hitama ermek üzere bulu
nan sui kasıt dâvasından sonra devamı faaliyeti 
müstelzim mesele kakmadığı ve binaenaleyh mah
kemenin tatili faaliyet etmesine müsaade buyu-
rulması hakkındaki te'lgrafnamesi ıte'bliğ olun
du. Başvekil İsmet Paşanın mezkûr 'mahkeme
nin eldelki dâvanın hitamından sonra devamı 
faaliyetine Hükümetçe de lüzum görülmediğine 

1. — Kavalımdan Sakarya vapuru ile nakledi
len muhacirlerden Samsun'a kadar bilet ücreti 
alındığı halde İstanbul'a çıkarılmaları esbabına 
dair Şarki Karahisar Mebusu İsmail Beyin şi
fahi sual takriri Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
letine (6/129) 

2. — Aydın ve Menteşe sahillerine taarruz
da bulunan Yunan korsanlarına karşı ne gibi 
tedabir ittihaz edildiğine dair Menteşe Mebusu 
Esad Efendinin şifahi sual takriri (6/128) Da
hiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı saıbık hulâsası hakkında bir 
itiraz var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sa
ıbık hulâsası aynen ikabul edilmiştir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — 'Söz istiyo
rum efendim. 

REİS — Ne 'hakkında?. 
Dr. FİKRET B. '(Ertuğrul) — Ruzname 

hakkında, Meclis hakkında bir şey söyliyeceğkn. 
Yeni bir şey vardır. Meclis tecavüze uğramış
tır. Onun hakkında söyliyeeeğim. 

REİS — Zaptı sabık geçti efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Hayır efen
dim zaptı sabit hakkında değil. 

dair vukubulan beyanatı üzerine Mahkemenin 
mezkûr dâvanın intacını ımütaakıp tatili faali
yet etmesi hususu Ikalbul ©dildi. Badehu İstan
bul Mebusu Hamdullah 'Su'bhi Beyle yirmi re
fiki tarafından yapılan teklif mucibince Celsei 
Hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü Celse Hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle küşıat ve vaktin 

geçmesine binaen Perşembe ıgünü saat birde iç
tima 'edilmek üzere tatil olundu. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Van 

Hakkı 

Kâtip 
Zonguldak 

Bagib 

I ESAD Ef. (Menteşe) — Hürriyet perver-
siniz, müsaade 'buyurunuz. 

REİS — Ruiznameye dâhil elmıyan mesele
leri Meclis daima (böyle müzakere etmek usu
lünü ittihaz edecekse diyeceğim bir şey yok
tur. 

Dr. FUAD B. (Kırkkiliıse) — Bir mesele 
hakkında söz söyliyebilir. 

REİS — Böyle (bir ÎUSUI 'bilmiyorum. In-
I tizamı müzakere ve Meclisin mesaisi için pek 

faydalı bir şey lolmaz ızannederim. Maahaza re-
I ye vaız'edeceğim. Ertuğrul Mebusu Doktor 

Fikret Bey (bir mesele hakkında söz istiyorlar. 
I Bunu 'muvafık [görenler lütfen el kaldır -
I sın. Söz söylemesi muvafık görülmüştür efen

dim. Buyurunuz! 
Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim 

dün matbuattan bahsolunurken, Meclis ıbaızan 
taarruza, tecavüze uğruyor denilmişti ve Ma
kamı Riyaset de fou hususta vazifedar oldu
ğu için, .bunu tetkik ederiz buyurmuştu. Şim-

I di Makamı Riyasetin nazarı dikkatini cclbedi-
I yorum ve Heyete arz ediyorum. Dün gelen 
I Karagöz gazetesinde bir şey vardır. Baştaraf-

ta ; «Mebus mu, zorba mı» diyor. Bununla bü-
[ tün Meclis alâkadardır. Bunu Divanı Riya-

3. — SUALLER 



İ : 93 31 . 1 . 1340 C : 1 

sete takdim edeceğim. Tabiî neticesini bekle
riz. «ıSiyasi 've idari bütün işlerimizi .bütün saf
fet ve itimadımızla omuzlarına koyduğumuz 
Millet 'Meclisi âzalarının halk naaarmdaıki mev
kilerini kuvıvetlendirlmek için bilseniz ne ka
dar fedakârlıklar ederiz. Gülünç ve serâpâ he
zeyandan 'ibaret bâzı mütalâaları, bu milletin 
mümessillerine yakışmıyacak sual takrirleri 
veren şahsiyetleri 'tenkit etmemek, mütalâala
rının kofluğunu, suallerinin manasızlığını deş
memek için nekadar sabrederiz.» 

HÜSEYİN HÜSNÜ E l (İsparta) — O sab
rı, kendileri yapmamıştır, şimdiye kadar Mec
lis yapmıştır. 

Dr. FİKRET B. (Devamla) — .Bunu Di
vanı Riyasete takdim ediyorum. Vazifelerini 
ifa etsinler. 

MEHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

dim, 'bu mesele hakkında müzakere açılmasını 
teklif ediyorum. ' 

REİS — Efendim, bu mesele hakkında mü
zakere açıldı. Neticede; ahkâmı kanuniyenin 
icrası hususunda taikririn Başvekâlete tevdiine 
karar verildi. Bugün tekrar müzakere ani aça
cağız? Dün günümüz kaybolmuştur. İki gün de 
isterseniz günümüzü kaybedelim. Bunun için 
müzakere açılmasını ıkalbul ediyor musunuz? 
(Hayır sesleri). 

Talbiî burada mebusların haysiyetine ve Mec
lisin haysiyetine dokunulmuş ve cürüm teşkil 
edecek meîvad »olduğu takdirde, ahkâmı kanu
niye gazete sahipleri hakkında tatıbik ettirile
cektir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Yal
nız o nüsha değildir. Karagöz'ün birçok nüs
halarında höyle şeyler vardır. Hepsi hakkında 
takibat yapılsın. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Efendim, evrakı varideyi arz edi
yorum. 

Teklifler 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be

yin, Tekaüt ve İstifa Kanununun bâzı mevaddı-
nı muaddü Muvakkat Kanunun 4 ncü maddesi
nin ilgası hakkında teklifi kanunisi (2/276) 
(Lâyiha Encümenine) 

2. — Erzurum Mebusu Ziyaeddin ve Câzim 
efendilerin, karasu mecrasının tathiri için Na
fıa Vekâleti 1340 Bütçesine yirmi bin lira vaz'ı 
hakkında teklifi kanunîsi (2/275) (Lâyiha 
Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firarı ve 

Bakaya Kanununun birinci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut 3/209 numaralı tez
kere ve Adliye Encümeni mazbatası (Ruzname-
ye). 

2. — Katil maddesinden mahkûm Harputlu 
Âsim Efendizade Enis' (3/206) ile tstanbul'lu 
Subhi Beyin (3/201) ve dolandırıcılık madde
sinden mahkûm Cemalzade Hüseyin Ağa mah
dumu Ali'nin iadei hukuku memnualarına dair 
Başvekâletten mevrut üç kıta tezkere ve Adliye 
Encümeni mazbatası, 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Katil maddesinden lonlbeş seneye mahkûm 

ve müddeti mahkümesinin nısfını ikmal eden 
Harputlu Enis ve kaza katil maddesinden onbeş 
seneye mahkûm İstanbul Tu Subhi Beyle dolan
dırıcılık maddesinden bir seneye mahkûm Ce
mal zade Hüseyin Ağa mahdumu Ali'nin iadei 
hukuku memnualarına dair Başvekâletin üç 
kıta tezkeresi ;ve nıerîbutatı encümenimİizce 
mütalâa ve tetkik edildi. Mezkûr «evrak usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanununun faslı 
mahsusu ahkâmına muvafık 'olmakla ımenkumu-
nun iadei 'hukuku mennuaları münasip ıbulun-
duğunun Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Bayezıid 
Şefik 

Kâtip 
Bozo'k 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Mazbat,a Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Âza 
Saruhan 
Abklin 
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Âza Âza 
Muş Ankara 

Ahmed Besim İhsan 
REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 

âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Adliye Encümeni 
mazbatası kabul olundu. 

3. — Şekavet maddesinden mahkûm Bigalı 
Hasan bini Hüseyin (2/203) ile sirkati cebriye 
maddesinden mahkûm Küçük Alioğlu Mehmed'in 
(3/204) ve yine katil maddesinden mahkûm Ke-
merburgazlı Ayşe binti Ali (3/205) ile kasden 
ikaı harik maddesinden mahkûm Erzincanlı Be
kir bini Osman'ın (3/207) maluliyetlerine bina
en bakıyei müddeti cezaiyelerinim, affı hakkında 
Başvekâletten mevrut dört kıta tezkereye Adliye 
Encümeni mazbatası (Ruznmneye) 

4. — Aydın Mebusu İzzeddin Paşanın, Şeka-
veti tahakkuk edenlerin aile ve taallûkaiınm 
ahar mahallere nakil, hanelerinin ihrakı ve em
vali gayrimenkulelerinm zaptı ve yataklık eden
lerin tecziyesi hakkında (2/134) numaralı tek
lifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
29 . 1 . 1340 

Eşkiyanm tarzı te'dibi ve yataklık edenler hak
kında Aydın Mebusu İzzeddin Paşa tarafından 
verilen 25 . 8 . 1339 tarihli teklifi kanuni ile bu 
baptaki Lâyiha Encümeni mazbatası Encümeni-
mizce kıraat ve tetkik edildi. Ahiren intişar 
eden (1 Teşrinievvel 1339) tarih ve 356 numa
ralı Izalei Şekavet Kanunu mucibince işbu tek
lifi kanuni hakkında tâyini muameleye mahal 
görülmemiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Bayezid Dersim 
Şefik Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

Bayezid 
Ahmed Hamdi Şefik 

Âza Âza 
Konya Mersin 

Mustafa Feyzi Ahmed Besim 
Âza Âza 

Saruhan Ankara 
Abidin İhsan 

MUSTAFA B. (İzmit) — Müsaade buyuru-
lursa bunun hakkında bir şey arz edeyim. Malû-
muâliniz geçenlerde kabul ettiğiniz bir kanun ile 
mebus kamandanlar müzakerata iştirak edemiye-
cekler. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Bu teklifi o kanun
dan daha evvel vermiştir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Meclise iştirak et
memiştir efendim. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Kumandada 
bulunduğu müddetçe asker gibi haklarında mua
mele yapılacaktır. 

ADLİYF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ FERİDUN F^KRl B. (Dersim) — 
Efendim bu kanun teklifi iki üç ay evvel gelmiş
tir. O zaman Izalei Şekavet Kanunu Dahiliye 
Encümenine verildiğinden Adliye Encümenince 
bu bapta bir karar verilerek arz edilmemiştir. 
Halbuki Izalei Şekavet Kanuniyle, İzzeddin Pa
şanın istihsa] etmek istedikleri maksat hâsıl ol
duğundan, encümen «Bu teklif hakkında tâyini 
muameleye mahal, yoktur.» demiştir. Mustafa 
Beyefendinin buyurdukları cihet salâhiyetimiz 
dâhilinde olmadığından tetkik etmedik. 

REİS — Efendim bu teklif kumandanlar hak
kında çıkmış olan kanundan evveldir. O zaman 
bu teklifi yapmaya salâhiyetleri vardır mütalâa
sında bulunuluyor. Teklif o itibarla tetkik edil
miştir ve zaten maksat hâsıl olmuştur. Adliye 
Encümeninin mazbatasını reyi âlinize vaz'edece-
ğim. Adliye Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler lûtfer. el kaldırsın... Aksi reyde bulunan
lar lütfen el kaldırsın... Adliye Eencümeni maz
batası kabul edilmiştir. 

5. — Koçgiri hâdisesinde TJsatın taarruzuna 
uğrıyarak duçarı sefalet olanlara verilecek tohum
luk ve yemeklik hakkındaki tahsisatın 1339 sene
sinde de sarfına mesağı kanuni olup olmadığının 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut 3/192 numa
ralı tezkere bu bapta Kavanini Maliye Encüme
nince tanzim edilen mevaddı kanuniye ve maz
bata ile Koçgiri ahalisine Tohumluk Kanunu mu
cibince tevziai yapılması mümkün olduğundan 
ayrıca kanun tanzimine mahal olmadığına dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Koçgiri hâdisesinde Usatin taarruzuna uğrı
yarak duçarı sefalet olanlara 26 Şubat 1338 ta-
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rihli ve 196 numaralı Kanun mucibince verilecek 
tohumluk ve yemeklik için 1337 senesi Maliye 
bütçesine mevzu tahsisattan 1337 ve 1338 senele
rinde sarf olunamıyan kısmının 1339 ve 1340 se
nelerinde sarf edilebilmesine dair Kavanini Ma
liye Encümenince tanzim edilen lâyiha i kanuni
ye ve mütalâ.ı tetkik olundu: 

Bir sene bütçesine mevzuu tahsisatın gayriez-
sarf miktarının mütaakıp senelerde yapılacak 
hidemat için devren sarfı hakkında kanun tanzi
mi muvafık olmayıp her hangi bir hizmet için tah
sisata lüzum görüldüğü takdirde aidolduğu sene 
bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesi daha doğ
ru olacağından Koç.giri hâdisesinde Usat taarru
zundan duçarı sefalet olanlara verilecek tohum
luk için 1337 senesi bütçesine mevzu tahsisat ba
kiyesinin 1339 ve 1340 senelerinde de sarfı için 
kanun tanzimi eneümenimizce muvafık görüleme
diği gibi muhtacini zürraa meccanen verilecek 
tohumluk için 1339 senesi Maliye Bütçesine mevzu 
tahsisattan Koçgiri muhta cinine de tohumluk ve
rilebileceği cihetle bunlar için senei haliye büt
çesine ayrıca tahsisat ilâvesine de mahal bulun
madığı Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

30 Kânunusani 1340 
Mııvazenei Maliye Encümeni 

ilcisi Mazbata Muharriri 
Sarııhan Mebusu Gazianteb Mebusu 

Ahmed Reşad Ali Cenani 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

Bursa 
Osman Nur 

Âza 
Gazianteb 

1 

Ahmed Remzi Kav 

Aza 
Konya 

Kâzını Hüsnü 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Giresun 

anini Maliye Encü-
menindeki reyimde mıı-

Âza 
Kırşehir 

sırrıın 
Musa Kâzım 

Yalıya Galib 

REİS — Mııvazenei Maliye Encümeni maz
batasını reye vaz'edeceğim. Mııvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reve vaz'ediyorum. Kabul et-

miyenler lütfen el kaldırsın... Mııvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Yan
lıştır. 

Teskereler 

1. — Belediye İstimlâk Kanunu Muvakkati
nin ikinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/210) (Dahiliye Encü
menine) 

2. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 12 
nci maddesini muaddil 16 Mayıs 1337 tarihli Ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair olup Ka
vanini Maliye Encümeninde bulunan tezkeresinin 
iadesi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

26 . 1 . 1340 
23 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü mad

desince tekaütlükleri icra kılman zâbitan ve men
subun askeriyenin tekaüde şevkleri bidayeten bir 
nev'i ceza mahiyetinde telâkki edilerek Tekaüt 
ve İstifa Kanununun 12 nci maddesini muaddil 
16 Mart 1337 tarihli Kanunun birinci maddesi
nin fıkrai ahi resi mucibince tarihi tekaütlükleri 
ile kıtadan tarihi infikâkleri beyninde güzeran 
olan müddeti mulıassasatlarının tesviye edilip 
edilmiyeceğinin tefsiri Müdafaai Milliye Vekâle
tinin işarı üzerine 23 . 12 . 1339 tarih ve 6/760 
numaralı tezkere ile arz edilmişti. Vekâleti Mü-
şarünileyhadsn bu kere mevrut 16 . 1 . 1340 ta
rih ve Muhasebat Dairesi 1363 numaralı tezkere
de mumaileyhimin tekaüde şevkleri cezaen olma
dığına ahiren Vekâletçe karar verilerek rütbei 
askeriyeleri muhassasatları kıtadan tarihi infikâ-
ke kadar tesviye edilmeye başlandığı ve şu hal
de keyfiyetin tefsirine lüzum kalmadığı cihetle 
bu baptaki tezkerenin iadesi bildirilmekte oldu
ğundan arz ve keyfiyet ve tezkerei marazanın ia
desini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim tezkerenin iadesini talebe-
diyorlar. Muvafık görürse tezkereyi Başvekâle
te iade ederiz. (Muvafık sesleri) Muvafık gören
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. 
Muvafık görmiyenler lütfen el kaldırsın... Muva
fık görülmüştür. 
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3. — Aşar Vergisinin yüzde ona tenziline ve 
nıeyankökünden alınmakta olan öşürün aynı nis-
bete ir cama dair olup Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerinde bulunan lâyihanın iadesine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere 

REİS — Okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
2 .9 . 1339 tarihli ve 6/2689 numaralı tezkere 

ile Meclisi Âliye arz ve takdim kılman aşar'hak
kındaki lâyihai kanuniyenin görülen lüzuma bi
naen iadesine müsaade buyurulmasını istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ilerde büt
çenin heyeti um um iyesinin müzakeresinde ber-
tafsil mûtadım hilâfında noktai nazarımı arz et
mek üzere şimdi şu tezkereye karşı bâzı mâruzât
ta bulunacağım. Şimdi Riyaseti Muhterememizde 
bulunan Fethi Beyefendi Hazretlerinin İcra Ve
killeri Reisi bulunduğu sırada Heyeti Celilelerin-
den, Meclisten aldıkları ilham üzerine veçheleri 
olmak üzere okudukları beyannamenin bir fıkra
sında, varidatımızdan Aşar Vergisini yüzde 12,5 
tan yüzde 10 a tenzil etmek, Aşar Vergisinin tar
zı cibayetini ıslah ve ziraatin inkişafına müsait 
bir şekle ifrağ eylemek esaslı umdelerimizdendir 
diye vait ve beyan buyurmuşlardır ve vaitlerini 
ineazen böyle bir teklifte bulunmuşlardır ve tek
lifi de getirmişlerdir. Meclisi Âli de bunu te
lâkki bilkabu] eylemiştir. Bu böyle olduğu gibi 
memleketin her noktasından gelen ve binlerce ki
şiden nıürekkebolan ve resmî bir mahiyeti haiz 
olan İktisat Kongresinde de bütün mesalik mü
messilleri aşar' hakkında bilâkaydüşart müttefik 
idi - ki âşarm tarhının esasıdır, ilerde arz edece
ğim. - Aşar Vergisi gayriâdilânedir. Bilhassa usu
lü cibayetin fena olduğu ve miktarının ağır ol
duğu dcrmeyan ediliyordu. Bu da nazarı dikka
te alınarak halka vadettiğimiz, kâinata ilân etti
ğimiz umdelerden beşinci umdenin birinci fıkra
sında: Aşar usulünde halkın şikâyet ve mağdu
riyetini - ki, miktarına dair - mucibolan nokta 
esaslı bir surette ıslah edilecektir denmiştir. Şim
di aynı Heyeti Vekilede mevcudölan, üç tanesi ay
rı bulunan zevatın tekrar imzalarını geri almala
rı doğru değildir. Bendeniz bu tezkerenin reddi 
taraftarıyım katiyen Heyeti Umumiyenin malı 
olmuştur, verilemez. 

EMİN B, (Tokad) — Nizamnamei Dahilîde 
sarahat var. 35 nci maddesi sarihtir. Istirdade-
dilebilir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Bendeniz cibayet 
hakkında ar:; edeceğim. Cibayet hakkında Vehbi 
Beyefendinin dedikleri çok doğrudur. Ahaliden 
çok şikâyet oluyor bunu iadeye mahal yoktur. 
Yani bunu her halde bir usule raptetmek muvafı-
kı mâdelettir. Binaenaleyh beyefendiler! Arazi 
tahrir olunmadıkça bu âşarm başka suretle ci
bayet in e imkân yoktur. Çünkü 83 tarihinde em
lâk ve arazi tahriri yapılmıştır. Beyefendiler! 
Şimdiye kadar verginin tedahülde kalmasının es
babı şudur ki, tahsildarlar gidiyor. Üzerine ara
zi ve emlâk yazılan şahısların evlât ve ahfadı da
hi kalmamıştır. Arazi kimin yedinde kaldığı ma
lûm değildir. Şimdi bu arazi üzerine zammetse-
niz muvafık olmaz. Ahali mağdur olacaktır. An
cak bu âşarm cibayeti usulünü başka bir surete 
tahvil etmek lâzımdır ki, bu da emlâk ve arazinin 
tahririne mütevakkıftır. Bunun başka çaresi yok
tur. Beyefendiler! Emlâk tahririne Hükümet bir 
gün evvel başlar ve bundan Hazine müstefidolur. 
Çünkü bir kazanın beşbin lira Emlâk ve Arazi 
Vergisi varsa onbeşbin lira olacaktır. Beyefendi
ler, bu şüphesizdir, çünkü arazi fiyatı tereffü et
miştir. Binaenaleyh hem menafii Hazine noktai 
nazarından tahrir elzemdir, hem de bu âşarm 
cibayetinin başka bir tarzda cereyanı için tah
rir elzemdir. Emlâk ve arazi tahrir edilmedikçe 
âşarm cibayeti usulünü tahvil etmek mümkün de
ğildir. Şu halde bu arazinin tahriri lâzımdır, mu
vafıktır. 

İSMAİL KEMAL B. (Corum) — Müsaade 
buyurursanız, Reis Bey, Reşid Ağa'ya bir cevap 
vereceğim. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey! 
Müsaade buyurursanız usulü müzaikere hakkın
da arz edeceğim. 

REİS — Buyurun efendim. 
KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Nizamnamei 

Dahilî mucibince Hükümet her hangi bir teklifi 
Heyeti Umumiyenin malûmatı tahtında istir-
dadetmek hakkını haizdir. Binaenaleyh müzakere
mde hacet yoktur efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Neresinde?.. 
KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Bu teklif 

iade edilir. Aynı zamanda arkadaşlar hakkı tek
life maliktir. Yeniden bir teklif yapabilirler. 
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AHMED SAKİ B. (Antalya) — Hattâ reye | 
'konamaz Reb, Beyefendi! 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Nizam-
namei Dahilinin 35 nci maddesinde deniyor ki: 
Hükümet, Meclise tevdi olunan levayihi kanuni-
yeyi Heyeti Umum iyeye malûmat verdikten son
ra geri alabilir. 

EMİN B. (Tokad) — Reye vaz'olunmaya lü
zum yoktur. 

REİS — Efendim Nizamnamenin bu mad
desi mucibince tezkere reye vaz 'olunmadan lâyi
ha geri iade olunabilecekse; esas mesele budur. 
Binaenaleyh Nizamnamemiz mucibince iadesi ik
tiza eden bu 'kanun lâyihasını Başvekâletin tez
keresi mucibince Başvekâlete iade edeceğiz. 

Takrirler 

1. — Rize Mebusu Ekrem Bey ve rüfekasımn, 
yeniden tabedilecek Posta pullarında Fransızca 
yazı ve rakam bulunmamasına dair takriri 
(1/146) (Başvekâlete) 

REİS — Efendim yeni bir takrir aldım. 

2 — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin, 
matbuat ve neşriyatı matbuat hakkında müzake
re açılarak bir karar verilmesine dair bir takriri. 

REİS — Ta'kriri okuyoruz : 

Riyaset Celi!eve 

Büyük bir vuzuh ve katiyetle taayyün etmi-
yen bir sebeple Meclis veya mebuslarla matbuat 
ve neşriyatı matbuat hakkında dün cereyan eden 
müzakere bugün bir refikimiz tarafından yapılan 
ihtarat zatı meselenin mııvacehei millette dilin
di râs teşrih ve mülzem, müsbet bir karara rap-
tedilmesi lüzumunu izhar ve ispat etmiştir. Bi
naenaleyh bu mesele hakkında Heyeti Umumi-
yede bir müzakere küşadma karar itasını arz ve 
teklif ejderim. 

Karesi Mebusu 
Ahmed Süreyya 

REİS — Evvelce de bu teklifte bulunmuşlar
dı. Bendeniz Heyeti Umumiyede ekseriyetten ha
yır, hayır sedaları işittiğim için reye koymadım. 
Bu teklif şimdi yine vâki oluyor. Tekrar reye ko
yacağım. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Müsaa
de buyurun izah edeyim. Efendim Heyeti Celile-
den istirhamdan ibaret olan takririmde arzetti- | 

ğim veçhile dün bâzı arkadaşlarımızın teklifi üze
rine açılan müzakerede; matbuat ve matbuatın 
neşriyatı ve bunun karşısında kalan Meclis ve bâ
zı mebus arkadaşlara tercih edilen - muamelâtı 
gayrilâyıka diyeceğim - meselesi uzunuzadıya 
izah edilmiştir. Dün bir karara raptedilmiştir. Fa
kat bugün elimize geçen bir gazete münderecat 
ve muhteviyatı vesile ittihaz edilerek bir refiki 
muhteremimiz tarafından aynı meseleye temas 
edilmiştir. Yarın veya öbürgün veyahut bir saat 
sonra aynı suretle hareket her ferdin hakkı ola
caktır. Binaenaleyh yarın ben dahi herhangi bir 
gazete neşriyatı elde ederek Meclisi Âliye aynı 
teklifi yaparsam dün cereyan eden müzakerata 
tamamen temas eden ve belki onun ruhunu teşkil 
eden mesele ilâmaşallah ve ilânihaye tekerrür 
edip gidebilecektir. Bundan anlaşılıyor ki dünkü; 
neticesinde ittihaz edilen karar; Meclisin tezahü
ratı fiiliye ve mâneviyesi itibariyle mülzem ve bir 
karar mahiyetinde tekemmül etmemiş demektir. 
Eğer böyle ise matbuatla Meclisi Mebusan arasın
daki bu münasebet meselesi miUevaliyen ve mü
kerrerdi sahai müzakereye konulacak ise bunu su
reti kafiyede dûruriraz ve vâsi mikyasta müza
kere etmeliyiz ve bizi böyle teşebbüslere mecbur 
etmiyeeek surette karar ittihaz etmeliyiz. 

İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Nedir o 'karar? 
AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — O ka

rarın ne olacağı hakkında Heyeti Celileniz -mü
zakere açılmasına karar verir ve o suretle be
nim söz söylemekliğimi ınıümkün kılarsa o za
man o noktai nazarımı arz ederim. Buraya şim
diki tek'lifimdeki nolktai nazarımı arz etmek için 
geldim. Başlka salâhiyetim yolktur. Hududu 
salâhiyetimi tecavüz 'edemem. M'eclisi Âli bu 
noktai nazar hakkında 'mütalâa sıerdiini bahşedi
yorsa o husustaki mütalâaıtımı şimdi söylerim. 
Fakat müzakere fiilen açılmış olur. Binaen
aleyh istirham ediyorum; bu'meseleyi adamakıl
lı ; dûrutdirâz, vâsi bir zemin üzerinde ve bir da
ha bizi böyle müzakerata, 'böyle 'müracaata, ih
tarlara, irşatlara, ikazlara muhtaç bıraikmıya-
calk bar ş'dkiMe bir karar ittihazını münteç ola
cak surette müzakere edelim. Bundan anlıyo
rum İki, mesele bitmemiştir. Bitmediği için mü-
zalkere icrasına Heyeti Celilenizin karar verme
sini istirham ederim. Mesele şüphesiz bütün 
'milletin mümessili olan Meclisi Âliye bir Ikütlei 
milleti temsil eden herhangi bir mebus arka-
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daşımıza taallûk eder bir mesele olduğu için 
mühimdir ve naziktir. 

REİS — Efendim! Karesi Mebusu Süreyya 
Beyin teklifi okundu. Kendileri ide kürsüde şi
fahen izahatta bulundular. Teklifi reyi âlinize 
arz edeceğim. Karesi Me'busu Ahmed Süreyya 
Beyin şimdi okunan teklifini (kabul edenler lût-

4. — MÜZAKERE 

REİS — Efendim ! Bugün ruznaımemıizdeki 
gayrimüstaeel mevaddı müzakere 'edeceğiz. Ma-
lûmuâliniz, Düyunu Umumiye kadrosunun tes-
bitine dair olan teklifin müzakeresi bütçe mü
zakeresine talik olunmuştu. Binaenaleyh şimdi 
Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci maddesinin 
tadiline dair o'lan lâyihai kanuniyeyi müzakere 
edeceğiz. 

1. — Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci mad
desinin tadiline dair (1/160) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

Karar : 2247 6 . 2 . 1339 
6/367 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Askerî Tekaüt 've İstifa Kanununun 38 nci 

maddesini tadi'len 28 Nisan 1330 tarihinde 
mevkii meriyete vaz'olunan kanunun dördüncü 
maddesinin tay ve ilgası hakkında tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 4 . 2 . 1339 tarihli içti-
mamda kaibul edilen lâyihai 'kanuniye ile Mü
dafaa! Milliye Vekâletinin esbabı mucibeyi havi 
8 Kânunusani 1338 tarih ve Muamelâtı Zatiye 
Dairesi 2497 numaralı tezkeresi ısureti ımusadda-
kası lef fen takdim kılınmıştır. İfayı fmuktaza-
siyle neticesinin işarına 'müsaade ibuyurulmasmı 
istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunnamesinin 

otuzsekizinci maddesini:. tadilen 28 Nisan 1330 
tarihinde ımevkii meriyete va'z'<olunan ve bir su
reti musaddafcaisı lefıfen takdim kılınan lâyihai 
kanuniyenin dördüncü (maddesi (Nizamnamei 
mahsus 'mucibince teehhül] eri teminatı nakdiye 

I fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum: Ka-
'bul etmiyerler lütfen el kaldırsın. Tereddüt hâ
sıl olmuştur. Karesi Mebusu Ahm'ed Süreyya 
Beyin teklifini 'kabul edenler lütfen ayağa kalk
sın. Aksini reye vaz'edeceği'm. Kaibul etmiyen-
ler lütfen ayağa kalksın. Kalbül ed'ilimenıiştir 

| efendim. 

EDİLEN MEVAD 

; iraesiyle .müsaadei mahsusa istihsaline imüte-
j vakkıf iolan zâbitanm bu kaydı istilzam eden 
ı rütbeler dâhilinde vefatı vuku'bulursa kalan 
I zevç ve evlâtlarının müstahakki maaş o'lamıya-

cağı... ilh) şeklinde olup binaenaleyh kanunna-
mei mezkûrun yirmialtmcı maddesi ımudibince 
malûl olduktan sonra vefat edenlerden maada
sının eytam ve eramili bir hakkı meşru ve tabiî 
olan maaşlarından mahrum edilmekte bulun
muştur. Malûmuâlii Riyasetpenahileri olduğu 
üzere teehhül edecek 'zâbitanm itasına mecbur 
oldukları senet veya teminat ailenin infak ve 
iaşesinden külliyen vareste kalmak şeklinde 
olmıyarak rütbei hazırasiyle kıdelmli yüzbaşı 
arasındaki farkın temini Suretinde olduğu ve bu 
da mücerret ailenin tevsii maişet ve refahını 
istihsal gayesinden ibaret ıbulunduğu halde key
fiyetin bir eseri zühul olarak yanlış telâkki 
edilmesi yüzünden eytam ve eramilin hukuku 
taibiiyesi 'maddei 'muaddelei kanuniyede nazarı 
dikkate alınmamış ve binnetice mesleki orduda 

I zabitlik 'gibi mübeccel bir hizmet 'Oİan küçük 
I rütbeli zevat ile teşriki hayat etmiş bir hayli 
I ailelerin kliçbir sun'u taksire müstenidolmaksı-
I zın sefil ve perişan »kalmalarına sebebiyet ve

rilmekle beraber zâbitanm teekhüllerine de bir 
şeddi katî çekilmiş ve tevellüdat da tenakus ey
lemekte 'bulunmuştur. Bir zabit ile izdivaç eden 
bir kadının o 'zabitin genç yaşında vefatından 
dolayı tecziye demek «lan 'maaşattan maihru-
miyeti suretiyle perişan 've 'muztar bırakılması 
hukuk ve kavaidi esasiyeye «mutabık olamıya-
cağı gibi Imilletin şimei mürüvveti ile de kabili 
telif görülememiş olduğu gibi esasen 'bu rütbe-

J 1er dâhilinde ilken ikinci madde 'mucibince ceza-
I en tekaüde sevk olunan ve bir de Usulen müsa-
| adei mahsusa istihsal edilme.ksizin teehhül ede-
; rek bir ay riyazet hapis cczasiyle tecziye edi-
! len zâbitanm bu kayıt dâhilinde irtihalleri ha-
I ünde ailelerinin müracaatlarına cevâbı muhik 
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itası da mümkün olamıyacağı aşikâr bulundu
ğundan reyi Sâmii Riyasetpenahi] erine tevafuk 
eylediği takdirde '20 Nisan 1330 tarihli Kanu
nun 'bu hususa dair olan dördüncü maddesinin 
bilâkaydüşarlt tayyedilerek her hangi rütbede 
olursa olsun irtihal eden zâbitan ailelerinin te
kaüt Kanunnamesinin '38 nci maddesindeki ta-
rifat veçhile hakkı 'müktesep 've <'meşrualarından 
istifade 'eylemelerinin telmini için keyfiyetin Bü
yük Millet Meclisinin nazarı tasvibine arz ile 
istihsal olunacak kararın emir ve iribaşına mü
saade buyurulması 'mâruzdur; 

8 Kânunusani 1338 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 8 Şaban 1327 ve 11 Ağustos 
1325 tarihli Tekaüt ve İstifa Kanunnamesinin 
bâzı 'mevaddını tadilen 15 Cemaziyelâhir 1332 
ve 28 Nisan 1330 (tarihinde mevkii meriyete 
vaz'edilen kanunnâmenin nizamnamei mahsu-
sasma tevfikan teehhülleri teminatı nakdiye 
irae'si ile müsaadei Imahsusa istihsaline mütevak
kıf olan 'zâJbitanm İra kaydı istilzam eden rütbe
ler dâhilinde vefatı vukubulursa kalan zevce ve 
evlâdının ımaaşa müstahak ola'mıyacağma dair 
olan dördüncü maddesi (mülgadır. 

Madde 2. — Bu sebeple maaştan mahrum 
olmuş ^olanlara tmüracaatları tarihinden itibaren 
usulen müstahak olduğu maaşlar tahsis olunur. 

Madde 3. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmı
na Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

4 . 2 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Şer'iye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

İsımail Safa 
İktisat Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekâletti Vekili 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti 
Vekili 
Kâzım 

Dalhiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Nizamnamei mahsus mucibince teehhülleri te
minatı nakdiye iraesiyle müsaadei mahsusa istih
saline mütevakkıf bulunan zâbitanm bu kaydı 
istilzam eden rütbeler dâhilinde vefatı vukubu
lursa kalan zevce ve evlâdına maaş tahsis edile-
miyeceği hakkında Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununun bâzı mevaddını muaddil 28 Nisan 1330 
tarihli Kararnamıenin dördüncü maddesinin ilga
sına dair İcra Vekilleri Heyetinden mevrut lâ
yihai kanuniye ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası mütalâa ve tetkik olundu. 

Maaşattan icra edilen % 12 tevkif at memurin 
ve müstahdemini Devlete veya vefatlarında ka
nunen müstahakkı maaş bulunan ailelerine tah
sis olunacak tekaüt veya eytam ve eramil maa-
şatı karşılığı olarak icra edilmekte olmasına meb-
ni bu hakkın iptalini mutazammm olan maddei 
mezbure hükmü kavaidi esasiye ve hukukiyeye ve 
icabı mâdelete mugayir bulunduğu tezekkür kı
lınarak teklifi vâki esas itibariyle şayanı kabul 
görülmüş ve olbaptaki mevaddı kanuniye tadilen 
tanzim ve Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

12 Kânunuevvel 1339 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
Saruhan Mebusu 

Reşad 
Kâtip Vekili 

Mersin 
Muhalifim 

Ahm.ed Niyazi 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 

Âza 
Sivas 

Rahmi Bir 
nine 

Mazbata Muhariri 
İsparta Mebusu 

Mükerrem 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalîk 

Âza 
Karesi 

şahıs mevcut kava-
nazaran kendisini bir 

haktan mahrum ettikten 
sonra bizim bunun tamiri
ne tevessülümüz doğru ol-
mıyacağmdan muhalifim 

Âza 

Ali Şuuri 

Trabzon 
Şefik 
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Kanun lâyihası 

Madde 1. — Askerî Tekaüt ve îstîfa Kanu
nunun bâzı mevaddmı muaddü 28 Nisan 1330 ta
rihli Kararnamenin dördüncü maddesi mülgadır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti 
baren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı thkâmma 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri meurdur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar, cidden çok garip ve garip olduğu kadara 
da güzel bir tesadüf, bugünkü ruznamemizin bi
rinci madesinde Lâyiha Encümenine havale edi
len bir lâyiha - ki bu arkadaşınız tarafından tak
dim edilmiştir - tamamiyle bu meseleye mütedair
dir. Memnunum ki, ne Lâyiha Encümeni ve ne 
diğer encümenleri ve Heyeti Celilenizi işgal et
mek mecburiyeti husule gelmemiştir. Cidden güzel 
olduğu kadar garibolan bu tesadüften dolayı 
memnunum. Bendenizin takdim ettiğim teklifi 
kanuni ile bu lâyiha esasatmdan iki kelime ile 
bahsedeceğim. Arkadaşlar! Zabitlerimizin maaş
larının artırılmaları dolayısiyle bir hâtıramı bir 
arkadaşım bana dışarda da hatırlattı. Bendeniz o 
esnada demiştim ki, belki bir müşir gibi bir mü-
lâzimin de üç dört evlâdı vardır. Neden onlara 
şu kadar para verilmesin? O zaman birisi karşı
dan fırladı, dedi ki, kolağasıya kadar olanlar ev-
lenemezler ki. Dedim ki, onlar çoktan evlenmiş
tir. Çoktan kendilerinin hamasetlerini miras gibi 
ruhlarında taşıvacak ordular, evlâtlar bırakmış
lardır. Yani ordular bile yetiştirmekte bulun
muşlardır. Ser'an, resmî surette ve askerî suret
te denildiği veçhile evleneniemislerse bile çoktan 
kalben ve şer'an evlenmişlerdir ve ocaklarını kur
muşlardır ve evlâtlarını yetiştirmişlerdir. 

Şimdi arkadaşlar! Bilmiyorum, ben dünyada 
şu yaşa geldim. Bövle bir mantık karşısında bu
na eş bulabilecek bir mantık daha var mı? Nedir 
mesele? Hulâsa edelim, ondan sonra icabederse 
tafsilâta girişelim. Geçen asırda İstibdat devirle
rinde bir zabitin şerefi; bilemem nasıl şerefi dü
şünülmüş, denilmiş ki, bu Hükümet kâfi miktar
da maaş veremiyor. Binaenaleyh Kolağasıya ka
dar olanlar ki, kolağasılar dâhil değildir, yani 
yüzbaşıya kadar olanlar demek daha vazıhtır. 
Yüzbaşıya kadar olanlar evlenemezler. Evlenebi
lirler şu şartla ki, yine kendi taraflarından kura
cakları ocakların iradını temin edecekler veyhut 

gelin trafmdan o ocağın iradı temin edilecek... 
Arkadaşlar! Gelin tarafından o ocağın iradının 
temin edilmesi ne demektir? Bir kere düşünelim. 
Evet bugün bu âna kadar birçok zabitlerimiz iç-
güveyi olarak ocaklar kurmuşlardır. Belki içgü
veyi, olmıyanlardan ziyade samimiyetle, bir refah 
ve saadetle ocaklarında yaşamışlar ve evlâtlar ye
tiştirmişlerdir. Lâkin arkadaşlar! Alelıtlak Allah 
kimseye içgüveyliği nasibetmesin derler. (Âmîn! 
sesleri) O halde biz de alelıtlak hükmedebiliriz ki, 
bir zabitin gidip de zengin bir kız araması, izzeti
nefsini satması demektir. Bir zabit izzetinefsini 
satarak eğer kalkar da; ocak kurar da (Olamaz 
sesleri) Rica ederim arkadaşlar; ben açık olarak 
yazmışımdır. 

HÂLİS TURGUD B. (Sivas) — Değil mi 
Hilmi Beyefendi! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Pekâlâ 
arkadaşlar; ben evimde hür olmazsam, ben evi
me ekmeğimi hür olarak getirmezsem, ben karıma 
istediğim gibi emredemezsem, ben izzetinefis sa
hibi olabilir miyim? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Sen nefsine hâkim 
olabiliyor musun? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Rica ede
rim arkadaşlar; başka mânada anlamıyalım. 

HÂLİS TURGUD B. (Sivas) — Nefsine hâ
kim olan onları temin eder. Yolu var; bilmiyor
san öğren! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bunun 
iki şıkkı vardır. Birinci şıkkı olabilir ki dedik; 
tekrar edeyim olabilir ki. içgüveyi olanlardan 
999 u bugün daha mükemmel bir izzetinefisle, 
daha tam bir refahla yaşar, belki içgüveyisi ol-
mıyan bir kimse daha serbest bir surette yaşar 
dedim mi; demedim mi? Bu esası vaz'ettikten son
ra içtimaiyatça halk arasında suyu bulmuş olan 
bir darbımeseli... 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Müsa
ade buyurulur mu? Bir şey soracağım. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Darbıme
selinde de Allah kimseyi içgüveyi yapmasın de
dim. Bunda bir hakaret, bir tezlil mânasını gör
müyorum. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Hilmi 
Bey! Sen içgüveyisi oldun mu? 

'TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — İnşallah 
ikinci gelişte. 
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HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Oldun-
sa söyle, olmadınsa söyleme. Bilmediğin bir şeye 
karışma! İstirham ederim. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Onu Esad 
Efendi hocamız da söyledi. Elinin hamuriyle er
keğin işine karışma dedi. 

ESAD Ef. (Menteşe) — İçgüveyisinden bah
setme, sadetten bahset! 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Şimdi ar- „ 
kadaşlar! Hangi suretle olursa olsun bir zabit 
gerek kendi tarafından ve gerek gelin tarafından 
kurduğu ocağın iradı temin edilmiyor. Yüzbaşı 
oluyor. Tam Kolağası olurken o devre göre ve 
bu devre göre kıdemli yüzbaşı olmak üzere iken 
ölüyor. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — O sal
tanat devriydi. O geçti. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — «înna 
lillahi ve inna ileyhi râciûn» arkadaşlar! Bir ka
dın bırakıyor, bir, iki çocuk da bırakıyor. Bunlara 
maaş verilemiyor. Sebebi de açıkça yazmış oldu
ğum gibi kendi ana dilimle soruyorum. Arkadaş
lar! Nitekim kadınlar, bilmiyorum gidiniz Mü-
dafaai Milliye Vekâletine veya Tekaüt, Eytam 
Dairesinde bulunan senelerce bu feryadı işitmiş 
olan insanlara sorunuz neler işitmişlerdir? Ben 
de açıkça söyliyeyim. Yazdığım gibi kocasını kay
betmiş bir kenç kadın karşınıza çıkıyor. «Ben ko
camı kavbettim. Falan yüzbaşının metrûkesiyim. 
O vaktiyle; benim milyoner olan babam tarafın
dan ocağımızın iradı temin edilmiş olduğu için 
benimle evlenmişti. Fakat babam o milyonları 
yine iyi bir uğurda sarf etti. Mahvetti, israf et
ti. Şimdi kocam da, babam da beş para bırak
maksızın gitti. Simdi ben ne yapavım» dive soru
yor. (Sadet harici seleri, gürültüler) İstirham 
ederim arkadaşlar! Kadınlar arasında öyleleri 
çıkmıştır ki, kadınlar arasında öyle sual soranlar 
çıkmıştır ki, onun sonu Türkçesi; arkadaşlar! Si
zin müsaade edeceğiniz bir lisan olmakla beraber 
sövlüvorum, fahişeliktir. İkincisi arkadaşlar!... 
(Gürültüler) 

REİS — Sadet haricindeki sözlerinizle Mec
lis sinirlenmektedir. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Onun ev
lâtları me yapsınlar? 

REŞİD AĞA (Malatya) — Rica ederim iti
raz eden yok. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar! Çok teşekkür ederim Reşid Ağa baba
mıza, Reşid Ağa kardeşimize, madem ki, aleyhte 
kimse yoktur. Cenabıhakka bin hamdüsena yal
nız ve yalnız arkadaşlar! Bir madde teklif ede
ceğim. Eğer onu kabul ederseniz, bizim şimdiye 
kadar gecikmiş olan bir günâhımız var; o mad
deyi kabul edersek o günahın kefaretinin tecelli 
ettiğini göreceğiz. Kabul etmezseniz o günâh yine 
kalacaktır efendiler. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — O gü
nâh bizim değildir. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — O tekli
fim arkadaşlar! Birkaç şey tayyedilecek. Bt* o 
kadar ehemmiyetli olmamalıdır. Lâkin arkadaş
lar işbu kanun tarihi neşrinden değil 23 Nisan 
1336 tarihinden itibaren muteber olmalıdır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Geçmi
şe mazi derler. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim! Ni-
zamatı askeriyemizde mevcut bir hükme naza
ran yüzbaşı rütbesine terfi etmemiş olan zâbita-
nm teehhülleri teminatı nakdiye iraesine mü-
taallik tutulmuş, fakat bu hükmü nizami bir kuv-
vei teyidiye ile teyidedilmiş. 28 Nisan 1330 ta
rihli bir kanun ile bu yolda hilafı memnuiyet iz
divaç etmiş olanların vefatlarından sonra ailesi
ne maaş bağlanmaz denmiş. Şimdi Hükümet bu 
maddenin ref'ini talebediyor ve bir lâyiha teklif 
ediyor. Encümenimiz tetkikat neticesinde me
murin maaşatından icra edilen % 12 tevkif atın 
hakkı tekaüt esasına müstenidolduğu ve bu lâyi
hanın ademikabulü halinde hukuk müktesebenin 
iptali lâzımgeleceğini düşünerek şu maddei ka-
nuniyeyi takdim ediyor. (Müzakere kâfidir ses
leri) 

REİS — Efendim heyeti umumiye hakkında 
müzakere kâfi görülerek maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın! 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldrısm. Kabul edilmiştir efendim. 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair Kanun 

Madde 1. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun bâzı mevaddmı muaddil 28 Nisan 1330 
tarihli kararnamenin birinci maddesi mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reye koyuyorum, kabul 
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edenler, lütfen el kaldırsın, aksini reyi âlinize J 
koyuyorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. I 
Madde kabul edilmiştir. 

İkinci madde : 
HALİL B. (Zonguldak) — Beyefendi yal

nız encümen Mazbata Muharririnden, bir sualim 
vardır. I 

REİS — İkinci madde hakkında mı? 
HALİL B. (Zonguldak) — Hayır birinci 

madde hakkında. 
REİS — Birinci madde kabul edildi. Söz is- I 

tiyen var mı, dediğim zaman niçin söylemedi-
niz? 

Madde 2. —• İşbu kanun tarihi neşrinden iti- I 
baren meriyülicradır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim bir madde ilâvesini teklif edeceğim. Arka
daşlar maatteessüf âni olduğu için yetiştirenle- I 
dim. Takrir mahiyetinde olan maddeyi kısaca 
okuyayım, icabedeıse izah ederim : I 

Madde 2. — «Mezkûr nizamname ile birinci 
maddede, bir de nizamname kelimesinin zikredil
mesi lâzımgelir. Çünkü Abdülhamid devrinde 
nizamname, esası teşkil ediyordu. Fakat beis I 
yoktur deyip geçelim. O halde şöyle okuyacağım» 
Mezkûr maddeye istinadedilip de zevceleriyle, I 
çocukları maaşalttan müstesna tutuLmuş olanlar
dan yaşar bulunanlar müstahakkı maaş olur» I 
Bunu eğer kaydetmezsek öyle zannederim ki I 
pek mağdur kimseler yetimler, öksüzler, kadın- I 
lar bırakacağız. Binaenaleyh bunun katiyen 
(bence ikinci madde olarak kabulü lâzımgelir. 
Eğer kabul etmezsek tekrar ediyorum; geçmiş I 
'olanlara hiç olmazsa 'birkaç seneden itibaren I 
acımamış oluruz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tunalı 
Hilmi Beyin hakkı var, çünkü ikinci maddede I 
yani Muvazene! Maliye Encümeninin tanzim ettiği 
ikinci maddede «İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır» deniyor. Halbuki Müdafaai I 
Milliyeclen gelen lâyiibai ıKanuniyede aşağı 
- yukarı Tunalı Hilmi Beyin teklifine yakın 
ikinci madde «Bu sebeple maaştan nıahrum ol
muş olanlara müracaatları (tarihinden mute-
ıberen usulen müstahak olduğu maaşlar tahsis 
•olunur» diyerek sarahat var. Binaenaleyh sa
rih olan bu maddeyi kaibul edelim. Bu suretle 
tatbikatta «yok isize maaiş bağlanmaz, 'bağla- | 

J nır» diye birtakım tereddüdata mahal bırak-
I imıya'lım. Binaenaleyh Heyeti Vekil eden gelen 
I teklifte 'bulunan ikinci maddenin, ikinci madde 

olarak 'kabulünü teklif eylerim. 
HASAN FEHMİ B. (iGümüşane) — Efendim 

beudenizce Heyeti Vekileclen gelen ikinci mad-
I deyi ka'bul 'etmek birinci maddenin (ahkâmını 

Ibir kere daha tekrar etme'ktir. Birinci madde 
memnuiyeti ilıga ediliyor. İkinci madde «İşbu 

I kanun tarihi neşrinden mer'idir» deyince 'bu ka-
I nunun mevkii meriyete vaz'edildiği günden itl-

ıharen derhal bu -kabil fzâbitan eytam ve eranıi-
I miline maaş tahsisi takarrür etmiş olur. Daha 
I evvel onlar dahi /bu kanunun geçtiği tarihten 
I itibaren maaşa müstahak olurlar. Eğer bu ka-
I nunun neşrinden mukaddem geçen zamanlara 
I ait maaşlara kesbi istihkak etsinler denilirse o 

vakit ayrıca ahkâm vaz'ı lâzımgelir. Zannede-. 
I rim, Meclisi Âlinin maksadı hu değildir. Daha 
I evvel vâki olup da henüz tahsis muamelesi ya-
I 'pılmıyanlara - ki evvelce memnu idi - talhsis 
I muamelesinin yapılması için bu kanun emredl-
I yor. Kanunun tarihi neşri ile daha evvel teda-

'hül edenlerin kâffesine bu 'kanunla taihsis ımu-
I 'amelesi yapılır. Bu 'kanun ıbu maksadı temin 

içindir, maksat budur ve madde maksadı temin 
I eder. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Kâfidir, 
zapta geçti. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim! 
Malûmuâliniz, kanunlar yapılıyor ve yapılmış 
kanunlar hakkında her gün 'Meclis birçok tefsir
ler karşısında kalıyor. Binaenaleyh kanun yap-

I itığımız zaman ona zihinlerinde ınantılkan olan 
tereddütleri izale edecek ahkâmı 'sariha koy
mak lâzımıgelir. Kanun, göz kırpma mahiyetinde 

I olmalıdır, saibık Maliye Vekili Hasan Fehmi 
I Beyefendi Haz r eti erinin pek kıymettar imza

ları ile de müvaşşah olan Heyeti Vekile tekli
finde bu cihet ''bittabi naızarı teemmüle alınmış
tır. Heyeti Vekilenin teklif ettiği kanunun mad
desinde «Bu selbeple maaışattıan mahrum ol
muş olanlara, müracaatları tarihinden muteber 

I olmak üzere usulen müstahak olduğu maaşlar 
I tahsis olunur» diyor. Bu madde, bu metin ko

nacak olursa yarın, idare m-akinaımiizın bu ;gibi 
maaşatı tahsis edecek mercileri mucibi tefsirdir 
diyerek tekrar Meclisi Âliye geleceğinden bu 

I suretle birtakım muamelâtı tereddüt ve teah-
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bura duçar etmemek lâzımgelir. Mademki bu 
vaziyet karşısındayız, ne olur iki kelime fazla 
koyalım da vuzuh olsun, sarahat olsun. Ma
demki 'bunu derpiş eden ve 'hakikaten, cidden 
mucibi ifitihar bir esbabı mucibe mazbatası 
ile gelmiş olan Müdafaa! Milliye Vekâletinin, 
bunu yazmış olan heyeti lüzum görmüş ve bunu 
'koymuş, Muvazenei Maliye Encümeninim bunu 
'kaldırarak kanunun ipham içinde (bırakması 
'katiyen caiz değildir. Bir kanun vazıh olmalı, 
mahallî tereddüt 'bulunmamalıdır. Hasan Fehmi 
Beyefendi bir noktayı işaret buyurdular, hangi 
tarihten itibaren, maaş 'bağlanacak ve şimdiye 
kadar maaş bağlanmıyaınlara, maaş bağlana
cak mı bağlananayacak ımı? Bu bir me
seledir. Hangi tarihten bağlanması da 
ikinci bir meseleder. Yarın bu iki me
selenin burada tefsire arızı ihtiyaeeitmiyece-
ği ne malûm? Onun için bu şimdiden halledil
melidir. Ve mesele bu noktada cereyan etmeli
dir. Şimdi burada iki fikir 'olabilir. Birisi 
Ibu tarihe 'kadar işlemiş maaşları vermek, diğeri 
de bu tarihten itibaren kendilerine maaş bağ
lamak. Kanundan ben öyle anlıyorum ki ; şim
diye kadar maaş bağlanmamış olanlara -da bu 
tarihten itibaren maaş bağlanacağı ve şimdiye 
kadar kendilerine kanuni güzeşteler denilen 
kısmın verilemiyeceği. Bu ; 'muamelâtı cariyei 
memleket noktai nazarından doğru bir hüküm
dür, o da bir kanundur ve Heyeti Vekile maz
batası gayet doğrudur. 'Tunalı Hilmi Bey ihaki-
'katen gayet mühim noktaya temas etmişler
dir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim! Ka
nunen şimdiye kadar tâîhsisi maaşa maddeten 
imkân yciktu. Bu kanun ile o memnuniyet ref-
edilmiş oluyor. Yani bu kanunun tarihi neşrin
den itibaren, maaştan mahrum olan aileler tah
sisi maaş hakkına mazıhar oluyorlar. Bunların 
müraacatları üzerine kanunun neşrinden itiba
ren maaş tahsis edilecektir. Feridun 'Fikri Be
yin endişelerine hiç mahal yoktur zannederim. 
Tekrar ediyorum, kanunun tarihi neşrinden iti
baren vukubulacak müraacatler üzerine neşri 
tarihinden maaş tahsis edilecektir. Encümenin 
noktai nazarı budur. 

REİS — Efendim Hasan Fehmi Beyefendi
nin bir suali vardır, müsaade buyurunuz. 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Beyefen
di, Muvazenei Maliye Encümeni âlisi mezkûr 
maddei !kanuniyenin hükmü ortadan kalkmak 
suretiyle bugüne kadar maaş tahsis edilmiyen 
aile ve efradın miktarı hakkında mercii aidin
den bir liste almıış mıdır? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Lüzum gör
medik efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Oümügane) — Yani bu 
zamana kadar kaç aile maaştan mahrum idi, 
bundan ne kadar aileye maaş tahsis edilecek 
ve bütçeye ne kadar bir bâr teşkil edecek? Bu 
eilheti encümeni âlinizin tetkik buyurup bu
yuran adığmızı lütfen izah buyurunuz! 

MÜKERREM B. • (İsparta) — Encümen bu 
ciheti tetkik ve tamika lüzum görmemiştir. 

SÜLEYMAN ıSIRRI B. (Bozok) — Neden, 
bütçe meselesi değil mi? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Hak mesele
sidir, haikkı müktesep meseledir. Haikkı mükte
sebin iptali hakkındaki hükmü encümen ref-
ediyor. 

SÜLEYMAN (SIRRI B. (Bozok) — Şimdiye 
kadar hak yoktu ki hüküm olsun. Bu kanundan 
sonra hak iktisabedecektir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Gümüşane) — Hakları 
iktisabettirecek kanunlardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim! Buyuruluyor ki kanunun neşri tarihinden 
itibaren hak başlıyacak. Bir kere tasavvur bu-
yurun'uz ki 93 harbinden evvel nizamneme hi
lâfında teehhül etmiş bir yüzbaşı vefat ederek 
o günden bugüne kadar; bırakmış okluğu za
vallı bir kadın maaşsız 'geçiniyor ve bu kanun 
üzerine 'kadının yüzü gülüyor. Bu kanunun 
neşri tarihinden vereceğinize, bu milletin bü
yük, mukaddes olan bir tarihinden itibaren ver
seniz ne ızarar'var, 23 Nisan 1336 tarihinden iti
baren veremez misiniz ? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Maaş 
tahsisine mâni kanun bugün kaldırılıyor. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Heyeti Âliye-
niz hakemdir. Encümen bu yolda tesıbit etmiş
tir. öyle arzu ederseniz öyle yaparsınız. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim eski
den mütekaid zâbitanm ailelerine maaş verilip 
'verilmemesi hakkında bir kanun mevçutmuş. 
Şimdiye (kadar o kanun mucibince haikkı sarih 
ve hakkı meşruları yoktu. Bulgun bu kanun on-
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l an ilga etmiştir. 13u kanunun tarihi neşrinden 
itibaren hakkı sarihi ve hakkı meşruu olmuş
tur. 

Beyefendiler, herdir kanunun tarihi neşrin
den muteber olması makabline teşmil edilme
mesi ahkâm ve kavaidi umumiyemiz iktizasın
dandır. Yoksa, bundan iki sene 'evvel bir aile 
'müraöaat etmiş, simidi o ailenin müracaat tari
hinden, yani 'bundan iki sene evvelki tarihten 
itibaren maaş alması kavaidi umumiyeye mu
gayirdir. Alacağı ve 'hakkı bunun tarihi neş
rinden itibaren bir kanunun makabline teşmil 
edilmesi kavait ve ahkâmı umumi yem ize 'muga
yiridir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim ge
rek encümen mazbata muharririnin ve gerek 
Maliye Vekili sabıkı Hasan Fehmi Beyefendinin 
ifadatı arasında bir tebayün yolktur. Hepsi it
tifak ediyorlar ki, memnu olduğu 'bir zamanda 
izdivaç eden ve maaş tahsis 'edilmiyen zevatın 
bu kanunun neşri tarihinden 'kanuni maaşları 
tâyin edilecektir. Bunu 'kabul ediyorum. Ancak 
birinci maddede yalnız memnuıiyct ref ediliyor. 
İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir denil
mesine nazaran vaktiyle memnu olduğu 'bir za
manda izdivaç eden zâbitanm eytam v'e erami-
]inc"müracaatleri halinde m'aaş tahsis Edileceği
ne dair bir kayıt ve sarahat yoktur. İşbu ka
nun tarihi neşrinden itibaren ımeriyülicraldır de
mek bu tarihten sıonra vıi'knıbulacak vefiyat ve 
izdivaçlarda bunu prensibe! arak kabul etmek 
demektir. Yoksa başka suretle tevil ve tefsir 
etmek - sonra himaye ötmek gibi, bilmem ne 
gibi mânaları verir- kanuni olamaz. Maksat 
budur. 'Bunlara maaş tahsis edilebilmek için 
ibarenin her halde sarahati ve 'delâleti olmak 
lâzımdır. Binaenaleyh maksat bu olduğuna, ya
ni 'müterakim ma'aşatm Verilmesi olduğuna gö
re Hüküm etin, zevce ve eytamına maaş tahsis 
edileceğine dair İkinci maddesini kiaibul etmek 
zarureti vardır ve bu; teşevvüşü izale eder. Sa
rih olur, tefsire ve saireye muhtacolmaz. Hü
kümetin ikinci maddesini kabul etmek ve üçün
cü madde olarak da, işbu kanun tarihi neşrin
den itibaren m'eriyülicradır' demek daha doğru-
du r. 

HÂLİS TURGUD B. (Sivas) — Efendim, 
mevcut ırıaddei kanuniye maksadı temin edi
yor. Malûmuâliniz, Mecellede 'bir kaide var

dır. Mâni zail olunca menu avdet eder. Gerek 
mazide vâki olan ve gerek bundan sıonra vüku-
bulacak şeylerde şu kanun (kabul edildiği ta
rihten sonra iddiayı hak edebilirler. İkinci mad
deye mahal yoktur. Eğer maksat bu değil de 
bundan evvel vâki olmuş ve ımahrum olmuş 
olanlara tarihi mahrumiyetlerinden itibaren 
müstahak ve müterakim maaşlan verilsin deni
lirse bu kaidei umuımiyeye mugayir olduğu gi-
'bi, memnuiyet zamanında -bir hak ka'bul edil
miş olur ki, bir tezat vücuda gelir. Bu doğ
ru değildir. Bunun için madde kâfidir. İkin
ci maddenin ilâvesine lüzum yolktur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim bu eytam ve eramile maaş 
tahsisi meselesinde tahsis 'tarihinden evvelki 
maaşat ve güzeşte gibi falan şeyler mevzuuba-
his değildir. Maksat, tahsis edileceği tarihten 
itibaren maaşlarını vermektir. Kanun eğer en-
cümcııin kaydettiği gibi bir maddeden ibaret 
kalırsa yarın Divanı Muhasebat ita emirlerini 
vize etmiyecek ve yine tefsir için 'buraya gele
cektir. Mademki maksat budur; tasrih 'edilsin 
ki, tekrar müşkülât olmasın. Eminim ki, 'böyle 
giderse itâ emri vereceğiz, yine tefsir için bu
raya gelecek. Tasrih Edilsin, maksat hâsıl olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşa 
Hazretleri! Zatı âlileri de Hükümetin teklif et
tiği maddeyi ka'bul 'buyuruyor musunuz? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Evet, sarih olsun diye. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Faıkat 
'burada buyuruyorsunuz ki, (Mahrum olmuş 
olanlara .müracaat tarihinden muteiber..) Olabi
lir ki, bundan üç sene evvel müracaat etmiş bu
lunur. Bu sureltle kendisine kanunen maaş tah
sisini mâni bir Ikanun olduğunu bilerek veya 
bilmiyerek müracaat etmiş olabilir. O vakit 
kendisin'e; maaş tahsisine mâni elde kanun var
dı, huna nazaran sana maaş talhsis 'edilememiştir 
denmiş olan birtakım kimseler ta o tarihteki 
müracaatı erini esas tütaraik o günden itibaren 
maaş tahsisi talebine kalkışırlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Bu kanunun neşrinden sonra mü
racaat edenlere 'böyle bir kayıt ilâvesi lâzımdır. 
(Çok doğru sesleri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Sakarya'da şe
hit düşen bir zabitin ailesini süründürenleyiz. 
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Uzunuzadıya münakaşaya lüzum yofctur. Hükü
metin maddesi muvafıktır. Sakarya'da şehit 
düşen bir yüzbaşının ailesini süründürenleyiz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim 
•bendenizee kabul edilen 'birinci madlde maksadı 
tamamen temdin eder. Kanunlar müfit ve mıı-
nah!kah olur. Bir talimat yapıyoruz. İkinci 
madde birincinin tefsiri mahiyetinde görülüyor. 
Bunu kanunun neşrinden evvel tedahül eden 
maaşata teşmil etmek maksut ise, ikinci mad
deye lüzum varılır. Yoik eğer bu kanunun neş
rinden evvel tedahül eden tahsisat, maaş kas-
'dedilmiyorsa, ikinci maddeye lüzum yoktur. 
Birinci madde kâfidir. Çünkü ikinci madde 
memnu olan bir şeyi izale ediyor. Mâni zail 
olunca memnu avdet eder. Şu halde bunida te
reddüde ve iltibasa 'mahal kalmaz. Derhal ita
sına başlar. İkinci maddeyi Heyeti Vekiledeıı 
gelen şekil ile ka'bul edersek :eski müracaat ta
rihleri nazarı dikkate alırtmak suretiyle kanu
nu makabline teşmil etmiş oluruz. Eğer kanu
nu makabline teşmil ise 'bilerek rey verelim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! Öyle anlaşılıyor ki, gerek Hükümet 
ve gerek söz söyliyen arkadaşlar bu kanun 
hükmünden şimdiye kadar vefat eden o kabil 
zabıtan zevce ve evlâtlarının dahi istifade et
tirilmesinde müttefiktir. Ancak mebdei tahsis 
için muhtelif mütalâalar vardır. Hasan Feh
mi Efendi 'buyurdular İki, ikinci maidde bu 'ha
liyle Ikalırsa, yani (işlbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir) derseSk bundan evvel vefat 
eden aile ve evlâtları d a tabiatiyle (bu kanun
dan. müsıtefidolurlar. Halbuki ımesele böyle de
ğildir. Birinci maddenin hükmü bu kanunun 
mebdei meriyetinden itibaren kanunu sabıkın 
ilgasını mııtazammındır. Binaenaleyh ilga olu
nan 'maddei kanuniye mer'i iken vefat eden zâ-
bitanın zevce ve evlâtları bu kanunun neşrin
den sonra nasil müstefidolurlar? Olamazlar. 
Çünikü o memnuiyet ve 'maJhrumiyet kanunu 
cari iken vefat vu'kubulmuş ve hırman sabit 
olmuştur. Binaenaleyh iki ımadldeyi haliyle bı
rakırsak ancak bundan sonra vefatı vukubula-
cak o kabîl zabıtanın aile ve evlâtlarına mak-
sur olur. (Doğru, bravo sesleri) Ancak... 

TUNALI HİLMİ B. fZonguldafc) — Evvel
ce ölmüş olanların çocukları ne yapacak? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Eğer Hü
kümetten gelen maddeyi aynen ikabul edersek 
nasıl olur? Bendeniz bunu da mahzurlu ve bu 
baptaki kanunu mahsusuda mugayir buluyo
rum. Neden! Hükümet ikinci maddede diyor 
ki, bu sebeple maaştan mahrum olmuş olanlara 
müraeaatleri tarihinden mutöberen usulen tah
sis olunur. 

Süleyman Sırrı Bey kardeşimiz Kâzım Paşa 
Hazretlerine iradettikleri bir sualle iki ihtimal
den birisine temas ettiler ve dediler İd; bu ka
nun çıkmadan evvel farz ediniz iki, üç sene ev
vel öyle bir zabitin ailesi müracaat etmiş ise ta 
o tarihten mi maaş tahsis edeceksiniz ? Hakika
ten bu mahzur vardır. Binaenaleyh müracaat... 
(Gürültüler) Tarihten demek doğru değildir. 
Müsaade ediniz beyefendiler; ikinci iihtimal, bu 
kanun intişar edecek, mer'i olacak... Fakat Bey
efendiler, halkımızın ve bilhassa böyle bikesle-
ıin ahkâmı kanuniyeye ne kadar zaman zarfın
da vâkıf olabileceklerini Heyeti Celile pekâlâ 
takdir buyurur. Siz kanunu yaparsınız ve o bi-
kes ve bivayelere müstahak oldukları atıfeti 
vermek lû'tfunda bulunursunuz. Fakat onlar 
vâkıf olup da müracaat edecekler mi acaba? 
Onlar vafctü zamaniyle vâlkıf olup da müracaat 
edemezler ve binaenaleyh müracaat edinceye 
kadar, yani bu kanunun tarihi neşrinden itiba
ren onların tarihi müracaatlerine ıkadar geçe
cek müddelte ait istihkakları ne olur efendiler? 
Binaenaleyh Hükümetin maddesini kabulde iki 
mahzur vardır. Birisi Hazinenin aleyhinedir. 
Birisi de o müstahakların aleyhinedir. Onun 
için bendeniz bir teklifte 'bulunuyorum. İkinci 
maddeyi şu şekilde yazmak lâzımdır: «Bundan 
evvel vefat eden o Ikalbîl zâbitanın - ki, birinci 
maddede m'evzuübahsolan o ka'bîl zâbitanın de
mektir - zevce ve evlâtları dahi birinci madde 
hükmünden müstefidolur» Üçüncü ımadde ola
rak da «İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicraldır» deriz. Şu halde esasen mev
cut kanun icabmea 'her hangi bir zabitin veya 
memurun müstahak'kı maaş ailesine mebdei tah
sisi kanunen ne ise o tarih bunlar hakkında da 
muteber olur. Eğer bu mebde, tarihi müracaat 
ise diyeceğim yoktur. Kaidei umumiyeyi boz
mamış oluruz. Eğer mebdei tahsis kanunen is
tihkakın tahakkuk ettiği, yani vefatın vuku-
bulduğu tarih ise -ki, bendeniz böyle olduğuna 
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kalim - mebdei tahsis işbu kanunun tarihi 
meriyetidir. Bu kanunun tarihi meriyetine ka
dar mahrumiyeti sabite ve mütehakkakanın 
asar ve netayici bittabi devam etmiş olur. Tek
rar edeyim, mebdei tahsis hiçbir veçhile bu ka
nunun makablindeki zamana nısfa et ve teşmil 
edilemez. Meselâ, 'bundan bir sene evvel vefat 
eden zâfaitanın aile ve evlâdı ancak bu kanu
nun neşrinden.itibaren müstahakkı maaş olur 
ve bu suretle hiçbir tarafın mağduriyetine mey
dan kalmaz. Takririmin kah illiyle ikinci mad
denin bu suretle tes'bi'tini rica ederim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Müzakerenin kifayetini reyi 
âlilerine vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Müzâkere kâfi görül
müştür. 

Şimdi Ali Süruri Efendi ikinci maddenin 
tadilini şu suretle teklif ediyor. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sanki) — Yal
nız zevce ve evlât yerine, müstahakkı maaş 
ailesi, olanlar denilsin. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bendeniz tak
ririmi gveri alıyorum, Ali Süruri efendinin tak
riri kâfidir. 

Riyaseti Oelileye 
İkinci maddenin berveçhi âti kalburunu tek

lif ederim : 
Madde 2. — Bundan evvel vefat eden o ka

bil zâ'bitanm zevce ve evlâtları dahi birinci 
madde hükmünden ımüstefidolurlar. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

Riyaseti Oelileye 
İkinci maddenin berveçhi zîr tadilini arz ey

lerim. 
Madde 2. — Bu sebeple maaştan mahrum 

olmuş olanlara da işbu kanunun neşrinden son
ra vukubulacafe müraeaatleri tarihinden itiba
ren usulen müstahak olduğu maaşlar tahsis olu
nur. 

Bozck Mebusu 
Ahımed Hamdi 

REİS — Ali Süruri Efendi! Takririnizi 
nasıl tashih edeceksiniz? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Beyefendi! Bendeniz birinci maddenin mü
zakeresinde bulunamadım. Bulunmadığım için 
birinci maddede zevce ve evlât tâbiri istimal 
olunmuş. Bendeniz de öyle yazmıştım. Eski 

kanundaki tâbir böyle değilse, kanunen müsta-
halkkı maaş efradı ailesi demek lâzım gelir. 

REİS — Efendim (Bundan evvel vefat eden 
o kabil zâfaitanın kanunen müstahalkkı maaş ef
radı ailesi) diye mi tashih edilmek lâzımgelir? 

HASAN FEHMİ B. (öümüşane) — Ced ve 
cedesi için memnuiyeti kanuniye yoktur. Za
ten onlar da müstahak olafailirler. Onun için 
müzakereye lüzum yok. M'emnuiyet yalnız zev
ce ile evlât içindir. 

Alil SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bi
rinci maddeye tetabuk etsin. 

HASAN FEHMİ B. (Gtirnüşane) — Memnu-
iyet yalnız zevce ile evlât içinldir. Mevzuübah-
solan teefabül memnuiyetidir. 

REİS — (Ali Süruri Efendiye hitaben) 
Efendim ne şekilde tashih edeceğinizi lütfen 
bildirir imisiniz ? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Şek
li evcide ısrar ediyorum. (Zevce ve evlâtları) 
Diyorum. Çünkü birinci maddeye tetabuk et
mesi lâzımdır. 

REİS — O- halde sonradan yaptığımız ilâve 
keenlemyekûndür. Öyle mi efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Evet 
efendim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim! 
Bu madde alelacele buradan çıkmasın, encüme
ne gitsin. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, Ali 
Süruri Efendinin takririni encümen de kabul 
ediyor. 

REİS — Efendim bir, iki takrir daha var
dır. Okunacaktır: 

Riyaseti Oelileye 
Madde 2. — Bu sebeple maaştan mahrum 

bırakılmış olanlara işfau kanunun neşrinden 
sonra vâki olacak ımüracaatleri tarihinden iti
baren usulen müstahak -oldukları maaşlar tah
sis olunur. 

Berveçhi balâ maddenin ikinci madde ola
rak ka.bulünü teklif ederim. 

Karesi M'cibusu 
AhmeJd Süreyya 

Riyaseti Oelileye 
Mevzuubahsıolan kanuna ikinci madde ola

rak berveçhi âti maddenin kabulünü teklif ey
lerim. 
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Madde 2. — İşbu 'kanunun neşrinden evvel 
vefat eden !bu kaibîl zâbitanın ımüstahakkı maaş 
veresesi tarafından müracaat vukuunda kanu
nun tarihi neşrinden hilitibar alelûsul maaş tah
sis olunur. 

30 Kânunusani 1340 
Çanakkale Mebusu 

Şükrü 
REİS — Efendim! Ali Süruri Efendinin tak

ririni encümen 'de kabul ediyor. Bu takriri re
ye vazedeceğim. Ali Süruri Efendinin takriri
ni tekrar okuyorum. 
• Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin berveçhi âti kabulünü tek
lif ederim: 

Madde 2. — İşbu 'kanunun neşrinden evvel 
vefat eden o kabil zâbitanm zevce ve evlâtları 
dahi birinci tmadde hükmünden ımüstefidolurlar. 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
benim takririm daha vazıhtır. 

REİS — Efendim! Zatıâlinizin takririniz 
aynı mıdır1? Aynı ise neden >olkunmasına lüzum 
gösteriyorsunuz ? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozrak) — Da!ha va
zıhtır. 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendinin tak
ririni reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edece-
ğim. Ka'bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ali 
Süruri Efendinin takriri ikinci madde olarak 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu Ikanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Beyefendi' Teklifim var. 

REİS — Efendim! Bu madde hakkında ta
dil teklifi vardır. , 

Riyasete 
Aşağıdaki maddenin (3) ncü maidde olmak 

üzere kabulünü tefklif ederim. 

Madde 3. — Işjbu kanun 23 Nisan 1336 ta
rihinden muteberdir. 

ZongulgaJk 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim Hilmi Beyin takririni reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kalbul edenler lütfen 

el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir efendim. Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Üçüncü maddeyi kalbul edenler 
lütfen el Ikaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Ka'bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde 
aynen ka'bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve -Maliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Efendim Jandarma zâbiitanmın da 
bulunmasından dolayı icrayı ahkâmına Dahili
ye Vekâletinin de ilâvesini 'encüm'en teklif edi
yor. (Muvafık sesleri) Müdafaai Milliye, Dahi
liye ve Maliye vekileri 'Oİacalk diyorlar. Yal
nız encümenden 'bir şey sormak işitiyorum. Bu 
kanun tâyini esami ile imi reye vazedilecektir. 
(Lüzum yolk sesleri) 

SÜILEYMAN SIRRI B. (Bozo'k) — Bütçe
ye yeni talhsisat 'konacaktır. Tâyini esami lâ
zımdır. 

REİS — Efendim dördüncü maddeyi Dahi
liye Vekâletinin de ilâvesi ile kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Ka'bul etmiyenler el ıkaldırsın. Dördüncü mad
de ka'bul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Heyeti 
umumiyesini tâyini esamiyle, reye vaz'etmek 
lâzımdır. 

REİS — Efendim encümen tâyini esamiyle 
reye koymaya lüzum yoktur diyor. O halde 
kanunun heyeti umumiyesini reyi işariyle reye 
koyacağım. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Ka'bul edilmiştir efendim. 

2. — Harcırah Kararnamesinin 22 nci mad
desinin tefsirine dair Dahiliye Vekâletinden 
mevrut 3/60 numaralı tezkere ve Kavanîni Ma
liye ve Muvazen&i Maliye encümenleri mazba
taları. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Harcırah Kararnamesinin aile masrafına 

; kimlerin müstahak bulunduğunu muarrif onun
cu maddesinde memurini daime erbabı muhar
rer olmasından bi&istidlâl şimdiye kadar ne 

j vekâleten ve ne de muvakkaten tâyin' ve izam 
kılmam memurine aile harcırahı verilmemiş ise 
de mezkûr kararnamenin 22 nci maddesine 
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«Bir memuriyete vekâleten gönderilmiş olan me
mur o memuriyete tâyin olunduğu takdirde 
kendisi için tebdili mekân masrafı ve zamanı vekâ-
] âtinde veya badelasale ailesinin nakli suretinde 
aile-masrafiyle beraber bunlarını tebdili mekân 
masrafı verilir» diye muharrer olmasına ve mad
de! mezkûredeki «zaımanı vekâletinde» tâbirinin 
maddedeki aile masrafına ve «badelasale» tâbi
rinin dahi tebdili mekân masrafına mahsur ol
ması lâzımgeleceğine göre bir mahalle vekâle-
leten tâyin ve izam olunan memurinin asaleti 
icra edilmiş olsun olmasın, aile naklettikleri 
takdirde kendilerine aile harcırahının dahi ita
sı hak ve adlin icabatı tabiiyesinden görüldüğü 
gibi bâzı devairde ve ezcümle Posta ve Telgraf 
Müdiriycti Umıımiycsinde ihtiyacın zevalinde 
memuriyetlerine nihayet verilmekte ve o vakte 
kadar memurini daime müsillû tam maaş alarak 
aidatı tekaüdiye terk etmek şartiylc muvakka
ten istihdam olunagelon ve fakat hitamı harb-
den evvel hizmetlerinden husulü istiğnaya mad
deten imkân olmamak hasebiyle memuriyetleri 
vekillerden daha müstemir demek olan memu
rini muvakkatenin de aile harcırahından istifa
de etmemesine bir vecih görülmemekte ise de 
zatı mesele tesfiri 'kanuna mütaallik bulunduğu 
cihetle keyfiyetin Büyük Millet Meclisince bit-
tcfckik bir 'karara raptı hususuna delâleti riya-
setpenahileri müsterhamdır olbapta. 

İG Temmuz 1338 
Dahiliye Vekili 

Mehmed A tâ 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Harcırah Kararnamesinin aile masrafına kim
lerin müstahak bulunduğunu muarrif onuncu 
meddesinde memurini daime erbabı muharrer 
olmasından bilistidlâl ne vekâleten ve ne de mu
vakkaten tâyin ve izam kılman memurine aile 
harcırahı verilip verilmemesinde iştibah hâsıl 
olduğundan mezkûr maddenin tefsirini muta-
zammm Dahiliye Vekâletinden mevrut ve He
yeti Umumiyeden muhavvel 16 Temmuz 1338 
tarihli ve 305 numaralı tezkere encümende tet-
'kik ve müzakere olundu. Harcırah Karar
namesinin «Bir memuriyete vekâleten gön
derilmiş olan memur, o memuriyete tâyin olun
duğu takdirde kendisi için tebdili mekân mas
rafı ve zamanı vekâletinde veva badelasale aile

sinin nakli suretinde aile masarifiyle beraber 
bunların tebdili mekân masrafı verilir» diye 
muharrer olan 22 nci maddesinin vekâleten ve 
muvakkaten gönderilen memurin harcırah ve 
aile masarifine vcç.hi taallûku bittezekkür 
vekâleten ve muva'ka'kten gönderilen memu
rin, mahalli memuriyetine muvasalat ve1 aile
sini eelbettiği surette diğer memurini asliye-
gibi harcırah ve aile masarifine müstahak ol
ması ad.il ve mantıkin icabatmdan görül
düğü gibi her hangi memuriyete vekâleten 
veya muvakkaten tâyin ve mahalli memuri
yetine muvasalat edenlerin ailelerini celbet
tikleri takdirde harcıraha ve aile masrafına 
istihkak: kesbedeeckleri suretinde tefsiri ve 
keyfiyetin bir kere de Muvazene! Maliye En
cümenince tetkiki tezekkür edilmekle Riya
seti Celileve takdim kılındı. 

Kavanîmi Maliye 
Encümeni Reisi 

E rzincan Mebusu 
Sabit 

Kâtip 
Konya Mebusu 
Tevfik Fikret 

12 Eylül 1339 
Mazbata Muharriri 

Kayseri Mebusu 
Ahnıed Hilmi 

Âza 
El aziz Mebusu 

Mustafa 

Muvazenei Maliye Evcümeni mazbatası 

-Memuriyeti muvakakte ile bir tarafa izam 
edilenlere 25 Mayıs 1335 tarihli Harcırah 
Kararnamesine tevfikan aile harcırahı itası 
lâzımgclip gelmiyeceğine dair »kararı tefsiri 
ittihazı Zımmmda Dahiliye Vekâletinden Riya
seti Celileye takdim olunup Heyeti Umumi
yeden Kavanini Maliye Encümenine havale 
buyurulan 16 'Temmuz 1338 tarihli tezkere en
cümeni mezkûrca tanzim olunan mazbata ile 
beıaber Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale buyurulmakla tetkik olundu. 

Kararnamei mczbûrun onuncu maddesinin 
bir numarlı fıkrasında aile masrafının dai
mî memuriyetle bir tarafa gönderilenlerden 
yahut merkezi memuriyetini tebdil edenler
den mahalli memuriyeti cedideleriîıe nakle
dilecek ailesi bulunanlara verileceği, zikredi
lerek lafzı memuriyet, daimî vasfiyle takyi-
dedilmig olması ve 23 mcü maddesinin ikinci 
fıkrasında dahi memuriyeti muvakkate ile 
bir tarafta bulunduğu esnada memuriyeti 
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daime ile diğer bir mahalle tâyin edilenlerin 
yol masraf ve yevmiyeleri! memuriyeti muvak
kate mevkiinden ve aile masrafları memu
riyeti saSMkai asliye mevkiinden memuriyeti 
cedide mevkiine kadar •olan mesafeye göre 
hesabedileceğinin muharrer bulunması vâzıı 
kanunca memuriyeti muvakkate ile bir ma
halle gönderilen memurin aileleri için har
cırah itası esasının maksut ve mutasavver 
bulunmadığı anlaşılmasına mebni memurini 
muvakkate ailelerine 'kararname! mezkûre 
tevrükan harcırah itasına cevazı kanunî gö
rülemediğinin arzı tezekkür kılının; ş ol
makla Heyeti Celileye takdim olundu. 

12 Kânunuevvel 1339 
Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi 

Saruhan Mebusu İsparta Mebusu 
Reşad Mükerrem 
Kâtip Âza 

Gazianteb Mebusu Konya Mebusu 
Ahmed Remzi Kâzım Hüsnü 

Âza 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 
Âza 

Sivas Mebusu 
Rahmi 

Âza 
Kângırı Mebusu 

Must af a Ab dülh âl ik 
Âza 

Karesi Mebusu 
Ali Suuri 

Âza 
Trabzon Mebusu 

Şefik 

REİS — Efendim! söz isliyen var mı? (Yok 
sesleri) Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sını reyi alilerine vaz'edeeeğim. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, aksini reye koyacağım. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın, Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

REİS — Anadolu Demiryollariyle Haydaşpa-
şa Liınanına ait lâyiha; malûmdur ki bu mesele 
henüz tetkik edilmektedir. Binaenaleyh bunu 
geçelim. Onbirinci maddenin müzakeresine ge
çiyoruz. 

3. — Matbaa alât ve edavatiyle hitap ve ga
zete kâğıtlarının Gümrük Resminden istisnasına 
dair 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun ikin
ci maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riya
setinden mevrut (3/157) numaralı tezkere ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

14 . 10 . 1339 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Matbaa alât ve edavatiyle kitap ve gazete kâ
ğıtlarının Gümrük Resminden istisnasına dair 
olan 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun ikin
ci maddesinde (Her türlü gazete, kitap ve risale 
kâğıtları vâki' olacak müracaat üzerine Heyeti 
Vekile kararı ile Gümrük ve Okturva Resmin
den istisna edilir) denilmektedir. 

İşbu kanuna tevfikan yalnız 1339 senesinin ilk 
yedi mâhı zarfında muhtelif gazete idarelerinin 
Gümrük Resminden müstesna tutarak ithal eyle
dikleri kâğıt miktarı takriben yüz vagon, yani 
bir milyon kiloya baliğ olmuş ve İstanbul'da 
münteşir bâzı ecnebi gazetelerine muktazi kâğıt
lar da bu mey anda bulunmuştur. Kanunun hîni 
neşrinde ahvali fevkalâdeden naşi levazımı kır
tasiyenin tedarik ve naklinde tesadüf edilen müş
külât dolay isiyle gazetelerin devamı intişarını te
min zarureti mevcut ise de halen sulhun inikadı 
ve ahvalin inkişafı hasebiyle matbuata muktazi 
levazımın tedarikinde eskisi gibi müşkilât kal
mamış ve elyevm meriyülicra olan Tarife Kanu
nuna merbut Tarifei Umumiyenin, 154, 255 nu
maralarının evvelâ fıkralariyle iki yüz elliye-
dinci numarası mucibince kitap, mecmua ve sair 
asarı matbua, dikilmiş ve dikilmemiş ve fakat 
gayrimücellet el yazıları ve plânlar, resimler ve 
mektup kitapları ve coğrafya, harita ve küreleri 
ulûm ve fünuna ve talim ve terbiyeye mütaallik 
her nevi haritalar ve cedaîil Gümrük Resminden 
muaf bulunmuştur. Aynı zamanda mevzuuba-
his maddei kanuniyede (istisna edilebilir) Tâbi
ri istimal olunmayıp (istisna edilir) denildiği 
ciheti© Heyeti Vekile vukubulan müracaatlar 
üzerine istisnaiyet kararı vermek zarure
tinde kalmış ve filhakika mezkûre ibare
den vâzıı kanunun maksadı bu hususta Heyeti 
Vekileye bir hakkı takdir bahşetmek mi yoksa 
alelıtlak her müracaatı is'af mı" olduğu ve he
yeti müşarünileyhanm kontrol yapabilmesi ve 
yapması lâzimgelip gelmediği sarahaten anlaşı
lamamakta bulunmuş olduğundan kanunun istis
naiyet şekil ve derecesinin tefsiren tavzihi husu
sunun Meclisi Âliye arzı İcra Vekilleri Heye
tince takarrür etmiş olmakla muktazasınm ifası
na müsaadei Devletlerini istirham eylerim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 
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Kavanini Maliye Encümeni 26 .12 . 1339 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Matbaa alât ve1 edevatiyle' kitap ve gazete 

kâğıtlarının G-ü'mrük Resminden istisnasına dair 
olan 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun ikin
ci maddesinde (Her türlü gazete, kitap ve risale 
kâğıtları vâki olacak müracaat üzerine Heyeti 
Vekile karariyle Gümrük ve Oktruva Resmin
den istisna edilir) denil'mekte ve istisna edilir 
kaydına nazaran vukubulan müracaatlar üzeri
ne Heyeti Vekile istisna kararları' vermek zaru
retinde kaldığından ve mezkûr (İstisna edilir) 
ifadesinden vâzıi kanunun maksadı' bu hususta 
Heyeti Veküeye bir hakkı takdir bahşetmemek 
mi ve alelıtlak her müracaatı is'af mı olduğunu 
tefsiren tavzihi İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
nin 14 . 1 . 1339 tarihli ve 2827 numaralı tez
keresiyle talebedilmekte'dir. 

Kavanini Maliye Encümeninin 25 Teşrinisa
ni ve 19 Kânunuevvel 1339 tarihli içtimalarmda 
tetkikatı iâzime icra olunarak her ne kadar 
maddei mezkûrenin nihayetinde (istisna edilir) 
denilmekte işe de istisnanın Heyeti Vekile kara
riyle olacağı sarahaten beyan ve her kararın leh 
ve aleyhte tecellisi karar olmak itibariyle tabiî 
görülmesi, diğer taraftan her kararı bir mahsu
lü tetkik olması aşikâr bulunmasına binaen 
Gümrükten istisna ka ran vermekte Heyeti Ve-
kilenin muhtar ve temini kanaat zımnında tah
kik ve kontrola salâhiyeti derkâr olduğu tefsir 
ve tezekkür kılınarak Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon . Kayseri 
Hini imzada bulunamadı 

Abdullah Ahmed Hilmi Bey 
Kâtip Âza 
Konya Mardin 

Tevfik Fikret Necib 
Âza Âza 

Elâziz Karesi 
Mustafa ' Hulusi Bey (Mezun) 

Âza 
Trabzon 

Sırrı 
REİS — Söz istiyen var mı efendim'? (Yok 

sesleri) Efendim, Kavanini Maliye Encümeni 

mazbatasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede
ceğim. Kabul etmiyenlerler lütfen el kaldırsın, 
Kabul edilmiştir, efendim. 

4. — Ereğli havzai fahmiyesinde çalışan ame
lenin hukukuna mütaallik Kanunun tefsiri hak
kında İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut 3/93 
numaralı tezkere ve tefsire mahal olmadığına dair 
Adliye ve İktisat encümenleri mazbataları 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
. Kalemi Mahsus Müdüriyeti 12 . 2 .1338 

1384 Karar 
Kayıt 6/272 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Ereğli havzai fahmiyesinde çalışan maden 
amelesinin hukukuna mütaallik 8 Muharrem 
1340 ve 10 Eylül 1337 taihli Amele Kanununun 
kömür mahalli istihsalinden sefaine tahmiline 
kadar cereyan eden muamelâtta müstahdem bü
tün erbabı mesaiye şümulü olması kanaati ile 
gerek haddi asgari ücret tâyininde ve gerek 
saati mesainin tatbikinde bu esas dairesinde ha
reket olunmakta ise de Madenciler Heyeti İda
resinin ve bilhassa Şirketi Osmaniyenin kanunu 
mezkûrun yalnız maden ocaklarında çalışan ame
leye şümulü olup şimendiferler ve liman ve lâv^ 
var ve havai varagele ve bütün fabrika deste-
gâh ve imalâthane ve tamirhanelerdeki müstah
demin ve amele ve sanatkârlara şümulü olamı-
yacağı yolunda iddia ve itirazlara karşı ne yol
da hareket edileceği Zonguldak Maden Müdü
riyetinden sorulmakta olduğu ve filhakika ka
nunun kömür işlerinde ve kömür işleri dolayı-
siyle mevcut kâffei hususatta çalışan bütün er
babı mesaiye şâmil olması iktiza ederse de metni 
kanunun yalnız ocaklarda çalışan ameleye mün
hasır gibi muharrer olması ve alâkadaranca da 
serdi itiraz eylemekte bulunması hasebiyle ka
nunu mezkûrun derecei şümulünün tâyini İkti
sat Vekâletinin 6 Şubat 1338 tarih ve Orman ve 
Maadin Müdüriyeti Umumiyesi 951/3 orman 
105 numaralı tezkeresinde bildirilmesine binaen 
kanunu me'zkûrun derecei şümulünü tâyin ve 
tefsir etmek üzere meselenin Meclisi Âliye şevki 
İcra Vekilleri' Heyetinin 12 . 2 . 1338 tarihli 
içtimaında takarrür etimiş olmakla ifayı mukta-
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zasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulma-
sını istirham eylerim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Şer'iye Vekili 

Fehmi 
Adliye Encümeni 15 . 12 . 1339 

54 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ere'ğli havzai fahmiyesinde çalışan maden 

amelesinin hukukuna mütaallik 8 Muharrem 
1340 ve 10 Eylül 1337 tarihli' Amele Kanununun 
kömür mahalli istihsalinden sefaine tahmiline 
kadar cereyan eden muamelâtta müstahdem bü
tün erbabı mesaiye şümulü olması kanaatiyle ge
rek haddi asgari ücret tâyininde ve gerek sa
ati mesainin tatbikinde bu esas dairesinde hare
ket olunmakta ise' de Madenciler Heyeti İdare
sinin ve bilhassa Şirketi Osmaniyenin kanunu 
mezkûrun yalnız maden ocaklarında çalışan 
ameleye şümulü olup şimendifer ve liman ve lâv-
var ve havai varagele ve bütün fabrika deste-
gâh ve imalâthane ve tamirhanelerindeki müs
tahdemin ve amele ve sanatkârlara şümulü ola
mayacağı yolunda iddia ve itirazlara karşı ne 
yolda hareket edileceği Zonguldak y Maden Mü
düriyetinden sorulmakta olduğu ve filhakika 
kömür işlerinde ve kömür işleri dolayısiyle mev
cut kâffei hususatta çalışan bütün erbabı mesai
ye şâmil olması iktiza ederse de metni kanunun 
yalnız ocaklarda çalışan ameleye münhasır gibi 
muharre olması ve alâkadaranca da serdi itiraz 
edilmekte) bulunması hasebiyle kanunu mezkû
run derecei şümulünün tâyini iktisat Vekâleti
nin 6 Şubat 1338 tarih ve Orman ve Maadin 
Müdüriyeti Umumiyesi 951/3 Orman 105 numa
ralı tezkeresinde bildirilmesine binaen kanunu 
mezkûrun derecei şümulünün tâyin ve tefsiri 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 
12 . 2 . 1338 tarih ve 1384 - 6/272 numaralı tez
keresi iktisat Vekili Hasan Bey hazır olduğu 
halde müzakere edildi. 

Maden ocağı demek yalnız tahtettürap bir 
galeri veya kuyu demek olmadığına ve asri bir 
maden ocağı bütün tesisatı dahiliye ve hariciye
siyle bir kül teşkil ettiğine ve kömürü yıkıyan, 
ecnasa ayıran, hali taiîdeki kömürü temizlenmiş 
ve kok, biriket hallerine ifrağ eden, imalâthane

ler ve ocaklara temiz hava sevk eden makinalar 
ve muhtelif ocaklar arasındaki havai hatlar ve 
dekoviller ve şimendiferler, harmanlar ve kö
mür nakline mahsus olup, iskele ve limanlar ve 
diğer vesaiti nakliyei berriye ve bahriye ve ta
mirhaneler ve daha birçok müteferrik levazımı 
ihraciye, im aliye ve nakliye birbirinin mütem
mimi ve mükemmeli ve maden ocağı tâbirine dâ
hil olduğuna ve Maden Nizamnamesinin altıncı 
maddesinde bu bapta sarahat olduğu gibi 
10 Eylül 1337 tarihli Amele Kanununun (5, 7, 
9, 10) ncu maddeleri de kanuni kömür, liman 
ve şimendiferlerine de teşmil etmiş ve kanunun 
Ereğli havzai fahmiyesine aidiyeti de sername-
sinde ve yedinci maddesinde mezkûr bulunma
sına ve vâzn kanun Ereğli havzai fahmiyesinde 
şimdiye kadar himayesiz bırakılmış, her türlü 
hukuktan mahrum efradı milletin en iptidai ve 
hayati hukukunu muhafaza fikriyle1 tedvin edil
miş bulunmasına ve binaenaleyh ameleyi dâhil 
ve hariç diye ayırmakta hiçbir mâna ve hikmet 
olmadığına binaen kanunu mezkûr ahkâmının 
Ere'ğli havzai fahmiyesinde çalışan bilûmum ma
den amelesine şümulü bulunduğu da derkâr ol
duğuna ve işbu sarahate binaen keyfiyet esasen 
muhtacı tefsir bile olmamakla Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Kastamonu 
Mahir 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Karesi 

Ahmed Süreyya 

Âza 
Çorum 

Mehmed Münir 

Âza 
Ankara 

ihsan 
Âza 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Mersin 
Besim 

(Müzakerata iştirak etmiş 
ve fafcat hini imzada 
bulunamamıştır.) 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Âza 

Âza 

Âza 
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İktisat Encümeni 20 . 12 . 1339 
Karar : 25 

İktisat Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ereğli havzai fahmiyesi' amelesi hakkında 
Adliye Encümeninden mevrut tefsiri kanuni tet
kik olundu. Tetkika esas olmak üzere havzai 
fahmiye için neşrolunan Amele Kanununun za
manı tedvini olan1 1337 senesine ait Meclisi Âli 
mazbataları nazarı mütalâaya alındı. Kanunun1 

Türkiye dahilindeki bilûmum amelenin terfihi 
ahvali maksadiyle tanzimi hakkında bâzı me
buslar tarafından vukubulan teklifata karşı 
vâzıı kanun şimdilik amelesi mütekâsif ve pek 
bakımsız ve muhtacı! himaye olan Ereğli havzai 
fahmiyesi umum amelelerine hasriyle neticei 
tatbikata göre1 hâsıl olacak tecaribin memleke
tin diğer aksamına da teşmili takarrür ettiği 
görülmekle kanunun Adliye Encümeninin pek 
vâkıfane olan tefsiri veçhile Ereğli havzai fah
miyesi umumu amelesine şümul ve aidiyeti bil-
ittifak karargir olmuştur. 

iktisat Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir İstanbul 
Mahmud Celâl Akçuraoğlu Yusuf 

Kâtip 
Ertuğrul 
hmed İffet 

Âza 
Bolu 
Şükrü 

Âza 
Kozan 

Ali Şâdi 

Âza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Âza 
İçel 

M e hm e d Emin 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Deminki 
mazbata hakkında söz söylemek kaabil değil mi? 

REİS —• Efendim söz istiyen var mı dedim. 
Kimse bir şey söylemedi. Efendim! Bu mazba
ta hakkında söz istiyen var mı? (Kabul sesleri) 
İktisat Encümeni mazbatasını reyi alillerine1 vaz'-
edeceğim. Kabul edenler ' lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. İktisat Encümeni mazbatası ka
bul edilmiştir. 

Efendim on dakika 
Celseyi tatil ediyorum. 

teneffüs etmek üzere 

Hitamı celse; saat : 2,40 

"•« i-^H 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,25 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Efetidim Celseyi acıyorum. Gayri-
müstaeel rııznaimemizin l)eşinci maddesini 
müzakere edeceğiz. 

5. — İdare Memuru Hakkâri Mebusu Âsaf 
ve Sivas Mebusu Râsim beylerin, Müceddeden in
şa edilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi bina
sına sarf edilmek üzere 1339 senesi Maliye bütçe
sinin 91 nci faslına üçüncü madde olarak yüz 
ondört bin lira vaz'-ına dair (2/178) numaralı 
teklifi kanunisi vüruduna dair 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyeti 

Esbabı mucibe 

Riyaseti Celileye 

Müceddeden inşa olunacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1339 
senesi Maliye bütçesinin (91) nci Hükümet ko
nakları inşaatı ve tamiratı faslına üçüncü mad
de olarak yüz ondört bin liranın vaz'ı için zîr-
deki maddenin Avans Kanununa bir madde ol
mak üzere ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

İdare Memuru İdare Memuru 
Râsim 

İdare Me'muru 
Âsaf 

Teklifi kanuni 

Madde 5. — 1339 senesi Maliye bütçesinin 
(91) nci inşaat ve tamirat faslında Büyük Mil
let Meclisi inşaatı namiyle yeniden açılacak 
üçüncü maddeye yüz ondört bin lira tahsisat 
vaz'olunmuştur. İşbu tahsisattan senei h aliye 
zarfında sarf edilemiyen miktarın 1ün üç yüz 
kırk senesinde dahi sarfına devam olunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

134 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Müceddeden inşa olunacak Büyük Millet 
Meclisi binasına ait tahsisatın 1339 senesi Ma
liye bütçesinin 91 nci Hükümet konakları ve ta
miratı faslına üçüncü madde olarak 114 000 lira 
vaz'ı hakkında Heyeti İdarenin encümenimize 
muhavvel teklifi Reisvekili Sabri Beyefendinin 
huzurları! ile tetkik ve müzakere olundu. Neticei 
müzakerede teklifi vâkıın beş reyi muhalife 
karşı altı reyle reddedildiğinin arziyle Heyeti 
Celileye takdim kilindi. 

2 Kânunusani J340 
Muvazenei Maliye 

cümeni Reisi 
•uhaıı Mebusu 

Reşad 

Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 
Muhalifim 

Ali Cenan i 
Âza 

Trabzon 
Şefik 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Âza 
İzmir 

Mchmed Şükü 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi 
bu mazbatada, esbabı mucibe gösterilmiyor. Yalı
nız reddedildiğinden bahsediliyor. Sebebi ne ise 
anlıyalım. Encümen izah buyursun. 

REİS — Encümen bu bapta izahat verebilir 
mi? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Maat
teessüf encümenden kimse yok! 
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ES AD Ef. (Menteşe) — Söz istiyorum; Reis 
Bey! 

REİS — Buyurunuz, Esad Efendi! 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efcindim dört, beş 
seneden beri bu bina dâhilinde yaşadık. Avni 
Hakla vatanın halâsını ve milletin ihyasını mu
cip hizmetlerde bulunduk. Hattâ Birinci Mec
liste bulunan azayı kiramın malûmudur ki Sa
karya Hart»i sırası Meclisimizi cephenin arkasına 
götürmeye ve orada çadırlarda ifayı hizmet etme
ye bile karaa vermiştik. Binaenaleyh bu senelik 
bu masraftan sarfınazar ederek dâvayı millî uğ
runda ilk kıyam eden ve besmelekeş olan ve bu
gün kül yığınımdan mürekkep ve harabezar olan 
ve inim inim inliyen Aydın için bu parayı sarf 
edecek olursanız iki yüz bin kişinin hayatım kur
tarmak gibi âli bir harekette bulunmuş olursunuz. 
Elinizi vicdanı pâkinizin üzerine koyunuz, vicda
nınız size Meclis binası yapmayı mı emreder, yok-' 
,sa düşmanlar tarafından yakılmış, yıkılmış, bu
gün yaralı sinesine Büyük Millet Meclisinden 
merhem bekliyen ve - emin olunuz arkadaşlar şim
diye kadar hiç Meclisin muavenet ve müzahere
tine muhtacolmıyan o dağlarından yağ, ovaların
dan bal akan o güzel Aydın'a bu parayı verme
meyi mi emreder? Verecek olursanız büyük ka
dirşinaslık etmiş ve Aydın'ı ihya etmiş olursu
nuz. O da müstahsil bir hale gelerek - bu verece
ğiniz 114 bin liraya mukabil - gelecek sene belki 
size milyonlarca lira varidat verir. 

Arkadaşlar bu yolda bir teklifim var. Rızaen 
lillâh kabul ediniz. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arka
daşlar, Meclisin burada ilk defa açıldığı zaman
daki sadegi ve safvete bir saniye olsun sizin 
kalblerinizi, sizin basiretlerinizi irca etmek iste
rim. Meclis Peygambcrâne bir safveti ve sadegi 
içinde çalışır, Hükümet Peygamberâne bir safvet 
ve sadegi içinde çalışır. Kalblerinizi yekdiğerine 
rapteden kardeşlik kaygusu daima aramızda, elde 
tutulacak kadar temevvüceder, dalgalanırdı. Ah 
keşke biz o safveti bozmıyaydık. (Bozulmadı 
sesleri) Peki, bozulmadı; yalnız muhakkak ki 
arkadaşlar; isli lâmbalar yerine gümüş avizeler 
asıldı, buna benziyen birçok teşkilâtımız vücuda 
geldi. Vekiller yaya giderken bugün yemeğe bile, 
hattâ Meclise bile otomobillerle gelip gitmeye baş
ladılar. (Gürültüler) 

Arkadaşlar! Köylünün tuzundan vergi alaca
ğız. Bu kadar ağır vergiler almakla beraber 
memlekette ümidederim ki esaslı bir iş görürüz, 
inşallah. Fakat arkadaşlar: Buraya verilecek 
olan 114 bin lira ile on bin çift öküz alalım, hal
ka tevzi edelim. Tırnaklariyle, dişleriyle çalışıp 

' çabahyan, burada bizim karnımızı doyuran halka 
versek daha iyidir. 

Arkadaşlar! Lüks zamanı, süs zamanı değildir. 
Dört seneden beri burada nasıl toplanıyor, nasıl 
dertlerimizi döküyorsak dört sene daha, beş sene 
daha, haydi asgari diyeyim, iki sene daha burada 
.dertleşebilir, dertlerimizi dökebiliriz. 

Arkadaşlar! Şunu da arz edeyim. Bâzı mü
hendislerin teklifi veçhile şu duvar kaldırılarak 
biraz daha tevsi edilecek olursa nihayet on bin 
lira gibi bir inşaatla az - çok maksat temin edil
miş olacaktır. Bugün memleketin Şarkı muave
nete muhtaç, Garbı muavenete muhtaç, öksüzler 
meselesi bir dert, muhacirler meselesi bir dert, ta
mirat meselesi bir dert, dert, derttir. Yüz bin 
lira verelim; yeniden bir bina daha yapalım. Fa
kat arkadaşlar! Bu, bu sene için fazladır, israf
tır. Elimizden gelirse bir avuç daha tohum ata
lım. Onu aşar olarak, onu istihsal olarak halk 
yine bize verecektir. Fakat bu yüz bin liradan 
elimize bir şey geçmiyecektir. Yazıktır efendi
ler. 

AHMED HAMDİ B. (Giresun) — Efendi
ler hepimiz sadegi ve safvet taraftarıyız. Sadegi 
ve safveti kabul etmiyen içimizde hiçbir kimse 
yoktur, zannediyorum. Fakat efendiler! Bili
yoruz. Ekseriyetimiz burada oturacak bir yere 
malik değildir. Herkes birbirinin yerine göz koy
muş ve arkadaşının yerini işgal ederek o arkada
şını Meclisten uzaklaştıracak (kadar cüret sahibi 
olmuştur. İşte bendeniz kendi hesabıma söylüyo
rum. Arkadaşım Feyzi Beyin yerini işgal ettim. 
Kendilerini kaçırdım. Kendileri şimdi oturmak 
için yer arıyor. 

ESAD Ef. (Menteşe) —- Niçin? Oturacak 
yerimiz var efendim! 

RAGIB B. (Kütahya) — Var mı? 
ESAD Ef. (Menteşe) — Var Ragıb Bey, 

var! Yanık Uşak'ı düşün Ragıb Bey! Yanık Ay
dın'ı düşün Ragıb Bey! Yanık Manisa'yı düşün 
Ragıb Bey! 

RAGIB B. (Kütahya) — Hissiyatla oynama 
rica ederim Esad Efendi!.. 
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BSAD Ef. (Menteşe) — Hissiyat ile oynamı- i 
yorum Ragıb Bey, rakik kalbim emrediyorum. I 

REİS -r- Rica ederim Esad Efendi; muhavere 
yok! (Gürültüler) 

ESAD Ef. (Menteşe) — İmanla dolu olan 
kalbim emrediyor 

REİS — Rica ederim, muhavere olmasın! 
HAMDİ B. (Devamla) — Efendiler, bende

niz de yüzbinlerce paranın sarfını mucibolacak 
bu işe taraftar değilim. Yalnız geçen gün Na
fıa Vekili sabıkı Muhtar Beyle şurada görü
şüyorum, buyurdular ki ; bu Meclisi tevsi et- I 
mek kolaydır. Şu duvar kaldırılarak ve bir 
mesnet konularak bu mesnet konmak suretiyle 
onbin lira ile yapılabilir dediler. Böyle bir I 
tevsie hepimiz taraftarız. Rica ediyorum; He- I 
yeti İdaremiz böyle bir teklifle müracaat et
sinler ve böyle bir teklifi Meclisi Âliye kabul 
ettirsinler. Bendeniz bunu rica ediyorum. (Ge- I 
leeek sene yapılsın sesleri) I 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim mesele 
Meclisi Âlinin çalışmakta olduğu dairesinin, I 
tarafı milletin uhdei Meclise tevdi edilmiş I 
olan vazifesinin ifasına kâfi olmadığı meselesi- I 
dir. Muhterem arkadaşlarım! (Gürültüler) I 

REİS — Efendim böyle konuşulursa hatibin I 
sözünü işitmek kaabil olamıyacaktır. Rica ede- I 
rim, sükûtu muhafaza buyurunuz! I 

RECEB B. (Devamla) — Efendim! Meclisi 
Âli tarafı milletten uhdesine tevdi edilmiş olan I 
vazifeyi ifa, için elyevm işgal etmekte olduğu
muz bu binanın maksada kâfi olmaması... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Sakar
ya'da da bu Meclis müdafaa etti. I 

REİS — Sözünüz var, söylersiniz. Yusuf I 
Bey, hatibin- sözünü kesmeyiniz. 

RECEB B. (Devamla) — Yalnız efendim! 
Yusuf Beyefendinin ne söylediğini ifade etme- I 
den bendenize muhalif, muteriz bir vaziyet al- I 
malarına hayret ediyorum. (Handeler) Muh- I 
terem arkadaşlar! Bu mevzuubahsolan tahsisa- I 
tm kabul veya reddini tesbit etmek için elyevm I 
elimizde mevcudolan salon ve müştemilât bize 
kâfi midir, değil midir1? Kâfi ise bunu tesbit 
etmek, değilse, icabına tevessül etmek lâzım- I 
dır. Binaenaleyh, Muhterem arkadaşım Esad 
Efendi Hazretlerinin ince ve derin bir tehas-
süsle buyurdukları muhtacı himaye ve muave
net olan yerleri, bu yüzden ihmal edip etmemek 
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meselesi müzakere etmekte olduğumuz usulden 
hariç ve tamamiyle başka bir meseledir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Bütçe
dir ama... 

REİS — Rica ederim, kesmeyiniz!. 
RECEB B. (Devamla) — Muhterem arka

daşlar ! Bu Meclisi Âli hakikaten diğer' arka
daşlarımın söylediği gibi dar ve sıkıntılı bir 
anda, hattâ çadır altında yaşamak zahmetine 
katlanmak suretiyle, bugün burada bir arka
daşımın fazla gördüğü gümüş avizeler gibi 
ufak tefek teferruat dahi bulunmadığı halde, 

' sac sobalar ve birtakım gıcırdıyan tahta is
kemleler üzerinde mektep çocukları gibi otura
rak çalışmayı kendisine şiar edinmiş ve bunu 
bu şekilde idame ettirmekte bir haz duymu
şumdur. Yalnız binanın manzarai hariciyesin-
deki şekil biraz değiştirilerek, üzerine biraz 
boya ilâve edilerek; fakat müştemilât ve te-
ferruaattaki vaziyet, tebdil dahi ettirilmiyerek 
bu muhit içerisinde ifayı vazife ediyor. Ben
denizin kanaatime göre hakikaten elyevm mev
cudolan vesait, bu Meclisin uhdesinde mevcu
dolan vazaifi lâyıkı ile ifa etmesine katiyen 
gayrimüsaittir ve gayrimüsaidolduğundadır ki, 
yeni bir Meclis binasının - ama ilâve suretiyle, 
ama yeniden yapılması suretiyle - behemahal 
yapılmasına lüzum vardır ve bunda ısrar edi
yorum. 

AKÇURAOĞLU YUSUF B. (İstanbul) — 
Şimdi itiraz ediyorum. 

RECEB B. (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım ! Mevzuubahsolan inşaat lükse, tezahü
rata, süse mütaallik ise ve böyle bir tasavvur 
varsa, hakikaten böyle bir şeyden kendimizi 
müstağni addedebiliriz. Halbuki arkadaşlar 
milletin birçok büyük işlerini görmeye memur 
olan Meclis azayı muhteremesinin muayyen bir 
dolabı ve içerisine kendi mesaisinin esasını 
teşkil eden evrakı matbua ve saireyi koymaya 
mahsus bir yeri, aynı zamanda bir encümen 
azasının salonda yorulmuş olan bir arkadaş 
tarafından taciz edilmeksizin kemali sükûn ile 
çalışmasına müsait mutlaka bir encümen odası 
lâzımdır. Böyle encümenlerin birer odası bu
lunması lüzumunu encümenlerde çalışan arka
daşlarımın hepsi takdir eder. Muhterem arka
daşlar! Encümenler Heyeti Umumiyeden ken
disine havale edilen bir kanunu müzakere eder
ken, o kanunun taallûk ettiği birtakım diğer 
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kanunlar ve esaslar vardır ki, onun tetkikine 
imkân ve vakit bulmadan, o elindeki kanunu, 
nevama harızlanmamış bir surette, tetkik edil
memiş bir surette ihzara bâzan mecbur olmak
tadır. Bir encümen, kendi sahai mesaisi ne ise, 
taallûk ettiği ihtisas sahası ne ise - gerçi Mec
lis Kütüphanesi vardır. Fakat ondan başka - bir
takım levazımın bulunması lâzımdır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reeeb Bey 
oturacak oda bulamıyoruz. 

BECEB B. (Devamla) — Efendim! Ben
deniz bunu ihtiyaç noktasında mütalâa ettiğim 
için bu noktai nazardan ifade ediyorum. Bâzı 
encümenler vardır ki, bendeniz de bu encü
menlerde çalıştım. Birçok arkadaşlar, bâzı mü
him kanunları yer bulunmaması cilietiylc ko
ridorda ayak üstünde imza etmektedirler. Bir 
Devletin hayatının üzerine bina edilecek olan ka
nunlarımızın ayak üstünde müzakere ve imza 
edilmiş bir mahiyette çıkması, binnetice Esad 
Efendi Hazretlerinin Aydın için, Besim Bey ar
kadaşımın bilmem ziraat için -düşündüğü endişe
leri daha çok muhiv olacaktır. Eğer kamın gibi 
bir milletin uzun bir müddet mutavaat mecburi
yetinde bulunduğu, büyük paraların sarf edilme
si esasını tesbit eden ve büyük birtakım icraata 
taallûk ve harekâtı Devletin ©sasını teşkil eden 
metinler hazırlanırken, onu hazırlıyan zevatın 
büyük maroken koltuklarda (10) metre murabba -
ma iki kişi isabet edecek büyük ve geniş salon
larda çalışmasına elbette ihtiyaç yoktur. Fakat 
o encümen azasının kendisine aidolduğunu bildiği 
ve başkası tarafından tasdik ve taciz edilmediği 
bir yerde, kemali sükûnetle çalışmasına ihtiyacı 
katı vardır ve bu ihtiyaç doğrudan doğruya 
Devletin umuruna ikaı tesir eden bir ihtiyaçtır. 
Bâzı arkadaşlar vardır ki, kendisine ait yalnız 
bir masa olmadan çalışamaz. Ben, kendi nefsime 
böyleyim. Elimde hiç olmazsa yarım metre mu-
rabbaı bir yerim olup da, başkasının gelip hok
kama kalemini batırmıyacağını bilemezsem, ora
da selâmeti fikir ile iş yapamam ve böyle birçok 
arkadaşlar vardır. Ve «büro» hidematmda bulu
nan arkadaşlar bunu pekâlâ fark ve temyiz eder
ler. Daha fazla söylemeye lüzum yoktur. Öyle 
murassa kubbeli, altın yaldızlı, maraken kana-
peli, geniş salonlu, yaldızlı, yıldızlı, süslerden 
âri olmak üzere, bu asrın icabettirdiği sadelik 
ve temizlik 'şeraitimi haiz, Meclise mensup üç 

yüz zatın ve 'her gün beş, altıyüz zatın girip 
çıkmasından mütevellit ıhare'kâtitan dolayı teleîvj 

vüs ctımiyeeck, suhuletle temizlenebilecek, aynı 
Kamanda sigara içilecek yerleri ve ikâfi miktar
da sâf havayı 'havi çalışılacak (mahalleri olan 
basit ve şeraiti hazıraya göre vücuda getiril
miş bir binaya ihtiyacımız vardır, bu Meclisin 
ihtiyacının şu kadar yüzıhin lira ile temin edi
lip edilmiyec eğimi bilmem. Falkat katiyen asga
ri bir fiyatla bunu, -az zaımanda meydana çı
karmak Meclisin hayatı ve Mealisin gördüğü iş
ler, Devletin 'hayatı ve milletin noktai nazarın
dan lâzımdır. Binaenaleyh tahsisatın kabulünü 
ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatasını n 
reddini teklif ederim. 

RAGİB B. (Kütahya) — Muhterem anka-
daşllarım! 1336 senesi 23 Nisanımda, Birinci Bü
yük 'Millet Meclisi burada (toplandığı zaman, 
vilâyet devairi dahi dâhil olmak üzere vilâyetin 
Hükümet 'binası, merkezi Hükümet 'binası idi. 
Bir lodamın içerisinde kırıik, dökük mütaaddit 
masalar ve sandalyeler üzerimde, devair ımüıdi-
ranı, (mümeyyizler ve saireler iş görüyorlardı. 
Enkânı Harbiye! Uimuımiye Dairesi Müdafaa! 
Milliye Vekâleti ve kâffei (teşkilâtı askeriyeyi 
muhtevi olan -devair de şimdiki Erkânı Harbi
ye Dairesi oılan Ziraat Mektc'binde bulunuyor
du. Filhakika bu dâvaya böyle başladık, fakat 
insafınıza müracaat ederim; 'bütün devairin va
ziyeti ıbu şekilde devam etseydi, teşkilât teves
sü etmeseydi, müdafaa! Milliye Vekâleti «ordu
sunun vaziyetiyle mütenasip bir teşkilât vücu
da geti «meşeydi ve kendisine kâfi gelecek dere
cedeki bir binada oturmasaydı, mücerret bu kı
rık sandalye ve masaların başında oturacağız 
deseydi ve anütemadiyen bu şekilde dâvayı ba
şaracağım deseydi acaba netice böyle m! çı
kardı efendiler?... 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Edbeıtte, şüp
hesiz... 

RAGIB B. (Devamla) — Biz, buraya gel
diğimiz zaıman ile efendiler, <çoık rica ederim 
bugünün vaziyeti arasında çok fark vardır. Fa
kat o gün başlıyam teşkilâtım, nihayet (muaz
zam 'bir Devlet teşkilâtı haline ifrağ edildiği 
•cihetline ait ibir safahatı 'vardır. Mukaddema 
Devletin resmî bir ordusu yoktu ve eldeki kuv
vetle Kuvayı Milliye inamı altındaki birtakım' 
miLİcaıhidmden mürekkep ve .muhtelif noktalar-

— 494 — 



İ : 93 31 . 1 . 1340 C : 2 

da yekdiğeriyle irtibatı olmıyan kuvvetlerden 
ibaretti. Acaba müeahedemize bu kuvvetle ıbaş-
ilamasaydık ve hir ordu teşkilâtı yapmasaydık 
netlice yine böyle olur muydu? Deımek ki efen
diler ! O gün o masa başında, bugünkü bu neti
ceyi istihsal için, ifayı vazife ettik. Yarın mil
let için çok nâfi işler vücuda getirmek, ımem-
leketi yükseltebilmek içtin ibu Meclis binası, kâ
fi almıyaeak 'bir vaziyet almıştır. Günkü; gü
nün ihtiyaeı belki bizi tazyik ediyor, nihayet 
•bu Mealisin içerisinde bizi çalıştırmak mecbu
riyet ve zarureti altında (bırakıyordu. Fakat za
man nihayet bu mecburiyetleri ve 'Zaruretleri 
'artırarak bu Meclisten daha büyük bir binayı 
ve Meclisin ihtiyaç atını ve teşkilâtına kifayet 
'edecek devairin yapılmasını 'emir ve icibar edi
yor. 

Efendiler yüzseksen 'efendinin .oturmasına 
mahsus şurada sıralar vardır. Halbuki ikiyüz-
sieksanaltı arkadaşız, demim bir arkadaşımızın 
buyurduğu 'gibi her gün yerimden birikaç ,arka-
daşımı itiyorum, veya o beni itiyor. Faikat yal
nız mesele 'bu. kadarla da 'kalmıyor. Şu veya 
bu tarafta olan 'arkadaşlarımız hiçbir vakit bu 
kürsüden çak yüksek ve. bağıra bağıra söylen-
'medikçe' ve Meclisi Âlide tam bir sükûnet hü-
kümferma .olmaddıkça Mecliste cereyan 'eden 
müzakerattan harfi vahit işitemiyorlar, insafı
ma müracaat 'ederim, sağ ve sol tarafta (oturan 
arkadaşlarımız; söylesinler! Cereyan eden fmü-
'zakerâıtı bu arkadaşlar kâfi işitemiyorlar, mü-
zalkeratla doğrudan doğruya alâkadar olmak 
şeysiıni (göstermiyorlar. Binaenaleyh bu şerait 
altıruda (çalışmanın imkânı yoktur. Evvelce bu
raya ıgeldiğimiz valkit bumdan daha fena idi 
vaziyetiniz; evvelce nasıl bu şerait altında 
kazandık ise 'bugün de bu suretle kazanalım 
diye sırf hissi mütalâa dermiyan etmek ben-
denizce doğru değildir. (Sonra efendiler! Arka
daşımız Esad Efendi Aydın'dan bahsetti, mu
hacirinden bahsetti, yanık yerlerden bahsetti. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Düşüneceğiz, vazi
femizdir. 

RAGIB B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
ben ne söyliyeceğimi bilirim. Eğer yanık yer
leri düşünmüyorsak ve biram için hatırımızdan 
çıkıyorsa o vakit hu ısözleri söylemek lâzımdır. 
Fakat her gün, her an 'aşikâre.; uykumuzda; 
düşüncemizde, sözlerimizde bütün memleketin 

Şark'ımda ve Garb'ında hükümferma olan felâ
ketlerle 'alâkadarız. Onlar için ağlıyoruz, onlar 
için sızlıyoruz. Onun içindir ki, bütçemizin ta
hammülü nispetinde İmar ve İskân Vekâletine 
tahsisat konmuştur. Meclisi Âli biran için Ay
dın yangınını unutmamıştır. Aydınldaki harik-
zedegânın perişanlığını hatırandan çıkarmamış
tır. Faikat Devlet teşkilâtına taallûk eden her 
hangi bir meselede bizim böyle hassasiyetimizi 
rencide eden ve ilelebet (acısını unutamıyacağı-
mız şeyler @öz önüne yığılırsa hiçbir şey yapa
mamak vaziyetinde kalırız. Binaenaleyh Ay-
dın'ın ve bütün memleketin Şark'ının, Garıb'ı-
nın imarı için evvelemirde her halde bir mer
kez lâzımdır ve o merkez için de bir bina lâzım
dır. Binaenaleyh çok rica ıcderim efendiler! Öy
le hissiyatı tehyie edecek beyanat ile maksadı 
(öldürtmeye çalışmak mâkul ve mantıkî bir hare
ket değildir ve 'bu kürsüden ifade 'edilecek bir 
şey değildir. Maslahatı müzakere ve mütalâa 
edelim. Lâzım mıdır, değil midir? - Reeeb Be
yin buyurduğu 'gibi - bunu düşünelim ve bu 
noktadan yürüyelim. (Müzakere kâfi sadaları) 

REİS — Efendim Divanı Riyaset namına 
İsmet Bey söyliyecefeler. 

İKİNCİ REİSVEKİLİ İSMET B. (Çorum) 
— Efendim ıbu tahsisatı Heyeti Âliyenize Di
vanı Riyaset kararı ile Heyeti İdare teklif 'et
miştir. Heyeti İdare bu teklif i son altı aylık 
Avans Kanununun bir maddesinde, Hükümet 
konakları inşaat faslı vardı. O fasıla ilâve edil
mek üzere teklif etmişti. O inşaat faslı Esad 
Efendi Hazretlerinin telâşları tatmin edilmek 
için son altı aylık Avans Kanununa konulmuş
tur. O inşaat faslı yanmış olan Hükümet ko
naklarının yapılması içindi. 

ESAD Ef; (Menteşe) — O, Hükümet konak
ları içindi, biz millet evi için söylüyoruz. 

İSMET B. (Devamla) — Müsaade buyu
run! Hükümet düşünmüş, Meclis düşünmüş, 
son altı aylık Avans Kanununa Hükümet ko
naklarının tamir ve inşası için ayrıca tahsisat 
konulmuş, ve bu tahsisatın sarf olunmıyan kıs
mının bu sene dahi sarf edilmesi hakkında me
zuniyet vermiştir. Vazifesini yapmıştır. O vazi
fe yapılırken Birinci Büyük Millet Meclisinde 
dahi bu binanın kâfi lolmadığı ve mesaisini tan
zim edemediği düşünülmüş, kâfi bir bina yapıl
ması esası kabul edilmişti.. O esasa müsteniden 
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İkinci Büyük Millet Meclisinin ilk Diyanı Ki
yaseti Meclis için kâfi bir bina plânı yaptır-
miiş'tır. Faikaıt bu 'Meclis binasının gerisindeki 
arsaya yapılacak: (ve csiki binaya iltisak edecek-
•ti. Plân çok kıymetli idi ve çok nıaısaritfıi mıü.-> 
eddi idi. 'Plân -kıymetli olması itibariyle yapı
lacak inşaat bu binanın 'gerisimde olması onun 
'vaziyet itibariyle kıymetini tenkis edeır ,gd!bi 
bir tereddüdü muciboldu. Daha o vakit Devle
tin m a k a m idaresi dalhi takarrür ettirilemeımıilş 
idi. Nafıa Vıdkili sabıkı Muhtar Beyefendi bu 
âcil libtiyacı tatmin eıtmek için burada kıymetli 
bir 'bina temeli olduğunu ve bu temel üzerime 
(kâfi ıbir bina yapılabileceğimi ve iş \kemdiisine 
(tevdii 'edilecek olursa bunun için iyi bir proje 
yapmaya çalışacağını söylemişlerdi. Onun üze-
ırine Divanı Riyaset bu vazifeyi kendisine telklif 
etti ve ıbir proje vücuda getirdi. O projemin 
neticesi olmak üzere lâzımugelen tahsisatı Avans 
Kanununun müzakeresi esnasında Heyeti İda
reye teklif etti. Demin arz ettiğtilm gibi Dev-' 
letin ımakarrı idaresi (takarrür etmediği için bu 
da epey ımünaika'şaıtı muciboldu. Kâfi, gayrikâfi 
denildi. Binoetdee Devletin ımakarrı idaresi ta
karrür etsin, ondan sonra Meclisin ihtiyacına 
kâfi i'yi bir bina yapalım, denilmişti. Onun öze
rine Muvazenei Maliye Encümeni aldı, zanne
derim ki, Muvazenei Maliye Encümeninin red
di, tahsisatın metnine değil, Devletin m a k a m 
idaresinin taayyün etmemesi ve bu meblâğın 
kifayet etmemesi esbabına müstenittir. Yoksa 
Birinci Büyük Millet Meclisinde dahi böyle kâ--
fi bir binaya ihtiyaç 'kanaati hâsıl olmuş ve 
Divanı Riyasetiniz -dahi o esas üzerine projele
ri yapıtırfmış ve bu tahsisatı teklif etmiştir. Bü
tün arkadaşlar müttefik gibi 'görünüyor ki, 
Meclisin mesaisini tanzim etmek için kâfi bir 
binaya ihtiyaç yoktur ve yanmış olan 'Hükümet 
konaklarının inşası içıin de tahsisat vaz'edilmiş
tir, telâşa maıhal yoktur. Yallmız bu tahsisatın 
1340 senesi Meclis bütçesine vaz'mı Heyeti Oe-
lileniz kabul buyuracak olursanız Divanı Riya
setiniz daha iyi bir proje ile bu inşaat meselesi 
esasını takibeder iye yakın zamanda ve bellki 
'1340 senesi zarfında kâfi bir bina vücuda getir
meye çalışır. En ımâıkul -ve muvafık şekil, zan
nediyorum ki, bu istenilen ıtalhsisıatıaı 1340 sene
si Meclis bütçeısine vaz'ı için Heyeti Oelileoiz 
karar vermesi ve Divanı Riyasetin de bu ikalar 
dâhilimde inşaatı takiibetmesilir. Buna bir (ka

rar ivermenizi çok: -rica ederim. (Müzakere kâfi 
sadaları) 

RÂSİM B. (Sivas) — Meclis bütçesine değil, 
Maliye bütçesine. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var, müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reye koyuyo
rum. Kâfi görmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Bu hususta iki takrir aldık, birisi 
Esad Efendinindir, diğeri de Receb Beyindir. 

Riyaseti öelileye 

Şimdiye kadar bu bina dâlhilin-de başladuk. 
Avni Hakla vatanın halâsını ve milletin ihya
sını mucib hizmetlere muvaffak olduık. Meclisi 
Âlinin bu senelik müceddeden bina inşasından 
sarfınazar etmesini, mevfzuubalhsolan yüzondörlt 
bin liranın dört senelik muhaceret dolayısiyle 
pek perişan merhamete şayan bir halde kalan 
Aydın kasabasının inşasına sarfını teklif eyle
dim efendim. 

M-enlteşe 
Esad 

REİS — Bmnu esas itibariyle reye koyaca
ğım. Aydın kasabasının imarında bu paranın 
sarfını teklif ediyorlar.' 

REOEB B. (Kütahya) — Efendi Hazretleri
nin teklifleri Muvaaenei Maliye Encümeninin 
lehindedir. Binaenaleyh bendenizin takribim 
ilse mevzuulbalhsolan .mazbatamın tadili mahiye
tindedir. Bu nolktal nazardan eivYelâ bendemizin 
.takririm reye konmaik lâziimıgelir. 

REİS — Reeeb Beyin tekririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Muıvazemei Maliye Bmcümeminin mıazbataisı-
nm reddi dle tahsisatın (kabulünü ve Meclisin 
1340 bütçesine vaz'mı teklif eylerim. 

Kütahya 
Reeeb 

REOEB B. (Kütafhya) — Reis Beyefendi! 
Yeni talhsisait teklifi olduğundan bendenizin 
takririmi ıtâyini esamiyle reye koymak lâızım-
gelir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF B. (İstanbul) — 
Memleket zengin olsun; o zaman yaptırırız. 
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REİS — Efendim esas itibariyle; Muvaze
ne! Maliye Eıncüm'eni Heyeti İdarenin teklifini 
reddetmiştir. Reeelb Beyin tteiklifi ise 'Muvaz'enei 
Maliye Encümeni mazbatasının reddi ile Heye-
ıtıi İdarenin teklif ettiği tahsisatın kabulü 
halkkundadır. Tâyini esamiyle reye koymak 'mec
buriyeti Vardım. Bu takriri kabul edenler beyaz, 
etmiyanler kırmızı rey puslası verecektir. 

ESAD ıBf. •( Menteşe) — tlık defa 'benim tak-
'ilrimin reye konulmasını vicdanı pâıkimiz em
retmişti. Şimdıi de böyle oluyor. Teşekkür ede
rim beyefendi! Allah yardi'mıcırnız olsun. 

REİS — Efendim! Zatıâlinizin takriri ayrı 
ıbir takrirdir. Mevzuuibalhsolan meselle Meclis 
•binası yapmak için tahsisat vermek muvafık 
'mıdır, değil 'midir? Zatıâliniz ise yüzondört 'bin 
.liranın Ay dm 'kas abasının imarı için tahsis 
'•edilmesini teklif, ediyorsunuz, bu ise ayrı bir 
tekliftir. Bunu da ayrıca telklif edersiniz, •ayrı
ca reye koyarız. Binaenaleyh Receib Beyin tak
ririni kabul edenler (beyaz, reddedenler kırmı
zı .rey puslası verecektir. Lütfen reylerini isti
mal buyurunuz. 

Henüz ir eylerini işitim al etmemiş rüfeka 
varsa lütfen reylerini istimal etsin. İstihsali ârâ 
•hitam bulmuştur. 

'Efendim! Netice ârâyı arz edeceğim, reye 
iştirâtk eden .zevatın adedi (139) olduğu için 
ımuamele italmam değildir. Takrir hakkımda 
(106) kabul reyi vardır.. (3l2) ret, (1) de müs
tenkif vardır. Binaenaleyh ikinci defa reye 
vaz'edece ğiız. Ruznamemizkı 14 neü maddesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

6. — İstanbul'da av tezkereleri rüsumunun 
dörtyüz kuruşa ve yerli harîr tohumu kutuları 
üzerine vaz'edilmekte olan Bandrollardan isti
fa olunan Resmin on misline iblâğına dair 
(1/294) numaralı kanun lâyihaları ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

8 . 10 . 1339 
İcra Veklileri Heyeti Riyaseti 

Kale'mi Malhsus Müdüriyeti 
2812 
2813 
6/3194 

T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
Dersaadette ve tezkereleri rüsumunun dört

yüz kuruşa ve yerli harîr tohumu kutuları üze
rine vaz'edilmekte olan bandrolların istifa olu

nan 'Resmin on misline iblâğına dair Maliye Ve
kâletince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyeti
nin 7 . 10 . 1339 tarihli içtimaında Meclisi Âli
ye arzı takarrür eden (iki kıta kanun lâyihası 
iıktisaJbı fcanumiyet eylemek: üzere raptan tak
dim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Av tezkereleri rüsumunun on misline iblâğına 
dair esbabı mucibe 

Av tezkereleri için istifa olunan on, yirlmi 
ve kırk kuruş rüsuimun on misline iblâğını mu-
tazamımm olan 8 Ağustos 1338 tarihli Kararna
me el ye v m. hükümden sâkııt olup Büyük Millet 
Meclisince mevkii meriyete vaz'edilmiş olan 
16 Nisan 1338 tarihli Kanunda da Dersaadette 
verilen «40» kuruşluk tezkereler meskût bıra
kılmış olduğundan elyevm Dersaatet'tekd mükel
lefinin bu 'miktar üzerinden resim tediyesi lâ-
zımıgelmektedir. Halbuki Dersaadette de vilâ-
yatı sairede olduğu gibi ikiyüz kuruş av tez
keresi Resmi .tediyesi lâzıımıgelme'kte ise de Der-
saadetin vaziyeti hususiye! iktisadiyesine ve av 
etinin oradaki fiyatına nazaran Resmi mezbu-
run «400» kuruşa iblâğı muktezi görülmüş ve 
alveçbile tanzim (kılınan kanun lâyihası taikdim 
kılınmıştır. 

Yerlıi harîr tohumu kutuları üzerine vaz'-
edillmiş olan bandrollerin on misline iblâğına 
'dair Erbabı Mucibe. 

Yerli ipek böceği tohumlarının beher kutu
sundan alman on para Bandrol Resminin on 
misline iblâğına dair İstanbul Hükümeti zâile-
s'kıee neşrolunan 12 Eylül 1922 tarihli Kararna
me elyevm hükümden sakıt olduğundan on 
paradan ibaret olan Resmi sabıkın istifası ile 
iktifa olunması tabiî bulunmuştur. Ancak bu
nun mukaddema tezyidini ic ab ettiren eslbab 
el'an mevcudolup halen alınan on para bandrol 
masarifi tab'iyesiyle bu hususta istihdam edile
cek memurin ücretine tekabül etmemekte ve 
esasen on kuruşa füruht edilmekte olan yirimi-
beş gramlık harîr tohumları elyevm ikiyüz ile 
ikiyüael'li kuruşa satılmakta olduğundan işbu 
Resmin on misline iblâğını muıta'z'ammın tan
zim olunan 'kanun lâyihası taikdim kılınmıştır. 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Dersaadette av tezkereleri Resminin yüz 

kuruşa ve yerli harîr tohumu kutuları üzerine 
vaz'edilmekte olan Bandrollardan istifa olunan 
Resmin on misline iblâğına, dair iki kıta lâyi-
hai kanuniye tetkik ve müzakere olundu. Uzun 
müddetten beri biç tadil 'edilmemiş olan ıbu iki 
Resmin pek cüzi olduğu görülmüş ve halka bir 
bâr teşkil etmiyecek derecede bir tezyidoldu-
ğundan Hükümetin teklifi dairesinde kabul 
edilmiştir. Ancak tezyidedilen rüsumun Hazi
neye aidiyeti ile kanunun 1340 Martından iti
baren meri olması hakkında ahkâm ilâve edile
rek berayı tasdik Heyeti Celilerine takdim olu
nur. 

1 Kânunusâni 1340 
Mazbata Muharriri 

Gaızianteb 
Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Muvazenei Milliye 
Encümeni Reisi 

Samban 
Reşad 
Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhâlık 
Âza 
Sivas 
Rahmi 

Âzıa 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Âza 
Maraş 
Tahsin 
Âza 
Sivas 
Râsim 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 

Av tezkereleri rüsmunun • on misline iblâğına 
dair kanun lâyihası 

Madde 1. — Dersaadette av tezkerelerinden 
«alman 40 kuruş Resim 400 kuruşa iblâğ edil
miştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — îşlbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

7 . 10 . 1339 
İcra Vekilleri Seriye Vekili 
Heyeti Reisi Mustafa 

Âli Fetjıi Fevzi 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Maarif Vekili 
İsmail Paşa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Seyyid 
Hariciye Vekili 

ismet 
Erkânı Harbiye 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
'Sıhhiye ve Muavenet 

içtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Muvazenei Milliye Encümeninin teklifi 

Birinci madde — Dersaadette ıav tezkelere-
lerinden alınan 40 kuruş Resim 400 kuruşa ib
lâğ edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanunla tezyidedilen Re
sim doğrudan doğruya Hazineye aittir. 

Üçüncü madde — işbu kanun 1340 senesi 
Martından itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü madde — işbu kanunun icrayı 
ahkâmına Maliye Vekili memurdur. 

ipek tohumu kutularına vaz'edilmekte olan 
handrollarm on misline iblâğına dair kanun lâ
yihası. 

Madde 1. — Harîr tohumu istihsal ve fü-
ruhtu hakkındaki 29 Rabiyülevvel 1324 ve 
10 Mayıs 1322 tarihli Nizamnamenin üçüncü 
madesim ucübince yerli hasîr tohumunu hâvi 
kutular üzerine vaz'edilmek üzere Düyunu 
Umumiye Varidatı Mahsusa İdaresinden itâ 
olunan bandrollar mukabilinde istifa edilmekte 
olan on para on misline iblâğ olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 7 .10.1339 -

icra Vekilleri Seriye Vekili 
Heyeti Reisi Muştala Fevzi 

Ali Fethi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
ismet 

Maarif Vekili 
ismail Safa 

4 9 5 -
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Nafıa Vekili 
Feyzi 

Şifahiye ve Muvaneti 
îct iraaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Muvazeneı Maliye Encümenin teldin 
Madde 1. — Yerli faarîr tohumunu har.ri ku

tular üzenine vaz'edilen Ibandrollar mııkaibilinde 
istifa edilen on para oıı misline iblâğ edilmiş
tir. 

Madde 2. — M m kanunla tezyidedilen rü-
.sıım doğrudan doğruya Hazineye aittir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1340 senesi Martın
dan itibaren meriyülicradi'r. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na MaKye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim .bundan evvelki ncticei 
ârâda zühul vardır. Onu arz edeceğim. Vakıa 
reye iştirak eden azanın adedi (139) dur. Fa
kat istihsali âra muamelesinden sonra bâzı âza 
daha reye iştirak etmiştir. Ancak istihsali 
âra muamelesi hitam bulduğu için o reyler ha
riç kalmıştır. Binaenaleyh ekseriyet var de
mektir. Müzakereye devam edebiliriz. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim İzmir 
vilâyetinde, Maraş, Anteb taraflarında, aziz 
vilâyetlerin diğer mahallerinde meyankükii na-
miyle bir kök vardır. 

REİS — Efendim sözleriniz mevzuu mü
zakereye dair değildir; rica ederim; av tezke
releri hakkında söyleyiniz. 

ESAD Ef. (Devamla) — Reis Bey bir mu
kaddeme yaptıktan sonra esasa geleceğim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — O ayrı bir 
meseledir. 

ESAD Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. Mukaddemeyi arz edeyim, ondan son
ra maksada gireceğim. Efendim! 1332 senesin
de .meyankökleri için (Korbesi) namında bir 
ecnebi Hükümetle anlaşılıyor. Okkada iki para 
öşür vermek suretiyle çorabını örüyor. Yani 
Hükümete bu kadarcık bir menfaat temini 
mukabilinde işini görüyor ve bu suretle meyan-
köklerinden sekizde veya onda bir öşür almak 
dolayısiyle senevi yüz bin lira kadar bir kâr 
temin ediyor. İşte biz ıbu mesele hakkında, 
daha altı ay evvel, bir teklifi kanunîde bulun

muştuk. Bu kanun el'an Heyeti Umumiyeye 
sevk edilmemiştir. Silâh atmak, atabilmek ve
yahut da yüzmek Peygamberimizin s'ıinnetin-
dendir. Halkın nişan alması ve nişan almak hu
susunda nıümarese peyda etmesi için avcılık 
yapması lâzımdır. Binaenaleyh Hükümet halkı 
buna teşvik ve tergibetmesi lâzımgclirken av 
tezkerelerinden fazla Resim almaya kalkıyor. 
Sonra 'böcekçiliğin memleketimizde terakki ve 
tealisi noktasından kezalik kutulara Resim 
zammına aklım ermiyor. Binaenaleyh bunu iyi
ce düşünelim. Ona göre kabul veya reddede
lim. 

REİS — Buyurun Ali Cenana Bey! 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
anteb) — Efendim! Eskiden beri Anadolu ile 
İstanbul arasında av tezkereleri rüsumu arasın
da frak vardır. Anadolu'da av tezkerelerinden 
yirmi kuruş, İstanbul'da kırk kuruş alınır. Ge
çende Anadolu'da av teskerelerinden alınmakta 
olan yirmi kuruş on iınisline, yani iki yüz ku
ruşa ıılblâğ edildi. İstanbul'daki eskisi gibi kal
mıştır. Binaenaleyh Hükümet bunun tashihi 
için böyle bir kanun teklif etmiştir. Encümen 
de bunu kabul etti ve dört yüz kuruşa iblâğ 
eyledi. Bu da Hazinei Devlete bir faydadır ve 
İstanlbul'un vaziyetini biliyorsunuz. Bunu bir 
zevk 'olarak yaparlar. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Başka memleket
lerde avcılara mükâfat verirler. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Binaena
leyh Ibu dört yüz kuruşun kabulünü Heyeti Ce-
liledcn rica ederim. Diğeri de ipek böcekleri
nin tohumları kutusu üzerinde bir bandroldür. 
O bandrol masrafını ifa edecek bir . nisbette 
bir para konmuştur. Ve zannederim; onda da 
fazla bir şey yoktur. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
bendeniz av teake releriyle meşgul olmayı izaai 
vakit telâkki ettiğim için bununla hiç meşgul 
olmadan evvelemirde bunu (geçeceğim. İpek bö
cekleri... 

REİS — Efendim eğer sizin mütalâanız di
ğer kanuna aitse onun müzakeresi esnasında 
söylersiniz. 

MAHMUD CELÂL B. — Evet diğer ka
nuna. 

REİS — Efendim bunun hakkında başka 
söz istiyen yoktur, 
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REŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler bu; 
İstanbul'a ait bir kanundur. Biz İstanbul »ha
llisi için avcılıık 'etmesin, suda yüzmesin .demi
yoruz, aıv he!m keyif İçin yapılır, hem de me-
nafii şa.hsiyesi için yapılır. Bunun için İstan
bul'dan; Anadolu'dan farklı olarak Resim alı-
nırmış, isimdi de bu resim dört yüz /kuruşa ib
lâğ edilmiş. Binaenaleyh bu; çok doğru (bir şey
dir. Aynen kalbulünü istirham ederim. 

REİS — iBaşka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini 'kalbul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Maddelere ge
çilmesini kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddelere geçilmesi takarrür 'etmiştir. 

istanbul'da av tezkereleri rüsumunun tezyidi 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Dersaadette av tezkerelerin
den alman 40 .kuruş Resim 400 ıkuruşa iblâğ 
edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
•mı? 

RUŞEN EŞREF ,B. (Karahisarı Bahib) — 
Niçin 'memleketin her tarafına teşmil edilmi
yor. . 

REİS — Efendim ."bundan evvel izah ettiler. 
Evvelce Anadolu'da yinmi ıkuruş iken iki yüz 
kuruşa iblâğ olunmuştur. Bu resmin .miktarın
da zaten Anadolu ile İstanbul arasında fark 
mevcuttu. Onun için 'diğer .memleketlere teşmil 
olunmamıştır. İstanbul'a hasredilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Reis Bey! İki lira ol
masını teklif ediyorum, 

EYÜB SABRI Ef. (Konya) — «Dersaadet» 
kelimesinin. (tstanibul'a) tebdilini teklif ediyo
rum. 

REİS — (Dersa'adet) yerine (İstanbul) di
yeceğiz. Madde (hakkında tadil takrirleri var
dır. 

Riyasetti Celileye 
Dersaadet'te iki lira alınmasını teklif ede

rim. 
80 Kânunusani 1340 

Çanakkale Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
İstanibul'da, evlerde beslenen gerdk husu

si ve gerek av ıköpeklerin'den takriben yirmi 
dokuz ıkuruş kadar rüsum almıyordu. Bu ta-
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mamiyle lüks olan bir mesele olduğu için ve 
daima zengin olan eşhas bu gibi köpekleri bes
lediği için mezkûr .köpeklerden beş lira rüsum 
alınmasını teklif ederiz. 

(Konya Riza 
Eyüb Salbri Ekrem 

(Muvafık sesleri). 
RUŞEN ıBŞREF 03. (Karahisarı Sa'hib) — 

Efendim av 'tezikeresi için her tarafta dört lira 
alınmasını arzu ederim. 

REİS — Efendim birinci madde av tezke
releri hakkındadır. Av köpeklerinden alınacak 
Resme ait değildir. Bir teklif yaparsınız. 'Şim
di Dersaadet'te de iki lira alınmasını teklif edi
yorlar. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahih) — 
Efendim, o /halde her /taraf, bütün memleket iki 
lira 'versin. 

REİS — Efendim ! Dersaadet'te iki lira ol
masını teklif ediyorlar. 'Bu teklifi nazarı dikka
te alanlar lütfen el kaldırsın; aksini 'reye vaz'-
ediıyorum. Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. Mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Katbul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ivaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir. İkinci madde
ye geçiyoruz. 

Madde 2. — İşibu kanunla tezyidedilen Re
sim doğrudan doğnuya Hazineye aittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim '.bendeniz maddedeki ('doğrudan doğruya) 
tâlbirini zait .görüyorum. Binaenaleyh bu tâbi
rin 'kaldırılmasını teklif «diyorum. Varidat za
ten Hazineye aittir. Binaenaleyh 'doğrudan 
doğruya ne delmektir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — «Doğru
dan doğruya» tâbiri muvafıktır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Lüzum 
vardır efendim. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Bey 
«doğrudan doğruya» tâbirini zait görüyor. 
Bu tâbirin .kaldırılmasını reye vaz'edeeeğim. 
Bu tâbiri kaldırtmayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Bu tnklifi 
nazarı dikkate aJmıyanlar lütfen el ıkaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

İkinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. 'Kalbul edenler (lütfen el .kaldırsın. Aksini 
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reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1340 senesi Mar
tından itibaren merlyülicradır. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyamım. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize •vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kalbul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde aynen, kabul olunmuştur. Ka-
nunıun heyeti umu'miy esini kalbul edenler lüt
fen el kaldırışın. (Tâyini esamiyle sesleri) Af
federsiniz efendim! Kanunun heyeti umumdye-
sini tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kanunu kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler 
kırmızı pusla 'olarak reylerim istimal 'buyur
sunlar. 

Efendim! Diğer kanunun müzakeresine .ge
çiyoruz. 

(İpek tohumu kutularına vaz'edilmekte olan 
ibanidrıollardan isltîfa lolunan Reısmin on misline 
ilblâğma dair mevaddı kanuniye tekrar okun
du). 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
vakıa bu zam haizi ehemmiyet bir miktar de
ğildir. On para alırken bunu yüz paraya tez-
yidetmek suretiyle bandrol rüsumu olarak ala
cağımız paradan Hazineye girecek, külliyetli 
bir miktar değildir. Fakat memleketin iktisa
diyatından haizi ehemmiyet olması lâzımgelen 
mühim bir mesele karşısındayız zannetmekte
yim. Maruzatımı kısaca arz etmek için 1327 
senesinde Bursa ve mülhakatından harice 381 
bin kutu tohum ihracedildiğini söylemekle bu 
mesele üzerine nazarı dikkati âlilerini celbet-
mek istiyorum. Bugün 281 bin kutu ihracolu-
nan tohum yedide bir nisbetinde tenezzül et
miştir. Bu tenezzülde vakıa içinde bulunduğu
muz ahvali harbiye ve hadisatı umumiyenin 
mühim bir tesiri varsa da bu sanat lâyıkı veç
hile teşvikat ve himaye edilmemektedir. Ev
velce Bursa havalisinden İran'a, Türkistan'a, 
Kafkasya havalisine ehemmiyetli miktarda to
hum ihracolunur ve memlekette ehemmiyetli 
miktarda servet girerdi ve memlekette böcek-

haneler vücuda getirilmek suretiyle ahalide re
fahı umumi husule getirirdi. Bugün bundan 
mahrum bulunuyoruzı Tohumların; cinsi iti
bariyle tagayyur etmekte, yani bozulmakta ol
duğu da rivayet edilmektedir. Mevcut takyi-
data rağmen tohumun cinsini dahi ıslah etmek 
mecburiyeti karşısındayız. İşte efendiler tohuın-
luluğa lâyıkı veçhile ehemmiyet verilmediğinin 
neticesidir' ki bugün hariç kapanmış ve hattâ 
memleketimiz dâhiline, Trakya'ya ve diğer bö
cek besliyen mahallere, Avrupa tohumları ithal 
olunmaya başlamıştır. Bunu bir meselei ikti
sadiye olarak Meclisi Âlinizin ve Hükümeti
mizin nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. 
Buna müteferri olmak üzere diğer bir mesele 
daha vardır ki efendiler! Bursa vilâyetinde, İz
mit sancağı da dâhil olduğu halde, 1301 sene
sinde 300 000 kilo koza istihsaal olunurken to
huma verilen kıymet ve pastör usuliyle illet
ten âri güzel tohum istihsali ve tohumculuğun 
ve ipekçiliğin muntazam bir himayeye mâruz 
bulunması üzerine memlekette 1327 senesinde 
5 377 000 kiloya kadar koza mahsulü; tereffü' 
etmiş, yükselmiştir ve bu sebeple memlekete, 
64 610 000 kuruş servet gelmiştir. - Bugün bu 
servet pek azalmıştır ve ahali böcek beslemek
ten müstağni olacak bir dereceye düşmekte bu
lunmuştur. Şu hakle bendeniz bu mazbatayı 
okuduğum zaman encümenlerimizin yalnız bir 
Devlet siyaseti, iktisadi bir Devlet siyaseti taki-
betmekte olduklarını gördüm. Halbuki; bizim 
takibedeceğimiz usulü malî, memleketin iktisadi
yatını ıslah etmek ve memlekete servet getir
mek suretiyle Hazinei Devleti dahi kazandır
mak esası olmak lâzımgelir. Bidayette arz etti
ğim veçhile bu tohumlardan alacağımız para, az 
bir miktardır. 

Fakat prensip itibariyle nazarı âlilerini 
celbe çok şayandır. (Pek doğru sesleri) Şura
da, ilâve olarak ve hâtimei mâruzât olarak 
söylemek isterim ki, bugün tohum culaı *ımız; Ka
milen kendi ırkımızdan, kendi dinimizden olan 
insanlardır ve onlar harice kısmen mal ihracet-
meye da alışmış insanlardır. Muiıtacoidukları 
yegâne şey, himaye ve Hükümetin muavenetine 
mazhar olmalarıdır. Bu himaye ve Hükümetin 
teşviki, ihtimal ki içinde bulııduğumuz hâdise 
yüzünden yapılamamaktadır. Bu ipek böceğinin 
tereffüü karşısında yalnız Düyunu Umumiye İda
resinin bir hareketini kaydedebiliriz. Onun teş-
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vik ve himayesi de muntazam olduğu halde o ha
valiye büyük bir servet gelmiştir. Bundan saat
lerce bahsedebiliriz. Teşvik ve himayenin ne şe
kilde olduğundan saatlerce bahsedebiliriz. Fa
kat bugün, bütün himaye ve teşvik durmuştur ve 
onun yerine sırf malî bir zihniyet neticesi olarak 
zam teklifi karşısında bulunuruz. Arkadaşım 
Ali Cenani Bey buyurdular ki : «Yapacağımız 
şey, masarif mukabilidir. Yani on para Bandrol 
rüsumunu aldığımız takdirde, bu rüsumu istifa 
edebilmek için yapacağımız masarif ve memur 
ücüratı bundan daha fazla olacaktır. Binaena
leyh masarif ihtiyacını korumak için bunu, yüz 
paraya çıkarmak lâzımdır» Efendiler! Biz rü
sumu, masraf yapmak üzere almıyoruz. Eğer 
yüz para almak suretiyle ihtiyar edeceğimiz ma
sarife tekabül edecek ise ve yüz para ancak bu
nun için ise bu parayı, hiç almamak daha eşlem 
bir tariktir. Müstaılısıllar kazanmış olur. Şu 
halde efendiler! Eğer Meclisi Âliniz muvafık 
görürse bu mahsulün himayesi için İktisat Encü
meni, zatiâlilerine mufassal maruzatta bulunabilir 
ve bir mazbata ile nazarı dikkati; bu mühim me
sele üzerine celbedebilir. Eğer bu, tâli bir mese
le olarak telâkki buyurulursa bu Kesinin hiçol-
mazsa bir kuruşa indirilmesini, yani dört misle 
iblâğını arz ve teklif ediyorum. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Memnuniyetle kabul ederiz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Reis Bey! Hükümet de 
bir kuruş kabul ediyor. 

REİS — Hükümet bir kuruş kabul ediyor. 
Ali Cenani Bey siz ne diyorsunuz? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Biz de kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Tadil teklifi olarak yalnız Celâl Be
yin teklifi vardır. Efendim harîr tohumundan 
istifa edilen on paranın dört misline iblâğını tek
lif ediyorlar. Maddelere geçilmesi hakkında ev
velce tahtı karara aldık. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey söz istiyo
rum. 

REİS —• Buyurun. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 

bu maddenin aleyhinde bulunacağım. Bu mad
deyi kabul etmek; memlekette bizim teşvik et-
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memiz, ikramiye vermemiz, teşci' etmemiz icabe-
den bir şey üzerine külfet koymak demektir. Ko
nulmasına çalıştığımız ve muhakkak kurtulacağı
mız düyunu Umumiye İdaresi bile, kendi vari
datını tezyidedecek olan, yani kendi hesabına 
daha fazla varidat getirecek olan bir menba' bul
mak için çok paralar sarf ederek harîr darütta-
limleri açmıştır ve orada mükâfatlar vermiştir. 
Fazla tohum yetiştirenlere ayrıca ikramiyeler va-
detmiş^ir. Şimdi bir taraftan kökleri kazılmakta 
olan dut ağaçlarını ve sönmekte olan ipekçiliği 
uyandırmak icabeder ve onu teşvik etmek için 
ikramiye vadetmek ve iktisadiyatımızı yükselt
mek için bütçemize ikramiye koymak icabederken 
ve aynı zamanda tabiî mücadelelere mâruz kalan 
ipekçiler üzerine Resim koyarak kendilerini usan
dırmak istemiyoruz. Onun için bu madde tayye
dilin elidir ve Meclisi Âliden böyle bir madde 
katiyen geçmemiş bulunmalıdır. Bir taraftan-
iktisadiyatı terakki ettirelim derken, halkı teş
vik edelim derken diğer taraftan da ellerine ke
lepçe bağlamak doğru değildir. Gerçi az da ol
sa - sinek ufaktır fakat mide bulandırır - bu doğ
ru değildir. İktisadiyatta bu; ihracatı ve istih-
salâtı takyidedecek bir maddedir. Bendeniz bu 
maddenin tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Vehbi Bey, maddenin tay
yını teklif ediyor. Celâl Bey; yalnız dört mis
line iblâğını teklif ediyor. Evvelemirde Vehbi 
Beyin teklifini reye koyacağım. 

İKTİSAT ENCÜMENİ REİSİ MAHMUT 
CELÂL B. (İzmir) — Vehbi Beyefendinin tek
liflerini bendeniz de maalmemnuniye kabul ede
rim. 

AKÇURAOÖLU YUSUF B. (İstanbul) — 
Efendim Celâl Beyefendinin buyurdukları veç
hile meseleyi biraz da iktisat noktai nazarından 
tetkik etmek için eğer kanun lâyihası İktisat En
cümenine havale buyurulursa yakın zamanda 
mazbatayı ihzar eder ve getiririz. 

REİS — Şimdi bir yeni teklif daha vardır. 
O da kanun lâyihasının İktisat Encümenine ha-
valesidir. İktisat Encümenine havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. İk
tisat Encümenine verilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim! Av tezkereleri hakkındaki lâyihaya 
reylerini istimal etmiyenler varsa bir an evvel 
reylerini istimal buyursunlar. İstihsali ârâ hitam 
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bulmuştur. Ruznamenin onbeşinci maddesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

7. — Rüsumu tstihlâkiye Kanununun üçün
cü maddesinin tefsirine dair ve geçen seneden 
müdevver (4/67) numaralı İstida Encümeni Ri
yaseti tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbatalrı. 

REİS — Rüsumu İstihlâkiye Kanununun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair ve geçen se
neden müdevver (4/67) numaralı tezkere ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var; 
okunacaktır:. 

Ankara'da B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Rüsumu İstihlâkiye Kanununun üçüncü 
maddesinde tüccar yedinde bulunan malların 
istisnaiyeti ve yalnız depo ve ardiyelerdeki 
malların rüsuma tâbiyeti musarrah iken bura 
muhasebeciliği Maliye Vekâletinden tebellüğ 
eylediği emir üzerine tüccar yedinde ve ma-
ğazasmdaki mallardan da rüsumu istihlâkiye 
ahzine kıyam eylemektedir. Sarahati kanuni-
yeye karşı Maliye Vekâletinin hakkı tefsirTola-
mıyacağmdan ahkâmı kanuniyenin mahalli sa-
irede tatbik edildiği veçhile burada da muha
faza edilmesi hususunun irade buyurulması 
müsterhamdir, ferman. 

Erzurum Ticaret Odası Reisi 
Sadreddin 

Ankara'da B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Bâzı emtiadan alınacak İstihlâk Resmi za-
maimi mülâbesesiyle buraca ardiye ve depo tâ
birlerine yanlış mâna verilmektedir. Halihazır
da külliyetli mal getirmeye kimsenin iktidarı 
malîsi müsaidolmayıp vaktiyle tüccar addolu
nan ticarethaneler bugün âdeta esnaf mesabe
sinde muameleye mecbur kalmıştır. Dersaadet-
ten veya dâhilden nihayet beş, on çuval mal 
ve saire getirilip bir çuvalmı dükkanda açarak 
mütebakisini yavaş yavaş ve kıyye kıyye satmak 
üzere ahar bir mahalde hıfzetmiş olan eşhasın 
mütebaki mallarını da depo etmiş veya ardiye
ye koymuş mu denilecektir. Lâakal kaç çuval 
mal bulunduracak ardiye ve depodan mâdudo-
labilecektir? Kezalik vaktiyle altmış sekiz ku
ruşa alman mallara, şeker bugün elliye, kırk-
beşe tenezzül etmekten dolayı bir miktar kal

mış. Zarar ettikten naşi satılamıyan işbu mala 
depo edilmiş nazariyeyle bakılabilir mi? 
Kezalik elliyedi kuruşa olan inee şeker 
kırkikiye tenezzül ettiği gibi altıyüz kuruşa 
mal olan bir sandık gaz, yüz kuruş zararına 
tenezzül etmekten naşi elde kalmış olunca bu
na ardiye ve depo nazariyle bakılmaya adalet 
müsaidolabilir mi? İşte gerek bu gibi hâdisat 
ve gerekse halihazırda külliyetli mal celp ve 
cemine imkân müsaidolmadığı gibi memurini 
aidesi şu meçhuliyet üzerinde hareket edecekle
rinden adaleti kanuniyenin seviyyen tatbiki 
zımnında depo ve ardiye tâbirlerinin ne miktar 
mal getireceklere şâmil olabileceğinin izah ve 
tefsiri ve ezcümle zaruri mallar hakkında olu
nacak muamelenin tâyin buyurulmasını ehem
miyetle niyaz eyleriz ferman. 

Dervişzade 
Mehmed Rasih Panu 

Karakaşzade 
Hacı Arif 

Çiçekçizade 
Hasan 

Ferikzade 
Ahmed 

Müezzinzade 
Ahmed 

Hacıbalıkoğlu 
Mehmed 

Kürt Bekirzade 
Ömer 

Hocazade 
Halil ve şeriki Hasan 

Bankzade mahdumu 
Mehmed 

Dervişzade 
Fehmi 

Ünyelizade 
Hasan 

Kambur Hüseyin 

4 . 12 . 1338 

1567/2600 Evrakı Umumiye 
Varidatı Umumiye Müdüriyeti 

Toptan satış yapmıyan perakendecilerin 
dükkân ve mağazalarında mevcut mevad için 
15 Nisan 1338 tarihli Kanunun üçüncü mad
desi mucibince beyanname, Resmi Istahlâk 
aranmasına lüzum olmayıp ancak müstakil de
po ve ardiyesi olmamasından dolayı dükkân 
ve mağazalarına kısmen veya tamamen depo 
ahkâmında istimal etmek suretiyle toptan sa
tış yapan tüccar bu kısım dükkân ve mağaza
larda müdahhar mevaddı istihlâkiye için be
yanname ve Resim ve farkı Resmi ifa etmeleri 
telgrafımızla bilûmum elviyei mülhakaya teb-
icabedeeeğinden bu cihet 6 Mayıs 1338 tarihli 
liğ kılınmış ve kanunu mezkûr dahi işbu ahkâ
mı muhtevi olmak itibariyle gerek vekâletin 
tamiminde, gerek mahallî icraatında kanuna 
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muhalif bir hal görülememekte olduğunun arzı 
ile işbu telgraf name İstida Encümeni Âlisine 
takdim ve irsal kılındı. 

12 - 13 Haziran 1388 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Va ri d atı U m um iye 
5 - 12 Haziran 1338 

15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstihlâkiye 
Kanununun üçüncü maddesinde yalnız para-
kende satış yapanlar müstesna tutulmuş oldu
ğundan mülhakatta toptan satış yapmıyan pe
rakendecilerin dükkân ve mağazalarında mev
cut meva'd için 'beyanname ve Resmi İstihlâk 
aranmasına lüzum olmayıp aıncak müstakil de
po ve ardiyeleri olmamasından dolayı dükkân 
ve mağazalarına kısmen veya 't almam en depo 
makamında istimal etmek suretiyle 'toptan satış 
yapan tüccar bu kısım dükkân ve mağazalarda-
nıü'dahhar movaddı istihlâkiye için beyanname, 
Resim ve farkı Resmi ifa ötmeleri ieabedeecği 
cihetle keyfiyet 6 Mayıs 1338 tarihli telgrafı
mızla bilûmum memurini maliyeye tebliğ ve 
tavzih edilmiş ve işbu te'bliğatumrzda ruhu ka
nuna münafi bir hal görülememiş olduğunun 
arzı ile işbu telgrafnaıııe İstida Encümenine 
taikdim kılınır. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Sabık Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstihlâkiye 
Kanununun üçüncü madesiyle perakendeciler 
yevlinde 'bulunanlar müstesna olmak üzere güm
rüklerde ve bankalar ile ticarethaneler, depo ve 
ardiyelerinde raoveudolup Resmi tczyidedilen 
veya yeniden Resme tâbi tutulan meva'd için 
ashabı tarafından beyanname verilerek Resim 
veya farkı Resmin tediyesi mecburiyeti vaz'edil
miş iken keyfiyetin Maliye Vekâletince sultef-
sir ve tatbik edildiğinden şikâyeti muta zammın 
Bartın ve Erzurum tüccarı tarafından Meclis 
Riyasetine, keşide edilip evvelâ İstida Encüme
nine ve badehu 'borayı tefsir Kavanin ve Mu
vazenei Maliye ^encümenlerine havale buyuru-
lan iki telgraf name ile bu 'bapta vulkubulan İs
tilâma cevaben Maliye Vekâletinden mevrut iki 
tezkere ve İstida ve Kavanîni Maliye •encümen
leri mazbataları ımütalâa ve tetkik olundu. 

İcabı ledetteemmül filhakika kanunu mez
kûrda «Ticarethanelerin depo ve ardiyelerinde»' 
tâbiri istimal edilmiş ise de işbu depo ve ardi
yelerin mutlaka icrayı ticaret edilen mahallin 
gayri bir mahal olması mu'ktaızi olmadığı gibi 
gerelk dükkân ve mağazalarda ve gerekse ahar 
bir 'mahalde hıfzedilip resim veya farkı Resmin 
aclemi'tediyesi halinde ashabına külliyetli kâ r 
temin edecek derecede miktarı fazla olan me
va'd için de beyanname verilmesi ruhu kanuna 
ve mezkûr üçüncü maddenin maksadı vaz'ına 
muvafık bulunduğu cihetle Maliye Vekâletinin 
salifülârz iki tezkeresinde izah olunduğu veç
hile muamelenin muhalifi kanun bir ciheti ve 
kanunun tefsire ihtiyacı görülemediğinden key
fiyetin bu dairede Heyeti Celileye arzı lüzumu 
tezek/kür kılındı. 

30 Ağustos 1338 

Muvasenei Maliye Encümeni mazbatası 

Rüsumu İstihlâkiye Kanununun üçüncü mad
desinin tefsirine dair bulunup ıgeçen işemeden anü-
devver işbu dosya muhteviyatı teltikilk ive müza-
kıcıtv edildi. Sabık Muvazenei Maliye Encümeni
nin tanzim ettiği mazbata mıefadı encüme'nimizce 
ide taisvilbedilmiş olduğundan (herayı tasdik He
yeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

1 (Kânunusani 1340 
Muvazene i Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Gaziamteıb 
Reşad Ali Cenanı -

' Kâtip Âza 
Konya Konya 
Fuad Kâzım Hüsnü 
Âza Âza 

İsparta Denizli 
Müjkerrem Mazhar Müfid 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Maraş 
Tahsin 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Afbdülhâlik 
Âza 

Sivas 
Rahmi 

Âza 
Sivas 
Râsih 

REİS — Muvazenei Maliye 'Emoümeni maz
batasını reyi âlinize vaz'edeceğim. Mazbatayı ka-
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bul edenler lütfen el kaldırsın. [Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Muva-
zenei Maliye Encümeni imazbatası Ikalbul edilmiş
tir. 

Ruznamenin onaltmeı maddesinin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

8. — İzmir ve havalisinin işgal müddeti zar
fında kavanîni mevzuai Devlet dairesinde ifa 
kılınmış olan emvali gayrimenkulenin temellük 
ve tasarrufuna mütedair muamelâtın muteber 
addi hakkında Heyeti Vekileden mevrut 1/78 
numaralı lâyihai kanuniye ve ayrıca bir kanun 
vaz'ına mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi! iBu mazbatayı encümene istiyoruz. Bâzı 
cihetlerini tetkik edeceğiz. Bizim 'encümenin maz-
batasıdır. Adliye Encümeni mazbatasını tekrar 
encümene istiyoruz. 

REİS — O halde (bu lâyiha ile Adliye Encü
meni mazbatasını Adliye Encümenine verece
ğiz. 

EMİN :B. (Tofcald) — Reis Bey bu, umuru 
tâsarrufiyeye taallûk >e|der. Müştereken tetkik 
edelim. 

REİS — Efendim! 9 ncu (maddenin müzake
resine .geçiyoruz. 

9. — Gümrük Kanununun ondördüncü mad
desinin tadiline dair (1/155) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasını okuyacağız. 

EMİN (B. (Tokad) — Adliye Encümeninin 
talebettiği mazbatanın müeddası umuru tâsarru
fiyeye de taallûk eder. Müsaade buyurursanız iki 
encümen müştereken tetkik etsin. 

REİS — Efendim! Bundan evvelki mazbata
nın, umuru taisarrufiyeye taallûk etmesi dolayı-
ısiyle, Umuru Tasarruf iye Encümeni ile müştere
ken tetkikini istiyorlar. O halde Adliye Encüme
ni ile Umuru Tasarrufiye Encümeninin müştere
ken tetkiki için (mazbata iade 'edilmiştir. Gümrük 
Kanununun ondördüncü maddesinin tadiline 
dair olan kanuna geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Riyaseti 24 . 12 . 1338 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Aded 2034 Karar 

• 6/2128 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Gümrük Kanununun ondördüncü maddesini 
tadilen tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
3 . 12 . 1338 tarihli tçtimaında kabul edilen lâ
yihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası sureti 
muisaddaka'sı leffen takdim kılınmıştır. İfayı 
muktezaısiyle neticesinin iş'arına müsaade buyu-
rulmasım istirham eylerim. 

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

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

Gümrüklere ibraz olunacak manifesto su-
retleriyle bârnama ve beyannameler münhasıran 
gümrük idareleri tarafından tabettirilerek mani
festoların her (bir adedi bir kuruş Ve fbârname ve 
beyannameler yirmi para bedel mukabilimde alâ-
kadarâna füruht olunacağı Ve bu evrakı matbua
nın gayri 'evrak üzerine yazılarak ibraz ve İsta olu
nacak manifesto suretleri bâmaıme ve beyanna
melerin kabul olunamıyaıeağı elyevm düsturülâ-
mel olan Gümrük Kanununun ondördüncü mad
desi ahkâmından ise de ancak fiyatı cariyesi, 
piyasaya ıgöre duçarı tereffü ve tenezzül olan kâ
ğıt esmaniyle mıuktazi ücreti tab'iyesinin baliğ 
olacağı miktara nazaran, evrakı mezkûrenin sa-
lifüzzikir maddei banuniyede muısarrah olan be
deller ile füruhtu dairei imkânda olmayıp Hazi
nenin zararını müeddi olacağı ve ahkâmı kanu-
niyenin iktizası veçhile mezkûr evrakın gümrük
lerce tabı ve füruhtu ise intizam ve ittıradı mu
amele noktai nazarından lâbüt bulunmasına bi
naen bunların kâğıdı ile masarifi tabiyesi olmak 
üzere sarf edilecek mebaliğ nazarı dikkat ve he
saba alınarak Maliye Vekâletince takarrür ede
cek bedel mukabilinde alâkadarâne füruhtu za
ruri görülmekle mezkûr ondördüncü maddenin 
berveçhi âti tashihini >arz ve teklif eylerim. 
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Gümrük Kanununun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair lâyihai kanuniye 

Gümrük Kanununun ondördüneü maddesi 
berveçhi zîr tadil olunur: 

Madde 14. — Gümrüklere ilbraz olunacak ma
nifesto suretleri ile bâr ve beyannameler münha
sıran Gümrük İdareleri tarafından ta/b 'ettirilir. 
Evrakı mezkûre Maliye Vekâletince takarrür 
edecek bedel mukabilinde ailâkadarâne füfuM olu
nur. Bunların gayrı evrak üzerine yazılarak ib
raz ve ita olunacak evrak gümrüklerce kabul 
olunmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 

Feyzi Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiye! 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
Dr. Tevfilk Rüşdü Kâzım 

Sabık İktisat Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Gümrük Kanununun londördüncü maddesinin 

tadilini mutazamanm İcra Vekilleri Heyetinin 
3 . 12 . 1338 tarihli içtimaında kabul edilen lâ
yihai kanuniye ile esbabı mucibesi encümenimiz
de Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyefendi ile 
Rüsumat Müdürü Umumisi Bey hazır olduğu hal
de mütalâa ve tetkik olumdu. Maddei Kanuniye 
bir taraftan intizam ve ittıradı muameleyi, diğer 
taraftan elyevm mer'i Gümrük Kanununun on
dördüneü maddesi mucibince manifestoların her 
bir adedi bir kuruş ve beyannamelerin yirmi 
para ıgîbi halihazır piyasasına nazaran Hazinenin 
zararını müeddi halin izalesini istihdaf eylemek
te bulunduğundan maddei mezkûrenin birinci ve 
ikinci fıkraları müttefikan kabul edilmiştir. 
Üçüncü fıkrasına gelince: işbu evrakı matbuanın 
bey'inde tüccara bir mecburiyet tamilini ticare
timizi himaye ve tüecara göstereceğimiz âzami 
teşkilâtla velev ki pek hafif surette olsun ne de

receye kadar kabili telif görüldüğü çayı teem
müldür. 

Binaenaleyh meselede Hazinenin menfaati ile 
intizam ve ittıradı muameleyi düşünürken tica
retin iptina ettiği sehpayı metinden biri olan 
sürati muameleyi ihmal etmemekliğimiz lâzımge-
leceği mülâhazasiyle numunesine tevfikan ibraz 
eyliyecek evrakın da kabulü ımuvafık olacağı mü-
talâasiyle fıkrai mezkûrenin tayyı da teklif edil
diğinden maddei kanuniye ekseriyetle kabul edil
miştir. Heyeti umumiyeye arz olunur efendim. 

31 Kânunusani 1338 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Adana Antalya 
Zamir Halil İbrahim 
Kâtip Âza 

Gelibolu Eskişehir 
Celâl Nuri Eyüp Sabra 

Aza Âza 
Erzurum Bolu 

Mehmed Salih Tunalı Hilmi 

T. B. M. M. 
Muvazene! Maliye Encümeni 

Aded: 51 

Sabık Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Gümrük Kanununun 14 ncü maddesinin ta
diline dair Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut 
lâyihai kanunye ile İktisat Encümeninin mazba
tası mütalâa ve tetkik edildi. 

Gümrük muamelâtının selâmeti cereyanı her 
halde idarece yeknasak evrak üzerine muamele 
ifasını müstelzim ölüp dünya üzerindeki hükü
metlerde gümrük idarelerince tanzim edilen 
evrakı resmiye gümrük daireleri tarafından ih
zar ve ashabına bedel mukabilinde ita edilmek 
mûtadolup bu da ayrıca temin ettiğinden ve 
bu gibi evrakın hariçte ihzar ve füruhtu bir
kaç şahsın istifadesine hizmetten başka halka 
bir fayda temin edemiyeceği ve İktisat Encü
meninin derpiş ettiği fayda evrakı mezkûrenin 
suhuleti tedarikinden ibaret ise bunun için de 
Devl'etin sair kıymetli evrakı misüllû gümrük 
evrakını da pul bayilerine cüzi bir beyiye 
mukabilinde tevdii suretiyle temin edilmek 
mümkün olacağı cihetle Hükümetin teklifi mu
vafık görülmüştür. Ancak evrakı mezkûreye 
Maliye Vekâletince kıymet takdiri kıymeti mez
kûrenin sürati tebeddülünü müstel'zim olaca-

— 606 — 



t : 93 31 . 1 . 1340 C : 2 

ğmdan encümenimizce gayrimusip görülmekle 
Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesiyle bilistişare 
lâyihada teklif ettiğimiz miktarlarda kıymet 
vazolunmak suretiyle lâyiha tadil edilmiş ol
makla kabulü Heyeti Celileye arz olunur. 

25 Mart 1339 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gazianteb Mebusu Hakkâri Mebusu 
Ali Cenani (Mezun) 

Kâtip 
-Yozgad Mebusu Aza 

(Mezun) Reşad 
Âza Âza 

Kâzım Hüsnü Osman Zeki 
Âza Âza 

(Okunamadı) Âsim 
Âza 

Kozan 
Mustafa Lûdfi 

Gümrük Kanununun ondördüncü maddesi 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 

mazbatası 
Gümrük Kanununun ondördüncü maddesinin 

tadiline dair . sabık Muvazenei Maliye Encii- | 
meninden müdevver lâyihai kanuniye mütalâa 
ve tetkik olundu. Gümrük dairelerince tan
zim edilen manifesto suretleri ile bârname ve I 
beyannamelerin kıymeti hazırası Hazineye va
ridat temininden sarfınazar masarifi tab'iyele- j 

I 

rrne bile tekabül etmemesine binaen bunun tez
yidi bedeli zaruri ve ordinoların bu meyana 
ithal edilmiycrek hariçten tedariki birkaç ki
şinin istifadesine hizmetten başka halka bir fay
da temin edemiyeceği cihetle bunların gümrük 
idarelerince bir bedel mukabilinde itası mu
vafık görülmüş olmakla sabık Muvazenei Ma
liye Encümenince tadilen tanzim edilen lâyihai 
kanuniyenin aynen kabulünün Heyeti Umumi-
yeye arzına karar verildi. 

26 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Gazianteb 
Reşad Ali Cenani 
Kâtip 

Konya 
Fuad Âza 

Kırşehir 
Âza Yahya Galib 

Âza 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Âza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Gümrük Kanununun 14 ncü maddesini muadil 
Kanun 

Madde 1. — Gümrük Kanununun ondördün
cü maddesi berveçhi zır tadil edilmiştir : 

Gümrüklerde ibraz olunacak manifesto su
retleri ile bârname ve ordino ve beyannameler 
münhasıran gümrük idareleri tarafından tab 
ettirilir. Bunlardan beyannamelerle bunla
rın manifesto ve bârnameler beşer, ordino birer 
kuruşa satılır. Bunların gayrı evrak üzerine 
yazılarak ibraz ve ita olunacak evrak gümrük
lerce kabul olunmaz. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var m efendim? (Hayır sesleri) O halde 
maddelere geçilmesini reyi âlinize arz edece
ğim. Maddelere geçilmesini muvafık görenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde
lere geçilmesi takarrür etmiştir. Birinci mad
deyi okuyoruz. 

Gümrük Kanununun ondördüncü maddesini 
muaddel Kanun 

Madde 1. — Gümrük Kanununun ondördün
cü maddesi berveçhi zır tadil edilmiştir : 

Gümrüklere ibraz olunacak manifesto suret
leri ile bârname ve beyannameler münhasıran 
gümrük idareleri tarafından tabettirilir. Bun
lardan beyannamelerle bunların manifesto ve 
bârnameler beşer, ordinolar birer kuruşa satı
lır. Gayrı evrak üzerine yazılarak ibraz ve ita 
olunacak evrak gümrüklerce kabul olunmaz. 
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MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — (Bunların) kelimesi fazladır, efendim. 
(Bunlardan beyannamelerle manifesto) olacak... 

REİS — Efendim! 3 ncü satırdaki (bunla
rın) kelimesi zaittir. (Manifesto ve bârnameler 
beşer, ordinolar birer kuruşa satılır..) sure
tinde olacak. Başka söz istiyen var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul 'edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz efendim: 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — İkinci madde 'hakkında söz istiyen 
var mı efendim. (Hayır sesleri) Maddeyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kahul edenler lütfen el 
(kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyoruz. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

. REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etımiyemler lütfen el kaldırsın. 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umuımiyesini reye koyuyo
rum. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteıb) — Reis Bey
efendi, müstacel (olmadığı için ikinci müzake-
resnide heyeti umumiy esinin reye vaz'edilmesi 
lâzımdır. 

REİS — Evet efendim, müstacel olmadığı 
için ikinci müzakeresinde kanunun heyeti um il
miyesini reyinize vaz'edeceğim. 

10 - 11 Receb 1327 tarihli Matbuat Kanunu
nun 26 ncı maddesinin tadiline dair (1/387) 
Numaralı lâyihai kanuniye ve Dahiliye ve Adli
ye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim 11 Receb 1327 tarihli M-at-
huat Kanununun 26 ncı maddecinin tadiline 
dair (1/387) numaralı lâyihai kanuniye ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları var
dır. Müzakere olunacaktır. Fakat malûmuâli-
niz bu müşterek encümene tevdi olunacaktır. 

Binaenaleyh Müşterek Encümenin gönderece
ği mazbataya intizaren şimdi ruznamenin 11 nci 
maddesine geçiyoruz. 

MEHME'D VEHBİ (B. (Karesi) — Bunu da 
oraya iade etmek lâzımdır Reis 'Bey. 

REİS — Evet efendim, iade ettik. Bu ka
nunu, Müşterek Encümende ayrıca tetkik olun
mak üzere Müşterek Encümene tevdi ediyo
ruz. 

11. — Muvazenei Maliye Encümeninin 5 Kâ
nunuevvel 1329 tarihli Zabıtai sıhhiyei hayvani
ye Kanunu Muvakkatinin ikinci maddesini mu
addil teklifi kanunî ve mazbatası. (2/252) 

REİS — - Muvazenei Maliye Encümeninin 
5 Kânunuevvel 1329 tarihli 'zalbıtai sıhhiyei hay
vaniye kanunu Muvakkatinin ikinci maddesini 
muaddil teklifi kanunî ve mazhatası vardır. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
bunun müstaceliyetle müzakeresini rica ediyo
ruz. 

Muvazenei Maliye Encümeninin 5 Kânunuev
vel 1329 tarihli zatıtai sıhhiyei hayvaniye Ka
nunu Muvakkatinin ikinci maddesini muaddil 

teklifi kanunisi hakkında mazbatası 

Hayvanat ve mevaddı hayıvaniyenin hini it
hal ve ihraçlarında memurini sıhhiye tarafından 
muayeneleri mukabili ö Kânunuevvel 1329 ta
rihli zabitai sıhhiyei hayvaniye Kanunu Muvak
katinin ikinci maddesine tevfikan alınmakta 
olan Resim miktarı pek dûn ihtiyar olunan 
masarife bile tekabül edememesine binaen res
mi mezkûrun tezyidi muvafık -görülerek tan-
>zim olunan lâyihai kanuniye Heyeti Um ilmiyeye 
arz ve takdim kılındı. 

12 Kânunusani 1340 
Reis Mazbata Muharriri 

Saruhan Gazianteib 
Reşad Ali Cenanı 
Kâtip Âza 

Konya Konya 
Fnad Kâzım Hüsnü 

'Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

Trabzon 
Şefik 

Âza 
Maraş 

Tahsin 
Âza 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 
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Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Sivas 

Kalnni 

Muvazene! Maliye Encümeninin 5 Kânunu
evvel 1329 tarihli Zabıtai sıhhiyci hayvaniye 
Kanunu muvakkatinin ikinci maddesini muad-
dil teklifi kanunisi 

Birinci Madde — 5 Kânunuevvel 1329 ta
rihli Zabıtai sıhhiye i hayvaniye Kanunu mu
vakkatinin ikinci maddesine tevfikan hayvanat
tan ve imevaddı hayvaniyeden alman Muayene 
Resmi merbut tarife mucibince alınır. 

İkinci Madde — İslbu kanun 1340 senesi 
Martı iptidasından itibaren nıeriyülleradır. 

Üçüncü Madde — İşbu .kanunun icrayı ah
kâmına İktisat 've Maliye Vekâletleri memur
dur. 

Tarife 
K. P. 

Beher Ke'sinden 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ınezlrah olması müda
vidir. 

Mezbuh müöterratı (kahire ve sabiye 
ve luhuımunun ıbeher kilosundan 
Alelumum müstahzaratı lahmiye ve 
şohmiyei (hanazirin beher kilosundan 

50 
25 
10 
30 

Kf 

10 
50 
50 
25 

5 
3 
2 

50 
o • ) 
2 

Beygir Behc 
Ester ve merkep » 
Tay ve ımerkep yavrusu » 
Öküz, dıiök, manda ineği 
boğa, manda boğası » 
Dana, Buzağı, Malak » 
Deve » 
Hanazir » 

» yavrusu (bir yaşma 
kadar olanlar) » 

Koyun » 
Keçi » 
Kuzu ve oğlak » 
Kelp » 
Hindi ve kaz 1 M ez- » 
Tavuk ve ördek i buh ve » 

1 Her cins piliç I •gayri-

1 Kuru et ve sucuka ve pastırmanın be
ller 'kilosundan, 

Gümrük Resminin yüzde yirmisi Her eiııs lu-
hum konservesi (Kapalı Jratularda) 

I Gümrük Resminin yüzde ellisi Keza her eiııs 
balık konservesi (Kapalı kutularda) 
05 Hayvanatı mücterrei kahire yaş de

rilerinin beher kilosundan 
10 Hayvanatı mücterrei kebire kuru de

rilerinin beher kilosundan 
20 Beygir derilerinden 
05 Hayvanatı mücterrei sagire, kelp ve 

hanazirin yaş derilerimden beher ki
losundan 

10 Hayvanatı mücterrei sagire, kelp ve 
hanazirin kuru derilerinden 'beher ki
losundan 

Gümrükçe alman rüsumun yüzde yirmisi: 
Av derilerinden 

2 Boynuz, tırnak ve kemik (Beher yüz 
'kilosundan) 

3 Yün ve kıl (Kilosundan) 
5 Tiftik (Kilosundan) 

5 Her nevi deri kırpıntısı ve kazıntısı, 
kelp derisi be'her yüz kilosundan 

20 Alelumum tuzlu bağırsak beher kilo
sundan 

1 Alelumum 'kuru bağırsak beher kilo
sundan 

20 İç yağı 
Gümrük Resminin yüzde yirmisi 
İşbu tarifeye dâhil olmıyan diğer hayvanat 

ve mevaddı hayvaniye 

REİS — Efendim Muvazene! Maliye Encü
meni işbu tesbit edilen kanunun müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi reye 
arz edeceğim. Müstaceliyetle müzakeresini ka
bul •edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Müstaceliyetle müzakeresi kabul edil
miştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
usul hakkında arz edeceğim. 

Efendim, demin kabul ettiğimiz Askerî Te
kaüt Kanununun 38 ne i maddesinin müzakere
sinde müstaceliyet kararı, vardı. Bugün 2, 3 
kanun kabul ettik. Onların da müstaceliyetini 
reye koyarsanız şu suretle onlar da çukmış olur 
ve tekrar bir dalha müzakereye maihal kalmaz. 

REİS — Efendim kanun hakkında «öz isti-
yen var mı"? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim geçen se
ne vazifelen Bundur tarafında bulunmuş idim. 
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Balığı pek severim. Mevsim de yazdı. Arka
daşıma dedim ki, (Gölhisar gölünden balık ge-
tirtsek..) yaz günü balığı kokuttuk. Getireme
dik. İskandinavya'dan gelen balık konserveleri 
yedik. Bu faizim için zillet değil anidir? Binaen
aleyh ben, her cins balıktan yüzde yirmi değil, 
yüzde elli alınmasına taraftarım. Bu suretle 
hariçten balık konserveleri gelmez. Memleke
timizde 'konserveciliğe zaten merak uyandı. Bi
naenaleyh bunu teklif ediyorum. Dışardan bir 
şeyin girmemesini temin edelim. (Doğru ses
leri) 

REİS — Efendim encümenin 'bir mütalâası 
var mı. Başka söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) O halde efendim, maddelere geçil
mesini reyi âlinize (koyacağım. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyoram. Kabul etmiyenler lüt
fen elkaldırsm. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir efendim. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

5 Kânunuevvel 1329 tarihli Zabıtai Sıhhıyei 
Hayvaniye Kanunu Muvakkatinin ikinci 

maddesini muaddil Kanun 

Madde 1 — 5 Kânunuevvel 1329 tarihli Za-
bitai sıhhıyei hayvaniyei Kanunu Muvakkatinin 
ikinci maddesine tevfikan hayvanattan ve me-
vaddı hayvaniyeden alman Muayene resmi mer
but tarife meeibince alınır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim bi

rinci maddeye merbut olmak üzere bir cedvel 
vardır. Muvazenei Maliye Encümeni bütün 
rüsumun tezyidinde bir esas ittihaz ediyor. Gü
ya memlekette zammı tekâlif diye bir kaide ka
bul etmişiz gibi «Falan şey az görülüyor; bina
enaleyh tezyidedelim» Böyle bir esas yoktur. 
Binaenaleyh ısrar etmeye lüzum yoktur. Sonra 
burada birinci maddeye merbut olmak üzere 
görüyorum ki eski cetvele göre bunda o kadar 
azîm fark var ki.. Meselâ iki kuruş olan bir şey 
elli kuruşa çıkmıştır. Binaenaleyh bunların içe
risinde memleketimize girmesi lâzımgelen ve 
icabeden hayvanat vardır. Onun için rica ede
rim. Bu kadar tezyidedilmesinin esbabına dair 
birisi izahat versin. 

REİS — Buyurun Ali Ccnani Bey. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
bu Zabıtai sıhhıyei hayvaniye Kanunu Muvak
katinin ikinci maddesi mucibince alınmakta olan 
rüsum Harbi Umumiden evvel konulmuş olan 
bir resimdir. Dikkat buyurulduğu veçhile o za
man konulan Resim kimisinden bir para, kimi
sinden beş para, 3 para gibi bugün bir kıymeti 
maddiyesi olmıyan bir paradır. Encümenimiz, 
yani Hükümetin göndermiş olduğu lâyıhai ka-
nuniyeyi tetkik ettiği zaman Mustafa Beyin der-
meyan ettiği veçhile masraf ediliyor. Bu masraf 
mukabili buradan alınsın,diye tahsisi tekâlif gi
bi bir şey düşünmemiştir. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Mazbata da öyle
dir. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Memleketin 
iktisadiyatına hâkim olacak esaslar mulûmuâli-
niz Gümrük Resmi veyahut diğer takâlifle tâ
yin olunur. Gümrük tarifesini koyduğunuz za
man ne gibi esbap ve mülâhazat varidolursa en
cümenimizde bu kanun tetkik edildiği zaman 
aynı esbabı düşünmüştür. Mustafa Beyefendi 
bundan tamamiyle emin olabilirler. Memleketi
mize ithal olunan mevacl bulunduğu gibi tabiî 
ihracat da vardır. Bunun için de gerek ithalât 
emtiası ve gerek ihracaat emtiası için konula
cak resmin miktarında ariz ve amik düşünül
müştür ve hakikaten tetkik ederseniz bunda en
cümen fahiş bir şey görmüyor. Meselâ Mustafa 
Bey bir hayvan için yarım lira alınmasını ifade 
buyurdular. Bugün Mustafa Beyin bahsetmiş 
olduğu hayvanın vasati kıymeti 80-100 liradır. 
100 liralık hayvandan yarım lira Muayene Res
mi almak katiyen istiksar edilecek bir şey değil
dir. Diğer maddelerde konulmuş olan resim, ga
yet mutedildir ve bâzı kısımlar vardır ki yine ha
kikaten memleketin menafii düşünülereik konul
muştur. Mustafa Beyefendi birer birer tetkik 
buyuracak olurlarsa aşağı kısımlarda konulan 
resim fazla değil, hattâ noksan bulmaları ioabeder, 
kanatindeyim 

REİS — Efendim başka söz istiyen arkadaş 
yoktur. Birinci maddenin müzakeresinin kifa
yetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kifayeti kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Birinci maddenin müzakeresi kâfi görülmüştür. 
Yalnız bir tadil teklifi vardır ki, Menteşe Mebusu 
Esat Efendinindir. Okunacaktır: 
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Riyaseti Oelileye 
Hariçten kapalı kutularla ithal edilecek her 

cins balıklardan Gümrük Resminin yüzde ellisi
nin resim, olarak istifasını teklif eylerim. 

Menteşe 
Esat 

REtS — Bu takriri muvafık görenler lütfen 
el kaldırsın.. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etnıiyenler lütfen el kaldırsın... Muvafık görül
müştür efendim. Binaenaleyh (Her cins balık
lardan kapalı kutuların Gümrük Resminin yüzde 
ellisi) olacak. 

EYÜB SABRt Ef. (Konya) — Efendim ta
rifede bir kelime (Cemi) olarak kullanılmış, onun 
(Müfret) olarak kullanılması daha muvafıktır. 

REİS — Hangisi efendim? 
EYÜB SABRİ Ef. (Konya) — (Hanazir) 

dir. (Hmzir) olacak. 

REİS — Efendim burada (Hanazir) kelime
si (Müfret) olarak kullanılacaktır. Beher (Re's) 
olduğuna göre müfret olarak (Hmzir) denilme
si lâzımdır. Efendim birinci maddeyi tadilât veç
hile reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etnıiyenler lütfen el kaldırsın... Birinci mad
de tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1340 senesi Martı 
iptidasından itibaren meriyül icradır. 

REtS — İkinci madde halikında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kabul etnıiyenler lütfen el kal
dırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Efendim tâyini esamiyle reye koyacağım. İş
bu kanunu kabul edenler beyaz, etnıiyenler kır
mızı rey puslası vereceklerdir. 

12. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin 
askerlere askerlikte alât ve edevatı cedidei zirai-
yenin amelî olarak öğretilmesi hakkında (3/198) 
numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim askerlere alât ve edevatı 
cedidei zira iyenin amelî olarak öğretilmesi hak
kında Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin 
(3/198) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası vardır okunacaktır: 

Riyaseti Celiıleye 

Vatanımız ziraat memleketi ve -arazimizin 
her nevi mahsulât yetiştirmeye müsaidolmasına 
rağmen arazinin çokluğuna nisbetle ahalinin 
azlığı ve ziraat makinalarının memlekette ta
am müm ve intişar edememesi ziraatın terakki 
ve inkişafına mâni olduğundan anaziden bihak-
kin istifadeyi temin, istihsalâtı artırarak iktisa
diyatımızı yükseltmek, memleketi zenginleştir
mek için alât ve edevatı cedidei ıziraiyenin su
reti istimallerinin vakit kaybetmeden ahaliye 
talim ve tamimi menafii memleket mofetai na
zarından elzem olduğu cümlenin malûmudur. 
Ziraat makinalarının sureti istimallerinin tesiri 
ve tamimi berveçhi âti usule riayet etmekle 
mümkün olacağı kanatindeyim. Şöyle k i : As
kerlere askerlikleri esnasında Müdafaai Milli-
yece münasip görülecek mahallerde ziraat ma
kinalarının kullanılması amelî olarak öğretildi
ği takdirde memleketimizin her tarafında az 
zaman zarfında alât ve -edevatı cedidei ziraiye-
yi kullanacak eller çoğalacak, dolayısiyle maki-
nalaıın intişarı temin edilmiş olacaktır. Çünkü 
askerlerimizin kısmı âzami rençber evlâdı oldu
ğundan askerliğini ikmal ederek köyüne avde
tinde ziraat makinalarının kuıllanılmasını öğ
renmiş ve muhassenatını da köylülere tama-
miy-Je anlatmış olacaklarından ziraat makinala-
rına rağbet çoğalacak, köylülerin bir kaçı bir 
araya gelerek alâtı cedide celbine teşebbüs ede-. 
çekler, ahalimizin azlığı, maıkinalarm istimali 
suretiyle telâfi edilmiş ve istihsalât çoğalttırıl
mış olacaktır. Şu kanaatime mebni menafii 
memleket namına berveçhi âti mevaddı kanu-
niyeyi tefclif ediyorum. 

15 Teşriniervvel 1339 
Çorum Mebusu 

İsmail Kemal 

Teklifi Kanuni 

Madde 1. — Askerlere askerlikte bulunduk-
jcrı müddet zarfında alât ve edevatı cedidei 
ziraiye amelî olarak öğretilecektir. 
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Madde 2. — İşbu kaimin 1340 senesinden 
•muteberdir. 

Madde 3. — Bu ıkanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

.18 . 10 . 1339 
Lâyiha Encümeni1 

Karan 
69 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Riyaseti Oeliıleye1 

Askerlere ;alâıt ve edevatı cedide! ziraiye öğ
retilmesi hakkında Çorum Mdbusu İsmıail Ke
mal Bey tarafından verilen 15 Teşrinievvel 1339 
.tarihli teklifi kanuni encümenimizce ledelmü-
talâa teklifi mezkûr iktisadiyatımızın inkişafı
na hadim bulunmakla şayanı müzakere görül
düğünden Heyeti Umumiyeye takdimine ka
rar yenildi. 

Lâyiha Encümeni! 
Reisi Maızlbaita Muharriri 

Tökad Antalya 
Emin Alım e d ıS'âfai 

Kâtip Namına 
Abmd Saki 

16 . 1 . 1340 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Aded 
'69 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celile'sinc 
Askerlere alât ve edevatı cedide! ziraiyeıün 

öğretilmesi hakkında Çorum Mebusu İsmail Ke
mal Beyin Heyeti Umunıiyeden encümenimize 
muhayyel teklifi kanunisi Müdafaai Milliye ve 
İktisat Vekâletlerinin mütahassıs memurları 
huzuriyle mütalâa ve tetkik edildi. Filhakika 
'vatanımızın vüs'ati ve milletimizin ekseriyeti 
azîmesinin ziraatle melûf 'bulunması hasebiyle 
memleketimizde .iptidai ibir halde bulunan usu
lü ziraatın terakki ve inkiş afiyle vatanın feyu-
zatı taibiiyesinden lâyıık olduğu derecede istifa
de temin edilebilmesine hadim ve nafi olacak 
olan amelî zıiraat tedrisatının efradı askeriyeye 
mümkün mertebe öğretilmesi ve bu suretle her 
sene takriben kınk bin raddesinde terhis edile

cek efradı askeriye vasıtasiyle usulü zira atin 
memlekette serian inkişafının temini mümkün 
ve menafii milMyeye muvafık olacağına encü
menimiz karar vermiştir. Ancak müddeti aske
riyenin tenkisi dolayısiyle ziraat usulleriyle iş
tigal keyfiyetinin vazaıifi askeriyeye mâni olup 
olmıyacağı hakkında encümenimizce tereddüt 
hâsıl olmuş ise de iktisat 'mütehassıslarının iza
hatına göre azami altmış saatlik amelî tedrisa
tın temini maksada kâfi geleceği anlaşılmış, bina
enaleyh mezkûr iştigalâtı ziraiyenin zaman ve me
kânı müsaidolduğu derecede tatbiki halinde ve 
hidematı askeriyeye mühim bir tesir icra etmi-
yeceğine de encümenimiz kaani olmuştur.. İs
mail Kemal Beyin benveçjhi mâruz teklifini esas 
itibariyle ımuıvafıik gönmüş olan cneümemnıizee 
yeniden tanzim kılınan lâyihai kanuniye bera-
yı tasvip Heyeti Umumiyeye takdim kılınmış
tır efendim. 

Müdafaai 'Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahiisarı Sahib Eskişehir 
ıAli Mehmecl Arif 

Kâtip 
Zonguldak 

10 . 1 . 1340 
'('Müdafaai Milliye Encümeninin tadili) 

Hizmeti fiiliye erbabına yeni ziraat usullerinin 
öğretilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Vakti hazarda hizmeti fiiliye 
enbaıbma ıvazaifi 'askeriyelerinim müsait bulun
duğu zamanlarda m a)h ali erinin ziraat müessese
leri tarafından faideli yeni ziraat usullerinden 
mümkün ve müsaidelanları amelî olarak öğreti
lir. 

Madde 2. — Kıtaatı askeriyenin bulunduğu 
mınJtafcalarda ziraat müessese ve memurları 
yoksa Müdafaai Milliye Vekâletinin talebi üze
rine İktisat Vekâleti tarafından muvakkaten 
memurları izam ve vesaiti ziraiye itâ edilir. 

Madde 3. — İşbu kanunun süverd tatibi'kı-
yesi hakkında Heyeti Vekile tarafından tali
matname yapılır. 

»Madde 4. — İş'bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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Madde 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! Milliye ve İktisat vekilleri memur
dur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karalhıisarı Bahib Eskişehir 
Ali Mehaned Arif 

Kâtip Aza 
Zonguldak Kastamonu 
Yusuf Ziya Halid 

Âza 
Ertuğrul 

Rasim 
Âza 

Gıazianteb 
Kubç Ali 

Azal 
Kastamonu 

Ali Rıza 

Âza 
İzmit 

Mustafa 
Âza 
Rize 
Rauf 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim 
hükümetlerin mücadelesi, fertlerin uğraşması; 
hep iktisada hâkim olmak içindir. İktisada hâ
kim olmıyan bir millet tamamiyle müstakil ad
dedilemez. Binaenaleyh her şeyden evvel ikti
sadiyatımıza hâkim olmak cihetlerinin temini 
lâzımdır. Bunun için bu maddei kanuniyeyi tek
lif etmiştim. Bin kuruşluk bir memuriyete se
kiz - on kişi talip 'zuhur ederse, kahvehaneler 
lebalep dolu olursa bu nazarı dikkate alınmak 
lâızımgelir. Arazimiz ıçıo»k, lâkin nüfusumuz az
dır. Bu boşluğu doldurmak için behemehal ma-
kina kuvvetinden istifade etanekliğimiz lâzım
dır. Makina kuvvetinden istifade etm'ekliğimiz 
içki makina kullanmayı bilen ellerin çoğalması 
iktiza eder. Memlekette en iyi teşkilâtımız as
kerliktir. Bu asker ocağında biz, alât ve edeva
tı zinaiyeyi ıamelî olarak öğretecek olursak ta
biidir ki, terhis olunduğu zaman yani 20 - 30 
bin kişi memleketine gittiği zaman alât ve ede
vatı ziraiyenıin faidelerini oldukça ahaliye an
latır, bir propaganda yapar ve muhassenatını 
ahaliye tamamiyle bildirmiş olur. Bu suretle 
alât ve edevatı cedide! ziraiye çoğalır. İktisa
diyat da, istihsalât da artar. İstihsıalât art t ıkla 
memleketimizin tabiî maddi ve mânevi inkişa-
fatı temin edilmiş olur. Onun için bu maddei 
ikanuniye memlekete nafidir. Lütfen bu maddei 
kanuniyenin kabulünü memleket namına temen
ni ve istirham ederim. 

ABMED HAMDİ B. (Bozok) — Bendeniz 
bu teklifi kanuninin aleyhinde Söylemiyeceğim. 
Yalnız; geçen gün bir kanunda hizmeti fiiliye 
erbabına kıtalarında tahsili iptidai öğretilmesi 
kabul edildi. Şimdi bir de ziraat usulünün talimi 
hususu kabul ediliyor. Acaba bu vazaifi aske
riyenin tâlim ve ifasında haizi tesir olabilir md, 
olamaz mı? 'Bu bapta Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin beyanı mütalâa etmesi lâ-
zimgelir. Çünkü askerlik vazifesine halel gelir
se caiz olamaz, zannederim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Müdafaai 
Milliye Encümeninde bu, ariz ve amik müzake
re »edildi. 

HALİD B. (Kastamonu) — Efendim ben
deniz hem Müdafaai Milliye Encümeni namına 
ve aynı zamanda şahsım namına söyliyeceğıim: 
Encümende, bu kanunun müzakeresinde Müda
faai Milliye Vekili Başa Hazretlerini çağırdık. 
Aynı zamanda İktisat Vekâletinden alakadar 
bir mütehassıs olmak üzere Ziraat Müdürü 
Umumisini de davet ettik, bunu birlikte müza
kere ettik. Hamdi Beyefendinin buyurdukları 
varit değildir. Ziraat Müdürü Umumisinden bu 
mıeseleyi sorduk, hakikaten bizim de bu mah
zur hatırımıza geldi. Hizmeti askeriye müdde
tini taklit ettik, bir de böyle ziraat öğrenmek 
ve saire gilbi bir mecburiyet tahmil edecek 
olursak acalba bu az zaman zarfında vazifed as
liyeye halel gelir mi, gelmez mi mülâhazası va-
ridoldu. Ziraat Müdürü Umumisinden sorduk, 
dediler ki ; nihayet bunun için altmış saat kâ
fidir. Saati esas tuttuk. Onun için Müdafaai 
Milliye Encümeni kabulüne karar verdi, hiç
bir mahzur yoktur. Kabul edebilirsiniz. (Muva
fık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendi
ler. Bendeniz milleti kamilen salbübi sanat ola
rak görmek isterim. Bunun için memleketin 
sinni tahsilde bulunan evlâdını - sanayi mek
teplerinin adedini teksir ederek - saoat sahibi 
olarak yetiştirmeli ve yirmi yaşını ikmalden 
sonra tahtı silâha davet edilenlerden sinni tah
sili tecavüz etmiş olanlara, asker ocağında bir 
sanat öğretilerek memlekete öyle göndermeli
dir. (İmkân yok sesleri) Buna ne dereceye ka
dar imkân vardır, bunu takdir; zamana ait bir 
meseledir. İsmail Kemal Bey biraderimizin şu 
teklifi cidden şayanı kabul ve şayanı şükran 
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bir tekliftir. Hiç olmazsa hem hizmeti askeriye
sini ifa 'eder, hem de memleket'e döndüğü vakit 
kendi eline verilecek 'bir alâtı cedidei ziraiyeyi 
(kullanacak bir kabiliyet peyda ederse memle
ketin iktisadiyatı ve zdraati büyük istifade 
eder. Bendeniz bu kamunun bilâmünakaşa ka
bulünü rica ederim. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — As
kerler zanaat! himaye 'etmek, istemezler. Çiftçiyi 
'himaye etmek isteselerdi Ziraat Mektebini tah
liye ederlerdi. Elan Ziraat Mektebi iş'galdedir. 

REİS — Efendim maddelere geçilmesini re-
yiâlinizıe vaz'ediyorum. Heyeti umumiyesinin 
müzakeresini kâfi görerek maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kalbul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hizmeti fiiliye erbabına yeni ziraat usullerinin 
öğretilmesi hakkında kanun 

Madde 1. — Vakti hazarda hizimeiti fiiliye 
erbabına vazaifi askeriyelerinin müsait bulun-
'duğu zamanlarda malhaMerinin ziraat müessese-
leri taraflından faideli yeni ziraat usullerând'em 
mümkün ve müsaıidolanları amelî alarak öğreti
lir. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Birinci maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaız'ediyo-
rıiıiıı. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Bi
li nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kıtaatı askeriyenin bulunduğu 
m ınt akalarda ziraat müessese ve memurları, 
yoksa Müdafaai Milliye Vekâletinin talebi üze
rine İktisat Vekâleti tarafından muvakkaten 
fen memurları izam ve vesaiti ziraiye itâ edilir. 

REİS — Zannederim, bu virgül yanlıktır. 
Virgüle lüzum yoktur. (Evet sesleri) Efendim. 
Bu madde hakkımda söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) İkinci maddeyi aynen kalbul eden-» 
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
,rum. Kabul etmiyenler lütfen 'el kaldırsın. Mıad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun suveri tatbikıye-
si hakkında Heyeti Vekile tarafından talimat
name yapılır. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
sö'z istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi 
aynen reyinize vaz'ediyorum. Üçüncü maddeyi 
aynen kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Üçün-" 
cü madde aynen (kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Efendim söz istiyen... Yok. Madde
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaız'ediyorum. Maddeyi kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve İktisat Vekilleri memur
dur. 

REİS — Bu maddeyi ka'bul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kalbul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun ıheyeti umumiyetini reyiâlinize 
vaiz''ediyorum. (İkinci müzakeresinden sonra 
sesleri) Pekâlâ efendim. Cumartesi 'günü saat 
birde içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum . 

Hitamı müzakerat; saat : 4,55 
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Cevaplar 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin Fransızlarca iskenderun ve Antakya havali
sinde idarei mahsusa ile beraber affı umumi ilâ
nının doğru olup olmadığına dair sualine Hari
ciye Vekili İsmet Paşamn ikinci tahrirî cevabı. 
(7/115) (1) 

T. iM. M. M. Riyaseti Geüleisine 
20 Kânunisani 1340 tarih ve 7/3902 numara

lı teızkerei âıçiziye zeyildir. 

(1) — İşbu meseleye ait sual takririyle ilk 
cevap 87 nci içtimain nihayetinde münderiçtir. 

İskenderun ve Anıtalkya havalisinde Fran
sızlar tarafından Ankara İtilâfoaımesiaıin ye
dinci maddesi mucibince idarei hususiye ilân 
olunduğuna dair olan haberin hakikatten âri 
bulunduğu ve şekli Hükümet ve tarzı hareket
te tebeddül olmadığı bitta'hkik amil/aşılmakla 
arz olunur. 

30 Kâmunusani 1340 
Hariciye Vekili 

İsmet 

»>e« . .< . . 
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Mücaddeden inşa edilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1339 
senei maliye bütçesinin 91 nci faslına 3 ncü madde olarak 114 bin lira vaz'ına dair idare he
yetinin 2/178 numaralı teklifi kanunisinin reddi hakkındaki Muvazenei Mailiye Encümeni maz
batasının reddiyle tahsisatın 1340 bütçesin© vaz'ı hakkında Kütahya Mebusu Receb Beyin takri

rinin neticei arası 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

Reye iştirak edenler : 139 
Kanunu kabul edenler : 106 
Reddedenler : 32 
Müstenkif : 1 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi Bey; Ardahan : Halid Paşa; 
Adana : Mustafa Vehbi Bey; Amasya : Ali Ri-
za Efendi; Antalya : Ahmed Şâ'kî Bey; An
kara : ihsan Bey; Aydm : Tahsin Bey; Ordu : 
İsmail Bey, Hamdi Bey; Erzincan : Sabit Bey; 
Erzurum : Haled Bey, Cazim Efendi; Ertıığ-
rul : ibrahim Bey, Doktor Fikret Bey; Erga
ni : İhsan Hamit Bey, Kâzım Bey; İzmir : 
Mahmud Celâl Bey, Mustafa Necati Bey, Os
man Zade Hamde Bey; İsparta : Hafız İb
rahim Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi'; istan
bul : Ali Rıza Bey, Fethi Bey; Eskişehir : 
Emin Bey; Elâziz : Hüseyin Bey, Muhittin 
Bey, Mustafa Bey, Naci Bey; Urfa : Ali Bey, 
yahya Kemal Bey; izmit : ibrahim Bey, ib
rahim Süreyya Bey, Saffet Bey; Bayazıt : 
Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey; Bursa : 
Refet Bey, Mustafa Fehmi Efendi; Burdur : 
Hüseyin Baki Bey; Bozok : Hamdi Bey, Sü
leyman Sırrı Bey; Bolu : Doktor Emin Ce
mal Bey, Falih Rıfkı Bey; Biga : Mehmet 
Bey; Tekirdağ Cemil Bey; Tokad : Emin Bey, 
Mustafa Vasfi Bey; Canik : Süleyman Ne'cmi 
Bey; Çorum : ismail Kemal Bey, ismet Bey; 
Hakkâri : Nazmi Bey; Dersim : Şükrü Bey, 
Feridun Fikri Bey; Denizli : Nacib Ali Bey; 

Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey, Faik Bey; 
Ordu : Halil Bey; Ertuğrul : Halil Bey, 
Rasim. Bey; istanbul : Akçuraoğlu, Yu
suf Bey; izmit : Mustafa Bey; Bursa : 
Osman Nuri Bey; Biga : Şükrü Bey; Canik : 
Cavit Paşa; Çorum : Doktor Mustafa Bey; 

Diyarbekir : Zülfü Bey, Şeref Bey; Zongul
dak : Halil Bey, Ragıb Bey, Tunalı Hilmi Bey; 
Rize : Ekrem Bey, Rauf Bey, Ali Bey; Siirt : 
Mehmed Bey; Sivas : Rasim Bey; Siverek : 
Mahmud Bey; TraJbzon : Hasan Hüsnü Bey, 
Rahmi Bey; Gazianteb : Ali Ceroani Bey, Kı
lıç Ali Bey; Kırıkkilise : Doktor Fuad Bey; 
Karahisarı Şarki : İsmail Bey, AH Sururi Efen
di; Karahisarı Sahib : Ruşen Eşref Bey, iz
zet Ulvi Bey, Ali Bey; Kastamonu : Mehmed 
Bey; Kozan : Ali Saib Bey; Konya : Mus
tafa Efendi, Mustafa Fevzi Efendi, Naim 
Hazim Efendi; Kırşehir : Ali Rıza Bey, Mah-
'bud Efendi; Kayseri : Sabit Bey; Gelibolu : 
Celâl Nuri Bey; Gümüşane : Hasan Fehmi 
Bey, Veysel Rıza Bey; Kângırı : Ziya Bey, 
Mustafa Abdülhâlik Bey; Kütahya : Ahmefl 
Ferid Bey, Ragıb Bey, Receb Bey, Nuri 
Bey; Mardin : Derviş Bey, Abdürrezzak Çe-
le'bi Efendi, Yakup Kadri Bey; Malatya : 
Doktor Hilmi Bey, Reşit Ağa, Mahmud Ne
dim Bey; Menteşe : Yunus Nadi Bey; Muş : 
Hacı Ilyas Sami Efendi, Osman Kadri Bey; 
Niğde : GaJİib Bey; Van : ibrahim Bey, Hakkı 
Bey, Münib Bey; 

Diyarbekir : Mehmet Bey; Sivas : Ziyaettin 
Bey; Sarühan : Hacı Ethem Bey, Kemal 
Bey; Karesi : Ahmed Süreyya Bey, Haydar 
Adil Bey, Mehmed Bey, Mehmed Vehbi Bey; 
Karahisarı Sahib : Kâmil Efendi; Kastamonu : 
Hasan Fehmi Efendi, Halit Bey; Konya : 

(Reddedenler) 
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Eyü'b Sabri Efendi; Kayseri : Nuh Naci Bey; Abdulgani Efendi; Mersin : Besim Bey; Ma-
Kângırı : Şeyh Seyfi Efendi; Giresun : Ha- \ raş : Tahsin Bey; Menteşe : Esat Efendi; 
cim Muhittin Bey, Tahir Bey; Mardin : { 

(Müstenkif) 

Trabzon : Süleyman Sırrı Efendi I 

— 517 — 




