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Münderecat 

1. — ZABIT HULÂSALARI 

A) SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

B) SON ZABIT HULÂSASI 

Sayfa 
1014,1112 

1014 

1112:1114 

1014 2. — SUALLER 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı «Hilmi 

Beyin; İmar ve İskân işleri hakkında ne gibi 
icraatta bulunulduğuna dair Hariciye ve îmar 
Vekâletlerinden suali (6/13, İkinci sene) 1014 

3. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — Havalii Şarkiyede esnayı harpte hedim 
ve ihrâk edilen mesakinin tamir ve inşası için 
Maliye bütçesine mevzu tahsisatın İmar Vekâ
letinin 1340 senesi bütçesine nakli hakkında 
kanun lâyihası (1/500) 

Teklifler 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; 

Havalii şarkiye şimendiferlerinin 1340 senesi 
Ağustos nihayetine kadar odun yakabilmesi 
hakkında teklifi kanunisi (2/344) 

Mazbatalar 
1. — Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı 

vücuda getirilmek ve Ankara şehrinde merkezî 

1014 
1014 

1014 
1015 

1015 
1015 

Sayfa 
batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak 
ve Ankara ile İstanbul arasında bir telefon 
hattı tesisiyle Posta ve Telgraf ve Telefon bi
nası inşa edilmek üzere Posta ve Tel
graf Müdüriyeti Umumiyesinin senei ha-
liye bütçesine bir milyon lira tahsisatı mun
zamına itası hakkında (1/497) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

2. — Bahriyedeki gedikli zabitanın maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkında (1/499) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

1015 

1015 

3. — Kastamonu Mebusu Halit ve Zon
guldak Mebusu Halil Beylerin; muallimin ve 
talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki 21 Şu
bat 1337 tarihli kanuna müzeyyel 26 Kânu
nusani 1340 tarihli kanunun (A) ve (B) fıkra
larının tefsire muhtaç olduğuna dair (4/164) 
numaralı takrirleri ve Müdafaai Milliye ve 
Maarif Encümenleri mazbataları. 1015:1016 

4. — Hizmeti maksureye tabi mektepler 
için 26 Kânunusani 1340 tarihli kanunun ikinci 
maddesinin liseler kaydından Maarif Vekâle-
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tince bir devreli liseler anlaşıldığı halde Mü
dafaai Milliye Vekâletince yalnız tam devreli 
liseler kastedilmekte olduğuna ve bu cihetin 
tefsirine dair (3/260) numaralı Başvekâletten 
mevrut tezkere ve Maarif Encümeni mazba
tası. 1016 

5. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Be
yin; Ankara - Musaköy güzergâhı hakkında 
Nafıa ve Müdafaai Milliye Encümenlerince 
tetkikat yapılarak Meclisçe bir karar ittihazı 
hakkında (4/201) numaralı takriri ve Müdafaai 
Milliye ve Nafıa Encümenleri müşterek maz
batası. 1017:1018 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
ve rüfekasının; ihtiyat zabitlerinin terfihi hak
kında (2/212) numaralı teklifi kanunisi ve İk
tisat ve Kavanini Maliye Encümenleri mazba-
talarıyle yalnız bu baptaki Maarif Encümeni 
mazbatasının altıncı maddesinin müzakere ve 
intacına dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 1018:1019 

7. — Mübadele, trnar ve İskân Kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut (3/265) numaralı tezkere ve Mü
badele, İmar ve İskân Encümeni mazbatası. 1019 

Takrirler 1019 
1. — Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin; 

Azayı kiramın devairi intihabiyelerini devir ve 
teftiş etmek üzere 23 Nisandan itibaren 
altı ay teneffüs için iştimaın talikine ve Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa'nın, bu sene için ta
til müddetinin üç ay kabul edilmesinin tahtı 
karara alınmasına dair takrirleri. 1019:1022 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Ereğli - Ankara şosesinin inşası karşılığı
nın 1341 bütçesine konulması ve Ereğli Lima
nının gerek Hükümetçe ve gerek bir şirket ma
rifetiyle inşaası temenniyatına dair takriri. (4/48 
ikinci sene) 1022 

3. — Van Mebusu Münip ve İbrahim Bey
lerin Erzurum - Van şosesinin 1340 senesi zar
fında tamirine dair takriri (4/47 ikinci sene) 1022 

4. —Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 
ve rüfekasının; Tedrisatı iptidaiye vergisi hak
kında 28 Şubat 1340 tarihinde kabul edilen ka
nun ahkâmının 1339 senesi tedrisatı iptidaiye 
vergilerine de teşmili hususunun tahtı karara 
alınmasına dair takriri (4/203) 1022 

Sayfa 
5. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey ve 

yirmi yedi refikinin; Bahriye Vekâleti teşkili 
hakkındaki kanunun bugün ilk celsede müzake
re ve intaç edilmesine dair takriri. 1022:1023 

Evrakı Saire 1023,1112 
1. — Affı Umumiden istisna edilen yüz elli 

kişinin esamisini mübeyyin defter. 1023,1112 
İstihsali Ârâ 1023 
Ârâ Tebliği 

1. — Rüsumu Sıhhiye Kanunu hakkındaki 
reylerin' neticesinin tebliği. 1023,1115:1116 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 1023, 
1062 

1. — Maliye Vekâletiyle Osmanlı Banka
sı murahhasları arasında tanzim ve imza edilen 
mukavelename hakkında (1/458) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 1023:1028 

2. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1340 
senesine ait bütçe ve müfredat kadrolarının 
gönderildiğine dair Başvekâletten mevrut (3/266) 
numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası. 1028:1043,1117:1118 

3. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Ha-
valii Şarkiye Şimendiferlerinin 1340 senesi Ağus
tos nihayetine kadar odun yakabilmesi hakkında 
(2/344) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat En
cümeni mazbatası. 1043 

4. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 se
nesi hidematı umumiyesi için sarfına mezuniyet 
verilmiş olan 47 751 224 lira yirmi beş kuruşluk 
tahsisata zamimeten 2 660 000 liranın avans ola
rak sarfına mütedair (1/439) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 1044:1052 

5. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Ka
nununun üçüncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut (3/218) numaralı tezkere ve 
Kavanin» Maliye Encümeni mazbatasıyle teklifi 
kanunisi. 1052:1053 

6. — Erzincan Mebusu Sabit Beyin, Nem
rut Mustafa Divanı harbi tarafından idam edil
miş olan Erzincan'lı Hafız Abdullah Efendi ha
remine tıidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsisine dair takriri (4/193), Konya Me
busu Kâzım Hüsnü Beyle arkadaşlarının; Kon
ya isyanında şehit edilen Ali Kemal Efendi ai
lesine maaş tahsisine dair takriri (4/193 müker-
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Sayfa 
rer), Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyin, Şehit 
Yörük Selim Beyin Kerimesi Nimet Hanıma 
da maaş tahsisine dair takriri (4/197), Ardahan 
Mebusu Halit Paşa ile rüfekasının; Şehit Bo-
ğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Beyin ai
lesine tahsis olunan maaşın tezyidine dair- tak
riri (4/198) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 1053:1056,1119:1120 

7. — Ziraat Encümeninin; Türkiye'de mev
cut bilumum ormanların fennî usulü idare ve 
işletmeleri hakkında teklifi kanunisi ve mazba
tası. (2/337) 1056:1061,1062:1064 

8. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye 
meyanına ithaline dair (2/292) numaralı teklifi 
kanunisi ve Nafıa ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 1064:1066 

9. — Hükümetçe mubayaası takarrür eden 
Anadolu Demiryolları Müdiriyeti Umumiyesi 
teşkilât ve vazaifine dair (1/489) numaralı lâ-
yihai kanuniye ve Nafıa ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 1066:1081 

10. — Anadolu Demiryolları hat ve mebani 
ve müessesatının esaslı surette tamir ve ıslahı 
için muktazi tahsisatın itasına dair (1/490) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Nafıa ve Muvaze
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 1081:1083, 

1095,1121:1122 

11. — Bahriyedeki gedikli zabitanın maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkında (1/499) numa-

Sayfa 
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 1083:1086 

12. — Kâtibidil Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkında (1/486) numaralı kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası. 1086:1095 

13. — Bilfiil takım kumandanı olan jandar
ma mülâzımlarından zatî hayvanları mevcut 
olanlara rayici mahalliye göre yem bedeli ita
sına dair (1/414) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 1095:1098 

14. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve 
rüfekasının; ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
da (2/212) numaralı teklifi kanunisi ve iktisat 
ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbatala-
rıyle yalnız bu baptaki Maarif Encümeni maz
batasının altıncı maddesinin müzakere ve inta
cına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 1098:1099 

15. — Mübadele, tmar ve İskân Kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/265) numaralı tezkere ve Mübadele, 
tmar ve İskân Encümeni mazbatası. 1099:1102 

16. — Orman Nizamnamesinin babı sani-
sinin ikinci faslına bir maddei müzeyyele ilâve
sine dair (1/485) numaralı kanun lâyihası, Zi-

.raat ve Adliye Encümenleri mazbataları. 1102:1105 
17. — İstanbul'a ithâl edilecek buğday ve 

unların tarifei asliyede muharrer resmin oniki 
misli gümrük resmine tabi tutulması hakkında 
(1/447) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 1105:1112,1123:1124, 

1125:1126 

— 1013 — 



İ : 44 22 . 4 , 1340 C : 1 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat saat : 1,50 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABIT HÜLÂSALARI 

A) SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

REİS— Zaptı sabık hulâsası okunacaktır: 

Kırk Üçüncü İçtima 

21 Nisan 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin riyasetlerinde inikat ederek zaptı 
sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de aidoldukları mahallere havale edildi. Bu meyan-
da tercihan müzakeresi karargir olan Türkiye Cum
huriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında akt ve 
imza olunan muhadenet ahitnamesi ile ikâmet ve ti
careti mukavelenamelerinin tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihaları bilmüzakere aynen kabul ve heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye vaz edildi. Badehu 
tesrii muhakemat hakkındaki kanun lâyihasının en
cümenden vürut eden mevadı ile müzakeresi tehir 
edilen maddeleri müzakere ve aynen ve bazı mad
deler de sebki rapta ait tashihat icra edildikten son
ra kanun heyeti umumiyesiyle kabul edildi. Müte
akiben darülfünunun şahsiyeti hükmiyesi hakkında
ki lâyihanın müzakeresine başlandı. Neticeyi müza
kerede birinci ve altıncı maddeleri tadilen ve diğer 
mevadı aynen kabul ve teneffüs edilmek üzere celse 
tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin riyasetleriyle kuşat edilerek Türki

ye - Avusturya muhadenet ahitnamesinin 166 rey ile 
müttefiken kabul edildiği tebliğ olundu. 11 Kânunu
evvel 1339 tarihli Aşar Kanununun onuncu madde
sinin tadiline dair teklifi kanuni ile rüsumu sıhhiye 
hakkındaki kanun lâyihası cereyan eden müzakere 
neticesinde aynen kabul ve sıhhiye rüsumuna dair 
kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz 
edildi. Halıcılığa yarayan ip, eriş vesair mevadın 
men'i ihracına dair olan teklifi kanuninin heyeti 
umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere netice
sinde maddelere geçilmeyerek teklif reddedildi, Ba
dehu itibarı ziraî cemiyetleri teşkili hakkındaki ka
nun lâyihası müzakere edilerek dördüncü maddesi 
tadilen ve tzmir Mebusu Rahmi Beyin teklif ettiği 
onuncu madde ile mevadı saire aynen kabul olundu. 
Ziraat Bankasının hazinedeki matlubatının tesviyesi 
için Muvazenei Umumiye Kanununa iki madde ilâ
vesine dair teklif mevzuu müzakere olarak aynen 
kabul edildikten sonra Salı günü içtima edilmek üze
re celseye nihayet verildi. 

RElS — Efendim, zaptı sabık hülâsası hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hü
lâsası aynen kabul olundu. 

2. — SUALLER 

/. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İmar ve İskân işleri hakkında ay zarfında ne gibi 
icraatta bulunulduğuna dair Hariciye ve İmar Vekâ
letlerinden sual takriri. 

REİS — Mezkûr vekâletlere 
(6/13, ikinci sene) 

havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

i. — Havalii şarkiyede esnai harpte hedim ve ih-
râk edilen mesakini ntamir ve inşaası için Maliye 

bütçesine mevzuu tahsisatın İmar Vekâletinin 1340 
bütçesine nakli hakkında kanun lâyihası (1/500) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

— 1014 — 
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Teklifler 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Havalii 

Şarkiye Şimendiferlerinin 1340 senesi Ağustos niha
yetine kadar odun yakabilmesi hakkında teklifi ka
nunisi (2/344) 

RElS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, ahalinin 

hükümet ormanlarından ne suretle istifade edecek
lerine dair olarak Meclisi Âlice ahiren kabul edilen 
bir kanun ile şimendiferlerde odun yakılması men 
edilmiş. Havalii Şarkiye Şimendiferlerinde bugün 
için kömür yakmak imkânı yoktur. Bu kanuna na
zaran hat işlemeyecek ve kalacaktır. Halk, bundan 
mutazarrır olacaktır. Vilâyeti selâseye erzak vesaire 
kamilen Erzurum'dan ve Erzurum civarından gider. 
Binaenaleyh bu hat işlemeyecek olursa halk muta
zarrır olacaktır. Evet şimendiferde odun yakılması 
muvafık değildir. Fakat buradaki hat elan kömür 
ocağına kadar temdit edilmemiştir ve bu hat kömür 
ocağına kadar temdit edilmeli ki, hat işleyebilsin. 
Eğer hat işlemezse kömür de çıkmaz ve binnetice hat 
bütün bütün muattal kalır. Binaenaleyh ricam; bu hat, 
kömür ocağına temdit edilinceye kadar bu şimendi
ferlerde odun yakılsın. Esasen iki, üç ay zarfında 
hat ocağa kadar temdit edilebilecektir. Binaenaleyh 
teklifim; maddeyi muvakkateden ibarettir, kabulünü 
rica ederim. 

HAKKI BEY (Van) — Hatta geçen sene kömür 
madenine kadar hattı götüreceklerdi, götürmediler. 
Şimdi odun da vermezlerse büsbütün hat muattal ka
lacaktır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Evet şimdi odun 
lâzım. Vekâlet bugün azamî kuvvetini sarf etsin. Bu 
hattı biran evvel ocağa kadar temdit etsin, bunun 
için ihtiyaten Ağustos nihayetine kadar diyorum. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Ne vakit yapılaca
ğı belli değildir. Hat uzanıncaya kadar demelidir ki, 
matlup hâsıl olsun efendim. 

REÎS — Lâyiha Encümenlerine verdik Teklif ka
nunîdir. Lâyiha Encümeni şimdi müzakere ederek 
aidolduğu yere havale buyurur. Tasvip ederse derhal 
bu maddei kanuniye olduğu için reye koyarız. Bi
naenaleyh encümen, bunu müstacelen yapsın efen
dim. (Encümen tasvip ediyor sesleri.) O halde doğ
rudan doğruya Ziraat Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
/. — Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vücu

da getirilmek ve Ankara şehrinde merkezi batarya sis
teminde telefon şebekesi yapılmak ve Ankara ile İs-

I tanbul arasında bir telefon hattı tesisiyle posta VĞ 
I telgraf ve telefon binası inşa edilmek üzere Posta ve 
I Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin senei haliye but-
I çesine bir milyon lira tahsisatı munzamma itası hak-
I kında (1 j497) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 

Maliye Encümeni mazbatası. 
J REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

I 2. — Bahriyedeki Gedikli Zabitanın maaş ve tah-
I sisatı fevkalâdeleri hakkında {1/499) numaralı kanun 
I lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
I REİS — Ruznameye alıyoruz. 
I 3. — Kastamonu Mebusu Halit ve Zonguldak 
I Mebusu Halil Beylerin; Muallimin ve talebenin as

kerlikten tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli 
I kanuna müzeyyet 26 Kaânunusani 1340 tarihli ka-
I nun (A) ve (B) fıkralarının tefsire muhtaç olduğuna 

dair (4/164) numaralı takrirleri ve Müdafaai Milliye 
I ve Maarif Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
I HALlT BEY (Kastamonu) — Rica ederim Reis 
I Bey! Bu kısa bir tefsirdir. Şimdi okunursa kabul edi

lecektir. 
MEHMET BEY (Bolu) — Evet kısa bir tefsirdir, 

L şimdi okunuversin. 

I Büyük Millet Meclisi 

j Riyaseti Celilesine 
Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hak

kındaki 20 Şubat 1337 tarihli kanuna müzeyyel ola
rak Meclisi Âlice kabul buyurulan 26 Kânununisani 
1340 tarihli kanunun (A) ve (B) fıkraları şudur : 

I A) Bilâmum resmi mekâtibi âliye ve liselerde 
I veya bu derecede olduğu Maarif Vekâletinden veya 
I Maarif Müdüriyetlerinden musaddak mekâtibi âliye 
I ve taliye sınıflarında müdavim oldukları tebeyyün 

edenler, 
B) Derecatı tahsil itibariyle (A) fıkrasında mu-

I harrer mekâtibi âliye ve taliye derecesinde bulunduğu 
I Maarif Vekâletinden musaddak mekâtibi ecnebiye 

veya hususiyede tahsilde olduklarına dair ibraz ede-
I çekleri şahadetname veya tasdiknameleri mezkûr 
I Maarif Vekâlet veya müdüriyetlerinden musaddak 
I bulunanlar, 
I (B) fıkrasında mezkûr (Mekâtibi ecnebiye) kaydı

nın Türkiye'de bulunan ecnebi mektepler gibi Avru-
I pa ve Amerika gibi diyarı ecnebiyedeki müterekki ve 
I medenî devletlerin memleketlerinde bulunan aynı 
I derecedeki mekâtibe de şümulü olup olmadığı muh-
I tacı tefsir görülüyor. -Kastamonu Lisesini ikmal ede-

- 1015 — 



t : 44 22 , 4 , 1340 C : 1 

rek şahadetname almış ve elveym darülfünun riyazi- I 
yat şubesi birinci sınıfında mukayyet 1318 tevellüttü 
bir talebe kendi parası ile kendi hesabına Avrupa'da 
tahsil etmek hevesine düşmüş ve bu maksatla Avru
pa'ya gitmek üzere müsaade istemiştir. Esasen Da
rülfünunda mukayyet olan bu Efendi, kanun muci
bince tahsilinin hitamına kadar seneyi atiyeye terk 
olunacak ve askere alınmıyacaktır. 

(B) fıkrası mucibince (A) fıkrasında mezkûr me
kâtibi âliye ve taliye derecesindeki Türkiye'de bulu
nan mekâtibi ecnebiye ve hususiyede tahsilde olduk
ları sabit olanlar da seneı âtiyeye terk olunacaklar
dır. Buna kıyasen Avrupadaki aynı derecede bulunan 
mekâtibi ecnebiyede hükümet hesabına veya kendi I 
hesabına tahsilde bulunan Türk talebesinin de asker
liklerinin tecili ve Türkiye'de bulunan hükümete ve I 
ecnebilere ve eşhasa ait mekâtibi âliye ve taliyede I 
tahsilde iken Avrupa'da aynı derecedeki mekâtipde I 
tahsil etmek isteyen talebeye müsade ita olunması I 
memleketin ihtiyacına nazaran tabiî ve mantıkî gö
rülmekte ise de (B) fıkrasındaki mekâtibi ecnebiye I 
kaydının dercei şümulünde tereddüt edilmekte oldu
ğundan olacak ki balâda arz edilen talebeye müsaa- I 
de edilmemektedir. Bizce bu gibi kendi hesabına tah
sil için Avrupaya gideceklere müsaade verilmeli ve I 
her türlü teshilât gösterilmelidir. Gençlerimizin Av- I 
rupa irfanı ile bezenmesi memleketin menafii âliyesi 
iktizasından olduğuna kaniiz. Binaenaleyh Müdafaai 
Milliye ve Maarif Vekâletlerince hiç bir tereddüde 
mahal kalmamak üzere (B) fıkrasının maruzatı âni-
feye göre Maarif ve Müdafaai Milliye Encümenlerin- I 
ce müştereken tefsirini ve Heyeti Celileye arzını teklif 
ederiz. I 

Zonguldak Kastamonu 
Halit Halit 

Riyaseti Celileye 
Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hak- I 

kındaki 21 Şubat 1337 tarihli kanunun birinci mad
desini muaddel olarak tanzim edilen 26 Kânununisa- I 
ni 1340 tarihli kanunun (B) fıkrasında (Derecatı tah
sil itibariyle «A» fıkrasında muharrer mekâtibi âliye I 
ve taliye derecesinde bulunduğu Maarif Vekâletinden 
musaddak mekâtibi ecnebiye ve hususiyede bulun
dukları) Maarif Vekâletince tasdik edilen talebenin I 
askerlikten tecil edileceği muharrer olduğu halde bu
radaki mekâtibi ecnebiye kaydının Avrupa ve Ame- I 
rika gibi diyarı ecnebiyedeki mekteplere de şamil 
olup olmadığında devairi aidesince tereddüt edildi
ğinden bu tabirin tefsirine dair Kastamonu Mebusu | 

Halit ve Zonguldak Mebusu Halil Beyler tarafından 
verilen takrir encümenimizce mütalâa edildi. 

Mekâtibi ecnebiyede tahsilde bulunan talebe hak
kındaki müsadei mahsusanın kabulünde iltizam edilen 
gaye müterekki memleketlerin usulü terbiye ve tah
silinden istifade eden evlâdı vatanın teşvikinden iba
rettir. Halbuki bu istifade Avrupa ve Amerika mek
teplerinde ikmali tahsil ile daha vasi bir surette temin 
edileceğinden müsadei vakıanın oralarda orta ve yük
sek tedrisat mekteplerine devam eden talebeye de 
teşmili müttefikan kabul edilmiştir. 

Mazbata Muharriri 
Maarif Encümeni Reisi Karahisarısahip 

Biga Kastamonu 
Samih Rifat Velet Çelebi 

Aza Aza 
Konya Burdur 

Naim Hazım Hüseyin Baki 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maa
rif Encümeni mazbatasını reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edildi. 

4. — Hizmeti maksureye tabi mektepler için 26 
Kanunusani 1340 tarihli kanunun ikinci maddesinin 
liseler kaydından Maarif Vekâletince bir devreli lise
ler anlaşıldığı halde Müdafaai Milliye Vekâletince 
liseler kaydındajt yalnız tam devreli liseler kastedil
mekte olduğuna ve bu cihetin tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut (3/260) numaralı tezkere ve Maarif En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Re

is Bey, gayet kısadır bunu da çıkaralım. 

REİS — Her şey kısadır diye hepsini ayrı ayrı 
reye koyarsam münakaşayı davet eder. Heyeti Ceh
le okumadan nasıl müzakere eder. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Efendim, 
Heyeti Celilenin tasvip edeceği fikrindeyim, Zaten 
kısadır. Hayatî bir meseledir. İstirham ediyorum 
şimdi okunsun efendim. (Müzakereyi mucip bir me
seledir sesleri) 

REİS — Efendim, müzakereye tabi olduğunu 
söylüyorlar. Tap ve rüfekaya tevziinden sonra mü
zakere edeceğiz. 
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S. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin An
kara - Musaköy güzergâhı hakkında Nafıa ve Müda-
faai Milliye Encümenlerince tetkikat yapılarak Mec
lisçe bir karar ittihazı hakkında (4/201) numaralı 
takriri ve Müdafaai Milliye ve Nafıa Encümenleri 
müşterek mazbatası. 

RElS — Ruznameyi okuyoruz. 
AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — İki satır

lık bir mazbatadır lütfen okunsun. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir kere 

tap olunsun efendim. 
RElS — Süleyman Sırrı Bey! Bir defa tap olun

masını istiyorlar. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Zaten efendim! 
Bunda bir karar yoktur. Askeriye ve Nafıanın tetki-
katı neticesine bağlı bir şeydir. Mazbata okunacak 
olursa görülür ki, pek mühüm bir şey değildir. 

RElS — Heyeti Celilece bir karar ittihaz edilme
yecek midir? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Efen
dim, Musaköy iltisak noktasının tebdil ve ademi teb
dilinin ciheti askeriye ile ciheti mülkiyenin müştere
ken tetkiki neticesinde tayini hususundan ibarettir. 
Yani mühim bir şey değildir lütfen okunsun. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; Ankara - Mu

saköy hattının tebdili güzergâhiyle iltisak noktasının 
Musaköyden daha yukarıya Zile ve Amasya'ya alın
masına dair havale buyrulan teklifi müşterek encü-
menimizce Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretleriyle Nafıa Müsteşarı Ali Rıza Beyin 
huzurlarıyle etrafiyle müzakere olunarak en münasip 
ve en ihtiyatkâr bir tedbir olmak üzere Samsun ve 
Ankara'dan Sivas'a gelen hatların Musaköyde bir
leşmesi ne kabul ne de red edilmiş ve hoktai iltisakın 
Erkânı Harbiyei Umumiyenin ve Nafia Vekâletinin 
müştereken teşkil edecekleri bir fen komisyonu tara
fından lüzumu kadar tetkik neticesinde tayin ve» tes-
bitinin muvafık olacağına karar verilmiştir. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Aza 
Erzurum Kütahya 

Rüştü Mehmet Nuri 
Nafıa Müşterek Encümen 

Aza . Mazbata Muharriri 
Tekfurdağı Hüseyin Rıfkı 

Cemil 

Aza 
İzmit 
Saffet 
Aza 

Çanakkale 
Okunamadı 

Aza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Kastamonu 
Okunamadı 

Aza 
Sivas 
Zamir 
Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
İzmit 

Muhalifim 
İbrahim 

RElS — Efendim, müşterek encümenin mazba
tasını reye koyuyorum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz. Reye konacaksa izah edeyim anlaşılsın. Efen
dim! Ankara ile Sivas arasındaki şimendifer hattının 
temdidi için evvelce bir güzergâh tayin edilmişti. 
Muhtar Bey bunu Çorum civarından geçirmek için 
diğer bir hat teklif ediyor. Müşterek Encümen bunu 
müzakere etmiş, Erkânı Harp Reisi Paşa Hazretleri 
de beraber^ bulunmuştur. Evvelce tayin edilen güzer
gâhta şu esas düşünülmüştür. Şarkı Garba raptet
mek ve Şimalden Cenuba doğru da bir hat yapmak 
bunun için de Erzurum'dan Ankara'ya ve Şimalde 
Samsun'dan Cenupta bir noktaya kadar inşası esas 
ittihaz edilmiştir. Yani memlekette bize öyle bir hat 
lâzımdır ki, Şimalden, Şarktan, Garptan ve Cenup
tan müdafaa noktayı nazarından muhtelif yerlere 
kuvvet sevk etmek lâzım gelirse suhuletle ve süratle 
sevkedilebilsin. Bu husus düşünülerek eski güzergâh 
esas ittihaz edilmiştir. Aynı zamanda imkân dahilin
de iktisaden istifade tariki de düşünülmüştür. İşte bu 
hususat hattın inşasına esas ittihaz edilerek güzergâh 
bu suretle tayin ve tesbit edilmiştir. Bu kere güzer
gâhın tebdili hakkında Muhtar Bey tarafından vaki 
olan bu teklif üzerine meselenin arazi ve harita üze
rinde mütehassıslar tarafından yeniden tetkik edilme
sine karar verdik. Bu karar mucibince nafıadan bir 
heyet, Erkânı Harbiyeden bir heyet toplanacak ha
rita üzerinde bunları mütalâa edecek ve bu baptaki. 
kararlarını Heyeti Celilenize arz edecektir. Meclisi 
Âliniz o zaman lâzım gelen kararı verecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) - Efendim, 
bu hattın güzergâhı evvelce Hükümetçe tayin, edil
miş ve tesviyei turabiyesi de oldukça ilerlemiştir. Ne
ticesinde yapılmış olan güzergâhın tebdili hususunda 
vukubulan şu müracaatı isaf için düşünmek ve ka-
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rar almak lâzımdır. Güzergâhın tebdili icabediyorsa 
hükümet gelir, burada lüzum gösterir. Güzergâhın 
tebdiline karar aldıktan sonra bu mesele hallolur. 
Yoksa şimdi böyle bir karar vermek Muhtar Beyin 
arzusunu yerine getirmektir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
fen hakem olsun. Bir heyet gitsin, tetkikat yapsın. 

AHMET HİLMİ BEY' (Kayseri) — Efendim, bu 
hattın inşasında askerî noktai nazar mı, yoksa ikti
sadî noktai nazar mı nazarı itibare alınacaktır? Şa
yet iktisadî noktai nazar itibare alınacak -
sa, iktisadî bir hat olacaksa güzergâhtaki, şimdiye 
kadar yapılan hatların yapıldığı yerden değil, belki 
daha geri taraflardan meselâ Ankara'dan daha geri
lerden yapılmak iktiza eder. Sonra Muhtar Bey bir 
hat teklif ediyor. Tokat'tan Zile'den bahsediyor. Bu 
saha takibedilecek olursa memlekete daha ziyade ik
tisadî menafi temin eder, iktisadî bir hat olur. Sırf 
askerî bir hat olacaksa o cihet başkadır. Encümen bu 
ciheti nazarı itibare almış mıdır? Yani iktisadî ve si
yasî cihetleri mezç mi etmek istiyor? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, Muhtar 
Beyin teklifi Ankara - Samsun, Sivas - Musaköy hat
tının Musaköy noktai iltisakının tebdili hakkındadır. 
Bu hat iktisaden daha faydalıdır. Fakat müteaddit 
hatlar vardır. Vasattan geçirilecek bir hat var, esas 
projededir. Cenuptan geçecek hat vardır. 

Velhasıl Hükümetin projelerinde müteaddit hat
lar vardır. Fakat bunlardan hangisini tercih edece
ğiz? Bu hususta bugünkü celsede uzun boylu müna
kaşa edip de bir gün içinde karar vermenin ihtimali 
yoktur. Onun için biz bunu memleketin bir müte
hassıs heyetine terk edelim. Uzun boylu tetkikat yap
sınlar ve tetkikatlarınııı neticelerini Meclise bildirsin
ler, Meclis bir karar versin diyoruz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bu heyet kim 
olacak? 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Bu heyet, Hüküme
tin Erkânı Harbiyeden tayin edeceği bir kaç zatla 
Nafiadan mütehassıs olanlardan mühendis olanlar
dan birkaç kişi toplanacak İktisadî ve askerî cihet
ten esaslı olarak düşünülecek. Bu iş bittikten sonra 
Heyeti Celileye bir rapor takdim edilecek. Kabul 
edilmediği surette eski kabul edilen hat esas olarak 
kabul edilip yapılacaktır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) - Binnetice yi
ne Meclis karar verecek, hakem Meclis x>lacak de
ğil mi? 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Tabiî yine Meclis 
karar verecek ve Meclisin karariyle yapılacaktır. Ev
velce verilen kararı bozacak bir karar yoktur. Evvel
ki karar bakidir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Malûmuâlinizdir ki; güzergâh tayini ha
kikaten mühim bir meseledir. Bunda nazarı itibare 
alınacak, iktisadî ve askerî mesele olduğu gibi bir de 
ucuzluk meselesi vardır. Evvelce Ankara'dan Sivas'a 
doğru yapılan hat hakikaten münbit bir yerden geç
miyor. Fakat acaba Şimal tarafından Sungurlu cihe
tinden Amasya ve Zile'ye gitmek mi, yoksa Cenup 
tarafından Boğazlıyan cihetine gidip doğrudan doğ
ruya Sivas'a mı gitmek lâzımdır? Bunda arayacağı
mız başka şeyler vardır. 

Şimdi bir de sürat meselesi vardır. Biz mümkün 
mertebe süratle Sivas'a varmak istiyoruz. Şimdi bun
ların hiç biri hakkında bir etüt yapılmamıştır. Bun
dan dolayı Heyeti Celilenizin katî olarak malûmu
dur ki, Kayseri'ye doğru veyahut Boğazlıyan ovasına 
doğru sapacak bir programımız vardır. Programımız
da ayrıca Ulukışla - Kayseri - Sivas hattı vardır. Bu 
hat eğer bu tarafa sapacak olursa birkaç yüz kilo
metre kazanilabilir. Öyle zannediyorum ki, Meclisi 
Âliniz gerek fennî, iktisadî meselelerde... (Gürültü
ler) 

REİS — Görüyorum ki, müteaddit yerlerde mü
zakere ceryan ediyor. Bu şekilde müzakereye deva
ma imkân kalmıyor. Rica ederim dinliydim. 

NAFIA VEKİLİ SIRRI BEY (Devamla) — He
yeti Celileniz bu gibi fenne ve iktisadî ve askerî me
saili nokta benokta tetki ketmez, Hükümete bırakır, 
Hükümet, bu keşfiyatı yaptırır. Hangisi kendisi için 
makulse tesbit eder, yaptırır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yanlış anlaşıldı, 
müsaade buyurun izah edeyim. 

REİS — Efendim, kâfi derecede müzakere cer
yan etti. Mazbatayı reye koyacağım, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu, efen
dim. 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve rü-
fekasının ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında (2/212) 
numaralı teklifi kanunîsi ve iktisat ve Kavanini Mali
ye Encümenleri mazbatalariyle yalnız bu baptaki 
Maarif Encümeninin altıncı maddesinin müzakere 
ve intacına dair Muvazene! Maliye Encümeni maz
batası. 
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REİS — Ruznameye alındı. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim, 

bu mazbata esasen müstacel ruznamededir. Onun 
için yine müstacel ruznameye alınmasını rica ediyo
rum. 

REİS — Evet efendim, müstacel ruznameye al
dık. 

7. — Mübadelei İmar ve İskân Kanununun birin
ci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/265) numaralı tezkere ve Mübadele, İmar ve İs
kân Encümeni mazbatası, 

MÜBADELE, İMAR ve İSKÂN VEKİLÎ MAH
MUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim, bu bir mad
delik teklifi kanunidir. Muhacirlerin iaşesine aittir. 
Bugün müzakeresini rica ediyorum. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim, bugünkü ruznameye alınması
nı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Takrirler 
1. — Zonguldak Mebusu Ragıp Bey'in Azayı Ki

ramın devairi intihabiyelerini devir ve teftiş etmek 
üzere 23 Nisandan itibaren altı ay tenefüs için işti-
maın talikine ve Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; 
bu sene için tatil müddetinin üç ay kabul edilmesinin 
tahtı karara alınmasına dair takrirleri. 

REİS — Okunacak : (Red sesleri), (Kabul sesle
ri), (Gürültüler). 

Riyaseti Celileye 
Bidayeti içtima olan 11 Ağustos 1339 tarihinden 

bu güne kadar Meclisi Âli 158 içtima aktederek, 162 
kanun çıkarmış, 32 ma'dde tefsir ve 31 mühim karar 
ittihaz ederek büyük bir gayret ve ehemmiyetle çalış
mıştır. Elde bulunan ruznamede manzum âlileri bu-
yurulduğu üzere müstacel ve mühim bir kanun kal
mamış gibidir. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun on dördüncü maddesi mucibince Azayı Kira
mın devairi intihabiyeyi devr ve teftiş etmek üzere 
Büyük Millet Meclisinin senei devriyei içtimaına te
sadüf eden 23 Nisandan itibaren altı ay tenefüs için 
içtimain tatiline karar verilmesini arz ve teklif eyle
rim efendim. 

Zonguldak 
Ragıp 

(Red sesleri), (Kabul sesleri). 
REİS — Efendim, Rüştü Paşanın da takriri oku

nacak : 

Meclis Riyasetine 
Teşrihnisani iptidasında toplanmak üzere Mecli

sin tatili müzakere edeceği söylenmektedir. Teşkilâ
tı Esasiye Kanunun da tatili müddet azami olarak 
altı aydır. Müzakere edilecek pek çok kanunlar var
dır. Bu sene için tatil müddetinin üç mah kabul edil
mesini Heyeti Umumiye kararına arz olunmasını 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

(Red sesleri), (Kabul sesleri). 
REİS — Efendim, diğer bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Tatil müddetinin Ağustos gayesine kadar kabu

lünü ve 1 Eylül 1340 da Meclisin içtimai lüzumunun 
tayini esami ile reye vaz'ını teklif eyleriz. 

Trabzon Eskişehir 
Ahmet Muhtar Mehmet Arif 

Erzurum Ordu 
Rüştü Faik 

Erzincan Giresun 
Sabit Hacim Muhittin 

Edirne İsparta 
Hüseyin Rıfkı Mükerrem 

İzmit Karesi 
Mustafa Osman Niyazi 

Bursa Mardin 
Necati Necip 
Mersin Karesi 
Besim Hulusi 
Canik Zonguldak 
Cavit Halil 

(Red sesleri) (Kabul sesleri) (Gürültüler) 
REİS — Efendim, evvelemirde Ragıp Beyin tak

ririni Reyi Âlinize koyacağım. (Gürültüler) 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, müsaade 

buyurun, söz istiyorum. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müsaade bu

yurun efendim, takrirlerde bahsedilen ihtiyaç hepi
mizce mahsustur. (İşitilmiyor), (Gürültüler) 

Efendim! Arkadaşlarımızın takrirlerinde bahset
tikleri ihtiyaç hepimizce mahsustur. İcra Vekilleri 
Heyetinin bu hususta rey ve mütalâası alınması lâzım 
geldiği kanaatindeyim. Pek mümkündür ki; halli 
gayri kabili tehir meselelerden bahsedeceklerdir. 23 
Nisan mıdır, yoksa 25 Nisan mıdır, 30 Nisan mıdır? 
Hasılı bir mebde alınması hususu muvafıktır. Bina
enaleyh kendilerinden istimzacı teklif ediyorum. (Gü
rültüler) 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Eylül, Ey
lül. (Gürültüler) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, ben esa
sen şahsım itibariyle bu tatilin aleyhindeyim. (Gü
rültüler) (Hayır sesleri) Heyeti Celilenin bazılarında
ki temayülatı nazarı itibare alarak takrir de üç ay 
teklif ettim. Üç ay olarak kabul edelim (Gürültü
ler) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
memleketin işini nereye bırakacağız? 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Vah, vah! 
RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Ermeni meselesi 

dal budak saldı, buna dair tahkikat evrakı Meclise 
gelmiştir. Bu mesele halledilmezse bu gürültüler ga
zetelerde mütemadi surette devam edecektir. Bun
dan başka daha çok mühim mesail vardır. (Gürültü
ler) Efendim, tevhidi kuva mesailinde hükümet altı 
ay murakabasız kalmaz ve kalmamalıdır. (Kalmaz 
sesleri) Onun için üç ay tatil kâfidir. (Gürültüler) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Üç ay kâfi, 
3 ay kâfi (Gürültüler) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Üç ayda Dersim'e 
gidip gelemezsin Feridun Bey. 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Zonguldak) — Söyleye
ceğimi biliyorsunuz. (Ayak patırtıları) hay Allah ra
zı olsun Rüştü Paşadan. Arkadaşlar! (Gürültüler) Çı
kardığınız kanunlardan memleketin temeline ait olan 
kanun ancak ve ancak köy kanunudur. Bundan baş
ka memleketin temeline ait kanun çıkardınız mı? 
Soruyorum' arkadaşlar! Nerede o şûralar kanunu, 
vilâyetlerin idareleri kanunu? (Gürültüler) (Kâfi 
sesleri) Rica ederim arkadaşlar vicdanınıza, iz'anını-
za danışıyorum. Üç ay, istirahatınız için yetmez mi? 
Bu üç ay mıntıkalarınızdakilerle görüşüp dertleşme
ye kâfi gelmiyor mu? Üç ay sonra buraya gelecek 
olursanız ne zarar göreceksiniz? Size dördüncü, be
şinci tahsisatı da vereyim. Üç aydan evvel geliniz. 
(Gürültüler) (Ayak patırtıları) 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Sözünü 
geri alsın. Tahsisat ne demek? Düşünmeden söylü
yor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Be
yefendi, sözüm suitevile uğramıştır, Sözümü geri alı
yorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Arkadaşlar! Sulhumu
zu yaptık. Fakat memleketimizin her tarafı harap
tır. Hep iş sahibi insanlarız. İşi olanlar için altı ay 
bile azdır, işi olmayanlar için altı ay çoktur. Biz ge
linceye kadar hükümet Musul meselesini müzakere 

j eder. Esasen Meclisi Âlinin tasdikine arza mecbur
dur. Bunun için altı ay kabul etmenizi rica ederim. 
(Gürültüler) — (Olamaz çoktur sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir aldım. Müzakerenin kifayetini reye koyu-

I yorum. 
RASİH EFENDİ (Antalya) — Müzakerenin ki

fayeti aleyhinde söz söyleyeceğim Reis Bey! 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim Reye koy
dum. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsınlar... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Nasıl olur efen
dim? Aleyhinde söyleyeceğim. (İstemez, istemez ses
leri) 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Meclisin Eylül iptidasında mesaisine tekrar baş

lamasını teklif eylerim. 
I Dersim Mebusu 

Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Uzun bir fasıla ile taliki içtimain mebdeini tayin 

için bil- kere de İcra Vekilleri Heyetinin rey ve mü
talâası alınması muvafıktır. Kabulünü rica ederim. 

I Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Beş ay tatil yapılmasını arz ve teklif eylerim. 

Kütahya 
M. Ragıp 

Riyaseti Celileye 
Müddeti tatilin dört ay olarak kabulünü teklif 

eylerim. 
Kayseri 

Doktor Halit Mazhar 

REİS — Efendim, Feridun Fikri Bey Eylül ipti
dasında mesaiye başlanmasını teklif ediyorlar. (Red 
sesleri) (Kabul sesleri) 

Kütahya Mebusu Ragıp Bey tatilin beş ay yapıl
masını teklif ediyorlar. (Red sesleri), (Kabul sesleri) 

Kayseri Mebusu Halit Bey, müddeti tatilin dört 
ay olmasını teklif ediyorlar. (Red red sesleri) 

Bundan başka Eylülde içtima lüzumunun tayini 
esami ile reye vaz'ını teklif eden bir takrir vardır. 
(Lüzumu yok red sesleri) 



İ : 44 22 . 4 * 1340 C : İ 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi tayini esami takririmiz var. Reye konmalıdır 
efendim! 

REİS — Bundan başka Erzurum Mebusu Rüştü 
Paşanın da bir teklifi vardır ki, üç ay teklif ediyor
lar. 

Bir de Bolu Mebusu Şükrü Beyin bir takriri var
dır ki, tatilin Mayıs birde icrasını teklif ediyorlar. 
Bunların hepsini ayrı, ayrı reye koyacağım (Gürül
tüler) Evvel emirde altı ay takririni reye koyacağım. 

FERÎDUN FİKRt BEY (Dersim) — Niçin efen
dim? Evvelen üç ay teklif eden takrirleri reye koyar
sınız. 

REİS — Müsaade buyurunuz evvelâ tayini esami 
takririni reye koyayım. (İstemez sesleri, gürültüler) 

FERÎDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Herhalde 
tayini esami ister efendim. 

REİS — Efendim, Eylülde Meclis içtimainin ta
yini esami ile reye konulması için... (Gürültüler) 
Efendim! her taraftan müzakere oluyor. Bu şekilde 
müzakereye imkân yoktur. 

Efendim! Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin tekli
fi veçhile Meclisin altı ay müddetle tatil etmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Kabul, kabul 
sesleri), (Red sesleri), (Gürültüler) Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... (Tayini esami lâzım sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Be
yefendi on beş kişi ayaktayız. Tayini esami isteriz 
efendim. (Gürültüler), (Nasıl olur sesleri) Nizamna
me sarihtir efendim. 

REİS — Meclisin altı ay tatili kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

BESÎM BEY (Mersin) — Reis Beyefendi, onbeş 
kişi ayaktadır. Tayini esami ister. 

REİS — Nerede onbeş kişi efendim. 
BESİM BEY (Mersin) — İşte ayaktalar efendim. 
FERİDUN FİKRÎ BE\ (Dersim) - Şüphemiz 

var efendim, (Şüphe yok sesleri) 
REÎS — Şüpheniz varsa tekraren reye koyarız 

efendim. Fakat 98 reye karşı 51 rey vardır. Tayini 
esami ile reye koyamam. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ayağa kalkmak 
suretiyle reye koyunuz efendim. (Kabul edilmiştir 
sesleri) 

EMİN BEY (Tokat) — Kabul edildi. Ruznameye 
geçelim Reis Beyefendi! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Beyefendi yalnız 
bendeniz Mayıs birde tatil edilmesini teklif ettim, ka
bulünü rica ederim. (Gürültüler, olamaz sesleri) 

1 SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Niçin ola-
j masın? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
tekrar reye koyunuz şüphemiz var. 

I REİS — Efendim, rica ederim gürültü etmeye-
I lim! Ragıp Beyin takririni kabul edenler ayağa kalk-
I sınlar! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tatilin bir Mayıstan iti
bar edilmesine dair takrir var. Rica ederim, onu reye 
koyunuz. 

EMİN BEY (Tokat) — Ruznameye geçelim Reis 
Bey, mesele bitmiştir. 

MEHMET SABPİ BEY (Saruhan) — Reis Bey 
I kararı âliniz gayet musiptir. 
I REÎS —' (51) red reyi saydım. (Muvafık sesleri), 
I (Ruznameye sesleri) (Gürültüler) 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Büyük işlerimiz var. 
• ALİ RIZA EFENDÎ (Amasya) — Bundan bü-

I yük iş olur mu? Demek sen, menfaati şahsiyeni dü-
I sunuyorsun. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Hayır efendim, her-
I kesin işi var. 

ALİ RIZA EFENDÎ (Amasya) — İşin vardı da ' 
niçin buraya geldin? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tayini esa-
I miyle reye koyalım. Kendimizi gösterelim. Anlaya-
I hm bir kere... 
I REİS — Efendim, tekrar reye koyacağım. (Hayır 
I sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Onbeş kişi 
I ayağa kalkmıştır. 
I REÎS — Efendim, Meclisin altı ay tatili faaliyet 

etmesini kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... (Ta
yini esamiyle sesleri), Kabul etmeyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 

ALÎ RIZA EFENDÎ (Amasya) — Tayini esami 
ile olsun. Bu halkın zararınadır, aleyhinedir. 

EMİN BEY (Tokat) — Hocam! Ne söylüyorsu
nuz? 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Sana ne? Sen 
I benim, vâsimmisin? Sen ne karışıyorsun? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Meclis, işi 
yüz üstü bıraktı diyecekler efendiler. Meclis, işi yüz 
üstü bırakamaz. 

REÎS — Aksini reye koyacağım. Zonguldak Me
busu Ragıp Beyin takririni kabul etmeyenler lütfen 

I ayağa kalksınlar... 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok teessüf ede-

I rim ki, millet bilmiyecek. Kim reddetti, kim kabul 
| etti? 
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REİS — Efendim, (103) reye karşı (51) rey zuhur 
etmiştir. Binaenaleyh ekseriyetle Ragıp Beyin takriri 
kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok teessüf ede
rim ki, millet bilmiyecektir. Kim kabul etti, kim ka
bul etmedi? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Rica ede
rim, ekseriyete karşı söz söylemeyin. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Çok teessüf olu
nur ki, ekseriyetin ismine hak deniliyor. 

EMİN BEY (Tokat) — Reis Beyefendi ruzname-
ye geçelim. 

REİS — Efendim, tatilin mebdeine dair Bolu 
Mebusu Şükrü Beyin takriri var. Tatilin bir Mayıs
tan olmasını teklif ediyor. Zonguldak Mebusu Ragıp 
Bey, yarından itibaren tatilini teklif ediyor. 

CAZIM EFENDİ (Erzurum) — O zaman tatil 
altı ay olmaz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Teşrinisani bire geliyor, 
hoca efendi! 

REİS — Tatilin Mayıs birde olmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... 

CAZIM EFENDİ (Erzurum) — Altı aydan faz
la oluyor. 

REİS — Aksini reye koyuyorum, yarından itiba
ren tatil olunmasını kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şimdi, 
şimdi, derhal!.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bugün tatil etme
diklerine şükredelim. 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri kabul 
edilmemiştir. (Yani yarından itibaren tatil kabul 
edilmiştir.) Binaenaleyh Heyeti Celilenizden bir şey 
istirham edeceğim. Bugünkü ruznamemiz çok oldu
ğundan bu akşam saat dokuzda bir gece içtimai ya
pılmasını teklif ediyorum. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Red, red, çalışmak 
isteyen burada kalır, öyle çalışır. 

REİS — Bu akşam saat dokuzda gece içtimai ya
pılmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın.,. Kabul edildi efendim. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Red, red... 
2. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin; 

Ereğli - Ankara şosesinin inşası karşılığının 134J büt
çesine konulması ve Ereğli Limanının gerek Hükü 
metçe ve gerek bir şirket marifetiyle inşası temenni-
yatına dair takriri. (4 '48 ikinci sene) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
3. — Van Mebusu Münip ve İbrahim Beylerin; 

Erzurum - Van şosesinin 1340 senesi zarfında tami
rine dair takriri (4/47 İkinci sene) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
4. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyle rli

fekasının; tedrisatı iptidaiye vergisi hakkında 28 Şu
bat 1340 tarihinde kabul edilen kanun ahkâmının 
1339 senesi tedrisatı iptidaiye vergilerine de teşmili 
hususunun tahtı karara alınmasına dair takriri 
(4/203) 

REİS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
5. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey ve yirmi 

yedi refikinin; Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki 
kanunun bugün ilk celsede müzakere ve intaç edil
mesine dair takriri. 

REİS — Okuyoruz. 
Bahriyemizin maziye ve istikbale müteallik bir

çok mesaili mühimmesi bulunduğundan biran evvel 
şekli idaresinin tespiti için ruznamede bulunan (Bah
riye Vekâleti hakkındaki) teklifi kanunînin ilk celsede 
müzakere ve intaç edilmesini teklif ederiz. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Karahisar 
Musa Kâzım 

Karesi 
Hulusi 
Ordu 
Recai 

Saruhan 
Reşat 

Kastamonu 
Ali Rıza 

İzmit 
İbrahim 

Trabzon 
Süleyman Sırn 

Tekfurdağı 
Cemil 
Van 

İbrahim 
Hakkâri 

Nazmi 
Canik 
Talât 

Ordu 
Faik 

Zonguldak 
Yusuf Ziyaeddin 

Karesi 
Ali Şuuri 
Zonguldak 

Halil 
Tekfurdağı 

Faik 
Erzincan 

Sabit 
Bolu 

Cavat Abbas 
Canik 
Cavit 

Kastamonu 
Halit 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

İzmir 
Osmanzade Hamdi 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Aksaray 
Besim Atalay 

İzmit 
Mustafa 
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REİS — Efendim, Mazhar Müfit Bey ve rüfeka-
sının teklifini reyi âliyenize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Evrakı Saire 
/. — Affı umumiden istisna edilen (150) kişinin 

esamisini mübeyyin defter. 
RElS — Liste, Dahiliye Vekâletinden gelmiştir. 

Arzu ederseniz şimdi müzakere edelim. Arzu ederse
niz gece celsesine talik edelim. (Gece celsesine talik 
edelim seslen) 

İstihsâli ârâ 

(Ârâ Tebliği) 
1. — Rüsumu sıhhiye kanunu hakkındaki reyleri

nin neticesinin tebliği. 

REİS — Dün reye vaz olunan Rüsumu Sıhhiye 
Kanunu hakkındaki neticei ârâyı arz ediyorum. Re
ye iştirak eden (143) olduğu için muameie tamamdı. 
Azadan iki kişi sonradan rey verdiği için ihraç edil
miştir. (140) rey kabul ve (3) rey red vardır. Bina
enaleyh kanun ekseriyetle kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Maliye Vekâleti ile Osmanlı Bankası mu
rahhasları arasında tanzim ve imza edilen mukavele
name hakkında (1/458) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
12 3 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekâleti Celilesiyle Osmanlı Bankası 

murahhasları meyanelerinde tanzim ve imza edilen 
10 Mart 1340 tarihli mukavelename ile mezkûr mu
kavelenamenin tasdikini mutazammın vekâleti müşa-
rıileyhanm 11 Mart 1330 tarih ve Hukuk Müşavirliği 
679 numaralı tezkeresi ile irsal kılınan ve icra Vekil
leri Heyetinin 12 . 3 . 1340 tarihli içtimaında Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye, esbabı mu-
cibesine rapten takdim kılınmıştır. 

İfayı muktezasına müsadei devletlerini istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Müddeti imtiyaziyesi 25 Ağustos 1341 tarihinde 

hitam bulacak olan Osmanlı Bankasınca müddeti 
mezkûrenin temdidi hakkında vaki müracaat üzerine 
Hükümetin göstereceği bir müesseseye teshilât icrası 
ve avans miktarı olan bir buçuk milyon liranın tez
yidi ve Meclisi İdaredeki Türk azalarının Hüküme
tin göstereceği namzetlerden tayini ve banka me
murlarının Türklerden yetiştirilmesinin temini ve ih
raç edilecek bankonotlar karşılığında istihsal edeceği 
temettüe Hükümetin iştirak ettirilmesi esasatı daire
sinde müzakere edilebileceği Hükümetçe bilmukabe
le mezkûr bankaya teklif edilmiş ve esasatı mezkûre 
dairesinde bankanın salâhiyeti tammei kanuniyeyi 

haiz murahhaslariyle müzakerata girişilerek merbu-
ten mütekaddim mukavelename tanzim ve imza edil
miştir. 

Malum olduğu üzere bankanın imtiyazı banknot 
ihracı suretiyle muamelâtını tevsi ve binaenaleyh bu 
noktayı nazardan istifadesini teminden ibaret olup 
hali hazırda altın mukabilinde bankonot ihracı müte-
assir olduğundan ve ancak memleketin inkişafı ikti
sadisinde bu şerait dairesinde istifade temini kabil 
olabileceğinden müddeti imtiyaziyenin yirmi ve lâa-
kâl on beş sene temdidi banka tarafından musırran 
talep edilmiş ise de müddeti mezkûre dokuz buçuk 
seneye kasredilebilmiş ve mukavelenamenin birinci 
maddesi ona göre tanzim olunmuştur. 

Mebhusüanh banka ile 14 Şubat 1326/1911 tari
hinde teati olunan mukavelenamenin birinci madde
sinde Osmanlı Bankasının yalnız Hükümete senevi 
nihayet bir buçuk milyon liraya kadar hesabı cari 
kuşat edeceği muharrer olup, mütekaddim mukavele
namenin ikinci maddesi ile mezkûr bir buçuk milyon 
liralık hesabı carî, senevi beş milyon liraya iblâğ 
edildiği gibi Hükümetçe himayesi arzu edilen-Ziraat 
Bankasına dahi ayrıca iki milyon lira hesabı carî kü-
şadı hususuna mutabakatı tarafeyn hasıl olmuştur. 
Mezkûr avanslara ilk üç sene için yüzde altı faiz yü
rütülmek üzere banka ile ayrıca itilâf h .̂sıl olmuş ve 
üç sene sonra yürütülecek faiz miktarı yüzde beşten 
aşağı ve yüzde yediden fazla olmaması temin edi
lerek ikinci madde tanzim edilmiştir. 

Osmanlı Bankası imtiyaznamesinin dokuzuncu 
maddesi mucibince bankanın haiz olduğu imtiyaza 
binaen fimabat bankonot çıkaracak olursa mezkûr 
imtiyaznamenin on birinci maddesi mucibince çıka
rılacak bankonotlar için sülüs miktarını bulundur -
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maya mecbur bulunduğu karşılığın nısfı altın ve nıs
fı diğeri Türk veya ecnebi devlet tahvilâtı olarak bu
lundurulacak ve şu kadar ki, mezkûr tahvilâtın pi
yasadaki vasati fiyatı nazarı dikkate alınarak ihraç 
edilecek banknotların siası miktarında altın kıyme
tini haiz olacak ve mamafih işbu tahvilâtın bulundu
rulmasında Maliye Vekâletinin muvafaktının istihsali 
şart ittihaz edilmiş ve mukavelenin üçüncü maddesi 
bu suretle tespit olunduğu gibi ihraç olunacak mez
kûr bankonotlar için banka tarafından Hazineye mu
ayyen bir meblâğ itası kabul ve şimdiye kadar cari 
olmayan işbu usul Hazinenin lehine olarak mukave
lenamenin dördüncü maddesiyle temin olunmuştur. 

Bankayı çıkardığı banoknatların mukabili altın 
olarak tesviyeden azade kılan 21 Temmuz 1330 ta
rihli kanunu muvakkatin fimabat çıkarılacak banko-
notlara ademi teşmili esbabı da işbu madde ile istik-
mal olunmuştur. Bankanın çıkardığı bankonotlarm 
bedeli; hamilleri tarafından, talep edilmediği takdir
de Hazineye ita olunacağına dair mezkûr banka ile 
şimdiye kadar teati olunan mukavelâtın hiç birinde 
musarrah olmadığından bedelâtı mezkûrenin banka
ya aidiyeti lâzım gelirdi. 

Bu kerre banka ile ceryan eden müzakere netice
sinde gerek evvelce çıkarılmış ve gerek fimabat çıka
rılacak bankonotlarm bedelleri kanunen tayin edile
cek müddet zarfında talebedilmediği takdirde bede
lâtı mezkûrenin tamamen ve altın olarak banka tara
fından Hazineye tesviyesi takarrür etmiş ve mukave
lenamenin beşinci maddesiyle keyfiyeti mezkûre te
min edilmiştir. Osmanlı Bankası tarafından çıkarı
lan bankonotlarm aynı nakit gibi tedavülü karşılığı
nın banka tarafından altın olarak tesviye etmeye ade
mi mecburiyeti hakkında marüzzikr 21 Temmuz 1330 
tarihinde bir kanunu muvakkat neşrolunmuştur. Türk 
evrakı nakdiyesinin bermucibi kanun altından fark
sız olmasına ve altın gibi tedavülü kanunen mecbu
rî bulunmasına nazaran bankanın çıkardığı banko
notlarm mukabili bermucibi kanun altının mümessi
li olan Türk evrakı nakdiyesiyle tediye edilebileceği
ne binaen bu.kanun ahkâmının temdidi meriyeti za
rurî görülmekle beraber bankaca mukaddema çıkarı
lıp toplanmış olan bankonotlarm betekrar piyasaya 
çıkarılmaması ve evrakı mezkûrenin Hükümetin tah
tı murakabesinde iptali ve hitamı müddeti imtiyazi-
yesinde evvelce ihraç olunan ve elyevm mevki teda
vülde bulunan 891 475 liralık bankonotlarm da her 
halde altınla mübadelesi ve işbu müddeti imtiyaziye-
nin hitamından mukaddem evrakı nakdiyesini mev
kii tedavülden ref ederek mikyası mezkûkat altın 

esasına irca edildiği takdirde mezkûr bankonotlarm 
da derhal altın ile tesviyesi ve mamafih avans mikta
rının da ona göre bilmüzakere tayini kabul edilerek 
altıncı madde ile olveçhile tahrir olunmuştur. 

2 Şubat 1326/1911 tarihli mukavelenamenin al
tıncı ve yedinci maddeleri mucibince Hazine mua
melâtı ve şubeler için itası meşrut olan senevi alt
mış bin lira komisyon ve ikramiye işbu mukavelena
menin yedinci maddesiyle lâğv edildiği gibi harp es
nasında seddedilmiş olan Osmanlı Bankası şubeleri 
nihayet 1 Eylül 1342 tarihine kadar evvelce bulun
dukları mahallerde veyahut Maliye Vekâletinin gös
tereceği yerlerde betekrar kuşat ve Osmanlı Banka
sı şube bulunmayan yerlerde bankaca bir muhabire 
ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde işbu vazifenin Ziraat 
Bankasına tevdii mukavelenamenin yedinci ve seki
zinci maddeleriyle tespit edilmiştir. 

İlk tebeddülde Osmanlı Bankası Müdürü Umu
misinin Maliye Vekâletinden badelistimzaç tayini 
esası mukavelenamei mezkûrun dokuzuncu madde
siyle kabul olunmuştur. 

İstanbul Meclisi İdaresinde bulunmakta olan üç 
Türk azasının fimabat Maliye Vekâletince gösterile
cek altı namzetten tayini usulü takarrür ederek mu
kavelenamenin onuncu maddesiyle ktyfiyet temin 
edilmiştir. 

Bankanın müddeti imtiyaziyesinin temdidinde 
Hükümetçe istihdaf edilen mühim gayelerden birisi 
de Türk Müslümanların bank muamelâtına kesbi rü-
suh etmeyip ve Türklere iş bulmayı teminden ibaret 
olup, keyfiyeti mezkûrede mukavelenamenin on bi
rinci maddesiyle imkân dairesinde temin edilmiştir. 

Maddei mezkûre mucibince ilk üç sene zarfında 
Osmanlı Bankası memurini mevcudesinin lâakâl yüz
de otuzunu ve beşinci sene hitamında kezalik asgarî 
yüzde ellisini Müslüman Türklerden istihdam etme
yi banka taahhüt ettiği gibi memuriyeti mezkûreye 
verilecek maaşat miktarı dahi tesbit edilmiştir. Bun
dan maada bank muamelâtına kesbi ihtisas eylemek 
üzere banka tarafından kezalik Müslüman Türkler
den lâakâl on kişi, Avrupada bulundurmayı kabul 
ve taahhüt etmiş ve bu suretle bankanın müddet im
tiyaziyesinin nihayetinde ve ondan evvel bank mua
melâtına bihakkın vâkıf Müslüman Türklerin yetişme
si temin olunmuştur. 

Bir taraftan Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi na
mına hareket eden Kângırı Mebusu ve Maliye Veki
li Mustafa Abdülhalik Beyefendi Hazretleri diğer ta
raftan Osmanlı Bankası namına hareket eden salâhi-
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yeti tammeyi haiz murahhasları mezkûr bankanın İs
tanbul Müdürü Umumisi Müsyö Lui Seteğ ve Paris 
Şubesi Müdürü Müsyö Telle ve Londra Şubesi Mü
dür Muavini Müsyö Pirs beyinlerinde berveçhi ati 
mukavele akdolunmuştur. 

Birinci Madde 
Osmanlı Bankasının müddeti imtiyaziyesi şeraiti 

atiye ile 1 Mart 1351/1935 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. 

İkinci Madde 
14 Şubat 1326/1911 tarihli mukavelenamenin bi

rinci maddesi mucibince Osmanlı Bapkası tarafından 
küşadı meşrut olan hesabı cari miktarı 5 000 000 
(Beş milyon) lira olarak tespit edilmiştir. Mezkûr he
sabı cari işbu mukavelenamenin teatisi tarihinden iti
baren Maliye Vekâletine kuşat edilecektir, 

Osmanlı Bankası Maliye Vekâletinin kefaletiyle 
Ziraat Bankasına dahi aynı şartla 2 000 000 (İki mil
yon) liralık bir hesabı cari küşadını taahhüt eder. 

Gerek Maliye Vekâletine ve gerek Ziraat Banka
sına ait mezkûr hesabı carilere yürütülecek faiz mik
tarları itilâfatı mahsusa ile tayin edilecek ve mezkûr 
itilâfat her üç senede bir tekrar tetkik edilecektir. Şu
rası mukarrerdir ki, itilâfatı müstakbelede işbu faiz
lerin miktarı her halde yüzde beşten az ve yüzde ye -
diden fazla olmayacaktır. 

Üçüncü Madde 
Osmanlı Bankası, işbu mukavelenin tarihi aktin-

den itibaren her zaman hini ibrazında aynen altınla 
tediyesi mecburî olmak şartiyle bankonot ihracı hak
kındaki imtiyazını istimal ettiği takdirde imtiyaz mu
kavelenamesinin on birinci maddesi mucibince kar
şılık olarak sülüs nisbetinde kasalarında bulundur
makla mükellef olduğu altının nısfı mutlaka aynen 
altın olacak ve nısfı diğeri yani meydanı tedavülde. 
bulunan banknot miktarının südüsü Mâliye Vekili
nin muvafakatiyle Türk veya ecnebi devlet esham ve 
tahvilâtı olabilecektir 

Şurası mukarrerdir ki, mezkûr eshamın son altı 
aylık piyasa fiyatı üzerinden vasati kıymeti aynen al
tınla başabaş olacaktır. Ancak eshamın kıymetine al
tı aydan evvel yüzde on raddesinde bir noksan arız 
olduğu takdirde işbu noksan altı ayın inkizasına in
tizar edilmeksizin ikmal olunacaktır. 

Dördüncü Madde 
Üçüncü madde mucibince işbu mukavelename

nin teatisi tarihinden sonra ihraç edilecek olan ban-
konotlar üzerinde Osmanlı Bankası Maliye Vekâle
tine senevi üç milyon liraya kadar yüzde bir buçuk 

ve üç milyon liradan fazlası için yüzde iki prim te
diye edecektir. 

Berveçhi muharrer tedavülle çıkarılacak banko-
notlar için banka nezdinde bulundurulması lâzım ge
len sülüs miktarı karşılık tamamen aynen altın oldu
ğu takdirde işbu prim mütedavil bankon otlar mikta
rı vasatii senevisinin sülüsanı üzerinden ve mezkûr 
sülüsün nısfı üçüncü maddede müşerrah olduğu veç
hile esham ve tahvilât olduğu takdirde mezkûr prim 
beş südüsü üzerinden tediye edilecektir. 

Beşinci Madde 
İşbu mukavelename ile muayyen imtiyaz müdde

tinin hitamında gerek evvelce ihraç edilmiş ve gerek 
üçüncü madde mucibince bilâhare ihraç olunacak 
olan bankonot bedellerinin aynen altınla tediyesi için 
vukubulacak davete icabet etmeyen âmillere ait olup, 
kanunen iptal edilmiş addolunacak olan banknotla
rın bedeli Osmanlı Bankası tarafından Maliye Vekâ
letine tesviye edilecektir. 

Şayet Osmanlı Bankası imtiyaz müddetinin hita
mından evvel işbu banknotları tedavülden kaldırmak 
isterse bu takdirde dahi aynı veçhile hareket edecek
tir. 

Altıncı Madde 
Osmanlı Bankasının işbu mukavelenamenin hini 

teatisinde mevkii tedavülde ve mecmuu 891 475 (Se
kiz yüz doksan bir bin dört yüz yetmiş beş) liraya ba
liğ olan banknotlar bu mukavele ile muayyen imti
yaz müddetinin hitamına kadar 31 Temmuz 1330 ta
rihli kanun ahkâmına tevfikan tedavülü mecburiye 
tabi olmakla devam edecektir. Maruzzikr tedavülde 
bulunan 891 475 liralık banknotlardan başka evvelce 
bankaca toplanmış olan banknotlar tekrar mevkii te
davüle çıkarılmamak için iptal edilecektir. Hükü
metçe ihraç edilmiş olan evrakı nakdiye bankanın 
imtiyaz müddetinin hitamından evvel Hükümet tara
fından mevkii tedavülden ref edilerek mikyası mez-
kûkât tekrar aynen halkın esasına irca edildiği tak
dirde Osmanlı Bankası banknotlarının dahi mecburî 
tedavülü ref olunacaktır. 

Mikyası meskukâtın berveçibalâ altın esasına ir-
cağı halinde Maliye Vekâletiyle Ziraat Bankası hesa
bı cârilerinin ikinci madde ile muayyen miktarı bili-
tilâf tarafeyince yeniden tesbit edilecektir. 

Yedinci Madde 
4 Şubat 1326/1911 tarihli mukavelenamenin altın

cı ve yedinci maddeleri mucibince Hazine muamelâtı 
ve şubeler için itası meşrut senevi 60 000 (Altmış bin) 
lira komisyon ve ikramiye mülgadır. 
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Sekizinci Madde 
Harp esnasında seddedilmiş olan Osmanlı Banka

sı şubeleri azami 1 Eylül 1342 - 1926 tarihine kadar 
ya evvelce bulundukları mahallerde veyahut Maliye 
Vekilinin tensip edeceği vilâyet merkezlerinde kuşat 
edilecektir. 

Osmanlı Bankası şubesi bulunmayan mahallerde 
bankaca bir muhabire lüzum hasıl olduğu takdirde 
bu vazife mahalli Ziraat Bankası şubesine tevdi edi
lecektir. 

Dokuzuncu Madde 
Osmanlı Bankası Müdürü Umumisinin atiyen vu-

kabulacak ilk tebeddülünden itibaren Müdürü Umu
milerin hini tayinlerinde ve kablettayin Maliye Veki
linin reyi istimzaç edilecektir. 

Onuncu Madde 
İstanbul Osmanlı Bankası Meclisinde bulunmakta 

olan üç Türk aza 1 Mayıs 1342 - 1926 den itibaren 
Maliye Vekili tarafından inha edilecek altı azadan 
mürekkep bir liste üzerinden bankaca intihap oluna
cak mezkûr azaların müddeti memuriyetleri üç sene 
olarak tesbit edilmiştir. Müddeti hitam bulan azanın 
tekrar intihabı caizdir. 

Onbirinci Madde 
Osmanlı Bankası Türk Müslüman memurlarının 

adedini işbu" mukavelenin teatisi tarihinden itibaren 
üç sene zarfında tedricen Türkiye dahilinde bulunan 
merkez ve şubelerindeki memurini mevcudesinin lâa-
kâl yüzde otuzuna ve beşinci sene hitamında lâakâl 
nısfına iblağ edecektir. 

Bu memurine verilecek maaşat müdürü umumi ve 
muavininin maaşları dahil olmadığı halde üçüncü se
ne nihayetinde umum maaşat yekûnunun lâakâl yüz
de on beşine, beşinci sene hitamında yüzde yirmi be
şine ve yedinci sene hitamında yüzde otuzuna baliğ 
olacaktır. Meslekte ihtisas kespeylemek üzere banka 
tarafından her sene memaliki ecnebiyeye staj yap
mak üzere Türk müslümanlardan memur namzetleri 
izam edilecek ve bunların adedi daimî surette ondan 
dûn olmayacaktır. 

Onikinci Made 
tmtiyaznamenin ve mukavelâtı sabıkanın işbu 

mukavelename ile tadil edilmeyen ahkâmı tamamen 
mer'i ve muteber kalacaktır. İşbu mukavelename iki 
nüsha olarak Ankara'da imza ve teati olunmuştur. 
10 Mart 1340 

Maliye Vekili Müdürü Uumumi 
Mustafa Abdülhalik L. Seteğ 

Müdür Muavin 
Pelle Pirs 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Müddeti imtiyaziyesi 25 Ağustos 1341 de hitam 

bulmakta olan Osmanlı Bankasının 1 Mart 1351 ta
rihine kadar temdidi imtiyazı hakkında mezkûr 
banka ile akdolunan mukavelenamenin tasdikine dair 
Başvekâletten gönderilip encümenimizce havale buy-
rulan lâyihai kanuniye ve merbutu mukavelename 
mütelâa ve tetkik olundu. 

Osmanlı Bankası 16 Şaban 1279, 4 Şubat 1963 ta
rihinde verilen imtiyazname üzerine otuz sene müd
detle devlet bankası olarak teşekkül etmiş ve tevarihi 
muhtelif ede altı defa banka ile aktolunan mukavelât 
ile müdeti imtiyaziye 25 Ağustos 1341'e kadar temdit 
edilmiş ve şeraiti imtiyaziyenin bazı ahkâmı mukave
lâtı mezkûre ile tadile uğramıştır. 

Yedinci defa olarak aktolunan işbu mukavelena
menin mukavelâtı sabıkada icra eylediği tadilât ber-
veçiatidir : 25 Mart 1322 - 7 Nisan 1906 tarihli mu
kavelename mucibince bir milyon beş yüz bin liraya 
iblâğ edilen bankanın Hazineye küşadına mecbur bu
lunduğu hesabı cari, beş milyon Hazineye ve iki mil
yon Hazine kefaletiyle Ziraat bankasına olmak üze
re yedi milyona iblâğ olunmuştur ki, evvelce açılan 
kredinin bugünkü evrakı nakdiyemizin altına nazaran 
nispetine göre miktardan dûn bulunmaktadır, tmtiyaz
namenin on birinci maddesi mucibince bankanın ihraç 
edeceği bankonotlara karşılık olmak üzere sülüs nis
petinde kasalarında bulundurmakla mükellef olduğu 
altın miktarı sedese indirilmiş, fakat bankanın ihraç 
edeceği bankonotlar üzerinden Maliye Vekâletine ı% 

1 , 5 - 2 prim tediye etmesi kabul olunmuştur. 

Elyevm mevkii tedavülde bulunan ve hini ibrazında 
altınla tesviyesi meşrut olduğu halde evrakı nakdiye
mizin altın kıymetinde tedavülü mecburiyeti hakkında 
kanuna istinaden bankaca mukabilinde evrakı nakdi
ye ita edilen 891 475 lira kıymctindeki eski banknot
lar miktarı meskukâtın altın esasına ircaına kadar te-

* davülü mecburiye tabi tutulmuştur. 
Hazine muamelâtı ve şubeler için itası meşrut se

nevi (60 000) lira komisyon ve ikramiye lağv olunmuş 
ve harp esnasında seddedilmiş banka şubelerine ya ev
velce bulundukları mahallerde veya Maliye Vekilinin 
tensip edeceği vilâyet merkezlerinde Eylül 1342 ye ka
dar küşadı ve banka şubesi bulunmayan mahallerde 
bankaca muhabire lüzum hasıl olursa bu vazifenin 
Ziraat Bankası şubesine tevdi edilmesi kabul edilmiş
tir. 

Banka Müdürü Umumisinin atiyen vuku bulacak 
ilk tebeddüdülünden itibaren Müdürü Umumilerin ta-
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yinlerinden evvel Maliye Vekilinin reyi istimzaç edil
mesi ve banka meclisinde bulunan üç Türk azası Ma
yıs 1340'tan itibaren Maliye Vekili tarafından inha 
edilecek altı azadan mürekkep bir liste üzerine üç 
sene müddetle intihap olunması kabul edilmiştir. 

Türk memurlarının, memurini mevcudenin, üç se
ne zarfında yüzde otuzuna ve beşinci sene hitamında 
lâakâl nısfına iblâğı kabul edilmekle beraber bu me
murlara az maaş verilmemesi için de ahkâm konmuş 
ve bankanın meslekte ihtisas kesbeylemek üzere her 
sene ondan aşağı olmamak üzere memelaki ecnebiyeye 
staj yapmak üzere Türk memur namzetleri izamı ka
bul edilmiştir. 

Tadilâtı mezkûre şayanı kabul olmasına ve bugün 
bankacılık yapabilecek Türklerin hemen yok denecek 
derecede az bulunmasına binaen bankacı Türklerin 
yetişerek tamamiyle Millî bir Devlet Bankası tesisi 
imkânınının husulüne kadar Osmanlı Bankasına bu 
vazifenin itası zarurî bulunmasına binaen mukavelena
menin kabulü hakkındaki lâyihai kanuniye encüme-
nimizce de kabul edilerek Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz edilmiştir. 17 Nisan 1340 

Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 

Çorum Konya 
Ferit Recai Kâzım Hüsnü 

Kâtip Aza 
Trabzon Ertuğrul 

Hini imzada bulunmadı Doktor Fikret 
Aza Aza 

Diyarbekir Kırşehir 
Şaref Yahya Galip 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin teklifi 
Madde 1. — Osmanlı Bankasının müddeti imti-

yaziyesinin 1 Mart 1351 - 1935 tarihine kadar tem
didi şeraitini mutazammın olup, Türkiye Hükümeti 
Cumhuriyesi namına Maliye Vekili ile Osmanlı Ban
kası beyninde imza edilen 10 Mart 1340 tarihli mu
kavelename kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili Memurdur. 12 . 3 . 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafai Milliye Vekili 
ismet Kâzım 

Adliye Vekili Maarif Vekili 
Necati Vasıf 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 
Ziraat Vekili 

Zekâi 
Mübadele, imar ve iskân 

Vekili 
Necati 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Tevfik Rüştü 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz itilâfnamenin esası hakkındaki noktayı na
zarımı arz etmezden evvel usulü müzakereye ve şek
le ait maruzatta bulunacağım. Bir de takrir takdim 
edeceğim. Usulü müzakere hakkındaki noktayı na
zarı âcizi, Heyeti Celilece kabul buyurulmadığı tak
dirde, esas hakkındaki hakkı kelâmımı muhafaza edi
yorum. O vakit esas hakkındaki mütalâamı arz edece
ğim. 

Efendim; itilâf name aktedildikten sonra görülen 
lüzum üzerine Maliye Vekâleti, Osmanlı Bankasında
ki komseri vasıtasıyle ve heyeti mahsusa vasıtasıyle 
bir tahkikat icra ettirmekte olduğunu işittim. Bu 
tahkikatta tedavülde bulunan banknotların adediyle 
Osmanlı Bankasının topladığı banknotların tayini 
mahiyetine ve karşılığının depo edilmesi lâzım gelen 
altınlara ait bir takım mesail imiş. Eğer bu tahkikat 
bendenizin işittiğim gibi sahih ise bu tahkikat neti
cesine kadar bu itilâfnamenin tasdik buyurulmaması 
memleketin menfaati icabatındandır. Bu itilâfname-
yi tahkikat neticesinde, tahakkuk edceek olan neticeye 
göre karar alınmak üzere bendeniz bir kere daha tet
kik ve iade edilmek üzere bu itilâfnamenin hüküme
te iadesini teklif ediyorum. Eğer tahkikat sahih ise 
bu noktayı nazarı âcizi bir zaruret kespeder. Maliye 
Vekili Bey bu sualime lütfen cevap versinler. Tah
kikat doğru ise iade lâzımdır. 

MALİYE VEKtLt MUSTAFA ABDÜLHALtK 
BEY (Kângırı) — Efendim, tahkikat doğrudur. 
Komserimiz tahkikatta bulunuyor. Sandıkta bulun
ması lâzım gelen banknotlar bulunmamıştır. Raporu
nu henüz almadım. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
esas hakkındaki noktayı nazarımı şimdilik arz etmi
yorum. ttilâfnameyi tekrar Hükümete iade etmek 
lâzımdır. Tetkik etsin tekrar getirdiğinde icabını dü
şünürüz. O zaman ayrıca kararını veririz. 

RElS — Efendim, Hasan Fehmi Beyin bu bapta 
bir takriri vardır. 
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Riyaseti Celileye 
Osmanlı Bankası ile Maliye Vekâleti arasında ak -

tedilen itilâf namenin ahiren Maliyece icra kılman 
tahkikat neticesine kadar tehiri için mezkûr itilâfna-
menin tetkik ve iade edilmek üzere Hükümete iade 
buyurulmasını teklif eylerim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

REİS — Bu teklifi reyi âlinize koyacağım. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul edilmiş
tir. 

2. — Evkaf Müdüriyeti Vmumiyesinin 1340 sene
sine ait bütçe ve müfredat kadrolarının gönderildiği
ne dair Başvekâletten mevrut (3/266) numaralı tez
kere ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 
senesi Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varmı? (Ha
yır sesleri) Fasıllara geçilmesini reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldrısın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetveli 

Birinci kısım : İdareyi merkeziye 
Fasıl Lira 

1 Maaşat 43 242 

REİS — Söz isteyen var mı? 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen

dim, Heyeti Muhteremenizi çok yormuyacağım, kı
sa söyleyeceğim. Evkaf bütçesi şöyle bir okunun
ca memurların şahsı da vakıf olduğuna insan ka
naat ediyor. Bu maaşat faslında odacılar vardır. Oda
cılara ücreti mahiye olmak üzere 1 0 - 2 0 - 2 5 lira ve 
nihayet İstanbul'daki odacıya otuz lira veriliyor. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bütün 
dairede öyledir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Ken
disinin ve ailesinin nafakasını tedarik etmek için sa
bahtan akşama kadar çalışan bir odacı maktuan al
dığı on lira ile nasıl geçinebilir? Malûmuâliniz vilâ
yetlerde evkaf idarelerinin heyeti fenniye, müdür oda
sı, kalem odası bu üç odaya bir hademe bakar. Aynı 
zamanda icabederse onların şahsî işlerini de görür. 

(1) 1340 senesi Evkaf bütçesi cetvelleri zaptın so-
nundadır. 

Postacılık vazifesini de yapar. Nasıl olur ki, bir ada
ma ayda on lira, 18 lira veriyorsunuz. 

Sonra tahsildarlara gelince; burada beyefendiler, 
yüz tane tahsildar vardır. Bunlara ayda beş lira ve
riliyor. Anlamıyorum, bu para maaş diye veriliyor
sa bunun mânâ ve mefhumu nedir? Bahusus emvali 
vakfiyeyi yedinde bulunduracak bir kimse ayda beş 
lira, ile nasıl idare edecektir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ayda 
kaç beş lira, hakiki aldığı maaş bu mu? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — 23 
lira alacak. Sonra dördüncü sınıf bir evkaf memuru 
vardır. Kaza merkezlerindedir. Bunlar 45 adettir. Ay
da bunlar yedi, sekiz lira maaş alıyorlar. Evkaf me
muru diye hem kâtiplik hem tahsildarlık yapar, bütün 
muamelâtı vakfiyenin kazaya ait olan muamelâtını o 
bir tek adam yapar. Sonra bu Evkaf bütçesinde bir de 
yüz, yüzelli kadar kâtip vardır ki, maaşları sekiz lira, 
yedişer liradır, altı lira olanı da vardır, bu da azdır. Bir 
de, bu birinci faslın birinci maddesinde Türkiye Cum
huriyeti muamelâtı vakfiyesi ile iştigâl edecek bir mü
dürü umumi vardır bunun da maaşı seksen liradır. Hiç 
olmazsa bunun da maaşı yüz lira olmalıdır. Binaen
aleyh bu Evkaf bütçesinin müteaddit fasıl ve me-
vaddının burada muharrer olan müfredatına naza
ran bunların maaşları pek azdır. Bu maaşatın haddi 
lâyıkına iblâğı için bendeniz bir takrir takdim' edi
yorum. Hiçolmazsa öldürmeyecek kadar bunlara 
bir maaş verelim. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Odacıların ücreti diğer bütçelerde 
kabul ettiğimiz tahsisatla aynı miktardadır. İlk bütçe 
burada müzakere edildiği zaman odacıların maaşatı 
mevzubahis olmuş ve bütün odacılar kazada da aynı, 
vilayatta da aynı, İstanbul'da aynı ücreti alsınlar de
nilmiş. Binaenaleyh bütün odacıların aidatı ne ise bun
larda onun aynıdır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ya 
tahsildarlar? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Onların maaşı 23 - 25 lira değil; 
45 - 50 liraya geliyor. (Reye sesleri) 

Adet Lira 

Müdürü Umumi 1 100 
Merkez ve mülhakat tahsildarlar 100 10 
Merkez ve mülhakatta müstahtem 140 30 
Kâtip veznedarları 
Dördüncü sınıf evkaf memurlukları 45 10 
Merkez ve mülhakat odacıları 160 30 
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Riyaseti Celileye 
Evkaf bütçesinin muhtelif fusul ve mevadında 

muharrer olup, bâlâda memuriyet ve adetleri muhar
rer Müdürü Umumi, memur, kâtip, veznedar, tahsil
dar, odacıların maaşatı pek cüzi olup, bu kadar bir 
meblâğ ile bir memurun ifayı vazife etmesine galâi 
es'ar dolayısıyle imkânı maddi olmadığından (nimet 
külfete göre) kaidesine tevfikan bu biçare ufak memur
ların maaşlarının hizalarında gösterildiği veçhile 
onar liraya iblâğı ile bir dereceye kadar terfih ve ik-
darlarına karar verilerek bütçenin buna göre tashihi
ni arz ve teklif ederiz. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

Siirt 
Halil Hulki 

Bayezit 
Şefik 
Muş 

Osman Kadri 
Bursa 
Necati 

Menteşe 
Esat 

Erzurum 
Cazım 
Muş 

Ali Rıza 
Konya 
Fuat 

Erzurum 
Ziyaettin 
Amasya 
Ahmet 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Efendim, netice itibariyle takririniz zam
mı tahsisat teklifidir. Binaenaleyh elli imzalı olması 
lâzım. Sonra teklifinizi encümen ve Hükümet de ka
bul etmiyor. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Oda
cıları bari kabul etsin efendim! Ücrettir, başka şey 
değil, yazık o adamlara. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 Masarifi idare 84 405 

REİS — Söz isteyen var mı? 
FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bir sual soracağım. 

Bu fasılda tenvir ve teshin masrafı diye bir masraf 
vardır. Bunu anlamadım, yoksa camilerin tenvir ve 
teshini midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Evkaf idarelerinin tenvir ve tes
hinidir. Camiler için 300 bin lira konulmuştur. 

1340 C : 1 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Efendim 

İKİNCİ KISIM — VİLAYAT 

Fasıl Lira 

3 Ankara ile vilâyatı Saire idaratı 120 356 
vakfiyesi maaşat visairesi 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, bu fasılda aynı zamanda Gu-
rebayı müslimin hastahanesi de mevcuttur. Bu hasta-
hanenin gerek kadrolarını, gerek maaşat ve masarifa-
tını Başvekil Paşa Hazretleri bendenize emretmişler
di, tetkik ettim. O hastahanenin bizim Heyeti Celile-
nizce kabul edilen Etfal hastahanesi derecesinde ve 
ona mukiyes bir kadro ile idaresinin temini için esas 
bütçe yekûnundu haizi tesir olmıyan ufak bazı tadilât 
vardır. Encümenle bunu görüştüm, Maliye Vekili 
Beyle görüştüm, muvafakat buyurdular. Heyeti Celi-
leniz de muvafakat ederse arz edeyim. Bu tarzda ka
bulünü rica ederim. Bu üçüncü faslın birinci mad
desi 70 356 liradır. Bunun 74 874 olmasını rica edi
yorum. Diğer fasıllarda da bazı maddeler vardır. Onu 
ayrıca arz ederim Şimdi bu faslın yekûnu 124 824 
olacaktır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Beye
fendinin teklifine elli imza istemez mi? 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni muvafakat 
ederse istemez. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, istedikleri ta
dilât yekûnu umumiye dokunmuyor. Binaenaleyh 
encümen muvafakat ediyor. 

SÜLEYMAN EFENDİ (Giresun) — Efendim, 
bu hastahane Sıhhiye Vekâletine mi merbuttur, yok
sa Evkafa mı? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Arz edeyim efendim. Hastahane
nin idarei Umumiyesi Evkafın idaresi altındadır. 
İdarei fenniyesine biz bakıyoruz. Zaten Hastahanele-
rin tevhidi prensibini Meclisi Âli kabul etti. 

SÜLEYMAN EFENDİ (Giresun) — Meclisi Âli 
kabul ediyor da niçin vekâlet bu hastahaneyi tevhit 
etmiyor, ilhak etmiyor? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, onu inşallah 1341 bütçesinde 
teklif edeceğiz. Bu sene bu tarzda bırakılmasını mu
vafık görüyoruz. 
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REİS — Efendim, bu tadilâtı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın.. Tadilât kabul edilmiş
tir. 

Faslın yekûnunu Reyi Âlinize vaz ediyorum; ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

4 Vilâyat masarifi idaresi 188 030 

REtS — Söz isteyen var mı efendim? 
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFÎK BEY (İs

tanbul) — Müsade buyurulur mu efendim? Efendim! 
Yine aynı esbaba binaen burada 4 ncü faslın altıncı 
maddesinde Kürebayı Müslimin Hastahanesi hade
me vesaire ücuratı olan 17 bin lira vardır. Bu, 19 500 
lira olacaktır. Yekûnu da 190 530 olacaktır. 

REtS — Efendim, bu tadilât hakkında Maliye 
Vekâletinin ve Muvazenei Maliye Encümeninin bir 
diyeceği var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bazı fasılda tenzilât, ba
zısında tezayüt vardır. Fakat yekûnde tebeddülat 
yoktur. 

REİS — Efendim, 4 ncü faslın altıncı maddesi 
olan Gürebayı Müslimin Hastahanesi için muharrer 
17 bin liranın 19 500 liraya iblâğı teklif olunuyor. 
Binaenaleyh faslın yekûnu 190 530 lira oluyor efen
dim bu faslın yekûnunu bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

5 Hastahane ve imarat masarifi 83 000 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, bu beşinci faslın birinci madde
si 80 bin lira gösterilmiştir. Hastahanenin 200 yatak 
üzerinden olmak üzere masarifi daimesi 71 158 lira 
tutuyordu. Şimdiye kadar yatak başına yevmiye 45 
kuruş konmuştu. Bunu doksan küsur kuruşa çıkar
dık. Tenzilini istiyoruz. Bu suretle idare edecek zan
nederim. 

FERİT BEY (Çorum) — Yatağı iki yüzden faz
ladır zannederim. 

SIHHİYE VEKİLt DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — 230 yataktır. Otuz yatağı boştur. Emrazı 
sariyeye tahsis etmişizdir. îkiyüz yatak üzerinden 

I kabul ediyoruz. Emrazı sariye olursa o zaman ayrı
ca yatak açacağız. Şimdi efendim beşinci faslın bi
rinci maddesi 71 158 liraya tenzil edilecektir, Yekûn 
74 158 lira oluyor. 

REtS — Efendim, beşinci faslın birinci madde
sindeki 80 bin liranın 71 158 liraya tenzili teklif edi
liyor. Muvazenei Maliye Encümeni muvafakat edi
yor değil mi efendim? 

FERİT BEY (Çorum) — Evet efendim, 
REİS — Efendim, bu suretle tadili kabul edenler 

lütfen el kaldırsın.. Aksini reyinize koyuyorum; ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Faslın yekûnu 74 158 liradır. 74 158 lirayı Reyi 
I Âlilerine vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal

dırsın. xA>ksini reyinize koyuyorum; kabul etmiyen-
| 1er lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

| Üçüncü Kısım - Masarifi Müştereke 

Fasıl Lira 

6 Merkez ve taşra beyninde . 
müşterek masarif 696 500 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Reis Bey, yine isterim söz isterim. Efendim 
6 ncı faslın yedinci maddesi tahsisatı fevkalâdedir. Yu
karıda kabul ettiğimiz maaşata göre bunun 316 824 li
raya iblâğını rica ediyorum. 

REİS — Efendim, 311 bin liranın 316 824 liraya 
iblâğını teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Faslın yekûnu 698 324 lira oluyor. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

REİS — Birinci faslın müzakeresine geçiyoruz : 

Fasıl , Lira 

7 Muhassesatı müdevvere 849 296 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu faslın ye
kûnunu teşkil eden tahsisat Diyanet İşleri Riyasetine 
tevdi edilen vazaif karşılığıdır. Burada dokuz ve 
onuncu maddeler vardır. Dokuzuncu madde, Ma
liyeden müdevver cevami hademesi muhassesatı; 
Onuncu madde, Maliyeden müdevver tekâya taami-
yesi ve muayyenatıdır. Bunlar Evkafın idi, Maliyeye 
devrolundu. Bunun menbağı varidatı Maliyede idi, 
Maliye bunu Evkafa verir, Evkafda vazaifini ifa 
ederdi. 
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Diyanet işleri teşkil edildiği için vazaifi de kal
mamıştır. Yani hazineyi hasseden devredilen varidat 
maliyededir. Binaenalayh burada menbâğı varidatı 
ti evkafta olmayan bir külfeti evkafa tahmilden iba
rettir. Bunun için burada bir sehiv vardır, bu yanlış
tır. Zaten menbağı varidatı maliyeden olunca vazaifi 
umumiyesindendir. Bu parayı maliye varidatı umumi-
yesinden Diyanet İşleri bütçesine tahsisatı umumiye 
suretinde vermektedir. Burada Evkafın vereceği para 
yoktur. Onun için dokuzuncu, onuncu maddelerin 
buradan tayyını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bu varidat bütçesi değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, menbağı va
ridatı maliyededir vakıfta değildir. Vakıfta olmıyan 
•varidat nasıl verilecektir? Karşılığı yoktur yanlıştır, 
mütenazır değildir, binaenaleyh tayyı lâzım gelir. Va
ridatı umumiyeden tahsis edilmiştir. Diyanet İşleri 
riyaseti bütçesindedir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Kabul ettiğimiz varidat bütçesinde 
bu yekûn konulmuştur. 849 bin lira olarak konmuş
tur. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi o vari
datı muhamminedir, yani tahmindir, binaenaleyh bu
radaki sehiv oradaki tahmine icrayı tesir etmez te
nakus edebilir. 

REİS — Yedinci ve onuncu maddelerinin fasıl
dan tayyını teklif ediyorlar. (Bir imza ile tenzil olur 
sesleri) Tenzil için herkes teklif edebilir. Zam edil
mek icapederse o zaman elli imza ister. Tayyı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilme
miştir. Başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslın yekûnunu reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Faslı Mahsus Lira 

150 000 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ye
kûn yoktur Reis Bey! 

REİS — Yekûn okundu efendim. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Faslı mahsusun bu maddesinde «Memaliki mustahla-
sadaki abidatı diniyenin tamir ve ihyası ve dördüncü 
vakıf hanının ikmâl inşaatı karşılığı olmak üzere 150 
bin lira konmuştur. Şimdi Ankara'nın kırk kilomet

re garbından itibaren ta bahri sefit sahiline kadar yan
mış, yıkılmış, abidatı diniye, yani mabetler, camiler 
minareler, binalar bu yüz elli bin liranın içinden ya
pılacak. Aynı zaman da dördüncü vakıfhanı da yapı
lacak, öyle zannediyorum ki, yüz elli bin lira dördün
cü vakıf hanına ancak yetişebilecektir. Şimdiye ka
dar yapılmamış olan abidatı diniye yine yüz üstü ka
lacaktır. Sonra bunun diğer maddesinde «Fevkalâde 
imarat ve inşaat karşılığı» deniliyor. Bunun ne de
mek olduğunu anlamadım. İhtimal ki burada yapıla
cak olan otel, motel gibi şeyler olacaktır. Şimdi taşra
da yanmış, yıkılmış akarat vardır. Çarşı içerisinde bu
lunan ve para getirecek olan akarat yüz üstü duru
yor harap bir halde duruyor, sonra burada otel ya
pılıyor. Aynı zamanda abidat ve maabidi diniye yüz 
üstü kalıyor. Bu manasızdır. Evvelemirde memaliki 
müstahlasada mevcut, yanmış, yıkılmış olan, müsak
kafatın imarı lâzım gelir. Sonra abidatı diniye inşa 
edilmek lâzım gelir. Eğer bu mesarifi fevkalâde her 
yerde yapılması lâzım gelen mebani masrafı ise zarar 
yok, yok burada yapılması lâzım gelen otel vesaire 
masrafı ise o halde inşaatı saireye başkaca masraf 
konmak iktiza eder. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim şimdi kabul buyrulan 
bütçenin altıncı faslının üçüncü maddesinde ayrıca 
inşaat için 70 bin lira vardır. 

Bu 150 bin lira geçen sene kabul olunan miktann 
bakiyesidir. Geçen sene 250 bin lirası olmak üzere bir 
kanun kabul buyurulmuştu. Yüz bin lirası otuz dokuz 
da sarf olunmuş. 150 bin lirası da bu sene sarf edile
cektir. Geçen sene kanun bu suretle çıkmıştır. Mem-
maliki müstahlasada abidatı diniyenin tamir ve ihya
sı ve dördüncü vakıfhanının ikmali inşaatı diye 250 
bin lira para vermiştiniz. 100 bin lirası sarf edildi; 150 
bin lirası kaldı. Yukarıda arz etmiş olduğum veçhile 
6 ncı faslın 4 ncü maddesinde diğer inşaat ve tamirat 
için 170 bin lira masarif at vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Masarifi fevkalâde nedir efendim 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Sırası geldiği zaman arz ederim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — O 
fasıldır zaten.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY. — Hayır efendim, ayrı fasıldır. 

REİS — Faslı mahsus. 150 bin lira. Söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.'. Aksini Reyi Âlinize koyuyorum; 
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kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 
Şimdi: hangi fasıldır efendim? Fevkalâde imarat ve 
inşaat karşılığı olacak. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Devamla) — Bunlara da sekiz ve dokuz deriz. 

REİS — Evvelkisine faslı mahsus dedik. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 

Bey nedir bu sekiz dokuz? 
REİS — Faslı mahsus Sekiz, Şimdi müzakere ede

ceğimiz de dokuzuncu fasıl olacaktır. 

Fasıl Lira 

9 Fevkalâde imarat ve inşaat 
karşılığı 450 000 

(İzahat versinler sesleri.) 
REİS — Efendim, bunun hakkında izahat verir-

misiniz? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Kângırı) — Efendim bu varidatı umumiyede 
Tepebaşı Bahçesi varidatıdır. Orada, mahallinde, ken
di cinsinden civardaki ayni müesseselerin masarifi 
daimisi, mekâtip, medaris masarifi daimisi, bunların 
hepsinin de inşaası, bunların masarifi dahiliyesini te
min hususundan ibarettir ve burada başladığımız otel 
vesairenin ikmalini müteakip sarfedilecek bir paradır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Yani 
yalnız buraya mı mevkuftur, yoksa umuma mı aittir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) Umuma aittir, fakat ekseriyeti bu
raya aittir. Çünkü başlanmış ve kalmıştır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ya
ni buraya ait evkaf bütçesinden dörtyüz elli bin lira 
konuluyor. Bütün memalikteki inşaat ve imarata 170 
bin lira konuyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — 320 bin lira, 170 bin lira değil 
efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, buranın 450 bin lira olduğuna nazaran diğerleri 
için de ona göre para koymak lâzım gelir. Çünkü arz 
ettiğim gibi kırk kilometreden başlıyarak taa bahri se-
fide kadar yanmış, yıkılmış gerek âkaratı vakfiye, ge
rekse müessesatı hayriye yüzüstü duruyor. Sonra Ev
kaf idaresi burada âkarat yaptırıyor. Oralarda aka-
rat her yerde duruyor, arsalar görürseniz pazarlarda 
hep vakfın arsalarıdır. Vakfın arsaları orada yüz üstü 
duruyor, Ankara'da otel yaptırılıyor ben anlamıyo
rum. 

Eğer hakikaten Ankara imar edilecekse mutlaka 
evkaf tarzında mı imar edilecek? 

REİS — Efendim, faslın yekûnunu Reyi Âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Lira 

Yekûnu umumi 2 664 829 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini Reyi 
Âlinize koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin müzakeresine geçiyoruz: 
Fasıl Lira 

. 1 Harçlar ' 270 000 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

2 İcraat 1 113 500 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabu letmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

3 Müteferrik hâsılat 833 000 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabu letmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Lira 

Varidatı fevkalâde 450 000 
REİS — Söz isteye nvar mı? (Hayır sesleri.) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Lira 

Yekûnu umumi 2 666 500 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Efendim, mevadı kanuniyenin müzakeresine ge
çiyoruz? 
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1340 senesi evkaf Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Mart 1340 tarihinden gayei Şubat 

1341 tarihine kadar imitidat eden 1340 seneyi mali
yesi zarfında Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince ci-
bayet olunacak varidatı âdiye merbut (A) cetvelinde 
murakkam olduğu üzere (2 216 500) ve varidatı fev
kalâde (450 000) lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Madde 2. — 1340 senei maliyesi Evkaf Müdü
riyeti Umumiyesi masarifi âdiyesi için merbut (B) 
cetvelinde muharrer olduğu üzere (2 215 526) ve 
masarifi fevkalâdesi için (450 000) lira tahsis olun
muştur. 

RElS —. Efendim, ikinci madde hakkında söz is-
teyen var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
varidatı umumiyei âdiyesini teşkil eden ve işbu ka
nuna merbut bulunan (T) cetvelinde gösterilen kâf-
fei varidatı vakfiyenin 1340 seneyi maliyesi zarfın
da da tahsiline devam edilecektir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfe nel kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 4. — Gerek Tahriri Müsakkafat Kanunu 
mucibince mevzu irad gayri safilere göre hesap edi
lecek kıymetler ve gerek 1302 tarihli Emlâk Nizam
namesi mucibince mukayyet vergi kıymetleri 1340 
senesi için süknalarda iki ve ticaretgâhlarda üç mis
li itibar edilerek icaratı müeccele ve mukataalar ona 
göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 

dördüncü madde ile icarat, idarei müeccele ve mu
kataalar kısmen tadil edilmiş oluyor. Fakat bende
niz bu tadilâtı dahi ihtiyacatı hazıra ile kabili telif 
görmüyorum. Mümkünse bir miktar daha tenzil et
mek lâzım gelir. 

Asıl maruzatım; bundan tvvvel Maliye, bir kanun
la Meclisi Âliden, müsakkafat vergilerinin tahriri ic
ra edilen mahallerde üç misli üzerinden, emlâk ni
zamnamesi cari olan mahallerde altı misil üzerinden 
cibayeti için bir müsaade aldı. Bu kanunda mukataa 
bedellerinin tezyidine dair hiç fıkra, hiçbir layıt hiç
bir işaret yokken evkaf da bundan istifaı'e ederek 

I «mademki maliye bundan istifade etmiş vergiyi tez
yit etmiştir, demiş ve o da mukataa bedellerini altı 
misil üzerinden tahsile devanı etmiştir. 

I Binaenaleyh o muamele muvafıkı nefsülemir de-
I ğildir Hattâ bazı yerlerde bilhassa eşhası hükmiye-

ye ait emlâk eğer mukataaya merbut ise vergisinden 
I iki misli kadar mukataaya bedeli tahsil ediliyor 

ve bu hiçbir kanuna, hiçbir nizama da müstenit de-
J ğildir, şimdi evkaf idaresi bu dördüncü madde ile 
J bu tahsilata bir şekli kanunî veriyor ve yaptığı tez-
I yidin miktarını da bir miktar tenzil ediyor. Fakat 
I yaptığı tenzilât indi tatbikattan tenzilâttır. Yoksa 
I mukataaya bedelleri bir esas.a müstenittir. Bir ka

nunu mahsus ile tezyit veya tenkis olunabilirdi. Bi
naenaleyh evvelce alınıp da hiçbir esasa istinat etme-

I yen mukataa bedellerinin bu madde mucibince ev-
I kaf iadeyi muhasebe edecek midir? Bunu soruyo

rum. Yoksa hiçbir kanuna müstenit olmayarak al-
I dığı bu parayı geçmişmi ad ve telâkki ederek 1340 

senesinden itibaren mi bu maddeyi tatbik edecek? 
Bu mesele hakkında lütfen izahat versinler. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSÎ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim, 11 Kanunisani 1339 tarihli Kanun 

I ile vergi kıymetlerinin tezyidinden dolayı icarei 
U müeccele ve mukataa dahi Şubat 1328 tarihli Kanu

nun dokuzuncu maddesine istinaden vergi kıymet-
I lerinin üç misli, altı misli olarak tahsil edilmiştir 
I ve bu en evvel tapu idarelerinden başlamıştır. Çün

kü ferağ ve İntikâl muamelâtında Maliyeden veri
len talimat mucibince icaratı müeccele ve mukataa 

I o suretle tahsil edilmiştir. Şimdi vergi kıymetleri 
tezyit olunduğu zaman her ne suretle olursa olsun 
bizim alacağımız binde iki buçuktur. Vergi kıymet
le tenzil olunsaydı aynı zamanda o bin de on ten-

I zilâtı bizde kabul edecektik. Ancak ahali üzerine 
bar olduğunu ve şikâyatı mucip olduğunu ve haki-

I katen muvafık olmadığını gördük ve bu sene bu 
nispet üzerinden tenzil ediyoruz. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyururmusun bir sual sorayım? Efendim, mü-

I sakkafat vergisinin tezyidine dair olan kanunda mu-
kataaların tezyidine ait hiçbir fıkra yoktur. Hatta 
esnai müzakeresinde de hiçbir kelime geçmemiştir. 
İşte Meclisi Âlinin zabıtnameleri.. Eğer 28 tarihli 
Kanun mucibince mukataa bedellerini tezyidi ica-
bederse Meclisi Âliden bir kanun istemek lâzım ge
lir, Maliye vergiyi tezyit etmiş, halbuki alâtarikûl-
kıyas mukataa bedellerinin de tezyidi lâzım gelir mi, 

I hiçbir zaman gelmez. Meclisi Âli açıktır. Meclisi Âli-
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den kanun istenir. Şimdi mesele hiçbir kanuna müs
tenit olmayan mukataa bedellerinin fazlaları için 
bu madde kabul edildiği takdirde bir tasfiye mua
melesi icra edilecek midir, edilmeyecek midir? Onu 
soruyorum. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Edilmeyecek. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — 28 Şu
bat tarihli Kanun mucibince vergi kıymetleri madde 
olarak gösteriliyor. Bugün vergi kıymetleri tezyit 
mi olunmuştur, tenzil mi edilmiştir? Kanunun esba
bı mucibesinde deniyorki ahvali harbiye dolayısiy-
le emlâk kıymetlerinde hâsıl olan tereffüden dola
yı tahriri emlâk kabil deyildir. Tahrir mahiyetinde 
olmak üzere bu kanunu yazdık ve o suretle sevk 
ettik diyor. Binaenaleyh tahrir mahiyetinde olan 
kıymetler bizim için matrahtır. Eğer bunun aksi 
zuhur edeydi o zaman biz yine binde iki buçuk olan 
bu vergiyi yani emlâk vergisini bu suretle alıyoruz 
diyerekten biz eski kıymet üzerinden mi alacaktık? 
Hayır yeni kıymet üzerinden alacaktık. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendenizde 
Hasan Beyefendinin temas ettikleri dördüncü mad
de hakkında söz almıştım. Noktayı nazarlarına kıs
men iştirak ediyorum. Malûmuâlileridir ki icarete-
yinli vakıflar mukatal vakıflarda vakfın alâkası son 
kanunlara göre hemen kaldırılmış mesabesinde
dir. İsmen mevcuttur. Mukataalı vakıflar tamamen 
mülk hükmündedir. Şartı kararı haiz olanlar tama-
miyle mülk hükmündedir. İcareteyn de ise sahibi
nin vakfa temellükü mezkûr ise de usulü intikâl 
Kanunu ile icarei müeccelesinin tezyidi hakkında
ki kanunlarla katiyen ebniyenin vesairenin dahi vak-
fa rücuuna imkân bırakılmamıştır. Vakfın alâkası 
rakabeden muayyen olan bir miktar icare ve mu-
kataayı almaktan ibaret olur. Bunun için vakfın 
zayiatına karşılık olmak üzere 21 Şubat 1328 tarih
li Kanunun dördüncü maddesinde evvelce kırk para 
olan icareteyn vergi kıymetlerine nazaran binde 
yüz paraya iblâğ edilmiştir. Mukataa dahi on pa
ra iken bir kuruşa, eşhası hükmiyede de binde iki 
buçuk iken binde ona iblâğ edilmiştir. Bu icarenin 
binde yüz paraya iblâğı sabık meclislerde dahi mü-
nakaşatı mucip olmuştur. İdarece bunun (60) para 
olarak istiyfasına devam edilmiştir. Geçen sefer 

birliğin ilgasına kadar (60) para olarak istiyfa edi
liyordu. Fakat bu altmış para olarak kalmalı mıdır? 
Memleketin şeraiti iktisadiyesi, evrakı nakdiyesi 
vesaiti mübadelesi değişmiş, akça farkları hâsıl 

olmuş her halde bu farklar nazarı dikkate alına
rak vakfın alâkası ne kadar cüz'i olursa olsun, ne 
kadar gayri kabili rücu bir vaziyette bulunursa bu
lunsun ona karşı «Rakabe» den munayyen olan mik
tarı bugünkü şeraiti iktisadiyeye tevfik edilmesi 
lâzımdır. Vakıa Maliye Vekâleti vergi tahakkuka-
tına esas plmak üzere Tahriri Müsakkafat Kanu
nu tatbik edilen yerlerin iradı safilerini artırdı, Mü-
cerreh vergi tahakkukatına esas olmak üzere bu mua
mele yapıldı. Fakat esbabı mucibede biraz^ müşa
behet, mümaselet vardır. Emlâk Nizamnamesinin 
tatbik edildiği yerlerde alelıtlak tahrir kıymetlerini 
tezyit etti ve bu esbabı mucibe filhakika şeraiti 
iktisadiyeden mütevellit idi ve bu şeraiti iktisadiye 
bunda da nazarı dikkate alınmak lâzım gelirdi ve 
matrahı anhada aynı nispette zam yapmak icabe-
derdi, fakat bu zammı yaparken vakfın bir taraf
tan bu icarenin menfaatine taallûk etmeyerek raka
beden muayyen bir miktara taallûk ettiği ve mem
leketin şeraiti iktisadiyesini nazarı dikkate alın
ması lâzım gelirdi. Birisi mülk, birisi icareteyinli olan 
iki binanın birisinin hâsılatı saf iyesin den yüzde 
on, diğerinin yüzde yedi buçuk almıyor. Yani yüz 
para daha icareden tenzil etmek lâzım geliyor. Bu 
günkü teklife göre ticaretgâhlar için (7,5) tenzil edi
yorlar. Yüzde 7,5'da tezil edecek olursanız bu yüz 
paraya iner. Dünyanın hiçbir tarafında emvali gay
ri menkule kıymetleri üzerine tedahül eden, icrayı 
tesir eden, böyle bir icareyi tezyit etmek imkânı 
yoktur ve olamaz. Aynı zamanda bu akarın vari
datı sarfiyesine böyle gayri tabiî, adaletsiz- bir su
retle icrayı tesir etmesinden başka mübadele kıy
metlerine de icrayı tesir etmektedir. Yanyana olan 
bir mülk yüzde yüze satılıyor, diğeri yüzde yirmi 
beşten yüzde kırkbeşe kadar satılabiliyor. Çünkü 
iki vergiye tabidir ve verginin biri daha ağırdır. 
Bunun için bendeniz bütün bütün hali aslisinde kal
masına taraftar değilim. Refiki muhteremin Münür 
Beyefendi ile tetkik ettik ve hali aslisinde kalması
nı da vakfın menfaati namına muvafık bulmadık. 
Bu maddenin şeklini de tamamen muvafık bul
muyoruz. Çünkü madde süknaya iki misil yapıyor. 
Yüzde 5, ticaretgâhlarda üç misli yüzde 7,5 yapıyor. 
Halbuki bu menfaata müeallik değildir. Sonra tica
rethanelerle süknalar mütehavvildir. Yani ticaret
haneler sükna olabilir, sükna da ticarethane olabi
lir. Esasen bunun rakabeye ait olan alâkasına ait 
bir hak olduğu için o kadar tebellül etmemesi lâ
zım gelir. Yalnız şeraiti iktisadiyenin tebellül etme
siyle tebeddülü lâzım gelir. Bu noktayı nazardan bu 
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maddeyi de tadil etmek icabeder. Bunun için biz ka-
vanini mahsusa mucibince şimdiye kadar alınmak
ta olan (60) parayı icareteyinde binde dörde çıkarı
yoruz, mukatıada binde ikiye çıkarıyor. Eşhası hük-
miyede esasen binde on yedidir. Buna iki misil zam 
etmek demek binde yirmi demektir ki memleketi 
şeraiti iktisadiyesinin tahammülü yoktur. Onu da bin
de on olarak ipka ediyoruz. Ve zannediyorum ki, bu 
tadil hem vakfın menfaatine, hem de şeraiti iktisa-
diyei memlekete muvafıktır. Onun için takririmi ma
kamı Riyasete takdim ediyorum, kabul buyurul-
masını rica ederim. 

' MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
bu mesele bendenizin zamanında olmuştur. Burada 
gayri kanunî olarak alınmış bir vergi yoktur. Vergi 
tamamiyle kanunidir. Ama bu verginin mevcut 
olması şeraiti iktisadiyeye muafık mıdır, değil mi
dir? Bu ayrı bir meseledir. Müecceleye ve mukataa-
ya tabi bir evin kıymeti ile hiçbir vakf olmayan ve 
müeccelâta tabi olmayan bir evin arasında fark hâ
sıl olacakmış... Tabiîdirki, olacaktır veyahut birisi 
olduğu yerde müeccel olarak vergi verir, diğeri de 
gayri müeccel olarak vergi verir. Yani medyun ol
duğu vergiyi verir. Tabiî vakıf bir evde oturan bir 
adamın verdiği vergi mülk bir evde oturan adamın 
vergisinden fazla olacaktır. Biri mükataaya ait ver
gi, biri de hükümete karşı vergi veriyor. Şu halde 
bu verginin birinde nakıs, birinde fazla olması o evde 
oturanın hukuku kanunisinden feragatini icabet-
mez. Sonra verginin esası binde yüz para esası üze
rinedir. Bin kuruş kıymetinde olan bir şeyden yüz 
para alınacak, evkafa taallûk ettiği için bunun üzeri
ne çok münakaşa edilmiş, kırk para teklif edilmiş 
seferberliğin hitamına kadar altmış para alınsın 
denmiş. Buna hücum edilmiş, Ayanda tevkif edil
miş kalmış. Ahiren seferberliğin hitamını müteakip 
binde yüz paranın tahsili lâzım gelir, dedik. Bu es
nada istanbul'daki emlâk kıymetine tahriren de
ğil, kanunen beş misli zam edilmiştir. Vergide esas 
kıymettir, yani Hazinei Maliye veryigi alırken ne
den dolayı alıyor? Kıymeti nazarı itibara alarak 
vergi alıyor. Şu halde kıymet tezayüt etmiş ise esa
sen mukataa ve müeccele kıymete taallûk eder, bin
de yüz para tahsil edilir. Yani kanunen müeccele-
nin kıymeti tebdil edilmiş değildir. Kıymet ne ise bu
gün onun- üzerinden alınır. Binaenaleyh bugün ta
dilât lâzım gelir, ikiye, üçe iner o başka.. Fakat esas 
itibariyle takip edilen kıymettir.. O kıymet ne ise 
ona göre alınır. Seferberliğin hitamına kadar bin de 
kırk para tevkif edilmişti. Seferberliğin hitamını 

müteakip o tevfikin devamına imkân yoktu, yüz pa
ra oldu. Mesele bundan ibarettir. 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Efendim vakfa ait 
olan müeccele ve mukataayı devlet vergisine kıyas 
etmek caiz değildir. Devİet, birtakım hidematı umu-
miyei memleketi ifa için vergi tarh eder. Bunlar, 
başka, başka şeylerdir. Halbuki, vakfın, müsakkafat 
ve müstağillâtı vakfiyeden müeccele veya mukataa 
namiyle karar alması rakabeye malik olmasından 
münbaistir. Vakf bunlarda mucir vaziyetindedir. 
Mutasarrıf da müstecirdir. Âdeta mucirle müstecir 
beyninde bir akti icare vardır. Bu akit devam eder 
gider. Mutasarrıf bu müeccele ve mukata denilen 
şeyi verir. Şurutu muayyene dahilinde oraya tasar
ruf eder. Mal evlâdına intikal eder hattâ son kanun 
mucibince her türlü tasarrufta bulunabilir. Mara
zı mevtte birisine meccanen ferağ etse caizdir, her 
şey caizdir. Mutasarrıfına mülkten daha kuvvetli 
bîr surette hukuku tasarrufiye bahşedilmiştir. Bu 
müeccele 1329 tarihine kadar muhtelif nispetlerde 
alınıyordu. Tevsii intikallilerde başka, tevsii inti-
kalsizlerde başka idi. Tevsii intikallilerde müecce
le binde bir kuruş idi ve bunlar yedi derece ashabı 
intikale yani vereseye intikal ederdi. Tevsii inti-
kalsizlerde ise esasen şurutu muayyenelerinde, ica-
reteyne tahvili zamanında tayin olunan müeçcele-
ler verilirdi ki, bu akça üzerine müessesti. Senede 
6, 7, 8 kuruş kadar bir şey tutardı. 1329 senesinde 
yapılan bir kanun mucibince - ki tabiî birtakım se-
vaiki iktisadiye bunda âmil ve müessirdir - Bu em
vali gayri menkule birleştirilmiş, tevsii intikalli, tev
sii intikalsiz diye ikiye ayırmak muvafık görülme-
yerek hepsinde müeccelâtı vakfiye kıymetinin binde 
iki buçuğuna iblâğ olunmuştur Buna mukabil de mu
tasarrıflarına fazla hukuk verilmiş, vakıfların mah-
lûl olmak imkânı âdeta münselip olmuştur. Bugün 
müsakkafatı vakfiyenin intikalinde kabul edilen 
esas, hılkıyet kaidesidir. Bunda imkânı mahlûliyet 
yoktur. Hatta intikalâtın hududu mirasiyeye göre 
hemen hemen daha ziyade vasidir. Vakfın mahlûl 
ziyama karşı da müeccele miktarın umumen bin
de iki buçuğa iblâğ olumuştur. Birçok münakaşatı 
mucip olan müeccelenin kırk parası harbin nihaye
tine kadar tecil olunmuştur. O kısmı müeccel de 
tabiî bilâhara tahsil edilecektir. Vergi miktarının tez
yidi hakkındaki Kanunu evkafı müeccelât ve muka
taa esas ittihaz edilerek miktarını 3 ve 6 misline ib
lâğ etmiştir. Bendeniz o kanunu tetkik ettim. O ka
nun diyor ki: «İradı gayri safiler ikâmetgâhlarda 
üç, ticaretgâhlarda altı misil itibar olunarak vergi-
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ler ona göre tahakkuk ettirilecektir». Bu kanunun 
müeccelâta teşmilen başka türlü telâkkiye, tefsire 
kabiliyeti yoktur, sarihtir bir misal arz edeyim: Yüz 
elli lira iradı gayri safisi olan kârgir bir yerden (12) 
lira bir vergi alınıyordu. Verginin tezyidi hakkın
daki kanun mucibince bu yerden ikâmetgâh ise (36) 
lira, ticaretgâh ise (72) lira alınıyor. Vakfın ise bu 
yerden esasen senede (625) kuruş müeccele alması 
lâzım iken Vergi Kanununa itinat ederek ikâmet
gâh olarak kullanılıyorsa (1 875), ticaretgât olarak 
kullanılıyorsa (3 750) kuruş almıyor ve vakfın hak
kının taallûk ettiği kıymet esasından tebaüt edili
yor. Farzediniz ki, bir adamın iki evi vardır, iki evi 
aynı zamanda yapmıştır. Aynı saha üzerindedir, ay
nı taksimatı camidir. Birincisini kendisine mesken 
olarak kullanıyor. Diğerini han olarak kullanıyor, 
evkaf da ticaretgâh olarak kullanılandan (3 750) ku
ruş. Ev olarak kullanılandan (1 875) kuruş alıyor. Hal
buki iki yerde aynı taksimatı camidir. Şerefçe, me"v-
kice, taksimatça, aralarında hiçbir fark yoktur. Bun
lardan birinin kıymeti yedi bin beşyüz lira, diğeri
nin (15 000) lira olması mümkün ve mutasavver de
ğildir. Evkafın hakkı kıymet üzerinedir. Bu yerle
rin ikisi de (15 000) liradır. Veya (7 500) liradır. Bun
lardan başka aynı yer bir şahısı hükminin tahtı ta
sarrufuna geçtiği gibi kıymet onbeş bin lira itibariy
le (150) lira mukataa alınıyor ki, devletin aldığı ver
giden de bir misli fazladır. Vakfın hukukunun mu
hafazasını arzu eder. Fakat müeccele ve mukataa 
hakkında tatbik kabiliyeti olmayan bir kanunun 
bunlara teşmil etmek ve müeccelât ve mukataatın 
tabi olduğu esaslardan inhiraf etmek ve bir yere 
müteallik müecceleyi burası ikâmetgâhtır diyerek 
üç misli ticaretgâhtır diye altı misli, kanunun ne ru
huna, ne de maksadı vazına muvafıktır. Sonra bir 
kanundan bahis buyurdular. O kanuna göre tahriri 
müsakkafat yapılan yerlerle emlâk kıymeti iradı 
gayri safilere göre tayin olunur. Devletçe bu su
retle tahmin olunan kıymete mukataa ve müeccele 
esas oluyor. Vergi ise iradı gayri safi üzerinden alı
nır. O kadar katiyetle arz edemezsem de - çünkü o 
kadar vukufum yoktur - bu iradı gayri safiler üze
rine kıymetin tayini için böyle bir kanun vazedil-
mesindeki başlıca maksat, memleketteki emvali 
gayri menkuleye müteallik servetin heyeti umumi-
yesini tayinden ibaret olsa gerektir. Evkafın kıy-
mek üzerinden almak hakkını haiz olduğu müecce-
lâtı vakfiyei, ayrı ayrı takdiri kıymet ederek almak 

lâzım gelirken mücerret evkafı bu külfetten kur
tarmak için yapılan kanunda «Binde iki buçuk müec
cele için aranılan kıymeti tayin de esas şu kanun
dur» denilmiş devlet; bu suretle Evkafı mühim bir' 
külfetten kurtarmıştır. Evkafa yoksa bir yerin mu
tasarrıfı Evkafa karşı «sen benden on bin lira kıy
met itibariyle müeccele alıyorsun. Burası ise beş bin 
liradır, gel takdir et» Evkaf buna âdeta hukuken 
mecburdur. Kıymet hakkındaki kanunu teşmilden 
maksat Evkafı bu külfetten kurtarmaktır. Onun için
dir ki gerek evvelce vukubulan tatbikatta, gerek iş
bu teklifte katiyen isabet yoktur. Burası ikâmetgâh
tır deyip başka bir icarei müeccele, burası bir ti
carethanedir deyip başka bir icarei müeccele, şahsı 
hükmiye geçince başka mukataa almak doğru bir 
şey olmaz. Arz ettiğim gibi 2 500 liralık bir yer bu
gün eğer ikâmetgâh olarak kulanılıyorsa 1 875, aynı 
yer ticaretgâha inkilâp ediverirse bunun iki misli ola
rak 3 750 ve aynı yer bir şahsı hükmiye geçerse 150 
lira alınıyor ve alınacak. Bir yerin şekli tasarrufu 
değiştiği zaman başka ve şahsı hükmiye geçtiği zaman 
başka müeccele ve mukataa almak doğru bir şey ol
maz. Bunda isabet ve nispet yoktur. Teklif ettiğimiz 
maddei kanuniye kabul edillirse evkafın hukuku da bir 
dereceye kadar mahfuz ve müemmen olur. Aynı 
zamanda bu kabil şeyler tetkikatı umumiyeye müs
teniden tezyit edilmek lâzım gelir. Vakıa emlâk kıy
metinde tezayüt vardır. Biz o tezayüdü de nazarı dik
kate alarak bir teklif yaptık. Evkafın bu yerlerde
ki hakkı nihayet rakabededir. Rakabede olan hakkı 
acaba binde kaç nispetindedir, bu tayin edilmiş mi
dir?. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Altın pa
ra olarak en çok altı misli alınmıştır. 

MÜNÜR BEY (Devamla) — Şunu da arz ede-
yimki, emlâk kıymeti altın ve evrakı nakdiye nis
petinde tezayüt etmemiştir. Tahriri Müsakkafat Ka
nunun tatbik olunduğu yerlerde tabiî bu gibi söz
lere istinat etmek lâzım gelir. Zannediyorumki, em
lâk kıymeti en yüksek olduğu bir zamanda tahriri 
müsakkafat yapılmış olduğu yerlerde 3 - 4 misli ola
bilmiştir. Bugün ise emlâkin kıymeti düşkündür. Gay
ri kanunî olarak alınmakta olan icaratı mukataayı 
ve müeccelât ve mukataatı vakfiyeyi bir şekli ka
nuniye irca etmek ve bunun için de bir haddi mute
dil kabul etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, madde hakkında verilmiş olan 
takrirler okunacaktır. 
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Riyaseti Celileye 
Süknalarda ve ticaretgâhlarda iki misil itibar 

edilerek.. Ilh. Şeklinde dördüncü maddenin berveçi 
bâlâ tadilini teklif eylerim. 

Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin şekli atide tadilini teklif ede

riz. 
Çorum Çorum 
tsmet Münür 

Madde 4. — Kavanini mahsusa mucibince binde 
iki buçuk kuruş istiyfa olunan icaratı müeccele ile 
binde bir kuruş olarak alınan mukataatı vakfiye, 
1340 senesi için binde dört ve binde ikiye iblâğ olun
muştur. Eşhası hükmüyeye ait binde on nispeti kema-
kân bakidir. Müsakkafat vergisi tahkikatına esas 
olan iradı gayri safi ve tahrir kıymetleri zemaimi 
hakkındaki kanun, mezkûr nispetlere şâmil değil
dir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz takririmi geri alıyorum. Münür ve İsmet 
beylerin takririne iştirak ediyorum. 

(Münür ve İsmet beylerin takriri tekrar okun
du) 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSÎ ŞEMSETTİN 
BEY — Mukataanın binde bir kuruş olduğunu ben
deniz henüz anlıyamadım. 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Eşhası hükmiyede 
mukataa nedir? Binde bir mukataaya zemindir. Bun
ların yalnız biri vakıftır. Vakıf, onun üzerine bina 
inşasına, eşcar garsına mezuniyet vermiştir. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Binde yüz paraya iblâğ edilmiştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Binde yüz para alın
makta olan icareteyn ve mukataalar binde dörde 
iblâğ edilmiştir. Binaenaleyh bendeniz diğer fıkra
ların tayyını teklif ediyorum. Mukataların binde bir 
kuruş olduğu hakkındaki kanunu tahattur ediyo
rum. O kanun 21 Şubat tarihli kanunla lağvedilmiş
tir. 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Reis Bey mutasarrıf
lara ağır bir yük. 

REİS — Bu teklifte sizin imzanız da vardır. 
İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi bu mad

denin müzakeresini tehir buyurunuz. Kanunun as
lına getireceğiz. Kanunu mahsus demişiz. O madde
yi koyacağız. 

REİS — Efendim, bu teklifi reye koyayım mı? 
Maddenin reye konulmasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... (Yanlış olur sesleri) 

Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Madde
yi aynen kabul edenler... 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz tak
riri geri almadım. Tehirini teklif ettim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz de İsmet Beyefendinin tadilnamesine işti
rak etmek şartiyle tadilnamemi geri aldım. Eğer İs
met Beyefendi, tadilnamelerini geri almıyorlarsa ben
denizin tadilnamemi lütfen reye vazediniz. 

(Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Efendim, müşterek 
takriri de lütfen reye koyunuz. 

REİS — Onu da reye koyacağım. Efendim, Ço
rum Mebusu İsmet Beyle Münür Beyin teklifini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmadı. 
Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Madde 5. — Müstağnii anha olan evkafın nakit 
ile istibdalinden hâsıl olacak mebaliğ bir tarafa 
sarf olunmayarak tenmiye edilecektir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, buraya bir fıkranın ilâvesi lâzımdır. (Müstağ- • 
nen anhayı) kim tayin edecek? Öteden beri bunun 
bir usulü vardır. (Müstağnen anha olduğu usulen ta
hakkuk eden) demek lâzım gelir. Bu fıkranın ilâve
sini tekiif ediyorum. Sonra nihayetinde de (Sarf olun-
mıyarak tenmiye edilecektir) deniyor. Yani vakıf 
namına tenmiye edilecektir. Gerçi bu evkaf kanu
nudur ama, vakıf namına denilse daha iyi olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evkaf namına de
nilse daha iyi olur. 

REİS — Efendim, Mustafa Feyzi Efendinin bir 
takriri vardır. Abdullah Azmi Efendinin teklifleri
nin aynıdır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhi ati tadilini teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Madde 5. — Müstağnii anha olduğu usulen ta
hakkuk eden Evkafın nakit ile istibdalinden hâsıl 
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olacak mebaliğ bir tarafa sarf olunmayarak Evkaf na
mına tenmiye edilecektir. 

RElS — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi
nin takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi 
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edildi. Beşinci madde bu suretle ta
dil edilmiştir. 

Madde 6. — Varidatları teşkilât icrasına müsait 
olmayan mahallerde tensip edilecek dairei vakfi-

' yeye merbut omak ve o daire müdür ve memurine 
izafeten ifayı vazife etmek üzere ücreti maktuayi 
şehriye ve tahsil edecekleri envalden alelıtlak baş
kaca yüzde iki aidatı tahsiliye itası suretiyle Evkaf 
memur vekili namiyle memur istihdamhına müdü-
rüyeti umumiye mezundur. 

REİS — 6 ncı madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu mad
denin ikinci satırının başında ve daire müdür ve me
murine... vardır. (O) unutulmuştur (Ve o daire mü
dür ve memurine) denilecektir. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Efen
dim, bendeniz izahat istiyorum. Evvelce tamammı 
veriliyordu, ki şimdi nısıf verilecek deniyor? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — O maddeye daha gelmedik efendim. 

REİS — Efendim, 6 ncı maddenin 2 nci satırı
nın baş tarafı (Ve o daire müdür ve memurine) deni
lecek, maddeyi bu suretle tadilen reyinize, koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — 25 Kânunuevvel 1335 tarihli Evkaf 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin yedinci madde
si berveçhi zir tadil edilmiştir:. 

Gerek Evkaf bütçesinden ve gerek Muvazenei 
Umumiye ile diğer mülhak bütçelerden tahsisatı 
fevkalâdeye tabi maaş ve ücret ve muhassesatı olan 
ve temettü vergisine tabi hizmet ve ticareti bulunan
larla muhassesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya 
senevî muhassesatı ile müstahdem bulunanların hay
ratı şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine göre 
verilmesi lâzım gelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf 
olarak ita olunur. 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim, 25 Kânunuevvel 1335 tarihli evkaf 
tahsisatı fevkalâde kararnamesi tayin ve Muvaze
nei Umumiye için yapılan tahsisatı fevkalâde Ka
nunun aynı değildir. O kanunda ticaretle iştigâl eden 

1 veya memur bulunanlardan da temettü vergisi na
zarı dikkate alınarak tahsisatı fevkalâdeleri ona göre 
tayin edilir. Bazısının tahsisatı fazla olur. Bazısının 
olmaz. Bunun takdir ve tayini gayet güç. Binaenaleyh 
bizim vereceğimiz tahsisatı fevkalâde o temettü ver
gisini hesap ederek o nispet üzerinden verecektir. 
Memur da almış olduğu tahsisatı fevkalâde kaç ku
ruş ise bizim vereceğimiz para o tahsisatı fevkalâ
deden daha az ise üst tarafını verirdik. Halbuki 
bunun kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Binaenaleyh böy
le ticaretle meşgul veya memur olanlar kaç kuruş 
alırsa alsın, bjzden nısıf tahsisat alsın dedik ve o 
noktayı nazardan burayı da bu suretle tespit ettik. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesle
ri) Efendim, maddeyi aynen reyi âlinize koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koya
cağım; kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

Madde 8. — Evkafı mülhakadan oldukları hal
de varidatlarının sabit ve muayyen olmaması ve es
babı saire dolayısıyle vazaif ve tahsisatı fevkalâde 
ve muayyenatı saire gibi bir kısım masarifi vakıf
larına izafeten öteden beri evkaf bütçesi dahilin
de tesviye edilmekte olan hayratı şerifenin mezkûr 
muhassesatı vakıflarında istitaat husulünde takas 
ve mahsubu icra olunmak üzere kemakân evkaf büt
çesinin f usul ve mevadı aidesinden tesviye oluna
cak ve bikudret evkafın masarifi dahi hayratının 
idamesi veyahut vakfının harabiden vikayesi mak-
sadiyle hâsılatı umumiyeden tesviye kılınacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu madde

yi izah etseler daha iyi... 
REİS — Söz isteyen yok efendim. Maddeyi ay-

I nen reyinize koyuyorum. Kabul edenler ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyacağım; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 9. — Esbabı seriye veya nizamiyeden do
layı muvakkaten tahtı idareye alınan evkafı mül-
hakanın emaneten idare edildiği müddet zarfın
daki tahsilatından müeccelat ve mukataattan olduğu 
gibi yüzde onu masarifi idare ve tahsiliye karşılı
ğı olarak kat ve irat olunur. Öşürü tevliyet vesaire 
namlarıyle badema tevkifat yapılmayacaktır. 

İSMET BEY (Çorum) — Onuncu madde olarak 
bir madde teklif edeceğim. 

REİS — Şimdi dokuzuncu maddeyi müzakere 
ediyoruz efendim. Madde hakkında söz isteyen var 

I mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lüt-
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fen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım; kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, efendim. 

Bukurun tsmet Bey! 
İSMET BEY (Çorum) — Efendim, evkaf m teşki

lâtı arasında meyaı vakfiye namiyle bir idare vardı. 
Bu vakfın varidatı da yok. Fakat evkaf kendi vari-
datiyle bunu idare ediyor. Fazla da para tahsis ede
miyor. Bu yüzden şehir halkı ile su yolcuları ara
sında daima hoşnutsuzluk devam etmektedir ve aynı 
zamanda evkaf masrafı mühim bir meblâğa bali olan 
bu su yollarını yapamadığından dolayı bu hal şehr
emaneti muvacehesinde devam ediyor Şehremaneti 
de buna vaziyet edemiyor. Bu su, sırf şehire ait bir 
vakıf olduğu halde vakıf kuvvetli olmadığından, 
evkaf da ayrıca mühim bir meblâğ tahsis edemediğin
den su yolcuların elinde halk baziçe olmaktadır. Ve 
su yolları da harap olarak kalmaktadır. Binaenaleyh 
evkafın bununla alâkası olmamak lâzımdır. İstan
bul'a cari su yollarının şehiremanetine devredilmesi 
için bir madde teklif edeceğiz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Taşralar için ne 
olacaktır? 

İSMET BEY (Çorum) — Taşralarda yoktur. 
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — İstan

bul'a mahsus madde olmazki... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ankara'da da var
dır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, miyahı vak
fiye idaresi istanbul'da müessestir. İstanbul Su yol
ları içindir. Biz o miyahı vakfiye idaresini kaldırı
yoruz. İstanbul şehiremanati idaresine tevfikan 
devrediyoruz. Bu mülhaktır. Bu vakıflar mazbut de
ğildir, mülhaktır. 

RAtF EFENDİ (Erzurum) — Bu suların tasar
ruf hakkını da belediyeye verecek miyiz? Şurutu 
vakfiyeyi tebdil ve tağyir etmek salâhiyeti de olur
sa fena olur. 

İSMET BEY (Çorum) — Hayır Efendim, İstan
bul'a carî olan vakıf sularının idaresini veriyoruz. 
Esasen bu sularda hususî çeşme sahipleri icare ve
rirler. Onu şehiremanati alacaktır. Başka yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, son za
manda Evkaf su yollarını tamir etmediğinden dola
yı filhakika İstanbul'da su çok azaldı. Lâkin buna 
mukabil terkos suyundan camilere, diğer medrese
lere vesaireye para vererek evkaf alıyor ve oralara 
su tevzi ediyor. Şimdi şehiremanetine devredersek 

* bu evkafın işini de şehiremaneti mi yapacaktır? Me
sele çok acele yapılıyor. Yalnız İstanbul'a da ait de

ğildir. Buradaki elmalı suyu vakıftır, vakfediyor. Bu 
kadar acele yapmayalım. Evkafın umum teşkilâtını ' 
zaten ayrıca bir kanunla tanzim edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Dâhiliye Encümeninde derdesti tanzim olan beledi
ye Kanununda bu sular hakkında ahkâm vazedili
yor. Buraya ayrıca bir madde koymaya lüzum yok
tur. O kanuna şehiremaneti tabidir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, maksadımızı 
Muhtar Beyefendi, tamamıyle anlamamış veyahut izah 
edememişiz. Evkafın, mebanii hayriyenin su ihtiyaç
larının temini için aldığı su vesaireler kendi bütçesin-
dendir. Evkaf kendi tahsisatı ile onu idare ediyor. 
Şimdi Diyanet İşleri Riyaseti Bütçesine nakledilmiş
tir. Bu masarifat da oraya nakledilmiştir. Camilere 
ait masarif Diyanet İşleri Bütçesinden şimdi nasıl alı
nıyorsa öyle yapılacaktır, istanbul'da vakıf su yolla
rı vardır. Harap, yapılmasına imkân yoktur. Çok mü
him meblâğa muhtaçtır. Şehiremanetinin muvacehe
sinde durur ve bunu su yolcuları alet ittihaz ederek 
hususi su sahiplerini mütemadiyen izaç eder. Şehir -
emanetiyle Evkaf arasında bir çirkin manzaradır. 
Vakfin da kudreti yoktur. Binaenaleyh bu su yolları
nın yapılmasını, idaresini şehiremanetine veriyoruz. 
Vakfın parası yoktur, bikudrettir. Hususi su sahipleri 
o icareyi tahsil eder. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vakıf çeşmeler ne 
olacaktır? Evkaf bir çok çeşmelere para vererek akı
tıyor. Bu ne olacaktır? 

İSMET BEY (Çorum) — Rica ederim, istanbul'a 
cari vakıf sularının şehiremanetine devir olunmasını 
teklif ediyoruz. O çeşmeler şimdiki gibi harap kalma
sın, ihya olunsun, diyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, şartı vâ
kıf ne olacak. Vakıf parası Evkafa gidiyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Rica ederim efendim, 
şartı vâkıftan yalnız taraf su yolları kalmıştır. Bu ha
rap olan su yollarının imarı için şehiremanetini mu
vazzaf kılıyoruz. Bikudret vakıf, ne yapacaksınız rica 
ederim? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — İstanbul'a cari olan sular bir kısmı bentler 
denilen ki, büyük derenin üstünden vaktiyle yapılmış 
yedi, sekiz tane benttir ve halkalı tabir edilen menba 
sularıdır. Bunlar muhtelif yollardan şehre gelirler ve 
bu gelen yollar muhtacı tamirdir. Hayri Efendi mer
hum zamanında bunları esaslı bir surette, ihtiyacatı 
def edecek bir surette ihya maksadıyle borular ge
tirmek için bir heyeti fenniye getirildi ve bunlara 
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baktırıldı. Anlaşıldı ki milyonlarla liraya mütuvek-
kiftir. Şimdi gerek bizde, yani Evkafta olsun, gerek 
şehiremanetinde olsun, bugün yapılacak iş mehma-
emken tamir ile suların akıtılabilmesidir, inkitaına 
sebebiyet vermemektir. Binaenaleyh bizim verebilece
ğimiz - ki şehremaneti alırsa - memurların maaşını 
vereceğiz. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Hayır onu vermeyece
ğiz. 

ŞEMSETTİN BEY (Devamla) — Vakfın varida
tı da yok, değil icarei müeccele, yani satılmış sular 
vardır evlere, bunların parasını Evkaf alır. 

İSMET BEY (Çorum) — tcaresini şehiremaneti 
alacaktır. 

ŞEMSETTİN BEY (Devamla) — Yani bizden 
hiçbir şey istemiyorlarsa, suları kendileri alıyorsa-
lar bırakırız. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Menafii umumiye-
ye terkolunan çeşmelere su akıtmak şartıyle!.. 

ŞEMSETTİN BEY (Devamla) — Evet, o şartla 
icarei müeccelesini alsın. 

REİS — Efendim, zatıâlinizle Müdür Beyin ser-
dettiğiniz noktayı nazar arasında fark vardır. Buna 
muhasses olan varidat şehiremanetine devrediliyor 
mu? 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, varidatı hu
susi çeşmelerin icaresidir. Hususi çeşmelerin icaresi-
dir. Hususi çeşmelerin icaresini şehiremanetine dev
redince varidatını da alacaktır. Evkafın başka vari
datı yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Olmadı efendim, 
Evkafa mutlaka kâr ettireceğiz diye şehiremanetine 
zarar iras ediyoruz. Onun için müsaade buyurunuz, 
arz edeyim. Su getirten zat, bir akar bırakmıştır. O 
akar ile idare eder, o akarı devretmeyecektir. Evkaf 
bütün akaratı varidatı umumiyeye almıştır. Masura 
suyu değil o, Evkaf için bir de varidatı vardır. Yani 
şehiremanetine vazifeyi tahmil edip akaratı verme
yecek olursak şehiremanetini zarara uğratırız. Ne 
Evkaf zarar görsün, ne de şehiremaneti • zarar gör
sün. Bu çok büyük bir iştir. Onun için ayrıca kanun 
yapalım, tetkik edelim, mütehassıslar görsün, encü
menlerde müzakere edilsin, ondan sonra... Bunun ace: 

leşi nedir? 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 

Müdür Beyefendinin ifadatından anladıkki, bu su yol
lan harap ve bunların evkafı yoktur. Varidatı yok
tur ki bunları tamir etsin. Varidat dedikleri şey de 
şuna buna satılan masuralar... Biz o para ile bera

ber şehiremanetine veriyoruz. Şu halde efendiler; ev
kaf varidatı yok, yapmaz, ne olur? Yani şehir susuz 
mu kalacak? Yapılmasın mı yani? Vaktiyle bu ka
dar uğraşılıp yapılan bu su yollarını kim yapacaktır? 
Mesele anlaşılıyor, sabittir, bu satılan masura sulan 
varidatıyle beraber şehiremanetine devrediyoruz. Şe
hiremaneti yapsın. Diğerlerini akaratı yokmuş, onla
rı da şehiremanetine vererek okturuva rüsumu koydu
nuz. Bu kadar rüsum koydunuz. Artık o kadarcık su
yu da şehiremaneti yapmayacak mı? Suya ihtiyaç 
vardır. Bunları yapacaktır. Düşünülecek başka bir 
mesele yoktur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Beyazıt mey
danına havuz yapılacak. 

REİS — Efendim, Çorum Mebusu İsmet ve Mü
nir Beylerin teklifleri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu madde olarak fıkrayı atiyenin ilâvesini 

arz ve teklif eyleriz. 
Çorum Çorum 
Münür İsmet 

Madde 10. — İstanbul'un cari vakıf su yolları
nın idaresi 1340 senesinde şehiremanetine devroluna-
caktır. 

REİS — Böyle bir madde ilâvesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ka
bul olundu. 

Madde 11. — İşbu bütçe ile memuriyetleri ilga ve 
maaşları tenzil edilip mart ve nisan aylarında ifayı 
vazife etmiş olan memurinin istihkakları bütçenin 
maaşat tertibi tasarrufatından tesviye olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 12. — Evkafın 1328 senesi musaddak büt
çesi mevadından 13, 15 ve 1330 senesi bütçesi meva-
dından 7 ve 10 ve 1332 bütçesi mevadından, 7 ve 
1333 senesi bütçesi mevadından, 5 ve 6 ncı madde
leri 1340 seneyi maliyesinde dahi mer'i olup, 1328 
senesi bütçesinin 13 ncü maddesindeki «haremeynüş-
serifeyn» cümlesi tevliyet ve evlâdiyet ve 1332 senesi 
bütçesinin 7 nci maddesindeki (nezaret) kelimesi mü-
diriyeti umumiyeye ve 1333 senesi bütçesinin beşin
ci maddesindeki 1333 senesi 1339 ve 6 ncı madde
sindeki 1334 senesi 1340 senesine tahvil olunmuştur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
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MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Reis 
Bey bu maddeyi izah etsinler. Ne demek istiyorlar? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSETTİN 
BEY — Efendim, bundan evvel takdim etmiş oldu
ğumuz mevadı kanuniye lâyihasında müfredatı ile 
yazdık. Fakat bunlar eski bütçeler muhtelif dairelere 
konmuş ve o surette her sene filân senenin filân şey'i 
bakidir denilmiştir. Onları da birer birer izah ede
yim. 1328 senesi Evkaf bütçesinin 7 ve 13 ncü mad
deleri muhtacını maaşatı hakkındadır. Muhtacını ma-
aşatı evlâdiye ve tevliyet olanlara 300 kuruşa kadar 
olanlar, 300 kuruşa kadar varidatı olanlara verile
cektir. Fazla olanlara verilmeyecektir kanun budur. 
15 nci maddesi müdiriyet, dava vekillerine kazandık
ları davanın maaşlarından mâada verilecek ikramiye
sine aittir. 1330 senesi bütçesinde bulunan 7 nci mad
de : «Mahlûlen satılmış olan müsakkafatı vakfiyeden 
bilâhare sahibi zuhur eder veyahut bir delil mukabi
li merhun olduğu sabit olur; işte bu da alman para
ların reddi hakkında bir maddei kanuniyedir. 

Sonra 10 ncu madde; Nukudu muvakkate tahsil
darları müstesna olmak üzere tahsildarlara verilecek 
aidatı hakkındadır. 1332 senesinde İstanbul Vilâyeti 
devairi vakfiyesinin doğrudan doğruya, kemakân mü-
diriyete merbut olduğunu gösterir bir maddedir. Son
ra 1334 senesi Evkaf bütçesinin emanet maddesi, son
ra 1333 senesi Evkaf bütçesinin beşinci maddesi, geç
miş senelere ait depozito akçalarıyle emanet ve tereke 
akçalarından ne suretle iade olunacağına dair ahkâ
mı ihtiva eden maddedir. Sonra 6 nci maddede tah
silattan müteveli vesaireye reddolunacak mebalik hak
kındadır. İşte bunları böyle göstermektense bu fa-: 
sılda yazmayı daha muvafık gördük ve böyle bir 
maddede hülâsa ettik. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Sonra 
daha aşağısı var «haremeynüşşerifeyn» ne olmuştur? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSETTİN 
BEY — 1328 tarihli Kanunda «haremeynüşşerifeyn» 
fukarasına verilen bir para .vardı ki, o gitmiyor. Onu 
tayyettik. Bunun yerine tevliyet ve evlâdiyet diye zik
rediyoruz. Bu maddede bir de nezaret kelimesinin 
müdiriyete kalbi vardır efendim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri.) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul et-; 
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi. 

Madde 13. — Evkaf Bütçesinin müddeti icraiye-
si bir senei maliyeye inhisar eder. 

RElS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 14. — 1340 senesi martı iptidasından mu
teber olan işbu kanunun icrasına Başvekil memur
dur. 

RElS — Maddeyi bu suretle tashih ediyoruz. 

HALlT BEY (Kastamonu) — Reis Beyefendi, bir 
sual soracağım, Efendim! Evkaf bütçesi hitam bul
du, kabul buyuruldu. Bu madde ise kanunun sonu
dur. Bu madde mucibince Evkaf Müdiriyeti - gerçi 
münasebeti yok ise de - Başvekâlete merbuttur. Son 
zamanlarda matbuatın yazdığı bir meseleden dolayı 
efkârı umumiyeyi tenvir için ve Meclisi Âlinin buna 
sükût etmediğini göstermek için bir sual soruyorum. 
Efendim! Matbuat yazıyor ve diyordu ki, Evkaf da 
bir çok suiistimal varmış ve bu meseleyi tahkik için 
iki maliye müfettişi memur edilmiş. Bu müfettişler 
Evkaf dairesine gitmişler, kasaları mühürlemişler ve 
tahkikata da başlamışlar. Fakat sonradan her nasıl
sa tahkikat yarıda bırakılmış ve müfettişe de işten el 
çektirilmiş bunun sebebini nlamak istiyorum. Bu sui
istimalin derecesi nedir ve vehameti nedir, vüsati ne
dir, ne zamanlar ve kimler tarafından vukubulmuş-
tur ve hakikat midir ve sonra Maliye müfettişleri işe 
başladıktan sonra neden dolayı onları işten el çek
tiriliyor, hikmeti nedir? Eğer maliye müfettişlerinin 
bunu kontrole salâhiyetleri yok idiyse daha evvel 
neden dolayı tahkikata başlamışlardır ve sonra son 
günlerde burada mevsuk bir yerden işittiğime göre 
o maliye müfettişlerinden bir tanesi de esasen 2 500 
kuruş maaşı varken üç bin kuruşla bir kaza kayma
kamlığına tayin edilerek buradan uzaklaştırılmıştır, 
bu doğru mudur? Binaenaleyh bunun Maliye Vekâ
letine de Evkaf Müdiriyetine de taallûku vardır. Bu 
meselede efkârı umumiyeyi lütfen tenvir etsinler, iza-
hat isterim. 

MALİYE VEKlLl MUSTAFA ABDÜLHALlK 
BEY (Kângırı) — Efendim, Evkafta teftişat yapmak 
üzere gitmiş olan müfettişler Maliye Müfettişi değil
dirler. Evkaf müfettişleri idi. Evkaf müfettişleri ken
di talimatnameleri mucibince - çünkü talimatnamede 
Evkafa merbut diye tasrih edilmiştir - Evkaf Ve
kâleti ilga edildiğinden sonra doğrudan doğruya mü
diriyeti umumiyeyi teftiş edeceğiz, müdiriyeti umu
miye emrinde değiliz. Kanaatında bulundular. Dedi
ler ki, burada suiistimal veyahut birtakım mesail var
dır. Biz teftişat yapacağız. Hükümet, siz müdiriyeti 
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umumiye emrindesiniz, binaenaleyh böyle bir şey var
sa Maliyece teftişat yapılacaktır, dedi ve Maliye mü
fettişleri işe memur edildi. Teftişat devam etmekte
dir .Böyle bilmem yüz bin lira suiistimal çıkmadı. Hi
lafı usul muamelât varsa birer birer çıkacaktır ve 
teftişat ve tahkikat daha on beş, yirmi günden faz; 
la devam edecektir. Bütün Ankara Evkaf İdaresinin 
muamelâtı teftiş ve tahkik edilmektedir ve sonra böy
le kaymakam olmuş maliye müfettişlerinden kimse 
yoktur. 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Belki Evkaf müfet
tişidir. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Evkaf mü
fettişine teftişe suru için kim emir vermiştir? 

MALİYE VEKÎLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Doğrudan doğruya Başvekâlet 
namına Müdiriyeti Umumiyeyi teftiş salâhiyetini ken
dilerinde zan ve telâkki etmişlerdir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kimden? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Müsaade buyurun! Müfettişler, 
Başvekil namına teftişat yapar zannettiler. Orada ken
di talimatnamelerinde doğrudan doğruya Evkafa mer
but veya doğrudan doğruya Maliyeye merbut müfet
tişlerin Evkaf vekili namına teftişat yapmak ve mua
melâtı umumiyeyi teftiş etmek salâhiyeti yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bunlara kim
se emir vermemiş mi? Onu anlamak istiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, müfettişlerin birisi za
ten Ankara Evkaf Müfettişidir. Doğrudan doğruya 
kendi idaresini teftiş eder. Evkafın emrinde müfet
tiştir. Öteki de İstanbul vesairede müfettiştir. Evrakı 
Müdiriyeti Umumiyeye verir. Yani Müdiriyeti Umu-
miyenin emri altında bulunan adamlardır. Birtakım 
memurlardır. Ayrıca heyeti umumiyeyi teftiş edecek 
zevat değildir. Maliye Vekâleti paraya taallûk eden, 
emvali umumiyeye taallûk eden her hususta tefti
şat yapar, mesele böyle olunca derhal işe vaziyet 
edildi. Binaenaleyh Maliye müfettişleri, orada tahki
kat ve teftişata vaziyet etmişlerdir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Usulen mi? Teftiş et
mişler, yoksa bir ihbar üzerine mi teftiş etmişler? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Müdiriyeti Umumiyeyi teftiş sa
lâhiyetini haiz değildirler. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Sebebi nedir, bir ma
lûmatınız var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Hayır yoktur efendim. Yalnız 
envali Devlete taallûk eder, etmez Maliye müfettiş
leri mecburdur işe vaziyet etmeye ve Maliye müfet
tişleri tahkikat ve teftişat yapmaktadır. (Müdürü 
Umumi izahat versin sesleri.) Efendim! Müdürü 
Umuminin söyleyeceği belki bitarafane addedilmez. 
Doğrudan doğruya arz ediyorum müfettişler teftiş sa
lâhiyetini kendilerinde zannetmişler. 

İHSAN BEY (Ankara) — Vekil Beyefendi Evkaf 
müfettişi burada, bunların müdiriyeti umumiyeyi tef
tiş salâhiyeti olmadığı mevzubahistir. Mıntıkası da
hilinde bulunan Ankara muamelâtını teftiş etmekte 
idi. Bu ne için men edilmiştir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Müdiriyeti Umumiyeyi teftişe baş
lamışlardır. Hattâ ilk önce burada teftişata başladığı 
zamanda otel teftişatını ve burada polislerle oradaki 
ameleyi toplayarak teftişata başlamışlardır. İkisi de 
doğrudan doğruya Müdiriyeti Umuriyeyi teftişe sa
lâhiyetten ibarettir. 

İHSAN BEY (Ankara) — O başka efendim, An
kara'da Evkaf Müdiriyetinin teftişi ne için durmuş
tur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Arz ettim efendim. Her ikisi de 
Müdiriyeti Umumiyeye gitmişlerdir. 

Sizin vazifeniz müdüriyeti umumiyeyi teftiş de
ğildir. Memur olduğunuz mıntıkaları teftiştir deni
yor. Doğrudan doğruya geri aldırırlar. (Kâfi sesleri). 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi ben
deniz Hükümetten bir şey rica edeceğim, gerek ev
kafta mevzubahs olan yolsuzluklar, fenalıklar ve 
gerek ermeni mesaili, bunların hakkındaki netayici, 
tatile karar verdiğimizden dolayı beş altı ay burada 
mevzubahs edemeyeceğiz. Binaenaleyh bunlar için 
hükümet çok kati ve çok açık tebliğ resmi neşretsin! 
(İştirak ederiz sesleri). 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Evkaf için Maliye Vekâletinin 
yaptığı takibat ve tetkikat daima açıktır. Ve ne va
kit arzu buyurursanız görebilirsiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Millette 
bilmek ister! 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) On dördüncü maddeyi tashih veçhile 
kabul edenler lütfen el kadirsin... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 
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Efendim, bütçenin heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize koyuyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

3. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Havalii 
Şarkiye Şimandiferlerinin 1340 senesi Ağustosu ni
hayetine kadar odun yakabilmesi hakkında teklifi 
kanunisi (2/344) ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

REÎS — Efendim, Erzurum Mebusu Rüştü 
Paşa tarafından verilen teklifi kanuni Ziraat Encü
meninden gelmiştir. Okuyoruz. 

Meclis Riyesetine 
Orman Kanununun meriyete vaz'ına kadar köy

lü ahalinin ihtiyacatı zatiyelerinin sureti tedarikine 
dair 15 . 4 . .1340 tarihinde kabul buyurulan kanun 
lâyihasının 7 nci maddesinde şimendiferlerde odun 
ihrakı men edilmiştir. 

Halbuki havalii şarkiye şimendiferlerinde ihrâk 
edilmek üzere lüzumu olan kömürün tedârik ve cel
bi için ocağa kadar hat temdit edilmemiştir. Mezkûr 
kanunun tebliğ tarihinden itibaren hat işleyemeyecek
tir. Halk bu yüzden mutazarrır olacaktır. Kömür oca
ğına, hattın temdidine kadar kemafissabık odun ih-
rak etmesi için atideki maddeyi muvakkatenin mez
kûr kanuna ilâvesi için bugün müstacelen müzakere 
edilmesini arz ve teklif ederim. 21 . 4 . 1340 

Erzurum 
Rüştü 

Maddei Muvakkate 
Havalii şarkiye şimendiferleri 1340 senesi Ağus

tosu nihayetine kadar yedinci maddenin hükmünden 
müstesna olarak odun yakabilir. 

Esbabı Mucibe 
Erzurum Mebusu Rüştü Paşa tarafından orman

lar İntifa Kanununun altıncı maddesinin tadiline dair 
vaki olan teklifi kanuni tetkik olundu. Encümenimiz, 
ormanlarımızın tahribattan vikayesi maksadıyle ted
vin ettiği maddei mezkûrenin esbabı vaz'mda musir 

bulunmakla beraber havalii şarkiye şimendiferlerinin 
bir müddeti muvakkate için tatili faaliyet mecburiyetin-* 
de kalmasını da tecviz edemediğinden esasen şimendi
fer hattına sekiz kilometrelik mesafede bulunan linyit 
kömüründen süratle istifadeyi teminen dar hat için üç 
ay ve geniş hattın sabıkı veçhile mazot istimalindeki 
suhulet itibariyle bir ay istisnaiyetini kabul ve mad
deyi tadilden arz eyler. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Edirne 
Faik 
Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 
Aza 

Kastamonu 
Mehmet Fuat -

Mazbata Muharriri 
izmir 
Rahmi 
Aza 

Kozan 
Ali Sadi 

Aza 
Maraş 

Abdülkadir 

REİS — Efendim, Ormanlardan Ihtitap Kanununa 
bir madde ilâve edilmesine dair teklifi kanuni üzeri
ne mezkûr kanundan maddei muvakkate olarak Ziraat 
Encümeni şu maddeyi teklif ediyor. 

15 Nisan 1340 tarihli Orman intifa Kanununun 
yedinci maddesinin tadiline dair maddei muvakkate 

Madde — 15 Nisan 1340 tarihli Orman intifa Ka
nununun tarihi neşrinden itibaren Sarıkamış - Kars -
Gümrü geniş hattı bir ay, Sarıkamış - Erzurum - Kü
kürtlü dar hattı üç ay müddetle mezkûr kanunun ye
dinci maddesi hükmünden müstesnadır. 

RElS — Bu maddeyi reyi âlinize koyacağım. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize ko
yacağım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Henüz reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa lüt
fen reylerini istimal etsin, istihsali ârâ hitam bul
muştur. On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,45 

— 1043 — 



I : 44 22 . 4 . 1340 C : 2 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4.00 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak, Talât Bey (Kangın) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim, 1340 senesi 
Evkaf bütçesi hakkındaki neticei arayı arz ediyo
rum. Araya iştirak eden azanın adedi 149 olduğu 
için muamele tamam. 139 kabul, 8 ret ve 2 müs
tenkif vardır. Binaenaleyh kanun ekseriyetle kabul i 
edilmiştir. 

4. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 senesi 
hidematı umumiyesi için sarfına mezuniyet verilmiş 
olan 47 751 224 lira yirmibeş kuruşluk tahsisata i 
zamimeten 2 660 000 liranın avans olarak sarfına i 

I 
mütedair (1/439) numaralı kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 3.2.1340 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/512 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine | 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinin 1339 sene- j 

si hidematı umumiyesi için 28 Şubat 1339 ve 15 Ni- { 
san 1339 ve 30 Eylül 1339 tarihli Avans kanunlariyle j 
sarfına mezuniyet verilmiş olan kırk yedi milyon ye-
diyüz ellibir bin ikiyüz yirmidört lira yirmibeş kuruşluk 
tahsisata zamimeten daha iki milyon altıyüz altmış bin 
liranın avans olarak sarfına mütedair Maliye Vekâleti 
Celilesince tanzim olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 
3.2.1340 tarihli içtimaında ledel tezekkür Meclisi Âli
ye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye esbabı muci-
besiyle leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa
sına müsadei riyaset penahilerini istirham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Sene iptidasındaki rayice nazaran bir nefer için 

tespit edilen yevmi iaşe masrafının kambiyo fiyatı
nın terefüü ve esbabı saire tesiriyle esarda hâsıl olan 
terefüden dolayı muayyenat masarifinin tezayüt et
miş bulunmasından ve ordunun hazara rücu müna-
sibetiyle hazarı garnizonlarına girecek fırkalarla kı
taatın şevkleri mukaddema 1340 ilk baharına talik 

edilmiş iken, Şarkta meşhut ve mahsus olan hassa
siyet sebebiyle ahiren bu karar, Erkânı Harbiyei 
Umumiyece tebdil edilerek kıtaatı mezkûrenin derhal 
şevklerine mecburiyet hasıl olmasından ve garp cep
hesiyle bilhassa İstanbul'da elimize geçen esliha ve 
mühimmatın berayı tasnif ve tamir fabrikalara celp
lerinden ve bütçenin Muvazenei Maliye Encümenin
ce hini tetkikinde nakliye ücuratı tarifei asliye üze
rinden tahakkuk ve ita edilerek tarifei munzamanın 
nazarı dikkate alınmıyacağına nazaran masarifi nak
liye tenkis edilmiş iken hakikatta kanunu mahsusu
na tevfiken tarifei asliyeye dört misli zammıyle ita 
emirleri tanzimi zaruretinde kalınmış ve bu kerre mat
luplarının çokluğu tahminin fevkinde zunur etmiş bu
lunmasından dolayı ücuratı nakliyeden mütevellit 
düyun ile sene nihayetine kadar masarifi nakliyenin 
tediyesinden ve ikinci aylık tahsisatının ahzında Teş
rinievvel sene 1339 iptidasında lağvedileceği, fakat 
mütalâada bulunulmuş olan seferberliğin 1 Teşrinisa
ni sene 1339'dan itibaren mülga bulunmasında ve ka
nunu mahsusuna tevfikan mensubinin muhakkik bir 
aylık matlubatının tediyesi zaruretinden naşi Müda
faai Milliye Vekâletinin seneyi haliye hidematı umu
miyesi için 28 Şubat ve 15 Nisan ve 30 Eylül sene 
1339 tarihli Avans kanunlariyle sarfına mezuniyet 
verilen 47 751 224 lira yirmibeş kuruşluk tahsisat
tan muayyenat, nakliyat ve seferberlik zammı fasıl
larına mevzu tahsisatın Şubat 1340 gayesi itibariyle 
ademi kifayesi tahakkuk etmiş olduğu cihetle 322 nci 
muayyenat faslının birinci tayinat maddesine 400 000 
ve 326 ncı nakliyat faslına 206 000 ve 5/229 seferi 
zammı faslına 200 000 ki cem'an 2 660 000 liranın 
daha tahsisatı munzamma olarak istihsali Vekâleti 
Müşarünleyhamn 13 Kânunuevvel 1339 tarih ve 766 
numaralı tezkeresinde işar kılınmış ve işarı vaki Ha
zinece muvafık görülerek bu bapta tanzim kılınan 
mevad leffen takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 20.4.1340 

Adet : 53 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 senesi hide
matı umumiyesi için vekâleti müşarıileyhanın seneyi 
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mezkûre bütçesinin bazı füsulüne iki milyon altıyüz 
altmış bin liranın ilâvesine dair Başvekâletten gönde
rilip, Encümenimize havale buyrulan lâyihai kanu
niye mütalâa ve tetkik olundu. Senesi geçtikten son
ra bütçeye tahsisatı munzamma istihsalinin tecviz edil
memesi tabiî ise de nakliyatı umumiye ve seferi zam 
fasıllarından bir milyon lira duyûn tahakkuk ettiği 
Ve binaenaleyh meblâğı mezbûrun her halde bütçeye 
ilâvesi zarureti hasıl olduğu cihetle meblâğı mezbû
run bütçenin husule sahiresinden münakale suretiy
le ve bir defaya mahsus olmak üzere kabulü karar-
gir olmakla tanzim edilen lâyihai kanuniye Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Konya 
Ferit Kâzım Hüsnü 

Kâtip Âza 
Trabzon Giresun 

Şefik Musa Kâzım 
Âza Âza 

Diyarbekir Erzurum 
Şeref Münir Hüsrev 

Âza 
Trabzon 
Ahmet 

Mevadı Kanuniye 

Hükümetin teklifi 

Birinci madde — Müdafaai Milliye Vekâletinin 
1339 senesi hidematı umumiyesi için 28 Şubat, 15 Ni
san ve 30 Eylül 1339 tarihli Avans kanunlarıyle sar
fına mezuniyet verilmiş olan kırkyedi milyon yediyüz 
ellibirbin ikiyüz yirmidört lira yirmibeş kuruşluk 
tahsisatın ademi kifayesine binaen üçyüz yirmiikinci 
muayyenat faslının birinci tayinat maddesine dörtyüz 
bin ve üçyüz yirmialtıncı nakliyat faslına iki milyon 
altmış bin ve üçyüz yirmidokuz «B» seferi zammı 
faslına ikiyüzbin liranın daha tahsisatı munzamma 
olarak zam ve ilâvesine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — îşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

Üçüncü Madde — tşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 
3 . 2 . 1340 

Başvekil Müdafaai Milliye Vekili 
îsmet Kâzım 

Seriye Vekili Adliye Vekili 
Mustafa Fevzi Seyit 

Hariciye Vekili 
îsmet 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Maarif Vekili 
İsmail Sefa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Bulunmadı 
Mübadele, İmar ve 

İktisat Vekili İskân Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 

İsmet 

Encümenin Tadili 
Birinci Madde — 1339 senesi Müdafaai Milliye 

bütçesinin (a/321) faslının üçüncü vesaiti nakliye 
maddesinden 177 500, (236) ncı faslının dördüncü mü
teferrika maddesinden 22 500, (A/329) tahsisatı fev
kalâde faslından 20 000, (C/329) faslı mahsusundan 
600 000 lira ki, cem'an bir milyon liranın tenziliyle 
bundan 860 000 lirası (326) ncı faslın birinci nakliya
tı umumiye maddesine, 140 000 lirası (B/329) faslının 
birinci seferi zammı maddesine nakledilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun 28 Şubat 1340 tari
hinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bendeniz bu ka
nunun Heyeti Celilenize nasıl sevk edildiğini anlıya-
mıyorum. Bu memlekette bütçe ya vardır veyahut 
yoktur. Bütçede tahsisat olmadan hizmet ifa ettirmek 
hiç bir veçhile kabili kabul değildir. 1339 senesi büt
çesi, birinci ve ikinci Avans Kanunlarıyle tayin edil
miştir. Eğer Heyeti Celilenizce verilmiş olan tahsisat 
gayrı kâfi ise senesi zarfında Heyeti Celileye müra
caat edilerek tahsisatı munzamma talep edilir. Şim
di hayret ediyorum. Senesi geçtikten sonra yani hiz
met ifa ettirildikten sonra tahsisat isteniyor. Fasıllar 
arasında münakale teklif ediliyor. Bu doğru değildir. 
Kanunun reddini teklif ederim. (Encümen izahat ver
sin sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bütçenin tahakkuk devresi on iki ay olduğuna göre 
Şubatın 28 inde hitam bulduktan sonra artık geçmiş 
seneye ait hiç bir masraf, hiç bir hizmet tahakkuk 
edemez ve etmemesi lâzım gelir. Devairi devlet Mec
lisi Âliden aldıkları tahsisat miktarıyle mukayyettirler 
ve tahsisat miktarına göre hidematı umumiyeyi ifa et
tirmek mecburiyeti kanuniyesi altındadırlar. Şüphesiz 
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bu böyledir. Eğer bu böyle olmazsa Mükerrem Beyin I 
söyledikleri gibi Muvazene Kanunundaki kava idi umu- I 
miye lafzı bimana kalır. Meclisi Âlinin bütçe üzerin- J 
de tetkikatı, tadilâtı bir şekilden ibaret kalır. Netice I 
itibariyle vazaifi umumiye, yani masarifi umumiye 
bütçede murakkam olan miktar ile mukayyet olma
yınca bütçenin manası kalmaz. Pek haklı olarak Mü
kerrem Bey buna itiraz ettiler. Bendeniz de esas itiba
riyle Mükerrem Beyefendi ile hem fikrim ve şunu da 
arz edeyimki, 1324 senesinde Türkiyede bütçe usulü 
tatbik edilmeye başlandığı günden itibaren bugüne ka
dar geçmiş seneye ait ne tahsisatı munzamma ve ne 
de tahsisatı mütemmime verilmemiştir. Hatta o zaman 
hükümetin kanunu muvakkat neşrine salâhiyeti olma
sına rağmen mütemmime şeklinde Meclis hiç bir tah
sisata muvafakat etmemiştir. Bundan sonra devairi 
devletin bu kaidei esasiyeye tamamen riayet etmek 
mecburiyetlerini bendeniz bu kürsüden bir daha rica 
ediyorum. Eğer Bu kaidei esasiyeye riayet edilmezse, 
Meclisi Âlinin en esaslı hakkı teşriisi ve hakkı mu
rakabesi ihmal edilmiş olur. (tdarei keyfiye olur ses
leri) Yalnız bu teklifte bu arz ettiğim esasa göre bir 
mazaret görüyorum, bendeniz. Müsadenizle bunu da 
arz edeyim. Malumu Âliniz tahsisatı munzamma se
nesi zarfında istenebilir. İstemek asıldır. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Senesi içinde. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Evet se

nesi içinde, gerçi bir senenin masarifi umumiyesi,, 
bütçenin heyeti umumiyesini Heyeti Âlinize takdim 
ederken Heyeti Hükümetin tayin ve tefrik etmesi lâ
zımdır. Fakat vazaifi umumiyei devlette bazan öyle 
zuhurat olabiîirki, tahmin ve takdir edilen meblâğ bu 
vazifeye kifayet etmeyebilir. O zaman Hükümet se
nesi içerisinde esbabı mucibesini arz etmek suretiyle 
Heyeti Celilenizden tahsisatı munzamma ister ve He
yeti Celilenizde esbabı mucibeyi kâfi görürse tahsi
satı munzamayı vermek kaidedendir, usûldendir. Mu-
hasebei Umumiye Kanununda buna müsaittir. Şimdi 
Hükümet Şubatta bu tahsisatı munzamayı istemiş ya
ni (26 600 000) lira istemiş fakat Şubatın son hafta
sında istemiş, Meclisi Âlinizden 18 Şubat tarihiyle 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edilmiş, Mu
vazenei Maliye Encümeni 1340 bütçesi tahsisatını tet
kiki ile gece gündüz meşgul olduğu için bu lâyihayı 
Heyeti Celilenize sevk etmemiş, Heyeti Hükümete lâ
zım idi ki nizamnamei dahilinin tayin ettiği; müsta
cel mevad meyanında bunun Şubat zarfında müzake
re, ve intaç edilmesini Heyeti Celilenize teklif etsin. 
Hakikaten nizamnamenin tayin ettiği müstacel meva-
dın en mühimi işte bu gibi mesaildir. Bunu hüküme

tin senenin son haftasında teklif etmesi ki, mazeret 
diye gördüğüm noktanın biri budur. İkincisini de mü
sadenizle arz edeyim ki... 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Encümen namına 
mı izahat veriyorsunuz efendim? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
efendim ben Gümüşhane Mebusu sıfatıyle söylüyo
rum. Encümen noktayı nazarını bilâhara söyler. İs
tenilen tahsisatı munzammayı Muvazenei Maliye En
cümeni tahsisatı munzamma şeklinde yapmamışta Mü-
dafaai Milliye Bütçesinin füsul ve mevadmda tasarruf 
yapılan miktarda münakale suretiyle (2 660 000) lira 
ile temin etmiş ve bir milyon lira ile hesabın kapana
cağına kani olmuş ki, bir milyon liranın iki fasıldan 
münakale suretiyle temin edilmesini teklif ediyor. 
Bendenizce doğrudan doğruya tahsisatı munzamma 
vermekle, bütçenin senesi geçtikten sonra bir fasıl
dan diğer fasla münakale yapmak da kaideten hiç 
bir fark yoktur. Yani tahsisatı munzamma istemek 
senesi geçtikten sonra nasıl gayri kanunî ise, münaka
leyi de teklif etmek aynı mahiyettedir. Münakale edil
mesi teklif edilen madde nakliyat ve sevkiyat faslı
dır. Seferber ordunun hazara rücuu için şimendifer
lere, vapurlara verilmesi lâzım gelen ücreti nakliyeyi 
Müdafaai Milliye Vekâleti muayyen bir rakam ola
rak tahmin edememiş, tespit edememiş, bunun" için 
tahsisatı munzamma istemiş, işte mazeret olarak gör
müş olduğum bir noktada, seferber olan ordunun ha
zara rücuu dolayısıyle nakliyat ve sevkiyattan mütevel
lit bir masraftır. Esası arz ettim. Esas itibariyle hiç 
bir zaman böyle bir teklifi kanunî Meclisi Âlide mü
zakere edilemez ve edilmemek lâzım gelir. 

Fakat iki noktadan dolayı prensip muhafaza edil
mek üzere bir çarei tesviye bulmak da lâzımdır. İki 
sebebin birisini arz ettim. Vekâlet senesi içinde tah
sisat istemiştir. Ama senenin son haftasında olsun. 
28 Şubat tarihinde istese, yine senesi zarfında istemiş 
demektir. Fakat takip edip intaç. ettirmesi lâzımdı. 
Bu cihet mühmel kalmıştır. İkinci sebep seferber or
dunun hazara rücuu dolayısıyle nakliyat şirketlerine 
yani şimendiferlere ve vapur kumpanyalarına verile
cek ücreti nakliyedirki seferber orduyu terhis ederken 
bunun ücreti nakliyesini santimi santimine daha ev
velden hesap edip bütçeye ithâl etmek belki biraz 
mütnkünsüz olabilir. Binaenaleyh bu iki mazeret do
layısıyle bu meseleye bir çarei tesviye bulmak lâzım 
gelir. Tahsisat harici tahakkuk eden masrafın sene
si zarfında tahsisatı munzamma alınmadığı takdirde 
tediyesi için yapılacak bir yolu vardır. O da hesabı 
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kat'ide tahsisatı mütemmimeyi Meclisi Âli o masra
fın tahakkukundaki mazereti takdir ederek kabul 
ederse muamele kapanmış olur. Eğer o masrafın ta
hakkukundaki mazereti Meclisi Âli kabul etmezse o 
vakit, vaziyet başkadır. Yani bir mesuliyeti idareye, 
bir mesuliyeti maliye mevzubahis olabilir. Fakat bu 
işte arz ettiğim gibi iki sebep dolayısıyle bu cihete 
gitmekte bendeniz bir sebep görmüyorum. Çünkü bir 
taraftan senesi zarfında istenmiş, diğer taraftan se
ferber bir ordunun hazara rücuundan mütevellit nak
liyat meselesidir. Bu lâyiha şimdi hesabı kat'ide tah
sisatı mütemmime suretiyle nazarı itibare alınmak 
kaydıyle Hükümete iade edilirse benden izce münasip 
olur. 

Nakliyat şirketlerinin vakit ve zamanında bu pa
rayı alamadıklarından mütevellit bir zarar mevzuba
his olmaz. Çünkü Maliyenin o şirketlerde bir çok 
matlubatı vardır. Binaenaleyh maliyenin meselâ şi
mendifer idaresindeki matlubatı teehhür ederken bu
da teehhür edebilir. Hesabı katide Muvazenei Umu
miye Kanununun tayin ettiği hudut dahilinde bu mu
ameleyi intaç etmiş oluruz. Bendeniz arz ettiğim es
bap dolayısiyle ve her iki mazereti de şayanı kabul 
görerek hesabı katide nazarı dikkate alınmak kaydıy
le lâyihanın hükümete iadesini eslemitarik görüyo
rum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bir 
daha tekrar etmemek üzere kabul etsek olmaz mı? 
(Olmaz sesleri) Ölmüş ölü ortadan kalkacak. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mevti tabi 
değil hocam! 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLÎ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim, Malûmu âlinizdir ki, 1339 
senesinin mühim bir kısmı ordunun seferber olduğu 
zamana tesadüf etmiştir. 1339 senesinde yirmi senelik 
efradı terhis ettik. Bunlar memleketlerine gittiler. 
Sonra bir çok kıtaat harp mıntıkasında idi, hazari 
garnizonlarına gittiler. Bir kısmı ta şarka kadar uzak 
mesafelere sevk olundular. Sonra İstanbul'da bir çok 
malzeme, mühimmat vesair şeylerimiz vardır. Bun-
laf Anadoluya nakledildiler. Bütün bu nakliyat 1339 
senesinde Meclisi Âlinin Avans Kanunlarıyle Müda-
faai Milliyeye vermiş olduğu paranın fevkinde bir 
masrafı icabettirdi. Tabiî bu sevkiyat ve nakliyat ya

pılırken sene nihayetinde kumpanyalar bilhassa şi
mendifer kumpanyaları alacaklarını topluyorlar, hü
kümete getiriyorlar. Bunları sene nihayetine doğru 
getiriyorlar. Biz hesap ettik 1339 senesi nihayetinde 
verilen tahsisat gayrı kâfi olacaktır ve bu daha ziya

de tahakkuk edecektir. 1340 senesi ortasında faraza 
şu kadar borç tahakkuk etti. 1339'da elimizde bir 
tahsisat yoktur. Bu kumpanyalar bizden alacaklı bir 
vaziyette kalacaklar. Onun için 1339 senesinin niha
yetinde, yani Şubat ayında tahmini olarak bu nakli
yat faslından tahakkuk edecek düyuna mukabil tahsi
satı munzama istedik. Bu; Meclisi Âliye iki Şubatta 
arz edildi. Encümeni Âliye gönderildi. Şubat nihaye
tinden intaç edilemedi. Encümen buna bir çare dü
şündü ve bulduğu çare : 1339 senesinde bütçenin di
ğer fasıllarında sarf edilmeyen parayı bu 1339 sene
sinde yapılmış olan nakliyatı askeriyeden tahakkuk 
edecek borca mahsup etmek suretiyle bir münakale 
cihetini iltizam etti. Vaziyet budur efendim. Hasan 
Beyefendinin de izah ettiği veçhile 1339 senesi içinde 
bu tahsisatı munzama talep edilmiştir ve esbabı müc-
birede Meclisi Âlinizce takdir buyurulur. Şimdi bu 
borç 1340 senesi zarfında kumpanyalar birtakım ala
cakları zuhur edecek paramızı verin diyecekler biz 
tahakkuk ettireceğiz. Fakat Maliye 1339 senesinin 
nakliyat faslından artmış para olmadığı için bunlar 
alacaklı vaziyette kalacaklar. Alacaklı kalınca şüp-
hesizki, hükümetin kumpanyalara borçlu olmasından 
dolayı muhtelif vasıtalarla muhtelif vesaite müracaat 
edecekler, muhtelif şikâyetlerde bulunacaklardır. Bu
na mahal kalmamak üzere encümenin teklif ettiği şe
kil kabul buyurulmazsa daha makul daha münasip 
bir şekil Meclisi Âlinizce bulunmazsa şüphesizki, o 
da şayanı kabuldür. Maksat 1339 senesinde ordunun 
hazare geçmek dolayısiyle nakliyattan dolayı fazla 
tahakkuk edecek olan miktarın ashabı matlube tedi
ye edilebilmesidir. Bunu vermek şüphesizki hükü
metin borcu olduğu için zaruridir. 

Meselâ bir sene zarfında verilen tahsisattan fazla 
masraf yapmak meselesi vardır. Seferberliğe rağmen 
ve tahsisatın avans olarak verilmiş olmasına rağmen 
dikkat buyurulursa pek muayyen olan masarıfattan 
fazla bir şey sarf etmemiştir. Melbusattan, inşaattan 
yani böyle muayyen, tahakkukunda parası verilen 
fasıllardan ve maddelerden on para fazla sarfiyat 
yoktur. Fakat bunun tahakkuku arz ettiğim gibi bu 
senenin nihayetine kadar ve masarifaf diğer sene için
de tahakkuk ediyor. Hatta daha bugün elimizde yüz 
bin liralık nakliyat tahsisatı evrakı vardır ve bundan 
başka kumpanyalardan bir milyon liraya yakın evrak 
gelmiştir. Bunun arz ettiğim gibi ashabı matluba- te
diyesini temin edebilmek için encümenin bulduğu 
çare Meclisi Âlinizce şayanı kabul değilse ve Mec
lisi Âliniz daha münasip çare bulursa şüphesiz ki o 
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cihet ihtiyar ve kabul olunur. Maksat hükümeti kum
panyalara karşı borçlu bırakmamaktır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bendenizin en ziyade hayretimi mucip olan cihet Mu
vazene! Maliye Encümeninin buradaki mazbatasıdır. 
Çünkü cihanca malum olan bütçe kavait ve esasatında 
ne ilmen ne de amelen mevcut olmayan bir kaidei 
Muvazene Encümeni icat ediyor. Buna bizim aklımız 
ermedi ,sormak ve öğrenmek istiyoruz. Bütçe tanzimi 
gelişi güzel bir takım kavait ile yapılır şeyler değildir. 
Bu da bir ilimdir. Bunun da kavaidi vardır. Bunun da 
eşkâli vardır. Bütçenin de bir ilmi vardır. Ve bu ilim 
de bir takım kavaide müstenittir. Binaenaleyh nerede 
görülmüş ve cihanın neresinde görülmüştür ki, 1339 
senesinde vukua gelen bir masraf, 1340 senesinde fa
sıldan füsula nakledilerek tesviye edilsin? Belki yeni 
bir icat, yeni yeni bir kaide, yeni bir usuldür. O halde 
encümen bizi ikaz etmeli, bu kararı nasıl vermiştir? 
Encümen bize göstermelidir. Biliyorsunuz ki, fasıldan 
fasıla nakil muamelesi Heyeti Âliyeniz tarafından ve
rilecek karara menut ve mütevekkıftır. Şimdi bir şey 
daha öğrenmek istiyorum. Acaba bu hidemat ifa edil
miş de; bu masraf vukua gelmiş ondan sonra mı fa
sıldan fasıla nakil muamelesi yapılır? Eğer böyle ise 
hiç buna imkân yoktur. O halde bütçe kelimesi hiç 
burada telâffuz edilmemek icabeder. Eğer sarfiyat icra 
edilmiş, hidemat görülmüş, iş işten geçmiş ondan son
ra füsuldan füsula o açığı kapatmak için para isteni
yorsa bütçe lâfzı talaffuz edilmemeli. Binaenaleyh 
bendenizce bunun halledilecek bir şekli yoktur. Hasan 
Bey bir şekil buldular hesabı kafide. Fakat bu sene
nin 1339'un hesabı kat'isi ne zaman gelecektir? Yeni. 
kabul edilen kanun mucibince zannederim ki, iki sene 
zarfında gelecek, iki sene zarfında yalnız nakliyat 
masrafı değildir, muhtelif kumpanyaların alacağından 
sarfınazar bir de iaşe meselesi vardır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKtLÎ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Yoktur efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — O halde 
parası tesviye edilmiş mi? Edilmemiş mi? Ben zan
nediyorum ki edilmemiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Hizmet gördürül
müş parası verilmemiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Hizmet 
gördürülmüş, rica ederim bütçenin mânası nedir? 
Bütçeden maksut olan nedir? Malumu ihsanınız böyle 
hizmet edildikten sonra bütçe şöyle imiş böyle imiş 
demek doğru değildir. Binaenaleyh rica ediyoruz. En
cümen bu kararı hangi bütçe kavaidine, ilmine, naza
riyatına tevfikan vermiştir? İzahat versin. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim, bendenizin en
cümenden bir sualim var. 

REİS — Encümenden kimseyi görmüyorum. 
ARİF BEY (Devamla) — O halde Paşa Hazretle

rinden soracağım. Burada Hükümet nakliyat için 
(2 660 000) lira göstermiştir. Halbuki mazbatasında 
nakliyat faslında (860 000) lira göstermiştir ki mühim 
bir fark var. Bunu anlamak istiyorum. Yani borcu
muz (860 000) lira mıdır? Yoksa. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim, 1339 senesinde tahsisatı mun-
zamma olarak talep edilen bu (2 660 000) liranın hep
si nakliyat değildir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Burada nakliyat yazı
yor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Devamla) — Yanlıştır. Orada bir takım aksama ay
rılmıştır. Nakliyata ait olan kısmı azdır. Orada iaşe 
için de vardır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Onlar ayrı efendim. 
Nakliyat için yalnız (2 660 000) lira, Muvazenei Mali
yede (860 000) lira diyor. Arada müthiş fark var. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Devamla) — Şimdi arz edeyim efendim. Daha henüz 
miktarı tahakkuk etmiş değildir. Kumpanyalar senet
lerini getirmişlerdir. Biz onu tahmini bir hesap üze
rine koymuştuk, ihtimal o kadar tahakkuk etmeye
cektir. Henüz geçen seneden yani 1339 senesinin son 
iki üç ayının evrakını bile kumpanyalar getirmemiş
tir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
izahat versin. Ne olduğunu anlıyalım? 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encüme
ninden kimse yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
son gündür. Muvazenei Maliye Encümeninden birisi 
çıksın, izahat versin. 

REİS — Yoksa ne yapalım? 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yoksa kabul 

ederiz. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, bendeniz 

encümenden değilim. Bulunmadım. Şahsım namına 
söylüyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Azasınız efen
dim. 

REŞAT BEY (Devamla) — Efendim, Arif Be
yefendinin Vekil Paşa Hazretlerinden sualleri bir hesap 
meselesidir. Hükümet, bir buçuk milyon lira bir tah
sisatı munzamma istiyor. Muvazenei Maliye Encü-
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meni bunun bir münakale usulü ile bu işin görülebile
ceğini ve maksadın temin edilebileceğini söylüyor. İh
tiyacı hakiki nedir? Sonra esbabı mucibe mazbatasın
da böyle bir duyûn tahakkuk ettiğinden bahsolunuyor. 
Efendiler! Bir deyn tahakkuk etmesi demek bütçede 
tahsisatı olması demektir. Bütçede tahsisat olmaksızın 
nasıl deyin tahakkuk edebilir? Geçende bendeniz bil-
münasebe arz etmiştim. Açık arz ediyorum efendiler! 
Devairi askeriyede hesap yoktu-. Bu hesap meselesi
dir. Hükümetten rica ettim, lâzım gelen tedabir itti
haz olunsun dedim. Acaba ne yaptılar? idareyi as
keriye hesabatı için ne düşünülmüştür? Bu iş böyle 
yürümez. 47 milyon liralık bir bütçedir. Bunun hesa
bı yoktur. Geçmiş senelerin böyledir. Bunlar muhtacı 
ıslahtır. Hesap meselesidir. Ne kadar alacağımız var, 
ne kadar borç var? Bunu anlamalıdır. Hükümet iki 
buçuk milyon lira para ister, Muvazene Encümeni, 
bir milyon lira kâfidir der. Nasıl kani olmuşlar bu 
miktarın kâfi olduğuna, nerede bunun kati hesabı? Bu, 
devairi askeriyeyi ıslah etmek meselesidir. Bunun için 
hükümetten çok rica ederim, devairi askeriye hesaba-
tını ciddi ve kafi bir surette ıslah etmek için ne gibi 
tedabir ittihaz edilmesi lazımsa yapılsın. 

HALlT BEY (Kastamonu) — Vekil Paşadan bir 
sual soracağım. Müsade buyurursanız. 

REŞAT BEY (Devamla) — Memleketimizin en 
muktedir muhasipleri bu işlerin başına getirilsin ve bu 
işler yürüsün! Yoksa böyle batakhane tarzında bu işler 
yürümez. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Vesaiti nakliyenin 
satılmadan zürraa verilmesine dair istanbul Mebusu 
Ali Rıza Bey bir takrir vermişti. Onun üzerine ben
deniz, mesmuatıma ve salâhiyattar ve mevsuk zevat
tan aldığım mektuplar üzerine söz söylemiştim. Nak
liyat için bir sürü para isteniliyor. Vekâleti Âliyele-
rince bu nokta nazarı dikkate alındı mı ve tahkik 
edildi mi? Onda deniliyorki meselâ seferberliğin ilga
sından sonra kıtaat, geri garnizonlara meselâ İzmir' 
deki bir fıkra Harput'a gidiyor faraza trenle Antep ci
varında bir istasyona çıkıyor. Oradan karadan yürüyor. 
Kıtaata giderken ve seferi kadroya nazaran mevcut 
olan vesaiti nakliyesi hareket anında bulunduğu yerde 
sattırılmış. Sonra meselâ, Antep civarında bir istasyo
na çıkmış, tabiî yeni garnizona varıncaya kadar yürü
müş, kira ile de vesaiti nakliye tutmuş. Diyorlar ki, 
bize hayvanatımızı sattırdılar, yok pahasına elden çı
kardılar. Yollarda giderken sattığımız hayvanların pa
rasından daha fazla nakliye ücreti verdik. Bu bapta 
# 

tahkikatta bulundunuz mu zatıâliniz?. Bu milletin pa
rasına yazıktır. Çünkü milyon isteniliyor. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Ordu terhis edildiği zaman ihtiyacından 
fazla olan hayvanatın Maliyeye devredilmesi ve sat-
tırılması kanun iktizasındandır ve bunların ciheti aske
riyenin elinde bir gün fazla durması zarardır. Yani 
bunu biz kendiliğimizden elimizde muhafaza edelim. 
Kıtaat gideceği yere kadar götürsün veyahut şuna bu
na satılsın demedik. Bizim salâhiyetimiz dahilinde de
ğildir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, bunu Ma
liye Vekili Beye söyleseydiniz, zannederim müsaade 
ederdi. . 

MÜDAFAAİ TVIİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Devamla) — Reşat Beyefendi, hesap yoktur buyur
dular. Efendim, rica ederim. Devlet bu kadar muha
rebeler yaptı. Bizim devletimizde bir harbi umumi 
yaptı. Harbi umumi esnasında orduya verilen bütçe 
topyekûn olarak şu kadar milyon denilmiş ve bu, la
lettayin sarf edilmiştir. İstiklâl muharebesinde ise 
maaşşükrân bize verdiği bütçeyi füsul ve mevadda 
taksim ederek vermiş ve bir fasıldan diğer fasıla geç
meksizin masarifatınızı idare edeceksiniz demiş ve hiç 
bir tarafta görülmüyen bir ciddiyet ve dikkat ve ihti
mamla tatbik edilebilmiştir. Yani bir çok arkadaşla
rımız, harptir, harp zamanında füsul ve mevadda 
taksim edilmiş bir bütçe ile harp idare edilemez, top
tan verelim demişlerdi. Bazı arkadaşlar, çalışsınlar, ya
pabileceklerini ümit ederiz, demişlerdir ve müstesna 
olarak buna muvaffakiyet hasıl olmuştur. 

Bütün harp esnasında fasıl ve madde gözetilerek 
masarifatımız yapılmıştır. Hesap .yoktur buyuruyor
lar. Evvelce Müdafaai Milliye hesabatı yani muha
sebatı umumiye vizeye tabi olmaksızın şöyle, böyle 
sarf ederdi dediler. Bizim istiklâl muharebatında Mü
dafaai Milliye Muhasebat Dairesi Maliye Vekâletinin 
emrinde idi. Muhasebat Dairesince görülmeksizin hiç 
bir ita emri yazılamaz ve verilemez aynı zamanda, 
harp zamanında, yine Divanı Muhasebat vazifesini ifa 
eden Maliye Vekâletinde bir vize dairesi vardı. Orası 
görmeden bir mukavele dahi mer'i olamazdı ve bir 
mukavele yapılacağı zaman oraya gider ve bir para 
tediye edileceği zaman yine mukavelenamesi gider, tet
kik eder, hukuk ve kavaidi maliyeye muhalif yalnız bir 
kelime dahi olsa reddeder, vermez ve usul ve kavaidi 
maliyeye muvafık olmak suretiyle tediye ederlerdi, 
Muhasebat memurlarımız da - Hasan Beyefendi Maliye 
Vekâletinde bulunmuşlardır - ehillerdir. Velhasıl bütün 
mukavelâtınnz usulü dairesinde Maliye Vekâletinden 
geçmiştir. Usule ve kavanine muvafık olmayan hiç bir 
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şey geçmemiştir. Yani bizim istiklâl muharebatında bü
tün muhasebatı umumiye kanunlarına tamamen mu
tabık ve riayetkar olarak yaptığımız muamelâtı ben
deniz Meclisi Âlinize arz etmekle iftihar ediyorum. 
Yani iyi bir şey yapmışızdır ve cihana karşı iyi bir 
misal göstermişizdir. 

Hesap memurlarının iktidarsızlığından bahsolunu-
,yor. Hesap memurlarımız, muhasebecilerimiz doğrudan 
doğruya Maliye Vekâletince azil ve nasp ve tayin olu
nur. Ben bir muhasebe memurunu yani Müdafaai 
Milliye Vekâletinde büulnan her hangi bir muhasebe 
memurunu ne azledebilirim, ne de nasbedebilirim, 
ne de tecziye edebilirim, katiyen salâhiyetim dahilinde 
değildir. Maliye Vekâletinin emrindedir ve bu şerait 
tahtında çalıştırıyorum. Hiç bir zaman müdahale 
etmemişimdir ve kanuna muhalif olarak şöyle yapacak
sın dememişim ve kanunen de demeye hakkım yok
tur. (Bravo sesleri) Müdafaai Milliye Vekâletinin sar
fiyat usulü işte arz ettiğim gibi bütün kavanini ma
liyeye muvafık olarak ceryan etmiştir. İhtimal bazı 
arkadaşlarımız da harbi umumiden kalma hatıralar 
vardır. O usûl ile bugünkü usûl arasında büyük bir fark 
vardır. Vize edilmeden on para sarf edemeyiz. Hele 
şimdi Divanı Muhasebat teşekkül ettikten sonra. Ev
rak, Divanı Muhasebata gider, orası bir noksan gör-
dümü reddeder, yapmaz ve bütün sarfiyat, usûl ve Ka
vanini Maliye dairesinde ceryan etmektedir. 

Maliye memurlarımızda öyle zannediyorum ki^Ma-
liye Vekâleti; Bütçenin büyük bir kısmını sarf etmekte 
olan Müdafaai Milliye Vekâletine en muktedirlerini 
tayin etmektedir. Mevcut olan Maliye memurları bun
lardır. Her halde en muktedirlerini oraya tayin etmiş 
olduğunu zannediyorum. Muhasebe işleri böyledir. 

Geçen senede bütçede para olmadan nasıl sarfi
yat yapılmış, buyurdular. Bunu evvelcede arz etmiştim. 
.Para olmadan yirmi senelik efrat terhis ettik ve bir 
çok nakliyat yaptık. Bunların tevlit ettiği bir takım 
zaruret ve mecburiyetler vardır. Geçen sene evvelki 
seneden Müdafaai Milliye Vekâletinin böyle tahak
kuk eden düyunatına mukabil Maliye Vekili Hasan 
Beyefendi Meclisi Âliden bir tahsisat almıştır ve ne 
verilecek ise yine Maliye Vekâletinin emrine veril
sin; evvelki sene içinde böyle yapılmış idi ve o sene
lerde avans ile idare olunmuştu. İnşallah bundan son
ra. muntazam bir bütçe ile sarfiyat yapılacaktır. Vakti 
hazardır bir masraf tahakkuk edince Divanı Muhase
bat vize edecek, parası verilecektir. Avans usulünden 
çıktık. İnşallah bundan sonra böye şey olmaz. (Kâfi 
sesleri), (Reye sesleri). 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
mesele çok tevessü etti. Hesabat meselesiyle bendeniz 
bunun münaseebtini görmüyorum. Çünkü ordu sefer
ber bulunduğu müddetçe kıtaatı askeriye bir mahal
den bir mahale giderken şimendifere, vapur idarele
rine ve şirketlerine tesviye ilmühaberleri verir. İki ay
da, üç ayda, dört ayda bir bu şirketler Müdafaai Mil
liye Vekâletine mazbata ibraz ederler. Tetkik olunur, 
tasdik olunur. Müdafaai Milliye bu tesviye ilmüha
berlerini istirdat eder. O vakit ita emri kesilir. Bazan 
altı aydan fazla şimendiferler ve şirketler elinde bun
ların tedahül, teraküm ettiği vakidir. Tesviye ilmüha
berleri Müdafaai Milliyeye getirilir. İta emrine rapt 
ettirileceği zamana kadar Müdafaai Milliyenin mu
hasebat daireleri bu işle alâkadar olmazlar, olamaz
lar. Hatta Müdafaai Milliye Vekâleti dahi bunun mik
tarı sahihi üzerinden o güne kadar hesap alamaz. 
Bütçedeki tahsisatla idare edebilecek umumi tedabiri 
alır, kolordulara, fırkalara vereceği emirde nakliye 
tahsisatımız şudur, şu miktar ile bu sene idare ede
ceğiz veyahut icabederse Meclisi Âliden tahsisatı mun
zamına istiyeceğiz der. Binaenaleyh Müdafaai Milliye
nin Muhasebat Daireleri bu işe ehildir, değildir demek 
zannederim mevzubahs değildir. Memlekette bulunan 
esap memurinin hepsi ehildir. Müdafaai Milliyede, 
ordularda, kolordularda bulunan'ar ehil ise memurları
mızın hepsi ehildir. Naehil desek ki, bendeniz o ka-
naatta değilim. Çünkü bunların hepsinin menşeleri bir
dir. Mal memurları, ya Mektebi Mülkiyeden veyahut-
Hukuktan çıktıktan sonra mal memuru olabilirler. Ma
liyede staj görürler, mal memuru olurlar. Müdafaai 
Milliyenin hesap meselesinde teşevvüş vardır bu za
ruridir. Fakat bunun miktarınca kabul etmek lâzım 
gelir. 

Evvelce bir münasebe arz ettiğim veçhile harbi umu
mide 25 milyon liralık, evrakı müsbitesi olmayan açık 
olduğu halde İstiklâl Harbinde ancak 600 bin lira
lık henüz evrakı müsbitesi elde edilmeyen evrak var
dır ve bunun da belki evrakı büsbitesi kısmen var
dır. Fakat Muhasebei Umumiye Kanununun mefadı-
na tamamen muvafık olmadığı için, yani şekli kanuni
de olmadığı için Maliye onu geri bırakmıştır, iade et
miştir. Bir kısmı ise harici mübayaattır ki evrakı müs-
bitesini hesabı katiye kadar ikmale vekâleti aidesi el
bette mecburdur. Binaenaleyh nispet edersek İstiklâl 
Harbinde; Müdafaai Milliye Vekâletinin gerek bütçe 
ve gerek hesap meselesi dolayısıyle vaziyeti şayanı 
şükrandır. Bütçenin füsul ve mevada munkasem ola
rak tatbik edilmesi İstiklâl Harbinde görülmüş ye
gân bir iştir ve yegân bir muvaffakiyettir ve o hu-
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susta erkânı askeriyenin ciheti maliyeye bir müşkü
lât göstermediğini bugün söylemeyi bir vecibe bilirim. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Reis Beyefendi, 
Maliye Vekili sıfatiyle mi söylüyorlar? 

HASAN FEHMÎ BEY (Devamla) — Efendim, Kâ
zım Paşa Hazretleri o zamana ait bir takım muame
lâttan bahsettiler. Geçen muamelâta ait bir mesele 
madem ki bugün Heyeti Celilenizde mevzubahs ol
muştur. Heyeti Celilenize hakikati arz etmeyi bir va-
zifei vicdaniye bilirim. (Doğru sesleri). Bu tesviye 
ilmühaberlerinden şirketlerin, demiryollarının Müda-
faai Milliye Vekâletinden istedikleri bir matlup vardır. 
Sene nihayetinde Müdafaai Milliye Vekâleti bunları 
tesviye için Meclisten tahsisat istemiştir. Fakat tahsi
sat senesi içerisinde kesbi kanuniyet etmemiştir, ede
memiştir. Şimdi ise mesele buradadır, ne yapalım! 
Eğer tahsisatı munzama verirsek bir prensibi feda 
etmiş oluruz. Bendeniz buna taraftar değilim ve doğ
ru değildir ve Heyeti Celilenizden de şunu rica ede
rim ki, kaidei umumiyeyi ve muhasebei Umumiye Ka
nununu bozmayalım. (Doğru sesleri), (Ne yapalım 
sesleri) Münakale ise tahsisatı munzamanın aynıdır. 
Arz ettiğim iki mühim sebepten dolayı iki mühim 
mazeret vardır. Senesi içerisinde istenmiştir ve bu, 
Muvazenei Maliye Encümeninde veya mecliste teeh
hür etmiştir. Yahut Meclisin ruznamesinde kalmıştır. 
Bu da olabilir. 

REÎS — Meclisin ruznamesinde kalmamıştır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Misal ola
rak arz ediyorum, daire takip etmeye mecburdur. Fa
kat etmedi, edemedi. Fakat senesi zarfında bu tahsi
satı istedi. Sonra bu istenilen para seferber bir or
dunun hazara rücuu dolayısıyle sırf şimendifer, vapur 
ücretinden ibarettir. Bu iki meseleyi takdim ettiğim 
bir takrirle mazeret olarak telâkki edip hesabı kafide 
nazarı dikkate almak kaydıyle lâyihaya hükümete 
iade etmeyi teklif ediyorum. Yapılacak en doğru yol 
budur. Bununla böyle bir teklifi badema kabul etme
yeceğimizi bildirmiş oluruz. Binaenaleyh bendeniz bu 
şekli muvafık buluyorum, hem prensip mahfuz kalır, 
hem de bu iki mazeret de, mazereti makbuledir, be
nim telâkkime göre. Onun için takrir takdim ettim 
kabulünü rica ederim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Borç
lar nasıl ödenecek? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
hesabı kafiye kadar Maliye Vekâleti alacak ve vere
ceğini tehir eder. O tabiî bir şeydir. Onu zaten yapa
bilir. Bir şahsın maliyede matlubu olur. Aynı zaman

da borcu da olur. Tahsisat mevcut olmaması dolayısıy
le derhal mahsubunu yapamazsa veyahut bir mani 
kanun olurda mahsubu tamamen yapamazsa o mani 
zail oluncaya kadar alacak ve vereceğini tecil edebilir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yani iki 
sene öyle mi? 

HASAN FEHMÎ EFENDİ (Kastamonu) — Seyri 
sefainde başka şirketlerin de alacağı vardır. 

HASAN FEHMİ BEY . (Devamla) — Efendim, 
alacaklı olan şimendifer ile bir sefainden ibarettir. 
Seyrisefain idaresi de emvali devlettendir. Para lâ
zım olursa alacağını yine emvali umumiyeyi devletten 
vereceksiniz. Şimendifer idaresi ise en büyük Ana
dolu hattıdır. Bunun da istimlâkine karar verdiniz. 
Farzımuhal olarak bir karar olmasa dahi o hakkın 
maliyeye bir çok borcu vardır. Binaenaleyh o borcu 
nasıl tehir edilirse bu matlûbu da öyle tehir edilebilir. 
Muamelâtı hesabiyeye gelince: Bunu da hesabı kafiye 
tehir etmek prensibini muhafaza etmiş oluruz. Tak
ririmi takdim ettim. Takdir, Heyeti Celilenizindir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. Müzakerenin kifayetini Reyi Âlilerine 
koyuyorum; kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Hasan Fehmi Beyin takrirleri, okuna
caktır. 

Riyaseti Celileye 
1339 senesi için Müdafaai Milliye Bütçesinde talep 

edilen münakale, senenin müruruna mebni bütçe ka-
vaidini ihlâl edeceğinden lâyihanın reddi ile senesi 
içinde talep edilmesi ve seferber ordunun hazara rü-
cuundan mütevellit nakiyat masrafı olmasının mazeret 
addiyle hesabı kafi de nazarı dikkate alınacağını Hü
kümete tebliğini teklif eylerim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Hü
kümetin istediği tahsisat meyanında tayinat ve seferi 
zam maddeleri vardır. Bunun için bir takım paraları 
vardır. Binaenaleyh gerek Hasan Fehmi Beyefendi 
ve gerekse Vekil Paşa Hazretleri bendenizi teyit et
mekten başka bir şey söylemediler. Tabii benim ma
ruzatımda Maliye Vekâletine müteveccihtir. Hesabatı 
askeriyenin ıslâhını istiyorum. Mesele halledilmemiş
tir. İstenilen paralar verilmiyor. Muvazene Encüme
ninin gösterdiği menfaat ve Hasan Fehmi Beyefen
dinin verdiği takrirler bambaşka şeylerdir. Meselâ 
seferi zamları yok, bilmem, tayinat faslı yok. Yani 
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hulasaten arz etmek istediğim şey ortada hesap yok
tur. Mesele hesap meselesidir, Hali teşevvüştedir. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır. Müzakerenin kifayetini reye koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın!. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi! Takririme ait bir şey arz edeceğim. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakereyi reye koy
dum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, arz edeyim, mevzuu müzakere Muvazene Encü
meninin mazbatası olduğuna göre bir takrir takdim 
ettim. Demek ki Muvazenei' Maliye Encümeni, tet-
kikat yaparken lüzumu ne ise yani lüzumu olan miktar 
ne ise ona göre hesap eder ve mazbatasını teklif eder. 
Mevzuu müzakere olunca artık hükümeitn teklifinin 
burada mevzubahs edilmesi hususu zarureti kalmaz. 
Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
üzere bendenizde teklifi arz ettim. Esasen mevzu 
müzakere olan da. odur. Onun haricinde telâkki et
miyoruz. 

REÎS — Efendim, bir teklif daha aldım. O da 
Mükerrem Beyin takriridir. 

Riyaseti Celileye 
Lâyihai kanuniyenin bilâ kayıd ve şart reddini 

teklif ederim. 
İsparta 

Mükerrem 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Beyefendi 
müsaade ederseniz maksadımı izah edeyim. 

REÎS — Buyurunuz. 
MÜKERREM BEY (Devamla) — Efendim Ha

san Fehmi Bey «mazeret addiyle Hesabı Kafi Ka
nununda nazarı dikkate almak üzere» diyorlar. Ben
deniz, mazeretin takdirini Hesabı Kafi Kanununun 
müzakeresine talik ediyorum. Maksadım odur. 

REİS — Efendim, evvel emirde İsparta Mebusu 
Mükerrem Beyin takririni reye koyacağım. Lâyihai 
kanuniyenin bilâ kayıd ve şart reddini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edildi. 

Şimdi de Hasan Fehmi Beyin takririni reyinize 
koyuyorum; tekliflerinde «Hesabı kafide nazarı dik
kate alınmak üzere» diyorlar. Yani sarfiyatı tec
viz ediyor demektir. Eğer öyle ise tabiî mesele hal
ledilecektir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bendenizin de 
maksadım o idi. 

REİS — Hasan Fehmi Bey, aynı zamanda «Hükü
mete tebliğini teklif ederim» diyor. Yani bundan 
maksat sarfiyatı tecviz midir? Tecviz ise meseleyi 
halleder. Tecviz etmiyorsa sarfiyat munkati demek
tir. Zaten hesabı kafide tahsisat açığı yoktur. 

Binaenaleyh Hasan Fehmi Beyin teklifi reyi âli
lerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Binaenaleyh lâyiha bu suretle reddedilmiştir ve 
bu meblâğ da senesi içinde istenildiği için mazeret 
olarak kabul edildi ve Hükümete tebliği takarrür et
ti. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ne ise bu olmadıysa, 
vaktin gecikmesi işe yaradı. 

5. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/218) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye En
cümenini mazbatasıyle teklifi kanunisi: 

REÎS — Müzakeresine geçiyoruz: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12.2.1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/639 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun 
üçüncü maddesi mucibince teşkili iktiza eden tarh 
komisyonları İstanbul'da idare ve belediye meclisle
riyle ticaret odası heyeti umumiyelerinin bir araya 
gelerek intihap etmeleri mümkün olamadığından mez
kûr heyetler ayrı ayrı âza intihap etmek suretiyle 
emri intihabı biliştirak ifa ettikleri ve bu suretle mü
teşekkil komisyonlar tarafından icra edilecek tarhi-
yata itiraz vukuunda itirazatın mezkûr heyetlerin 
heyeti umumiyesi tarafından tetkiki kanunun üçüncü 
maddesi ahkâmından ise de aynı esbap dolayısiyle 
bu yolda tetkikat icrası mümkün olamadığından ni-
yabeten bir heyet teşkili kabul ve bu husus için üç 
heyet tarafından müntahap sekiz azadan mürekkep 
bir komisyon teşkil edildiği ve işbu ikinci komisyo
nun teşkilinden sonra Ticaret Odası intehabatınm ye
niden icrasında evvelki azaların odaya intihap edil
mediği ve yeniden âza intihap edilen iki âza ise mü
kellefiyeti nakliyei askeriye, tetkiki itiraz komisyo
nunun suret intihabı hakkındaki maddeyi kanuniye 
tefsir edilmedikçe bu komisyonun niyabeten vazife 
görmesi caiz olamıyacağı fikrinde bulunarak müza-
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6/635 numaralı tezkeresi mütelâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Mükellefiyeti nakliyei Askeriye Kanununun üçün
cü maddesinde, Meclis idarei belediye ve Ticaret Oda
sı heyetlerinin müştereken intehap edecekleri dört 
zatın mükellefiyeti Nakliyei Askeriye vergisi Tarh 
Komisyonunu teşkil edecekleri ve bu komisyonun 
mukarreratı aleyhinde itirazatın dahi salifüzzikr me-
calis heyeti umumiyesinde tetkik olunacağı musarrah 
ise de İstanbul'un vaziyet ve teşkilâtı hazırasına na
zaran maddei mezkûrenin tefsiri temini maksada 
kâfi gelemiyeceği gibi esasen maddenin vuzuh ve sa
rahati hasabıyle muhtacı tefsir dahi olmadığı cihetle 
İstanbul'da maddei mezkâr ahkâmının tatbik edile
memesi yüzünden hadis olan müşkülâtı izale maksa-
dıyle ve mezkûr kanuna zeylen tespit olunan mevadı 
kanuniye berveçhi balâ arz edilmekle heyeti umumi-
yeye takdim kılınır. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdi Tevfik Fikret 

kerata iştirak etmedikçe İstanbul Defterdarlığının 
işarından anlaşıldığı gibi mezkûr oda riyasetinden 
mevrut telgrafnamede Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nunun üçüncü maddesine mugayir olduğu için İstan
bul Vilâyetinde teşkil kılman tarh ve itiraz komis
yonlarına odanın iştirak etmemekte olduğundan ba
hisle kanun dairesinde muamele ifası hususunun te
mini talep edildiği ve filhakika tarh ve itiraz komis
yonlarından evvelkinin sureti teşekkülü maksadı ka
nundan pek inhiraf etmemekte olması hasabiyle bu
nun kabulüyle icra eylediği tarhiyatın muteber adde
dilmesi muvafık görülmekte ise de ikinci heyetin 
salifülarz üç meclis heyeti umumiyesine niyabeten 
itirazatı tetkik eylemesi pek de kanuna mutabık bu
lunmamış olduğu ve gerçi İstanbul'da bu suretle 
tetkikat ifasına zaruret hâsıl olduğu söyleniyor ise de 
kanunun bu suretle tefsiren tatbiki, mahallinin salâhi
yeti haricinde bulunmuş olması cihetiyle Maliye Vekâ
leti Celilesince keyfiyetin tefsirine lüzum gösterilmek
te olduğundan temini muktezasına müsaadei riyaset 
penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Karar 

7 20 . 4 . 1340 

Kavanini Maliye Encümeninin Mazbatası 
Mükellefiyeti Nakliyeyi Askeriye Kanununun 

üçüncü maddesi mucibince teşkili iktiza eden tarh 
komisyonlarını İstanbul'da Ticaret Odası ve İdare 
ve Belediye Meclisi Heyeti Umumiyeleriniri bir ara
ya gelerek intihap etmeleri mümkün olamadığından 
mezkûr heyetler, ayrı ayrı aza intihap etmek suretiy
le emri intihabı biliştirak ifa ettikleri ve bu suretle 
müteşekkil komisyonlar tarafından icra edilecek tar-
hiyata itiraz vukuunda itirazatın mezkûr heyetlerin 
heyeti umumiyesi tarafından tetkiki kanunun üçün
cü maddesi ahkâmından ise de aynı esbap dolayısiy-
le bu yolda tetkikat icrası mümkün olamadığından 
niyabeten bir heyet teşkili kabul ve bu husus için üç 
heyet tarafından müntehap sekiz azadan mürekkep 
bir komisyon teşkil edilmiş ise de ahiren ticaret oda
sında yeniden intehap edilen iki aza tarafından itiraz 
vukuuna binaen maddei kanuniye tefsir edilmedikçe 
mezkûr komisyonun tetkik heyetiyle niyabeten vazi
fe ifa etmesi caiz olup olamayacağı hasıl olan tered
düde binaen maddei mezkûrenin lüzumu tefsirine da
ir Maliye Vekâletinin iş'arına matuf Başvekâletin Ri
yaseti Celileden muhavvel 12 . 2 . 1340 tarih ve 

Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununa müzeyyel 
mevaddı kanuniye 

Madde 1. — İstanbul'da Mükellefiyeti Nakliyei 
Askeriye vergisi İstanbul Vilâyeti Meclisi İdaresiyle 
cemiyeti umumiyei belediye ve ticaret odası heyetle
ri tarafından ve hariçten ayrı ayrı intihap edilecek 
altı zattan mürekkep bir komisyon tarafından tarh 
olunur. 

Madde 2. — İşbu komisyon mukarreratı aleyhin
deki itirazat, İstanbul Vilâyetinin Meclis İdaresiyle 
cemiyeti umumiyei belediye ve ticaret odası heyetle
ri tarafından ve kendi azaları meyanından intihap 
olunacak altı zattan mürekkep bir heyet tarafından 
ve katiyen tetkik ve intaç olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Mali
ye, Müdafaai Milliye, Dahiliye, İktisat ve Adliye Ve
killeri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini Reyi Âlilerine koyuyorum. Kabul ednler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 
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Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununa Mü-
Zeyyel Kanun 

Madde 1. — İstanbul'da mükellefiyeti nakliyei 
askeriye vergisi İstanbul Vilâyeti Meclisi İdaresiyle 
Cemiyeti Umumiyci Belediye ve Ticaret Odası heyet
leri tarafından ve hariçten ayrı ayrı intihap edilecek 
altı zattan mürekkep bir komisyon tarafından tarh 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu komisyon mukarreratı aleyhin
deki itirazat, İstanbul Vilâyeti Meclis idaresiyle ce
miyeti umumiyei belediye ve Ticaret Odası heyetle
ri tarafından ve kendi azaları meyanından intihap 
olunacak altı zattan mürekkep bir heyet tarafından 
ve katiyen tetkik ve intaç olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Müdafaai Milliye, Dahiliye, İktisat ve Adliye 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İktisat Ve

kili yerine Ticaret Vekili denilmek lâzımdır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ve «me

murdurlar» denilmek de lâzımdır. 

REİS — Efendim, (İktisat Vekili) yerine (Ti
caret Vekili) denilmesi teklif olunuyor. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır-
sin... Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin beşinci numarasında: Hükümetçe 
mubayaası takarrür eden Anadolu Demiryolları Mü
düriyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine ve hat 
ile mebanii ve müessesatın esaslı surette tamir ve ıs
lâhı için muktazi tahsisat itasına dair Başvekâletten 

mevrut iki kıta kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbatası var. (Uzundur 
geceye bırakalım sesleri) Peki efendim geceye bıra
kalım. 

6. — Erzincan Mebusu Sabit Beyin, Nemrut 
Mustafa Divanı Harbi tarafından idam edilmiş olan 
Erzincan'lı Hafız Abdullah Efendinin haremine hi-
dematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsisi
ne dair takriri (4/193) Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyle arkadaşlarının, Konya isyanında şehit edilen 
Ali Kemal Efendi ailesine maaş tahsisine dair takriri 
(4/193 mükerrer) Gaziayıntap Mebusu Kılıç Ali Be
yin; Şehit Ynrük Selim Beyin Kerimesi Nimet ha
nıma da maaş tahsisine dair takriri (4/197), Arda
han Mebusu Halit Paşa ile Rüfekasının, şehit Bo-
ğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Beyin ailesine 
tahsis olunan maaşın tesbitine dair takriri (4/198) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Nemrut Mustafa Divanı Harbi tarafından idam 
edilen Erzincan'lı Hafız Abdullah Efendi Haremi 
Hanıma binkuruş maaş tahsisini teklif ederim. 

Erzincan 
Sabit 

Telgraf Sureti 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul 

Boğazlıyan Kaymakamı oğlum şehit Kemal Beyin 
milletin aguşu şevkât ve atıfetine bıraktığı üç evlâ
dını unutmayınız. Evvelce tahsis buyrulan beşer yüz 
kuruştan ibaret cüz'i maaşlarının tezyidi suretiyle te
mini maişetlerine bezli mürüvet ve merhamet buyur
manızı istirham eylerim. 

Şehit Kemâl Beyin Pederi 
Arif 

Riyaseti Celileye 
Ermeni tehcir ve taktili meselesinden dolayı mü

tarekeyi müteakip Damat Ferit tarafından idam ettiri
len şehiti mağfur Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Ke
mal Beyin ailesine 14. Teşrinievvel. 1338 tarih ve 271 
numaralı kanunla hidematı vataniye tertibinden tah
sis edilen iki bin kuruş maaş dört nüfustan ibaret 
olan bu ailenin idare ve infafına kâfi gelmediği mer
hum Kemal Bey gibi millî mefkuremizin tahakkuku 
için en yüksek hizmetlerin ifasından çekinmeyen bir 
şehidi mahfurun millete terk ettiği evlâtlarının maz-
harı refah olmaları amali milliye cümlesindendir. Bu 
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meyanda şehidi mağfur Fethi Bey ve emsalinin aile
lerine kâfi derecede maaş verilmiş olmasından şehidi 
mağfurun evlâtlarına ait maaşın da tezyidinin son 
deftere ithali için Muvazenei Maliye Encümenine ha
valesini teklif eyleriz. 14 Nisan 1340 

Zonguldak Gelibolu 
Ragıp Celâl Nuri 

Erzurum Mardin 
Yakup Kadri 

Kütahya Ardahan 
M. Ragıp Halit 
Kütahya îzmit 
Cevdet İbrahim 
Rize Aydın 
Rauf Mazhar 

İstanbul Mersin 
Ali Rıza Niyazi 
İsparta Çorum 

Mustafa 
Rize Mersin 

llyas Sami 
Mardin Kângırı 

Abdurrezak Ziya 
Siirt Konya 

Kâmil Hakkı Mustafa Fevzi 
Menteşe İzmit 
Ahmet Safvet 

Urfa 
Erzurum Muş 

Rüştü Selim Sırrı 
Zonguldak Rize 

Tunalı Hilmi Ali 
İzmit Antalya 

Ahmet Saki 
Ordu Artvin 
Recai Hilmi 

Mardin 
Kângırı Trabzon 
Talât Ahmet 
Maraş Saruhan 
Mithat Kemal 
Bozok Bursa 

M! Avni Refet 
Erzincan Canik 

Sabit 
Gaziantep Bolu 
Kılıç Ali Falih Rıfkı 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Malatya 
Hilmi 

Tekfurda 
Faik 

Riyaseti Celileye 
Konya hâdisei isyaniyesinde usat tarafından şehit 

edilen Ali Kemal Efendi ailesine de hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisini teklif ederiz. 

Konya Konya 
Musa Kâzım Refik 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Şehidi muhterem Yörük Selim Beyin ailesine tah

sis edilen hidematı vataniye maaşatı meyanında ke
rimesi Nimet Hanım sehven deftere Muvazenei Ma
liye Encümenince ithâl edilmemiştir. Bu muamele
nin tashihi ve kerimesine de beş yüz kuruş tahsisi 
için işbu takririmizin Muvazenei Maliye Encümeni
ne havale Duyurulmasını teklif eyleriz. 14.4.1340 

Gaziantep İstanbul 
Kılıç" Ali Ali Rıza 

Şehit Cemâl Azmi Bey Ailesi 
Kemal Bey "1 Her üçü de 
Ekmel » L yirmi yaşını 
Cezmi » I ikmâl etmiştir. 
Haremi Müzeyyen Hanım 

1 500 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17.4 .1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 
Adet : 48 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Nemrut Mustafa divanı harbi tarafından idam 
edilen Erzincan'lı Hafız Abdullah Efendi haremi ha
nıma bin kuruş maaş tahsisine dair Erzincan Mebusu 
Sabit Beyle Konya hâdisei isyaniyesinde usat tarafın
dan şehit edilen Ali Kemal Efendi ailesine de hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında Kon
ya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve rüfekası ve Er
meni tehcir ve taktili meselesinden dolayı mütareke
yi müteakip Damat Ferit tarafından idam ettirilen 
Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Beyin ailesi
ne 271 numaralı Kanun ile hidematı vataniye terti
binden tahsis olunan beşer yüzden iki bin kuruş ma
aşın tezyidine dair Ardahan Mebusu Halit Paşa ve 
rüfekası ve şehidi muhterem Yörük Selim Beyin Ni-
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met Hanım isminde bir kerimesi daha olduğundan 
buna da maaş tahsisi hakkında Gaziayıntap Mebusu 
Kılıç Ali ve istanbul Mebusu Ali Rıza Beyler tara
fından verilip Encümenimize havale buyrulan takrir
ler mütalâa ve müzakere olunarak Hafız Abdullah 
haremi Hatice Hanıma bin ve Ali Kemâl Efendi zev
cesi Emine Hanıma keza bin ve kerimesi Nefise Ha
nıma beş yüz kuruş maaş tahsisi ve çocuklara hide-
matı vataniyeden beş yüz kuruş verilmekte olduğun
dan Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemâl Beyin yal
nız zevcesi Hatice Hanımın maaşının beş yüzden bin 
kuruşa iblâğı ve Yörük Selim Beyin kerimesi Nimet 
Hanıma da diğer kerimeleri gibi beş yüz kuruş ma
aş itası ve efradı ailesinin malûm olmamasına bina
en 7 nisan 1340 tarihli mazbata ile Heyeti Celileye 
takdim olunan lâyihai kanuniyeye ithâl edilemeyen 
Trabzon Valii esbakı merhum Celâl Azmi Beyin bir 
zevcesi ve yirmi yaşını ikmâl etmiş üç erkek evlâdı 
olduğu bu kerre tebeyyün ettiğinden evlâtlarının yir
mi yaşım ikmâl etmiş olmalarından yalnız zevcesi 

Müzeyyen Hanıma bin beş yüz kuruş maaş tahsisi 
muvafık görülerek icabeden lâyihai kanuniye bit-
tanzim Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Konya 
Ferit Kâzım Hüsnü 
Kâtip * Aza 

Trabzon Mersin 
Şefik Niyazi 
Aza Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Bir türlü arkası alınamayan bu yolun artık ka
patılması lâzımdır. Onun için bu kabil maaş tahsi
sinin aleyhindeyim. 

İzmir 
Mehmet Şükrü 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına. Maliye Ve
kili memurdur. 

Şehit Erzincan'lı Hafiz Abdullah Efendi Hare
mi Hatice Hanım 10 lira, 

Konya hadisei isyaniyesinde şehit edilen. Ali Ke
mal Efendi zevcesi Emine Hanım 10 lira, 

Konya hadisei isyaniyesinde şehit edilen Ali Ke
mâl Efendi kerimesi Nefise Hanım 5 lira, teehhülü-
ne kadar, 

Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Beyin zev
cesi Hatice Hanım 5 lira, 14 Teşrinievvel 1338 ta
rih ve 271 numaralı Kanunu mahsusla tahsis edi
len maaşına ilâveten, 

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim Beyin -Kerimesi Ni
met Hanım 5 lira teehhülüne kadar, 

Trabzon Valii esbakı Cemâl Azmi Beyin zev
cesi Müzeyyen Hanım 15 lira. 

REÎS — Efendim, kanunun heygti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen yok. 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 

mı? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi reyinize koyu
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Aksini reyinize 
koyuyorum; kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

(3 ncü madde tekrar okundu.) 
REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 

yok. Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Aksini 
reyinize koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini ta
yini esami ile reyinize koyuyorum. Kabul edenler be
yaz, etmiyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

7. — Ziraat Encümeninin; Türkiye'de mevcut bi
lûmum ormanların fennî usulü idare ve işletilmeleri 
hakkında teklifi kanunisi ve mazbatası (2/337) 

REİS — Efendim, Türkiye'de mevcut bilûmum 
ormanların fennî usulü idare ve işletilmeleri hakkın
da Ziraat Encümeni mazbatası ve teklifi kanunisi 
vardır. Onun müzakeresine geçiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bu uzun bir meseledir. 

Altı zaata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında Kanun 

Madde 1. — İsimleri merbut cetvelde muharrer 
altı zata hizalarında muharrer miktar ve şuruta tev
fikan hidematı vataniye-vtertibinden şehri 50 lira tah
sis edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1340 senesi martından 
itibaren meriyülicradır. 
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REİS — Lâyihai kanuniye okunuyor. Rica ede
rim dinleyiniz: 

Numara : 12 12.4.1340 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Devlete ait ormanların usulü idarei fenniyeleri-

nin tayini işletme planlarının tanzimine mütevakkıf 
bulunduğuna dair 5 Nisan 1333 tarihinde neşr ve 
ilân olunan kanunun ormanların tarif ve taksimine 
müteallik birinci maddesiyle murad olunan mâna esa-
satı fenniye ile gayrıkabili telif ve esasen bu misüllü 
tarifatı fenniyenin kavanin lâyihalarında derci dahi 
münasip görülmemiş ve işletme planlarının yalnız 
Devlet ormanlarında lüzumu tatbikine dair olan ikin
ci ve üçüncü maddeleri meyanında efrat ve kuraya 
ait ormanların işbu kayıttan istisna edilmek suretiyle 
bu misillü ormanlarda hilafı fen ve keyfi katiyata 
cevaz verilerek menafii hususiyesinden başka mena-
fii umumiyesinin dahi şu suretle heba olup, gitmesine 
rıza gösterildiği görülmüş olup ormanların iklim ve 
ahvali ziraiye ve sıhhıyyeye olan azim tesiratının ih
mâl edilerek nef'î hasım, mazarratı ammeye tercihi 
minküllülvücuh caiz olamıyacağı anlaşılmış ve miri 
ormanlarından bazılarının pazarlık suretiyle eşhası 
maddiye ve hükmiyeye ihalesi işletme maksadıyle te
şekkül edecek şirketlerin sermayesinin lâakal nısfının 
üç ay müddetle Türk tabaasına arzı hakkında olan be
şinci maddenin fıkrai evveliyesiyle pazarlık suretiyle 
ihale edilecek ormanların mahiyeti tayin edilmiyerek 
müphem bırakıldığı ve (teşekkül edecek şirketlerin 
sermayesinin lâakal nısfı üç ay müddetle Türk tebaa
sına arzı) cümlesinden ormanların uzun vadelerle eca-
nibe tefviz ve Türk tebaasının bu misillü şirketlere 
iştirakini üç ay gibi kalil bir müddete kasrı suretiy
le ormanların doğrudan doğruya ecanibe geçmesi gi
bi bir mahzuru tamamen izale etmediği görülmüş ol
duğundan işbu kanunun tadili elzem görülmüş ve 
Ziraat Vekili tarafından dahi bu cihet tamamiyle tas
vip edilmiş olmakla vekili mumaileyh huzuruyle mü
zakere ve tetkikat icra ve berveçhiati mevadı kanu
niye tedvin edilerek müstacelen müzakere edilmek 
üzere Heyeti umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne îzmir 
Faik Mustafa Rahmi 

Kâtip Âza 
Denizli Zonguldak 

Necip Ali \ Yusuf Ziya 

Âza Âza 
Kozan Urfa 

Ali Sadi Ali 
Âza Âza 
Van Maraş 

İbrahim Abdulkadir 

Türkiye'de mevcut bilûmum ormanların fennî usulü 
idare ve işletilmeleri hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlete ve efrat, şürekât, cemiyat 
ve müessesata ve köylere ait bilûmum orman, koru 
ve bataklıklarda kat'iyat icrası işletme planlarının tan
zimine mütevakkıftır. 

Madde 2. — Kafi işletme planlarının tanzimine 
kadar gerek Devlete ve gerek sair orman, koru ve 
baltalıklarda kat'iyat, işletme planlarının azami üç se
ne zarfında icmali şartiyle muvakkat planlarla icra 
edilir. 

Madde 3. — Elyevm mukavelenamelere merbut 
veya ormanlardan, köylülerin intifa hakkını gösteren 
kanun mucibince, köylülerin işliyecekleri veya senevi 
bin metre mikaba kadar tahammülü fennisi olan 
Devlet ormanlarıyle sahası bin hektardan dûn olan 
eşhas ve köylere ait orman, koru ve baltalıklar mu
vakkat işletme planlarıyle idare olunur. Ancak, ikin
ci madde mucibince alâkadaranca kati işletme plan
larının tanzimine bu gibi ormanlardan, iptidar olun
mak mecburidir. 

Madde 4. — Devlete ait ormanların gerek kati 
ve gerek Hükümet planları Hükümet ve eşhas ve köy
ler uhdesinde olan orman, koru ve baltalıklar keza-
lik kati ve muvakkat planları mutasarrıf veya köy 
tarafından tanzim ettirilir. 

Madde 5. — Orman, koru ve baltalıkların plan
larını tanzim ve tatbik edecek memurini fenniye bu-
lamıyan orman ashabıyla köy halkının Hükümete 
müracaatlarında masrafı kendilerine ait olmak üze
re icap eden memurini fenniye azami üç ay zarfın
da Hükümetçe temin edilir. 

Madde 6. — İşletme esnasında orman müteahhit 
veya müteneffileri veyahut mutasarrıfları tarafında 
kafi ve muvakkat planlar tamamen tatbik edilmedi
ği veya tahribat ika edildiği indelkeşif heyeti fen-
niyece tahakkuk ederse bu suretle tatbikat icra edi
len veya tahrip olunan aksamı arazi, ashabına teşcir 
ettirildikten başka tahribatın derecesine göre ceza 
hükmolunur ve mütaahhitlerin mukaveleleri dahi 
münfesih addedilir. 
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Madde 7. — Şimdiye kadar işletilememiş Devlet 
ormanlarının bilâ müzayede pazarlık suretiyle Ziraat 
Vekâletince tanzim ve umum ormanlara tatbik edile-. 
cek tarife üzerinden Türk olan eşhası ferdiye ve şü
rekâ ve müessesata heyeti vekile kararıyle ihalesi caiz
dir. 

Madde 8. — Devletçe muhafaza ormanı olarak 
tefrik edilmiş ve edilecek ormanlarda katiyat mem
nudur. Bu gibi ormanlardan Devlete ait olmıyanla-
rın istihlâki mecburidir. 

Madde 9. — Devlet bu baptaki taahhüdatını ifa 
etmek için muhtaç olduğu erbabı fenni yetiştirmek 
üzere Türkiye'nin muhtelif mıntıkalarında 1341 sene
si zarfında üç adet orman mektebi kuşat eder. 

Madde 10. — 5 Nisan 1333 tarihli kanunla işbu 
kanuna tearuz eden sair ahkâmı kanuniye mülgadır. 

Madde 11. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Ziraat, 
Adliye, Maliye Vekilleri memurdur. 

(İşbu kanun lâyihası Ziraat Encümenince kabul 
edilmiştir.) 

REİS — Efendim, kanunun Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Birinci mad
deyi okuyoruz : 

Türkiye'de mevcut bilumum ormanların fennî usu
lü idare ve işletilmeleri hakkında kanun : 

Madde 1. — Devlete ve efrat, şürekât, cemiyet ve 
müessesata ve köylere ait bilûmum orman, koru ve 
baltalıklarda katiyat icrası işletme planlarının tanzi
mine mütevekkiftir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kat'i işletme planlarının tanzimine 
kadar gerek devlete ait ve gerek sair orman, koru 
ve baltalıklarda kat'iyat, işletme planlarının azami üç 
sene zarfında ikmali şartıyle muvakkat planlarla icra 
edilir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Elyevm mukavelenamelere merbut 
veya ormanlardan köylülerin intifa hakkını gösteren 
kanun mucibince köylülerin işleyecekleri veya senevi 
bin metre mikâbına kadar tahammülü fennisi olan 
devlet ormanlarıyle sahası bin hektardan dûn olan eş

has ve köylere ait orman, koru ve baltalıklar muvak
kat işletme planlarıyle idare olunur. Ancak, ikinci 
madde mucibince alâkadaranca kat'i işletme planla
rının tanzimine bu gibi ormanlardan iptidar olunmak 
mecburidir. 

REİS — Üçüncü made hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi aynen reyinize koyuyorum; kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlete ait ormanların gerek kat'i 
ve gerek hükümet planları hükümet ve eşhas ve köy
ler uhdesinde olan orman, koru ve baltalıkların ke-
zalik kat'i ve muvakkat planları mutasarrıf veya köy 
tarafından tanzim ettirilir. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, ikinci satırında sehvi tertip vardır. «Hükümet 
planları» yazılmış halbuki o, «muvakkat planları» ola
caktır. «Kat'i ve gerek muvakkat planları hükümet» 
ilh.. diye olacaktır. 

REİS — Efendim, sehvi mürettep olmuş. Vekil 
Beyin teklifi veçhile maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyinize koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Orman, koru ve baltalıkların planla
rını tanzim ve tatbik edecek memurini fenniye bula
mayan orman ashabıyle köy halkının hükümete mü
racaatlarında masrafı kendilerine ait olmak üzere ica-
beden memurini fenniye azami üç ay zarfında hü
kümetçe temin edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bundan evvel 

kabul ettiğimiz bir kanun mucibince baltalıklar da ta
rife bedeline tabi olarak resim vereceklerdir. Şimdi bu
rada devlet ormanları amenejmanlarından kat'i nazar 
kendi masrafı ile yapıyoruz mu? Köylülere ait olan 
koru ve baltalıkların masrafını köylülere yüklemek 
istiyoruz. Oda aynı resmi veriyor, devlet ormanları 
da aynı resmi istihsâl ediyor. Yani aynı varidat itiba
riyle muhafaza ise bilâkis köyler kendi ormanını ken
dileri muhafaza ediyorlar. Bundan da hükümet, kur
tuluyor. Binaenaleyh hiç olmazsa nısfını hükümet nıs
fını köylü versin. Rica ederim bu hususta teshilât gös
tersinler. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, Malumu âlileri köylülere ait olan baltalıklarla 
korular kendilerine - köyler - terk edildi. Mutasarrıf 
olanlar, kendi malları üzerinde tamamen tasarruf et
mek için onlara taallûk eden külfeti de tamamen de* 
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ruhte etmeleri lâzımdır. Nasıl muhafaza hususu or
manların sahibi olan eşhasa aitse, o suretle bu nevi 
ormanlar üzerinde işletme masarifini de yine esbabı
nın ita etmesi lâzım gelir. Şu kadar; ashabı veyahut 
köylüler bunları vücuda getirmek için iktiza eden me
murini fenniyeyi kendileri temin edemeyeceklerinden 
dolayı Ziraat Encümeni bilhassa bu npktayı nazarı 
itibare alarak ashabı müracaat ettikleri zaman bizzat 
memurini fenniyeyi mutlak kendilerine tedarik etmek 
mecburiyetindedir, kaydını ilâveye lüzum gördü. Yok
sa tabiî ormanlara ait olan masraf ashabının, yani o 
ormanlara mutasarrıf olanların tesviye etmesi zaruridir. 
Buradaki üç ay müddetin bendenize asgari bir müddet 
gibi bir tabirle tadilini teklif edeceğim. Üç ay zarfında 
ikmal belki mümkün olmayabilir. Fakat her halde bü
tün köylüler ve bütün orman ashabı böyle kendileri
nin mutasarrıf oldukları ormanları işletmek için hü
kümetten müsaade itasını isteyecek olurlarsa Malumu 
âliniz, hepsinin arzularını üç ay zarfında vücuda ge
tirmeye imkân olmayabilir. Mevcut memurini fenniye-
nin azamî üç ay zarfında, belki bu arzularını yerine 
getirmesinin imkânı olmayabilir. Onun için hükümet
çe belki had ve imkân dahilinde müddeti asgariye 
içerisinde bunların haklan tatmin edilir gibi «üç ay» 
yerine «asgarî bir müddet zarfında» diye bir tabir ile 
hükümete biraz müsaade edilmesini rica ederim efen
dim. (Asgarî müddetle sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani müddet tayin edil
mese iyi olur. 

REİS — Efendim, Ziraat Vekili Beyefendi (Aza
mî üç ay zarfında) tabirinin yerine (asgarî müddet 
zarfında) tabirinin ikâmesini teklif ediyorlar. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Azamî ne kadar
dır. 

. REİS — Bu tabirin ikâmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Beyefendi! 

REİS — Efendim, teklifiniz mi var? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, ücretin tenzili 

hakkında bir takririm var. 
REİS — Efendim, maddeyi reye koyuyorum. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Nısıf ücret teklif ettim. 
REİS — Efendim, maddeyi aynen kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du efendim. 

Madde 6. — İşletme esnasında orman müteahhit 
veya müteneffileri veyahut mutasarrıfları tarafından 
kafi veya muvakkat planlar tamamen tatbik edilme
diği veya tahribat ika edildiği indelkeşif heyeti fenni-
yece tahakkuk ederse bu suretle tatbikat icra edilen 
veya tahrip olunan aksamı araz, ashabına teşcir et
tirildikten başka tahribatın derecesine göre ceza hük-
molanur ve müteahhitlerin mukaveleleri dahi münfesih 
addedilir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz kendi nefsime itiraf ediyorum ki, 
okunan ve söylenen şeylerin yarısını anlamıyorum. De
min İstanbul'a ait bir kanun çıktı. O kanunun mevad-
dım yazanlardan şimdi izahat alıyorum. 

REİS — Efendim, altıncı maddeyi müzakere edi
yoruz. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim bu 
kadar hayırlı bir kanun böyle acele çıkmaz. Hiç ol
mazsa tatil edelim de bunları sonra konuşalım. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, maddenin beşinci satırındaki «tatbikat» yerine 
«kat'iyat» olacaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bir daha var yanlışlık. 
(Müteneffileri) (menfaatleri) yazılmış. 

REİS — Peki efendim, tashih ederiz. Başka söz 
isteyen var mı? Maddeyi tashih veçhile kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul olun
du. 

Madde 7. — Şimdiye kadar işletilememiş ve dev
let ormanlarının bilâ müzayede pazarlık suretiyle Zi
raat Vekâletince tanzim ve bilûmum ormanlara tatbik 
edilecek tarife üzerinden Türk olan eşhası ferdiye ve 
şürekâ ve müessesata Heyeti Vekile kararıyle ihalesi 
caizdir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bu madde çok 
yanlış yazılmış. Yani bundan hiç bir maksat anlaşıl
mıyor. Bu madde devlet ormanlarının bilâ müzayede 
eşhasa, şirketlere ve müessesata verileceğine dair bir 
maddedir. Halbuki maksat bu değildir. Maksat, Or
manlar için tanzim olunacak tarifenin alelumum or
manlarda sureti tatbikini göstermektir. Yanlış yazıl
mıştır. Binaenaleyh öyle de olsa Ziraat Vekâleti, ta
rife tanzimi hakkında doğrudan doğruya kendisine 
almak istiyor. Bendeniz bunu doğru bulmuyorum. 
Bütün ormanların, her taraftaki ormanların merkez
den bir tarife ile idare olunmasına imkân yoktur. Bu 
olamaz. 
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RAHMİ BEY (İzmir) — Bir tarife değil efendim. 
EMİN BEY (Tokat) — Mahallinden malûmat ala

cak, izahat isteyecek efendim. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Öyledir efendim, Orman

lar Ziraat Vekâletince bir tarifeye tabi tutulacak, de
niliyor. Bu olamaz. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Bu tarifenin 
tadili değil.. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Onun için tadil takriri
min lütfen kabulünü istirham ediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, bu madde, bazı ormanların tarife haricinde, pa
zarlık suretiyle heyeti vekile kararıyle o ormanları 
işletmek isteyecek olanlara verilebileceğine dair olan 
bir maddedir. Bu madde, kanunu muvakkatin bir mad
desinden tadilen alınmıştır. Zaten bu lâyiha, kanuni-
yet iktisap ederse aşağıda onuncu maddede 5 Nisan 
1330 tarihli kanunla işbu kanuna tearuz eden sair ah
kâmı kanuniye mülgadır diyoruz. O kanunu kaldırıyo
ruz. Bu 1333 tarihli kanunda bazı ormanları devlet, ta
rife halinde işletmek için Heyeti Vekile kararıyle mü
teahhitlerle ve mukabillerle anlaşabilir, pazarlık ede
bilir, verebilir şeklinde idi. Bazı ormanları Ziraat En
cümeni şimdiye kadar işletilememiş ormanlara teşmil 
ediyor. O ormanlar ki, bunların içerisinde işletme plan
larını tatbik etmek için, işletmek için bir çok paralar 
dökmeye, dekovil yapmaya veyahut tariki havaî ile 
nakletmeye mecbur eden, bir takım tesisat yapmaya 
tevakkuf eden, azim sermayeleri icapettiren bir ta
kım ormanları işlettirmek için sermayedarını teşvik 
mahiyetiyle Hükümetin böyle ormanları aynı zamanda 
boş bırakmamak için tarife haricinde müteahhitlerle pa
zarlık edebilmesi imkânını ve pazarlık edilerek bedeli 
tanı üzerinden ormanlarda kat'iyat yapılmasına imkân 
bahşedebilmek için yapılmış bir maddedir. Ziraat En
cümeni yaptığı bu lâyihada şimdiye kadar işletilme
miş ormanları kastetmekle bir kere tahdit ediyor. 

İkincisi; evvelce doğrudan doğruya hükümet pa
zarlık edebilirdi, deniliyordu. Mer'i olan o kanun ki 
halen tatbik edilmek lâzım gelir. Tarife fevkinde ve
yahut tarife dununda olduğu için doğrudan doğruya 
devlet, pazarlık suretiyle bir mıntıkayı verebilir deni
liyor. Meselâ bir tarife o orman için 200 kuruş ise 
hükümet yani Heyeti Vekile kararıyle 150 - 200 ve
yahut 300 kuruş bir bedel tespit ederek verebilir. Ta
rife . ile mukayyet değil. Zaten pazarlık deyince artık 
tarife ile mukayyet olmamak lâzımdır. Ziraat Encü
meni, şimdi onu da takyit ederek diyorki tarife üze
rinden verilebilir. Yani tarifenin dununda veremez gi

bi bir mana anlaşılıyor. Pazarlık olur ama her halde 
tarife dahilinde olur. Yalnız müzayede etmeye mecbur 
değildir. Tarifenin bedelini ita ederse, kabul ederse 
pazarlık suretiyle olabilir. Bilâ müzayede verebilir, gi
bi bir mana ifade ediyor. Yapılan takyidat eski şek
le nazaran iki şekilde oluyor. Birisi yalnız balta girme
miş ormanlar kastediliyor. İkincisi; pazarlık etmek im
kânım selp ettiler. Yani behemahâl tarife dahilinde 
olacak. Tarife üzerinde olacak. Belki fevkinde olabi
lir. Fakat bilâ müzayede pazarlık suretiyle olabilirse 
de tarifenin dûnunda olamaz diye kastettiler. Hal
buki bendenizce pazarlık salâhiyetini verdikten sonra 
bu pazarlığı yapacak olan heyeti vekileye salâhiyet 
vermek lâzım gelir. 

Yani pazarlık edilecek ormanın hususiyetine, vazi
yetine, orada işletilecek, sarfedilecek sermayelerin de
recesine, yapılacak inşaat nafıanın, vücuda getirilecek 
tesisatın, ehemmiyetine nazaran pazarlık suretiyle ta
hakkuk ettirilecek olan meblâğsn miktarı tahalüf ede
bilir. Binaenaleyh pazarlık edebilirsiniz, dedikten son
ra bu pazarlığı da şundan aşağı ve bundan faz
la yapamazsınız diye tahdidat yapmak doğru ol
maz veyahut hükümete hiç bir suretle salâ
hiyet verilmez. Doğrudan doğruya behemehal bü
tün ormanların işletilmesi müzayede usulüne 
tabidir, demek lâzım gelir. Halbuki hakikati hâl, or
manları, yani bizim tarafımızdan iltizam edilmesi lâ
zım gelen şey, yani satılacak olan ormanların bedelini 
yüksek tutmak değil bilâkis idareyi temin edebilmek 
için, fen dahilinde çalışacak ve ona göre müessesat 
vücuda getirebilecek büyük sermayeleri bu ormanda 
(angaje) edebilmek imkânını temin etmek lâzımdır. 
Yoksa bir metre mikâbı kereste bedelinin meselâ 200 
kuruş olacağına 300 kuruş olmasını teminine çalışırken 
bir taraftan ormanları harap edecek her hangi bir 
usulü kat'iyatı temin etmek, terviç etmek ve meselâ 
teşcir etmek ve devrelere taksim etmek, planlara tev
fikan bir taraftan kesilerek bir taraftan yetiştirmeyi 
temin edecek usulü tatbik edecek yerde metre mikâbı 
başına 3 - 5 kuruşu tercih etmek ormanların hayatı 
noktayı nazarından makûl değildir. Onun için bu ikin
ci kısmı yani Ziraat Encümeninin yaptığı bu ikinci 
tahdidi bendeniz kaldırmak taraftarıyım ve tespit olu
nan tarife haricinde pazarlık edilebilir demek lâzım 
gelir. Zaten pazarlık olduktan sonra bunun dûnunda 
da olur, fevkinde de olur. Orada vücuda getirilecek 
tesisatın hususiyetine tebean bunu Heyeti Vekile ken
di mesuliyeti altında yapabilmek salâhiyetini haiz ol
malıdır. Binaenaleyh bu maruzatıma göre bir tadil tak
riri takdim ediyorum. 
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Beyefendinin mütalâatına gelince : Ona cevaben 
arz edeyimki, Ziraat Vekâletince tanzim ve bilûmum 
ormanlara tatbik edilecek tarife mevzubahistir. Evet 
şimdiye kadar mevcut bir talimatname var. Tatbik 
edilmekte olan o talimatname ormanlardan alınacak 
olan orman bedeli yani mirî ormanların müteahhitle
re iltizame verildikleri zaman beher mültezimin ve
recekleri resim veyahut orman hakkı olarak verilecek 
olan şey mahalli meclis idarelerince tayin olunur, di
yor. Her sene Meclisi idareler ormanların iskelelere 
ve istasyonlara olan mesafelerine göre birinci, ikinci, 
3 ncü, 5 nci mesafe diye ve cinsî eşcare göre bir ta
rife yaparlardı ve bunu ilân ederlerdi ve her meclisi 
idare kendi mıntıkasındaki piyasaya ve nihayet kendi 
içtihadına göre bunu takarrür ettirirdi. Bundan dolayı 
bir meclisi idarenin kararı meselâ Eskişehir Meclisi 
İdaresinin kararıyle Eskişehir hududu dahilinde ittihaz 
ettiği karar ile tatbik ettiği tarife Bolu Meclisi İdare
sinin tatbik ettiği tarifeye hiç uymuyor. Kars Meclisi 
İdaresinin tatbik ettiği tarife, Antalya Meclisi İdaresi
nin tatbik ettiği tarifeye taban tabana zıt oluyordu. 
Halbuki kereste fiyatları o dereceye kadar mübayin 
değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tamamen mubayindir. 
ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂt BEY (Devamla) — Pi

yasaya tabi olan kereste fiyatları böyle bir tarafta bir 
Meclisi idare 25 kuruş tatbik ederken, diğer tarafta 
(150) kuruş takdir etmesine müsayit olacak kadar muh
telif değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bilâkis muhteliftir. Bu
gün Yozgat'taki ormanla Eskişehir'deki dahili sarfi
yat için olan orman farkı bir olur mu? 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂ1 BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim. Kereste fiyatları istihlâk 
mahallerinde taayyün eder. Bunlar dünya piyasasına 
tabi olan emteai umumiyedendir. Bahusus bizim mem-
leketimizide kereste istihlâk mahalleri malumdur. Her 
taraftan orman mahallerinden, mıntıkalarından istih
sal edilen keresteler o piyasaya göre taayyün eder. 

Meclisi idarelerin tayin ettiği fiyatlara gelince : 
Onlar dahi piyasalara, iskelelere ve istasyonlara de-
recei mesafeye göre fiyatlarını takdir ederler. Fakat 
bu demek değildir ki, fiyatlar mütenevvi olarak tayin 
edilir. Meselâ Bolu Meclisi İdaresi yüz kuruş tak
dir eder. İzmit Meclisi İdaresi (300) kuruş takdir 

«•... 

edebilsin. Nihayet İzmit ile Bolu'nun kereste ihra
catı Karadeniz sahillerinden vaki olacaksa yahut ke
reste istihsalâtının mahalli sarfı İstanbul ise her ikisi
nin de fiyatları müsavi olmak lâzım gelir. Şu halde 
Bolu ile İzmit'in kereste fiyatları arasında bu kadar 
mütebayin tarifeler tatbik etmeleri doğru olmamak 
icabeder. 

Hulâsa, şimdiye kadar taammülen meclisi idare
lerin takdir edip tanzim ettikleri tarifelerin araların
da bir insicam ve münasebet bulunmadığına mebni 
şimdiden sonra arzu edilmek suretiyledirki, yine mec
lisi idarelerin inzimam ve muvafakatiyle ve bunların 
arasında bir intizam temin etmek maksadıyle devlet 
için her yerde olduğu gibi bizim için de umumî bir 
tarife meydana gelsin ve bu umumî tarife ormanların 
iskelelere ve istasyonlara olan mesafelerine ögre şim
diye kadar meclisi idarelerin yaptığı gibi beş mesafe 
değil (8) mesafe olarak daha ziyade inceliyerek vücuda 
getirilebilsin ve emir tatbik edilsin. İşte gerek umu
mî ve gerek hususî ormanlar, bittabi mahallerinin 
muvafakati yani mütalâası alındıktan sonra tanzim 
ve tatbik edilecek bu tarifeyi yapmak için ve haricin
de pazarlık suretiyle şimdiye kadar balta girmemiş or
manların ihalesi için Heyeti Vekileye salâhiyet ve
rirseniz o suretle bu maddenin tadilini arz ettiğim 
teklif ile kabul edilmesini rica ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani bir devletin tarife
sini yapmak salâhiyeti bir vekâlete verilebilir mi? 

REİS —' Efendim, vakit gecikmiştir. Hidematı 
Vataniye Kanununa rey vermeyen zevat varsa lütfen 
reylerini istimal buyursun. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 

şu Gedikli Zabitanı Kanununu çıkaralım. Yazıktır 
bu kahramanlara! 

REİS — Çıkaracağız efendim. Fakat bu saatte 
çıkarmak imkânı yoktur. Efendim, akşama on da-. 
kika kaldı onun için celseyi tatil edeceğim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bir ke-
i. re de Meclis iftarını burada yapıversin. Asıl hayır 

budur. 
REİS — Efendim, bu gece saat dokuzda itçima et

mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse saat: 6,25 

—<. . . 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakeraf Saat : 9,15 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Talât Bey (Kângırı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Hidematı vataniye hakkındaki kanuna reylerini 
vermemiş olanlar lütfen reylerini versin! 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

7. — Türkiye'de mevcut bilûmum ormanların fen
nî usulde idare edilmesi hakkında Ziraat Encümeni
nin teklifi kanunisi ve mazbatası 

REİS — Bakiyei müzakeresine devam edeceğiz. 
Malumu âliniz yedinci maddesinin müzakeresinde 
kalmıştık. Halit Bey söz istemiştiniz buyurun. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Vaz geçtim, yal
nız bir sualim var Reis Bey. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, Ziraat Vekili 
Zekâi Beyefendinin bundan evvel verdiği izahat; su-
bulmürur, uzak ormanların pazarlık suretiyle hükü
met, yani Heyeti Vekile tarafından taliplerine verile
bilmesi esasatını müdafaadan ibaret kaldı. Halbuki 
teklif olunan maddeyi kanuniye, alelumum ormanlar
da tatbik olunacak tarifeyi istihdaf etmektedir. Şim
di Yozgat'da bulunan bir ormanın mahsulâtı, ancak 
sarfiyatı dahiliye için istihsal olunabilir. Fakat Eski
şehir civarında bulunan orman, ticaret için kat olu
nur ve licelitticare ahar mahallere sevk olunur. Şim
di Yozgat'taki ormanın tarife bedeli ile Eskişehir'de
ki ormanın tarife bedeli arasında fark vardır. Tarife 
bedelinin bir olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Bi
naenaleyh ormanları bir tarife ile idare etmek ihtima
li katiyen olamaz. Miri ormanlardan, yani devlet or
manlarından çıkarılacak olan mahsulâtın bedeli ma
hallinde, yani ormanın içinde bulunan eşcann kıy
metidir. Yoksa iskele mahallindeki satış fiyatı değil
dir, Bunlar üzerine zam edilen şey masarifi nakliye, 
masarife imaliyedir. Hülâsa mahallindeki eşcann, ya
ni kaim olan eşcann kıymetini takdir etmek, mahal
leri meclisi idarelerine ait olmak lâzım gelir. Meclisi 
idare bu kıymetli mahalli orman memurlarının müta
lâasını ve muvafakatini istihsal ettikten sonra takdir 
eder. Sonra takdir olunan bu tarife vekâlete gelir. 
Vekâletin de bunun üzerinde bir hakkı tasdiki var
dır. Tasdik ederse bu tarife mamulfcnbih olur ve o ta
rife üzerinden satış muamelesi cereyan eder. Yoksa 

alelumum ormanların bir siyakta yani bir tarife üze
rine vekâletçe takdir edilmesi asla ve kafa muvafık 
olamaz. Şimdi orman idaresinin ötedenberi istihdaf 
ettiği tarife üzerinde bir gaye vardır. Bu gaye orman
ları menatıka taksim ederek mıntıka mıntıka orman
da bir bedel takdir etmek esasını kabul ediyor. Far-
zedelim, Bolu'nun bir ormanı, iskeleye mesafesi altı 
saat olabilir. Diğer bir ormanın ondört saat olabilir. 
Hatta mıntıka ormanları arasında bile tahalüf olabi
lir. Onun için Bokı'ya yekpare bir tarife tatbik etmek 
hiç bir zaman muvafık olamaz. Kezalik Eskişehir'de 
de muvafık olamaz. Orman memleketlerinde bile ta
rifeler derece derece ayrılmak lâzım gelir. Yoksa 
böyle alelumum Bolu'ya, şuraya buraya bir tarife 
tatbik etmenin mahzuru çoktur ve gayet ziyadedir. 
Rica ederim ve bu hususta nazarı dikkatinizi celbe-
derim. Böyle tarife tanzimi hakkını doğrudan doğru
ya Ziraat Vekâletine bırakırsanız hiç olmaz. Alelhu-
sus tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bir mad
desi mucibince ormanları idare etmek, müzayede et
mek, ihale etmek hakkı mecalisi idareye verilmiştir. 
Aşar gibi onları müzayede ve ihale ederler. Başka 
kimse salâhiyattar değildir. Mecalisi idareden başka 
kimse ihale edemez ve bu ihale hakkı mahalleri me
calisi idaresine verilmiştir. Bu kanunun maddesiyle 
tearuz edecektir. Binaenaleyh bir takrir takdim et
tim istirham ederim takrire nazarı dikkatinizi celbe-
der ve kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rir okunacaktır. 

ORMAN MÜDÜRÜ UMUMİSİ BAHA BEY — 
Reis Beyefendi müsaade buyurursanız cevap vere
yim. Muhterem efendiler! Orman Nizamnamesinin 
beşinci maddesinde diyor ki (kura) halkının kendi ih-
tiyacatı için mirî ormanlardan kat edecekleri kereste 
resimden muaftır. Ancak, berayı ticaret pazar ma
hallerine nakil ve füruht edecekleri keresteler için 
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tüccar gibi muamele görür ve idare tarafından vaz 
edilecek bedeli tesviye etmek mecburiyetindedir.) 
idare tarafından vaz edilecek olan bedel mecalisi 
idarenin tayin edeceği bedelât değildir. Doğrudan 
doğruya işbu kanunla alâkadar olan Ziraat Vekâle
tinin tayin edeceği bedelât demektir. Nasılsa vaktiyle 
bu salâhiyet Meclisi İdareler tarafından benimsenmiş 
ve bu tarifeler mezkûr mecalis tarafından tanzim 
edilmekte bulunmuştur. Fakat vekâlet bu defa yaptı
ğı tetkikatta bu tarifelerin ilmi ve fenni esasata isti
nat etmeyerek indî ve keyfî mütalâat üzerine yapıldı
ğını görmüştür. Bir misal arz edeyim : Meselâ Maraş 
6 saatlik birinci mesafeden 344 kuruş alırken metre 
mikâbından Menteşe 170 alır. Eskişehir 380 alırken 
yanıbaşında Kütahya 420, Afyonkarahisar ise 220 
kuruş alır. 

Bunların arasında müthiş bir nispetsizlik vardır. 
Tabiî halkın bu suretle mutazarrır olmasına meydan 
vermek doğru değildir. Ziraat Vekâletinin tanzim et
mek istediği tarifeler ise yeknesak değildir. Her or
manın iskelelere ve pazar mahallerine, şimendifer is
tasyonlarına olan buut ve mesafelerine, oradaki ve
saiti nakliyeyi nazarı itibare alarak mütafavit birta
kım tarifeler tanzim etmek düşünülüyor. Mecalisi ida
re bunları, yani aynı mesafe dahilindeki ormanları, 
25 saat mesafede bulunan ormanlar gibi addediyor. 
Meselâ Şükrü Beyin Bolu'sünda takdir olunan kıy
metleri arz edeyim. Bir saat mesafede bulunan orman
lardan meşeden 250 15 saat mesafesinde 242 kuruş 
alıyorlar. Demek onbeş saat mesafe dahilinde bulu
nan iki ormandan sekiz kuruş bir farkla bir tarife 
tayin etmişlerdir. Bunlar tabiî haksız ve bir esastan 
arîdir ve bittabi bunları bu sene kaldırıyoruz. Müda
hale ettik. Bu gibi şeylerin bazısını ıslaha çalıştık. 
Ancak buyuruyorlar ki mecalisi idarelerin tanzim ede
cekleri tarifeleri vekâlet tasdik etsin. Ya tasdik eder, 
ya muvafık görmez, tasdik etmez, iade eder. Ya on
lar kararlarında musir olurlarsa bunun çareyi halli 
bulununcaya kadar ne olacak? Orman resmi alınmı-
yacak mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Cari olan tarife yine cer-
yan eder. 

ORMAN MÜDÜRÜ UMUMİSÎ BAHA BEY 
(Devamla) — Binaenaleyh, hükümetin birtakım esa-
satı ilmiyeye müstenit olarak tanzim edeceği tarife
ler başka, mecalisi idarelerin ve bu ilme, bu fenne 
alâkası olmayan birtakım adamların tanzim edecek
leri tarifeler başka olur. Tabiî hükümet halkın mena
fimi daha ziyade takdir ederek alacağı resmi, tarifeyi 
ona göre tanzim eder. 

Şimdi pazarlık suretiyle ormanların ihalesine ge
lince : Malûmuâliniz bir kanun vardır ki, mecalisi 
milliyeden geçmiş, tasdik edilmiş ve elyevm mer'iyül 
ahkâmdır. Bu kanunun beşinci maddesinde denili-
yorki «bazı ormanların pazarlık suretiyle eşhası mad
diye ve hükmiyeye ihalesi caizdir. Bu kanun elyevm 
meriyülicradır. Ancak, mezkûr kanunda «bazı or
manlar» dan bahsediyorki, maddeyi bu müphemiyet-
ten kurtarmak için daha vazıh bir kanun teklif edi
yoruz. Umumiyet üzere işletilememiş, şimdiye kadar 
yol olmamasından naşi, meskûn araziye bait mahal
lerde bulunmasından dolayı işlenmemiş ormanları 
büyük sermayelerle, vasi mikyasta birtakım müesse-
sat vücuda getirmek suretiyle işletmeye talip olacak 
gerek şürekât ve gerek cemiyata tarife bedeli haricin
de pazarlık suretiyle bu ormanların ihalesi Heyeti 
Vekile karariyle tensip edilmiştir. Çünkü efendiler; 
bunlar malûmuâliniz birtakım dekoviller, fabrikalar 
vücuda getireceklerdir. Mukavelenin hini inkizasında 
bu müessesat kamilen devlete kalacağı için bu mües-
sesatın yapacağı fedakârlığa karşı hükümetin de bu
na mukabil bir fedakârlık yapması iktiza eder. Tari
feyi bitamamiha tatbik etmek bu ormanları işletme
mek demektir. Binaenaleyh maddenin aynen kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
var. Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Maddenin tayyını teklif ederim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçi ati tadilini teklif eyle

rim : 
Madde 7. — Gerek devlet ormanlarından ve ge

rek köy, koru ve baltalıklarından çıkarılacak eşcar 
ve mahsulât bedelâtı ve hususi ormanlardan alına
cak öşür miktarı ormanların iskele ve istasyonlara 
olan mesafesi, mevkii ve masarifi istihsaliyesi nazarı 
itibare alınarak mıntıkalara taksim edilmek suretiy
le her mıntıka için mahalleri meclis idarelerince or
man memurlarının mütalâa ve muvafakati alındıktan 
sonra takdir ve Ziraat Vekâletince tasdik olunacak 
tarife mucibince istiyfâ olunur. Sabülmürur ve uzak 
mahallerde bulunup işletilemeyen devlet ormanlarının 
bilâ müzayede pazarlık suretiyle Türk olan eşhası 
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ferdiye ve şürekât ve müessesata Heyeti Vekile ka-
rariyle ihalesi caizdir. 22 Nisan 1340 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Madde 7. — Şimdiye kadar işletilmemiş devlet 

ormanlarının bilâ müzayede pazarlık suretiyle ve Zi
raat Vekâletince bittanzim bilûmum ormanlara tat
bik edilecek tarife haricinde Türk olan eşhası ferdiye 
ve şürekât ve müessesata Heyeti Vekile karariyle 
ihalesi caizdir. 

Maddenin berveçi balâ tadilini arz ve teklif eyle
rim. 

Aydın 
Zekâi 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bu, o or
manları da harap ettirecek! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey bu tarife hak
kında bir kanun gelmiştir, Muvazenei Maliye Encü-
menindedir. Ona da nazarı dikkatinizi celbederim. 
Heyeti Vekilenin teklifi vardır. Tarifeyi her tarafta 
müsavi olarak tatbik etmek imkânını görmüyorum. 

REİS — Efendim, maddenin tayyını teklif ediyor
lar. Maddenin tayyını reye koyacağım. Maddenin 
tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyacağım; kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmedi efendim. 

Şimdi iki tadil takriri vardır. Biri Bolu Mebusu 
Şükrü Beyin tadil teklifi şudur; 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du.) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Reis Bey Zekâi Bey 
kendisi tadil teklif ediyor. Nasıl olur?.. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Zekâi Beyin 
teklifi halkı mütegallibeye ezdirir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu 
madde encümende müzakere edilirken, alâkadar me
muru da vardı. Hükümette bunu tasvip etti. 

REİS — Evet, nitekim hükümetin memuru şimdi 
burada, maddenin aynen kabulünü teklif etti. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Zekâi Bey, kendi na
mına mı, hükümet namına mı söylüyor? (Kendi na
mına sesleri, bu nasıl şey sesleri) 

(Zekâi Beyin teklifi tekrar okundu) 

ORMAN MÜDÜRÜ UMUMİSİ BAHA BEY — 
Orada bir (haricinde) kelimesi olacak. 

REİS — Bilmiyorum efendim, 

(Şükrü Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Şükrü Beyin tadilini Reyi Âlinize koyu

yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksi
ni rey koyuyorum; kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul olundu efendim. Binaenaleyh madde 
okuduğum şekilde tertip olunacaktır. 

Madde 8. — Devletçe muhafaza ormanı olarak 
tefrik edilmiş ve edilecek ormanlarda katiyat mem
nudur. Bu gibi ormanlardan devlete ait olmayanla
rın istimlâki mecburidir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim?.. Maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul olundu efndim. 

Madde 9. — Devlet bu baptaki taahhüdatı ifa et
mek için muhtaç olduğu erbabı fenni yetiştirmek 
üzere Türkiye'nin muhtelif mıntıkalarında 1341 se
nesi zarfında üç adet orman mektebi kuşat eder. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — 5 Nisan 1333 tarihli kanunla işbu 
kanuna tearuz eden sair ahkâmı kanuniye mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 11. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

REİS — Söz isteyen var mıı Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Zi
raat, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
yinize koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

8. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin Kel
ler - Gaziantep yolunun turuku umumiye meyanına 
ithaline dair (2/292) numaralı teklifi kanunisi ve Na
fıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları: 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 
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Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin Teklifi 
Kanunisi 

Riyaseti Celileye 
Turuku umumiye meyanında bulunan İskende

run - Gaziantep - Birecik - Urfa - Diyarbekir tariki
ni denize rapteden kısım Suriye dahilinde ve vilâyatı 
cenubiyemizi Adana'ya ve sahile rapt için gerek as
kerlik ve gerek iktisat noktayı nazarından fevkalâde 
lüzum ve zaruret hasıl olmuştu. Geçen sene Erkânı 
Harbiye Vekili Fevzi Paşa cenup cephesini teftişe 
gittikleri zaman ve zarureti askeriyeyi takdir ederek 
Bağdat şimendiferinin Keller istasyonundan Gazian-
tep'e kadar askerî bir şose inşaasına vesaiti aske
riye ile başlattırmış ve elhaletühaziki bu şosenin ame
liyatı turabiyesi kamilen bitmiş ve ameliyatı sınaiye-
siyle balast ferşiyatı bitmek üzere bulunmuştur. Fa
kat şose yollar, tamiratı mütemadiye görmez ve ne
zaret edilmezse bilhassa işbu Keller yolu gibi arızalı 
arazi de pek çabuk bozulacağı derkâr olup Fevzi Pa
şa Hazretleri tarafından vesaiti askeriye ile inşa et
tirilen esasen turuku umumiye meyanında bulun
ması lâzım gelen bu yol bir kanunu mahsusla tu
ruku umumiye meyanına ithâl edilmediği gibi üç 
dört vilâyeti yekti yerine rapt eden bir uzun yolun 
mebdei ve turuku umumiyenin haiz olması icabeden 
bir yol olduğundan vilâyatı idarei hususiyelerince tu
ruku hususiyeden addolunmadığı cihetle her iki ta
rafın nezaret ve tamiratından hariçte kalacaktır. Bi
naenaleyh mezkûr yolun turuku umumiye meyanına 
ithal edilmesi zımnında icabeden lâyihai kanuniye 
tertip ve merbuten takdim kılınmış olduğundan tas
dik ve neşrini Heyeti Celilelerinden temenni ederim. 

9 Şubat 1340 
Gaziantep Mebusu 

Ali Cenani 

Birinci Madde — Keller - Gaziantep yolu turu
ku umumiye meyanına ithâl olunmuştur. 

ikinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti-' 
baren meriyülicradır. 

Üçüncü Madde — tşbu kanunun icrasına Nafıa 
Vekili memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17 . 2 . 1340 

Lâyiha Encümeni 
Karar : 151/151 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye me
yanına ithaline dair Gaziantep Mebusu Ali Cenani 

Beyin teklifi kanunisi Encümenimizce ledettetkik 
teklifi mezkûr esas itibariyle şayanı müzakere görül
mekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine karar ve
rildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Ahmet Saki Ahmet Saki 

Kâtip Aza 
Bozok 

Necip Ali Süleyman Sırn 
Aza Aza 

Beyazıt Mardin 
Şefik Derviş 

Aza 
Mardin 

Abdürrezzak 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Nafıa Encümeni 
13/4 

15.3.1340 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye me
yanına ithaline dair Gaziantep Mebusu Ali Cenani 
Beyin teklifi kanunisi mütalâa olundu. Evvelce bu 
bapta Encümenimize muhavvel 16.9.1339 tarihli 
kanun lâyihası tadilen 17.12.1339 tarih ve 15 nu
maralı mazbata ile Muvazenei Maliye Encümenine 
takdim kılınmış olduğundan mezkûr kanunun liecelit-
tevhit mezkûr encümene havalesi zımnında Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdimine karar verildi. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Diyarbekir Edirne 
Feyzi Hüseyin Rıfkı 
Kâtip Aza 

Urfa 
Ali 

Aza Aza 
Çanakkale îzmit 

Şükrü Mustafa 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Keller - Gaziantep tarikinin turuku umumiye me
yanına ithâl olunmasına dair Gaziantep Mebusu Ali 
Cenani Beyin teklifi kanunisi ve Nafıa Encümeni 
mazbatası Encümenimizce de tetkik olundu : 

Harbi umumiden evvel İskenderun - Gaziantep ta
rikiyle Diyarbekir'e giden ve turuku umumiyeden 
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madut olan yolun bir kısmı elyevm Suriye dahilinde 
kaldığından makamına kaim olacak yol işbu Keller -
Gaziantep yolu olduğu gibi Erkânı Harbiye Umumi-
yenin askerlik noktayı nazarından bu yola verdiği 
ehemmiyet ve geçen sene askerî kuvvetle bizzat Er
kânı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri
nin mahallinde inşaata başlatması ve ameliyatını da
hi bir hayli ilerlettirmesi ehemmiyeti hakkında fazla 
tafsilât itasına hacet bırakmaz. Bugün Suriye hudu
duna müntebi yegâne askerî yol bu yoldur ve cihe
ti askeriye turuku umumiyeye ithâl olunarak biran 
evvel ikmali inşasını musırren talep etmektedir. Bi
naenaleyh mezkûr turukun tariki umumiye meyanı-
na ithali encümenimizce de muvafık görülmüş ve 
maddei kanuniyesi aynen kabul olunarak Heyeti Ce-
lilenin nazarı tasvibine takdim kılınmıştır. 13 Ni
san 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına Çorum 
Ahmet Muhtar Ferit 

Kâtip Âza 
Hini imzada bulunmamıştır Mersin 

Niyazi 
Âza Âza 

Trabzon Diyarbekir 
Ahmet Muhtar Şeref 

Âza Âza 
Konya Bursa 

Kâzım Hüsnü Osman Nuri 
Âza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Lüzum yok, ehem
miyeti derkârdır. 

REİS — Maddelere geçilmesini Reyi Âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reyinize koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye 
meyanına ithaline dair Kanun 

Madde 1. — Keller - Gaziantep yolu turuku umu
miye meyanına ithal olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.... 
Aksini reyinize koyacağım; kabul etmiyenler el kal
dırsın... Madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri Maddeyi Reyi Âlinize koyacağım. Aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini Reyi Âlinize 
vazediyorum. Kabul emeyenler el kaldırsın... Aynen 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Nafıa Vekili 
memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyinize ko
yacağım. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini Reyi Âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Aksini reyi
nize koyacağım. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

9. — Hükümetçe mubayaası takarrür eden Ana
dolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi teşkilât 
ve vazaifine dair (1/489) numaralı lâyihai kanuniye 
ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları. 

REİS — Anadolu hattını mubayaası hakkındaki 
kanunun müzakeresi akşamki celseye talik olunmuş
tu. Şimdi onun müzakeresine başlıyoruz. 

Türkiye umhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
1/1562 

Ankara; 8.4.1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hükümetçe mubayaası takarrür eden Anadolu 

Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesinin teşkilât ve 
vazaifine dair ve hat ile mebani ve müessesatının 
esaslı surette tamir ve ıslâhı için muktazi tahsisatın 
itasına dair Nafıa Vekâleti Celilesince tanzim kılı
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Meclisi Âliye arzı 
karargir olan iki kıt'a lâyihai kanuniye ile bu bapta
ki esbabı mucibe sureti musaddakaları ifayı mukte-
zası ricasiyle leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbbaı mucibe lâyihası 
Hükümetçe mubayaası takarrür eden Anadolu 

Demiryollarının bedeli mubayaası ile tamiratı lâzıme-
si için 134 senesi bütçesine üç milyon lira tahsisat 
vaz'edilmis ise de icra kılınan tetkikat ve keşfiyata 
nazaran hattın mebani ve müessesatının esaslı suret-
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te tamir ve ıslâhı için onbeş milyon lira raddesinde 
sarfiyat icrasına ihtiyaç görülmekte olduğu anlaşıl
mıştır. Bundan gerçi 1340 senesi zarfında ancak 
bütçeye mevzuu tahsisat nispetinde bir kısmı sarf olu
nacak ise de hükmü birkaç seneye şamil olmak üzere 
taahhüdat icrası ve sipariş vukuu suretiyle hattın 
bir an akdem hüsnü hale ifrağı kabil olacağı memul 
idüğünden bu bapta bir kanunu mahsus ile mezuni
yet istihsaline lüzum görülmüş ve bu maksadı temin 
edecek surette tanzim olunan lâyihai kanuniye mer-
buten takdim kılınmıştır. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Anadolu Demiryollarıyle Haydarpaşa Liman ve 

Rıhtımının mubayaası ve tamir ve ıslâhı için Nafıa 
Vekâletinin 1340 senesi bütçesi 259 ncu faslına üç mil
yon lira tahsisat vaz'ediimiş ve bu suretle mezkûr 
demiryol ve liman ve rıhtımının Hükümetçe mubayaa
sına mezuniyet verilmiş olduğundan bunların Hükü
metçe sureti idaresini tayin ve tespit iktiza eylediğin
den bu bapta lüzumu olan teşkilât hakkında mer
but lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 
Lâyihai kanuniyenin mubayaa mezuniyetini teğyit 
ve müdür umuminin sureti azil ve nasbini tayin eden 
birinci ve ikinci maddeleri muhtacı izah değildir. 

Bu gibi müessesatın, bir meclisi idare tarafından 
idaresi tabiî olup, Fransa'da dahi Devlet şimendi
ferleri idare meclisleri şirket meclisi idareleri dere
cesinde hâizi salâhiyet bulunduklarından lâyihai ka
nuniyenin üçüncü ve dördüncü ve beşinci maddele
rinde müessesatı mezkûreyi idare edecek olan Meclisi 
idarenin sureti teşkili, vazaif ve salâhiyetleri şirket
lerin idare meclislerine şebih bir surette tayin ve 
tespit edilmiştir. 

Mevcut şartname ve mukavelenameler ahkâmının 
yeni şekli idareye tevfiki için bir kanun tanzimi za
mana muhtaç olduğundan bunların şimdilik idamei 
meriyeti zaruri olduğu gibi Rumeli Demiryolu İşlet
me Nizamnamesinden başka elde işletme nizamname
si olmadığından işbu hatlarda o nizamname ahkâmı
nın tatbiki tensip edilmiş ve 6 ncı madde o suretle 
kaleme alınmıştır. Yalnız tarifelerin lüzum ve ihti
yacına göre ve meclisi idarenin rey ve kararına bi
naen vekâletçe tağyir ve tedbili derecei vücupda ol
duğundan bu cihet o suretle kayıt ve tespit edil
miştir. Bağdat hattı hakkında esaslı bir karar itti
haz edilinceye kadar bu hattın da Hükümetçe idaresi 
tabiî olduğundan lâyihai kanuniyenin yedinci mad
desiyle bunun için bazı ahkâm vaz ve tedvin edil
miştir. 

Lâyihai kanuniye 
Madde 1. — Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir -

Konya ve Ârifiye - Adapazarı demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtımının kâffei şuebat ve müşte-
milâtıyle beraber mukavele ve şartnamelerindeki ah
kâma tevfikan Hükümetçe mubayaasına mezuniyet 
verilmiştir. 

Madde 2. — Müessesatı mezkûre Hükümetçe 
mülhak bir bütçe ile Nafıa Vekâletine merbut bir 
Müdüriyeti Umumiye tarafından idare olunur. Mü
dürü Umuminin nasp ve azli Nafıa Vekilinin inhası 
üzerine Başvekâletçe Reisicumhurun tasdikine arz 
edilir. 

Madde 3. — Müdüriyeti umumiyenin altı zattan 
mürekkep bir Meclisi İdaresi bulunur. Bunun dör
dü Nafıa Vekâletinin göstereceği namzetler meya-
nından Heyeti Vekilece tayin olunur. Diğer ikisi 
dahi berveçhi mezkûr Hükümetçe tayin olunacak aza 
tarafından memur olmıyan erbabı ihtisas meyanından 
reyi hafi ile intihap edilir. Müdürü Umumi, Meclisi 
idarenin azayı tabiîyesindendir. Meclisi İdare Reisi 
her sene iptidasında azayı mevcude meyanından reyi 
hafi ile intihap olunur. Meclisi İdare azasının müd
deti dört senedir. Yalnız ilk ikinci senenin nihaye
tinde azanın nısfı kur'a ile tedbil olunur. Tebdil 
olunacak azanın tekrar tâyini intihabı caizdir. Mec
lisi İdare Azasına içtima günlerine mahsus olmak 
üzere verilecek hakkı huzurun miktarı Nafıa Vekâle
tince takdir olunur. 

Madde 4. — Meclisi idarenin vazaifi aşağıda gös
terilmiştir. 

A) Bütçenin ve tahsisatı munzamma tekliflerinin 
tetkik ve tasvibi. 

B) Nafıa Vekâletinin tasvibine arz edilecek tari
felere ait tadilât tekliflerinin tetkiki (Azanın da bu 
babta re'sen teklif hakkı vardır.) 

C) Senelik hesabatı katinin tetkik ve tasvibi, 
D) İdari talimatnamelerin tetkik ve tasvibi, 
E) Müdürü Umuminin teklifi üzerine şube mü

dürleriyle rüesasının azil ve nasıpları hakkında karar
lar ittihazıyle Nafıa Vekilinin tasvibine arzı, 

F) Şehri rapor ve mizanların tetkiki, 
G) Hat umuruna ait olarak müdürü umumi veya 

meclisi idare âzası tarafından vakî olacak tekliflerin 
ve Nafıa Vekâletince havale edilecek sair hususatın 
müzakere ve tetkiki. 

Madde 5. — Meclisi idarenin usulü müzakere, za
man ve sureti içtimai kendileri tarafından tanzim ve 
Nafıa Vekâletince tasdik edilecek bir nizamnamei 
dahili ile tayin olunur. 
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Madde 6. — Mezkûr müessesat için evvelce şir
ketle teati edilmiş olan mukavele ve şartnamelerin 
- tarifelere müteallik meyadı müstesna olmak üzere -
işletme umuruna müteallik ahkâmı ile Rumeli de
miryollarına ait işletme Nizamnamesi mer'i ve mu
teberdir. 

Madde 7. — Bağdat demiryolunun Konya'dan be-
deden kısmının işletme ve inşaatı dahi bu bapta ye
niden bir kanun neşrine kadar mezkûr müdüriyeti 
umumiye tarafından işbu kanunun ahkâmına tevfi
kan idare olunacak ve varidat ile sarfiyatı ayrıca ka
yıt ve tespit edecektir. Müşterek masarifin hattı tulu 
nispetinde taksim olunacaktır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 9. — tşbu kanunun icrai ahkâmına Nafıa 
Vekili memurdur. 

8.4.1340 
Başvekil ve Hariciye Müdafaai Milliye 

Vekili Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Nafıa Vekili 
Mustafa Necati Süleyman Sırrı 
Maarif Vekili Maliye Vekili 

Vasıf Mustafa Abdülhalik 
Dahiliye Vekili Ziraat Vekili 

Ferit Zekâi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili Ticaret Vekili 
Doktor Refik Hasan Hüsnü 

Mübadele İmar ve İskân 
Vekili 

Mahmut Celâl 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir -

Konya hatları ve şuebatı ile Haydarpaşa limanı ve 
rıhtımının ve bunlara müteallik bilumum mebanii ve 
müessesat ile âlat ve edevatının tamir ve tecdit ve 
ıslâhı için onbeş milyon liranın sarfına mezuniyet 
verilmiştir. Beş senede sarfedilecek olan işbu mebali-
ğin 1340 senesine ait miktarı Nafıa Vekâleti bütçesi
nin 259 ncu faslına mevzu olup, diğer senelerde sarfı 
muktazi kısımları da her sene vekâleti mezkûre büt
çesine konulacaktır. 

Madde 2. — İşbu tahsisat veya müessesatı mez-
kûreye ait mülhak bütçe tarafeyne zam ve ilâve su
retiyle veyahut doğrudan doğruya Nafıa Vekâletince 
sarf olunacaktır. 

Madde 3. — Bir sene bütçesine konulan mebaliğin 
ertesi sene zarfında da sarfı caizdir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Na
fıa Vekilleri memurdur. 

8.4.1340 
Başvekil ve Hariciye Müdafaai Milliye 

Vekili Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Mübadele, İmar ve 
İskân Vekili 

Mahmut Celâl 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Doktor Refik 
Karar 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
29.4.1340 

Riyaseti Çelileye 
Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir - Konya hat

ları ve şuabatı ile Haydarpaşa liman ve rıhtımının ve 
bunlara müteallik bilumum mebani ve müessesat ile 
âlat ve edevatının tamir ve" tecdit ve ıslahı için (on
beş milyon lira) talep olunmasına dair teklifi kanuni 
Encümenimizce ledelmüzakere hatların vaziyeti hu-
kukiyesinin henüz tespit edilmemiş ve, iştira muame
lesinin ikmal edilmemiş olmasına nazaran tahsisatı 
maruzanın kabulü muhtacı teemmül görülmekte ise 
de muameleyi mezkûrenin ikmali ile mevcut ve ati-
yen meydana gelecek ihtilâfların hal ve faslı senelere 
mütevekkif ve halbuki senelerce hattın bilâtamir bı
rakılması memleketin emniyet ve selâmeti ve ticaretin 
inkişafı noktayı nazarından gayrı kabili tecviz olup, 
farzımuhal olarak hattın hükümetçe iştirası hukukan 
mümkün olamayıp şirkete iadesi icabeylese dahi ma
sarifi vakıanın şirketçe kabulü mümkün ve tabiî 
görülmekle işbu nokatı muallâka Nafıa Vekâletince 
daima nazarı dikkatte tutulmak ve sarfiyat ona göre 
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kemali ihtiyat ile yapılmak şartıyle maddei kanuniye 
Encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 
Nafıa Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Hüseyin Rıfkı Hüseyin Rıfkı 

Kâtip Aza 
Sivas 
Halil 

Aza - Aza 
Okunamadı Konya 

Mustafa 
Aza Aza 

Artvin Recai 
Hilmi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir -

Konya ve Ârifiye - Adapazarı demiryolları ve Hay
darpaşa limanı ve rıhtımı ile kâfei şuebat ve müştemi
lâtı hükümetçe mülhak bir bütçe ile Nafıa Vekâleti
ne merbut bir müdiriyeti umumiye tarafından idare 
olunur. Müdürü Umuminin nasb ve azli Nafıa Vekili
nin inhası üzerine Başvekâletçe Reisicumhurun tas
dikine arz edilir. 

Madde 2. — Müessesatı mezkûrenin altı zattan 
mürekkep ve Nafıa Vekâletinin göstereceği namzet
ler meyanında Heyeti Vekilece tayin olunan bir mec
lis idaresi bulunur. Müdürü Umumi Meclisi idarenin 
azayı tabiiyesindendir. 

Meclis idare reisi her sene iptidasında Müdürü 
Umumiden gayrı aza meyanından reyi hafi ile inti
hap olunur. 

Meclisi idare azasının müddeti dört senedir. Yal
nız ikinci senenin nihayetinde azanın nısfı kur'a ile 
tebdil olunur. Tebdil olunacak azanın tekrar tayin ve 
intihabı caizdir. 

Meclisi idare azasına iştima günlerine mahsus 
olmak üzere verilecek hakkı huzurun miktarı Nafıa 
Vekâletince takdir olunur. 

Madde 3. — Meclisi idarenin vaazifi aşağıda gös
terilmiştir : 

A) Bütçenin ve bütçeye müeallik teklifatm tet
kik ve tasdiki; 

B) Aynen, 
C) Senelik hesabı kafilerin tetkik ve tasdiki, 
D) Aynen, 
E) Müdürü Umuminin teklifi üzerine Şube Mü

dürleriyle rüesanın azil ve nasıpları hakkında karar 
ittihazı. 

F) Aynen, 
G) Aynen, 
Madde 5. — Aynen 
Madde 6. — Tayy 
Madde 7. — Aynen, 
Madde 8. — Aynen 
Madde 9. — Aynen 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Hükümetçe mubayaası takarrür eden Anadolu De

miryolları ile Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir - Kon
ya ve Ârifiye - Adapazarı hatlarının işletilmesi için 
müdürüyeti umumiye teşkilât ve vazaifine dair Baş
vekâletten encümenimize muhavvel lâyihai kanuniye 
ledelmüzakere bazı maddeleri tadil edilerek Heyeti 
Umumiye arzına karar verildi. 
Nafıa Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Hüseyin Rıfkı Hüseyin Rıfkı 
Kâtip Aza 

Recai 
Aza Aza 
Sivas Okunamadı 
Halil 
Aza Aza 

Konya Artvin 
Mustafa Hilmi 

Madde 1. — Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir -
Konya ve Ârifiye - Adapazarı demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtımının kâffei şuebat ve müştemi
lâtı ile hükümetçe mubayaasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Heyeti 
Vekile memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Numara : 55 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Hükümetçe mubayaası takarrür eden anadolu de
miryolları müdüriyeti umumiyesinin teşkilât ve vaza
ifine ve hat ile mebani ve müessesatınm esaslı surette 
tamir ve ıslâhı için muktazi tahsistin itasına dair Baş
vekâletten takdim olunup, encümenimize havale buy-
rulan iki kıt'a lâyihai kanuniye ve Nafıa Encümeni 
mazbatası mütalâa ve tetkik olundu. 

Hat elyevm muhtacı tamir olup, bunun muba
yaadan sonraya tehiri caiz olamayacağı tebeyyün etti
ği cihetle hattın tamir ve tesviyesi için sarfına lüzum 
olan onbeş milyon liranın beş senede sarf edilmek 
ve hattın mubayaasına kadar sarfiyat mukavele mu
cibince kumpanya hesabına icra kılınmak üzere hükü
mete salâhiyet verilmesi encümenimizce de muvafık 
görülmüş ve esasen 1340 senesi Nafıa Bütçesine Ana-
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dolu hattının ve Haydarpaaş limanının mubayaa, tamir 
vesairesi için üç milyon lira tahsisat kabul edilmiş 
olduğundan bu hususa ait lâyihai kanuniyenin zait 
görülen ikinci maddesi tay suretiyle kabul olunduğu 
gibi müdüriyeti müşariileyhanın teşkilât ve vazaifine 
ait lâyihai kanuniye de cüz'i tadilâtla kabul edilmiş 
olmakla müstacel ruznameye alınarak müzakeresi he
yeti umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 
20 Nisan 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Konya 
Ferit Recai Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
tzmir Saruhan 
Şükrü Reşat 
Aza Aza 

Trabzon Trabzon 
Ahmet Muhtar Hini imzada bulunamadı 

Aza Aza 
Mersin Diyarbekir 
Niyazi Şeref 

Aza Aza 
Erzurum Ertuğrul 

Münür Hüsrev Doktor Fikret 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
Lâyihai Kanuniye 

Birinci Madde — Mubayaası kabul edilen Hay
darpaşa - Ankara ve Eskişehir - Konya ve Ârifiye -
Adapazarı demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tımının kâffei şuebat ve müştemılatıyle beraber muka
vele ve şartnamelerindeki ahkâmına tevfikan hükümet
çe mubayaasına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Müessesei mezkûre hükümetçe 
mülhak bir bütçe ile Nafıa Vekâletine merbut bir mü
düriyeti umumiye tarafından idare olunur. Müdürü 
Umuminin nasp ve azli Nafıa Vekilinin inhası üzerine 
Başvekâletçe Reisicumhurun tasdikine iktiran ettirilir. 

Üçüncü Madde — Müessesei mezkûrenin dokuz 
zattan mürekkep bir meclisi idaresi bulunur. Bunun 
altısı Nafıa Vekâletinin göstereceği namzetler meya-
nından Heyeti Vekilece tayin olunur. Diğer üçü dahi 
hükümetçe tayin olunacak aza tarafından ve erbabı 
ihtisas meyanından reyi hafi ile intihap edilir. Aza-
lıkîa memuriyet içtima edemez. Müdürü Umumi 
Meclisi idarenin azayı tabiiyesindendir - Meclisi idare 
reisi her sene iptidasında azayı mevcude meyanından 
reyi hafi ile intihap olunur. Meclisi idare azasının müd
deti dört senedir. Yalnız ilk ikinci sene nihayetinde 

azanın mevcudu kura ile tebdil olunur. Tebdil oluna
cak azanın tekrar tayin ve intihabı caizdir. Meclisi 
idare azasına içtima günlerine mahsus olmak üzere 
verilecek hakkı huzurun miktarı Nafıa Vekâletince 
takdir olunur. 

Dördüncü Madde — Meclisi idarenin vazaifi aşa
ğıda gösterilmiştir. 

A) Bütçenin ve tahsisatı munzamma tekliflerini 
tetkik ve tasvibi, 

B) Nafia Vekaletinin tasvibine arz edilecek tari
felere ait tadilât tekliflerinin tetkiki (inzanında bu 
bapta resen teklif hakkı vardır). 

C) Senelik hesabatı kafinin tetkik ve tasdiki, 
D) İdari talimatnamelerin tetkik ve tasdiki, 

E) Müdürü umuminin teklifi üzerine şube mü
dürleriyle rüesasının azil ve nasıpları hakkında karar
lar ittihazı, 

F) Şehri rapor ve mizanların tetkiki, 
G) Hat umuruna ait olarak müdürü umumi veya 

meclisi idare azası tarafından vaki olacak tekliflerin 
Nafıa Vekâletince havale edilecek sair hususatın mü
zakere ve tetkiki. 

Beşinci Madde — Meclisi idarenin usulü müza
kere, zaman ve sureti iştimaı kendileri tarafından tan
zim ve Nafıa Vekâletince tasdik edilecek bir nizam-
namei dahili ile tayin olunur. 

Altıncı Madde — Mezkûr müessesat için evvelce 
şirketle taati edilmiş olan mukavele ve şartnamelerin -
tarifelere müteallik mevaddı müstesna olmak üzere -
işletme umuruna müteallik ahkâmı ile Rumeli Demir
yollarına ait işletme nizamnamesi mer'i ve muteberdir. 

Yedinci Madde — Bağdat Demiryolunun Konya'
dan bededen kısmının işletme ve inşaatı dahi bu bap
ta yeniden bir kanun neşrine kadar mezkûr müdürüyeti 
umumiye tarafından işbu kanun ahkâmına tevfikan 
idare olunacak ve varidat ile sarfiyatı ayrıca kayıt ve 
tespit edilecektir. Müşterek masarif hattın tulü nis-
betinde taksim olunacaktır. 

Sekizinci Madde — tşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Nafıa Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
Lâyihai Kanuniye 

Birinci Madde — Haydarpaşa - Ankara ve Eski
şehir - Konya hatları ve şüebatı ile Haydarpaşa liman 
ve rıhtımının ve bunlara müteallik bilûmum mebanii 
ve müessesat ile alât ve edevatının tamir ve tecdit 
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ve ıslahı için on beş milyon liranın sarfına mezuni
yet verilmiştir. Beş senede sarf edilecek olan işbu me-
baliğin 1340 senesine ait miktarı Nafia Vekâleti Büt
çesinin 259 ncu faslına mevzu olup, diğer senelerde 
sarfı muktazi kısımları da her sene vekâleti mezkûre 
bütçesine konulacaktır. 

îkinci Madde — Bir sene bütçesine konulan me-
baliğin ertesi sene zarfında da sarfı caizdir. 

Üçüncü Madde — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir.. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Ma
liye ve Nafia Vekilleri memurdur: 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar, şimdi müzakere edeceğimiz teklifi kanunilerin he
defi Anadolu hattının mubayaası için hükümete me
zuniyet vermek, biri bu. Aynı zamanda kanunda mu
bayaa ettikten sonra b,u hattı nasıl işletceğiz ve ne 
yapacağız? Ona dair bazı mevad var. Bir de bu hat
tın tamiri için beş sene zarfında Hükümete (on beş) 
milyon lira sarfı için mezuniyet vermek. Müsaadeniz
le bu bapta bir kaç söz söylüyeceğim. Malumuâliniz 
bu mesele evvelce bir kaç celsemizi yemiştir ve uzun 
boylu müzakere edilmiştir. Şimdi bu teklifle hükümete 
bu hattın mubayaası için mezuniyet verileceği için 
bendeniz notkayı nazarımı Heyeti Celileye arz ede
ceğim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Mezuni
yet verilmesi çok oldu. Bütçeye üç milyon kondu. 

HALİT BEY (Devamla) — Üç milyonun kabulü 
kanunun kabulü değildir. Müzakere esnasında Başve
kil Paşa, evet bu hattın mubayaasına temayül göster
mişlerdir ve hattın tamiri vesairesi için bu sene üç mil
yon lira kabul edilmiştir. Eğer kanun olsaydı, bu tek
lifi kanuni buraya gelmezdi. 

Şimdi efendim! Bu hattın mubayaasına esbap ola
rak gösterdiğimiz iki şey vardır. Birisi siyasî, birisi de 
iktisadî. Siyasî olarak dendiki «bu hattın hisse seneda-
tının yüzde ellibir buçuğu vesairesi İngilizlerin eline 
geçmiştir. Binaenaleyh bu hat mubayaa edilmeyecek 
olursa müddeti imtiyaziyesi de bitmiştir. Bu hat İngi
lizlerin eline geçecek ve İngilizler hâkim olacaktır. 

Bu ise siyaseten şöyledir. Böyledir. Bu bapta çok 
sözler söylenebilir. Fakat bilhassa aleni celsede fazla 
söylemeyeceğim. Lâkin bu baptaki mülâhazayı ben
deniz pek kuvvetli bulmuyorum. Asıl mühim bir se
bep olarak iktisadi esbap gösterildi. Dendiki bu hat 
bizim elimizde olmadıkça, şirket elinde oldukça tari
felere hakim olamıyoruz. Tarifeler yüksektir. İstanbul'a 
buğday gönderemiyoruz. Yani Anadolu buğdaylarını 

İstanbul'a sevk edemiyoruz. İstanbul senede, harice 
buğday ve un parası olarak 15 - 20 milyon para veri
yor. Şu oluyor, bu oluyor. Aynı zamanda dendiki 
bu hat bugün bile kendi hasıîâtıyle masrafını koruyor. 
Binaenaleyh hükümet hattı mubayaa edecek olursa 
ve birazda tamir ve ıslah edecek olursa hat fazla ka
zanacaktır ve hattâ fazla hâsılatı ile hattı mubayaa et
tikten sonra senevi amortismanı bile temin edecektir 
dendi. Fakat arkadaşlar, şuna nazarı dikkatinizi cel-
pederim. Evet hat bugün kendisini idare edebilir. Fa
kat beş misli tarife ile kendisini idare edebilir. Böyle 
olduğu halde, hat bugün beş misli tarife ile işlediği 
halde geçen gün, Nafıa Bütçesi tasdik edildiği günün 
akabinde yani kabul edildiğinin ikinci ve üçüncü günü 
hükümet geldi size bir teklif yaptı ve hat idare ede
miyor, dendi. % 6 faizle 400 bin lira istedi ve Heyeti 
Celilenizde bu dört yüz bin lirayı kabul buyurdu. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Hangi 
paradan? 

HALİT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Şu halde efendiler, burada tenakuz vardır. Hat ken
dini idare edebilir. Fakat beş misli tarife ile olursa. 
Aynı zamanda deniyor ki hattın tarifelerine biz hâ
kim olmak istiyoruz. Binaenaleyh Hükümet hattı al
mak mecburiyetindedir. Şu halde arkadaşlar! Hattı 
aldıktan sonra tarifeleri indirmek mecburiyetindeyiz, 
eğer İstanbul'da filân, filân yerin buğdayı ile reka
bet etmek istiyorsak. Şu halde bugün beş misli tarife 
ile idare edebilen hat, yarın tarifeler indirilince hiç 
idare edemeyecektir. Bence ne olacak? Açık verecek
tir. Hat tabiî mubayaa edildiği için bu açık 
umumi bütçeden ödenecektir ve umumi bütçe
den ödemek mecburiyetinde kalacağız. Evet ar
kadaşlar bu gibi müessesatı devletleştirmek siyasetini 
bir çok devletler kabul etmiştir. Fransa, İngiltere, Al
manya, İtalya vesaire.. Fakat arkadaşlar yalnız şu 
noktayı düşünmeliyiz. Bu devletler hatlarını devletleş-
tirmişîerdir. Lâkin bu hatları devletleştiren devletler
den yalnız Almanya hüsnü idare etmiştir ve açık ver
memiştir. Diğer devletlerin hepsi açık vermişlerdir. 
Buna rağmen bu hatlarını işletiyorlar ve açığını ödü
yorlar. Tarifelerini yükseltiyorlar, iktisadiyatını yük
seltiyorlar. Bu şayanı arzudur. Arkadaşlar o devlet
lerin bütçelerinin tevazününe bakınız. Bizim yalnız 
bu sene 1340 bütçesinde (11) milyon açığımız vardır. 
(11) milyon açığı olan bir devlet bilmemki hattı mu
bayaa ederek açığını nasıl ödiyecektir? Sonra hattan, 
yol üzerindeki ve civarındaki vilâyetler istifade ede
cektir. Lâkin hattın açığına umumi bütçede bütün 
memleket iştirak edecektir. Binaenaleyh böyle açık 
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bir bütçe ile hattın her seneki açıklarını ödememiz 
doğru mudur? Bunu Heyeti Celilenizin takdirine 
terk ederim. Hattı mubayaa ettikten sonra bazı 
maddeler teklif ediliyor. Müdürü Umumi nasıl in
tihap edilecek? Heyeti idaresi nasıl intihap edile
cek vesaire. Bundan anlaşılıyor ki, hükümet hattı 
mubayaa ettikten sonra doğrudan doğruya kendisi 
işletmek istemiyor. Arkadaşlar! Harbi umumide bil
hassa istiklâl muharebatında yetiştirdiğimiz memur
lar hatları işletebilmişlerdir. Ve bugün de işlete
bilirler. 

Bunu kabul ederim. Yalnız arkadaşlar! Hattı işle
tebilmek için direksiyonun, idarenin elinde daima ih
tiyat olarak para bulunmalıdır ki, onu da fevkalâde 
vaziyetler karşısında sarf edebilmelidir. Meselâ Sakar
ya üzerinde bir köprü vardır. Fevkalâde ümit edilme
dik bir feyazan olur. Köprüyü uçurur, götürür. O an
da direksiyon, Maliyeye yazsın, Maliye Eskişehir li
vasına yazsın. Havale versin. Eskişehir Livasının Def
terdarı kazalara versin. Aylar geçsin. Böyle hat idare 
edilmez. Bir milyon lirayı bankaya verirsiniz. Yani 
hattın emrine bir milyon lira, beşyüz bin lira banka
ya korsunuz. Müdürü Umumi derhâl bankaya müra
caat etmeli, parayı almalı ve mühendise derhal emir 
vermeli «çık; yolu, hattı yap!» demelidir. Aksi halde 
bu gibi şeyler derhâl yapılamazsa bütün nakliyat du
rur ve memleketin iktisadiyatı bundan mutazarrır 
olur, rahnedar olur. Binaenaleyh bendeniz şimdi vazi
yetimize göre hattı bizzat devletin idare edebileceğine 
kani değilim. Eğer işletebilmiş cisaydı garp hattının da 
imtiyazı bitmişti. Hükümet başka şirkete vermiştir. 
Muhtar Bey de biliyor. Başka şirkete işletiyor. Hat 
kendini idare etmiş olsa bile her halde başka bir şir
kete -vermeliyiz. Hükümet bugünkü bütçe vaziyetine 
göre bunu yapamaz! 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Yapar!. 
HALİT BEY (Devamla) — Peki iyi yapar arka

daşlar! Heyeti Celilenize şunu da arz edeceğim. 1341 
senesi için Heyeti Celilenizin kabul etmiş olduğu ka
nunlar vermiş olduğu kararlar mucibince Maliye Ve
kâleti 1341 bütçesine fevkalâde masraf olarak şu 
yekûnları koymak mecburiyetindedir. 

Birincisi : Malûmuâliniz Ankara - Sivas, Ankara 
- MusakÖy hatlarını hükümet yapmaya teşebbüs et
miştir. Bunun için bilmem dört veya beş sene için 65 
milyon lira tahsisat kabul etmiştir ve kanunu mahsus
la bu sene için on milyon lira koymuştur. Gelecek se
ne için 20 milyon lira verecektir. 20, 20, 20, 15.. Bina
enaleyh 1341 senesi için bu hatta yirmi milyon lira 
koyacağız. 

Keza, Mersin limanının yapılması için - Hükümet 
yapacaktır - Sekiz milyon lira kabul ettiniz. Halbuki 
Hükümet ilk teklifte bulunan Gronblat Şirketinin ver
diği mukavelede hükümetin yaptığı mukavelede 10-12 
milyondur. Hükümet bunu katiyen sekiz milyon lira
ya başaramaz. Fakat farzedelim ki, sekiz milyon lira
dır. Bunu keşif için ikiyüz bin lira konulmuştur. Baş
ka şirket vesaire bulamadığı takdirde hükümet hiç ol
mazsa bunun sülüsünü, rubuunu koyacaktır. Asgarî 
iki milyon lira koyacaktır. Şuhalde bunun için de iki 
milyon lira vereceğiz. 

Sonra Arda - Ergani hattının inşaası vardır. Bu
nun için de iki milyon küsur lira kabul buyurdunuz 
ve bu sene için bunun bir milyon lirasını verdik. Ge
lecek sene için de bir milyon küsur lirasını vereceğiz. 
Asgarî bir milyon lira.. Onu da zam edin. 

Ondan sonra arkadaşlar! Rejiyi ilga etmeye karar 
verdiniz. 1340 senesinde hükümet, reji meselesini hal
le mecburdur. Binaenaleyh Teşrinnisanide geleceğimiz 
zaman hepimiz, şimdi bağırdığımız gibi bağıracağız. 
Halbuki rejiden bütün zürra istifade eder. Onun için 
bunu kabul ettiğiniz takdirde bunun müessesatını ve-
sairesini satın almak için hükümet bunda para vere
cektir. iyi bilmiyorum, fakat zannediyorum beş mil
yon lira kadar bir para lâzımdır, dendi. 

Binaenaleyh bu beş milyonu da (1341) senesi için 
düşünmek lâzımdır, belki 2 - 3 senede ödeyebilir. Ces
te olabilir. Fakat birde~bir paradır. 

Sonra arkadaşlar! hattı mubayaaya karar verdik. 
Malûmuâliniz hattın mubayaası imkânını anlamak 
için Heyeti Celilenizin emriyle bir komisyon teşekkül 
etmişti. O komisyon neticei mukarreratını Heyeti Ce
lilenize arz edecekti. Ondan sonra karar verilecekti. 
Fakat o mukarrerat burada okunmamış, tetkik edil
memiştir ve tetkik edilmeden Hükümet evvelce mu
bayaasına muarız iken her nasılsa bir rüzgâra tabi ol
du.. Derhal döndü ve üç milyon liraya muvafakat et
ti. İhtimal ki bir, bir Parlamento manevrası oldu ve 
mesele geçti. Ne ise arkadaşlar o meseleden bahs et-
miyeceğim. Farzedelim ki, eski hesap ve tetkikata ve 
şimdiye kadar olan müzakerelerde göre bugün bu hat
tı mubayaaya karar verdik. Asgarîsini alacağım. Hat
tın tamiratı için hükümet beş senede onbeş milyon li
ra istiyor. Halbuki arkadaşlar, şu ciheti de nazarı 
dikkati âlinize vaz ederim. İlk zamanda beşler komis
yonu hattın tamiratı için bize pek ehemmiyetsiz bir 
meblâğ gösterdi. Hiç bir zaman onbeş milyona çık
madı. Hatta Nafia Encümeni de azamî on milyon lira 
dedi. Hükümet şimdi 15 milyon lira istiyor. Farzede-
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limki bu sene üç milyonu kabul buyurdunuz. Böyle 
beş sene zarfında 11 milyon pekâlâ. Sonra hattın 
mubayaası halinde malzemei muharrika ve mütehar
rike bedeli vardır. Bu da asgarî on milyondur ve bu
nu şirket defaten mi ister, bir kaç senede mi ister? Ta
biî bir kaç senede alırsa faizini de alacaktır. Bende
niz bunu da sülüs kabul ediyorum. 1341 senesi için -
on milyona göre - üç milyon da buna. Sonra yine ar
kadaşlar hattın gövdesinin mubayaası için - istanbul' 
dan buraya ve Eskişehir'den Konya'ya kadar 1032 
kilometredir - Asgarî hesapla senevi bir milyon lira 
kabul ediyorduk. Her sene bu parayı vereceğiz, bu 
parayı her sene bütçemize koyacağız. 1341 de bunun 
için de asgari bir milyon lirayı koyalım. - Çünkü mü
zakere 1340 da bitecektir - Yirmi milyon lira oldu. 
Hulâsa hepsi (35) milyon liradır. Arkadaşlar! Demek-
ki Maliye Vekâleti 1341 bütçesine fevkalâde olarak 
(35) milyon lira koyacaktır. Maliye Vekili Beyden so
rarım; acaba bu (35) milyon lirayı temin edebilecek 
mi? Şayet edemiyecekse iki vaziyet karşısında kala
cağız. Ya başlıca en mühim olan Ankara - Sivas, Sam
sun - Sivas hatlarından vaz geçeceğiz, ya bundan. 
Çünkü kambur kambur üstüne yükleniyor, tahammü
lümüz var mıdır arkadaşlar? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bunlar 
kambur değil nimet. 

HALlT BEY (Devamla) — Nimet.. Bende kabul 
ederim. Fakat böyle değil. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Mubayaa etmez
sek İngilizlerin eline mi geçsin? Aksiyonlar, onların 
elinde.. 

HALlT BEY (Devamla) — Halbuki Başvekil Pa
şa burada en birinci olarak Sivas hattını behemahâl 
yapacağız, şarka doğru gideceğiz demişti. Memleke
ti iktisaden yükseltmek mecburiyetindeyiz. Binaena
leyh hükümet, o hattı tercih etmiştir. Ondan sonra da 
bu hattı mubayaasına girişmeyi ve bunun için de ih
tiyaten 3 milyon lira kabul etmiştir. Heyeti Celıleniz-
de hükümete veç'he vermiştir. Müzakerata da başlan
mıştır. Zannederim ki bir kaç ihtimal karşısında kalır
sa hükümet de, Meclisi Âliniz de Sivas hattını tercih 
buyuracaktır. Bundan başka arkadaşlar: Biz böyle 35 
milyon lira ile - ben de arzu ederdim - Anadolu hat
tını ve diğer hatları da mubayaa edelim. Fakat imkân 
var mı? Bu kadar fevkalâde bir bütçeyi Meclisi Âliniz 
ve hükümet »kabul ettikten sonra görüyoruz ki, bu se
ne zarfında hariçten hiçbir iktisadî teşebbüs vaki ol
madı. Hariçten memlekete bir para girdiğini görme
dik. Sırf bu kadar barı yüklenen hükümete bu iş ka

lırsa âtideki işleri ve memleketin iktisadiyatı için bir 
an evvel yapılması elzem ve zarurî olan işleri Hükü
met yapamaz. Yapsa dahi çok gecikir. Malûmuâliniz 
Nafia Vekâleti üç dört ay evvel Heyeti Celilenize bir 
program takdim ettL O programda şu hatlar vardı: 
Birincisi daha geçen gün şark mebusları bir kanun 
teklif ettiler ve Heyeti Celileniz kabul buyurdular, 
Bu sene o kanun mucibince Nafia Vekâleti o keşfi 
yapmaya mecburdur. - Trabzon - Erzurum hattıdır. 
İkincisi; Bayazit - Van, Bayazıt - Erzurum hattı; 
üçüncüsü; Şebinkarahisar - Giresun hattı; dördüncü
sü Kastamonu - İnebolu; beşincisi; Bolu - Ereğli, al
tıncısı; Antalya - Afyonkarahisar, yedincisi; Silifke -
Karaman hattıdır. 

Arkadaşlar! Memleket yükselebilmek için bu dar 
hatların yapılmasına ihtiyaç vardır. Memleketin ak
samı muhtelifesi bir an evvel iskelelere yetişmelidir. 
Onların da iktisadiyatı yükselsin. Bütün bunlar yapıl
mak için Anadolu hattından vazgeçmek lâzım. Arka
daşlar! Ben de arzu ederdim. Bu işler yayılsın. Fakat 
biz bu kadar yükleri yüklettikten sonra hükümet bun
ları yapamaz. Belki bir kaç sene sonra. Onu bilmem. 
Elimize rnaıtbu olarak bir ruhulkavanin verdiler. Bu ki
tapta Monteskiyo diyor ki «Cumhuriyet idaresinde bü
tün gayret, bütün himmet payitahtlara verilmemelidir. 
Bütün gayret, bütün nimet bir mahalle sarf edilmeme
lidir. Bilâkis memleketin aksamı muhtelif esine sarf 
edilmelidir. Memleketin her tarafı Cumhuriyetin ni
metinden aynı derecede istifade etmelidir» Sorarım ar
kadaşlar, Erzurum mıntıkası ne zaman imar edile
cek. Antalya: Afyon ne vakit raptedilecek. Silifke 
hattı ne zaman imar olunacak? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu gidişle 
hiçbir zaman.. 

HALlT BEY (Devamla) — Buralar böyle iken 
bu hat için bütün varımızı yoğumuzu verelim, sonra 
da ağzımızı havaya açalım. Muhtar Beyin söylediği 
gibi halkın bir kısmı peynir tulumunun üzerine otur
muş mütemadiyen tulum peyniri yiyor. Bir kısmı da 
kuru ekmek bulamıyor. (Doğru sesleri) Hükümet 
bunu katiyen nazarı dikkate almak mecburiyetinde
dir. Sonra arkadaşlar, biz Nafia bütçesinde 3 milyon 
lira kabul ettik ve Heyeti Celileniz, bu hattın muba
yaasına imkân varsa, mubayaası için hükümete veçhe 
verdi. Aynı zamanda Malatya - Elbistan - Mersin 
hattı da vardır. O hattın da yapılmak mecburiyeti 
vardır. Hükümet 3 milyonu 1340 senesinde sarf eder. 
Sonra kumpanya hesabına müzakereye girişir. Hükü
metin salâhiyeti yokmuş. Salâhiyattar zat arar, bu-
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lur, getirir, ondan sonra müzakereye başlar. Netice
de bakalım o adamlar ne diyor? îhtimalki neticede 
mahkemeye gideceğiz - Adliye Vekilimiz buradadır 
ve hepimizin mahkemelerimize itimadımız vardır, yal
nız onların ecnebi olmasını düşünmeyelim. Adalet 
öyle bir şeydir ki, ecnebiye de, herkese de seyyandır. 
Biz mahkemelerimizi öyle göreceğiz ve öyle olmalı
dır ve olacaktır. Olur ki, mahkememiz bizim aleyhi
mize hüküm verecektir. O vakit ne olacak? Binaena
leyh bendenizce Teşrinisanide hükümet bize noktayı 
nazarını, şirketle olan muamelâtını bildirir. Baktık ki, 
şerait müsaittir. Bu onbeş milyonu da kabul ederiz. 
Elimizde üç milyon lira vardır. Hükümet bu parayı 
sarfede dursun. Zaten hat işliyor. İdaresi, herşeyi de 
vardır. Onun için Bendeniz vaziyetin inkişafına ka
dar ve arz ettiğim esbap dolayısıyle bu kanunların 
reddini teklif ediyorum. 

(Makamı Riyasete Birinci Reis Vekili İsmet Bey 
Geçti). 

ALI FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, bu gece celsesinde zaten vaktimiz de müsait ol
madığı ' için tasdî etmek istemiyorum, ilk kısımlarını 
kemali dikkat ve itina ile dinlediğim Halit Beyin nut
kunun son kısımlarına varınca ben de telaş etmeye 
başladım. Şimdiye kadar Meclisi Âlinin bu hattın mu
bayaası için göstermiş olduğu büyük gayret ve him
metlerin adeta boşa gitmesi muhtemel olması tehlike
si karşısında bulundum. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Hiçbir vakit tehlike 
yoktur. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hiç şüphe yok-
turki, böyle bir tehlike mevzu bahis olamaz ve yine 
hiç şüphe yokturki, bu hattın mubayaası için bütün 
meclisin kemali vatanperveranesiyle ve iktisadiyane 
olan kemali vukufiyle vermiş olduğu karar, geri alına
maz, buna imkân yoktur. Bunu bir defa daha teyit 
ve tasdik etmek lâzım gelir. Onun için hükümetin gön
derdiği bu kanun lâyihasındaki (15 000 000) lirayı 
gördüğüm zaman ben de hakikaten Halit Bey gibi 
bidayette telâşa duçar oldum. Efendiler! Mevzubahsi
miz olan kanunlar iki tanedir. Birisi hattın idaresine 
dair olan ve mubayaa için hükümete mezuniyet itası
na dair olan kanun. İkincisi de hattın mubayaası için 
hükümete (15 000 000) lira sarfına mezuniyet veril
mesine dair olan kanundur. Bu ikinci kanunu bir tür
lü anhyamadım. Efendiler! Gerek Haüt Beyin ifada-
tında, gerekse Muvazenei Maliye Encümenin mazba
tasında ve gerekse bu kanun sebebi teklifinde daima 
bir şeyin ihmal edildiğini görüyorum. O da bu hat-. 

tın zerre kadar varidat getirmediği zannı hasıl oluyor. 
Halbuki efendiler! Bu hat, senede lâakâl (6 000 000) 
lira varidat getirmektedir. Bu varidatın bir kısmı 
mühümmi hattın masarifine sarf olunuyor. Fakat her 
halde senede lâakâl (2 000 000) lira - bu rakamı hiç
bir suretle tekzip olunmamak üzere ifade ediyorum -
Varidat bırakmaktadır. 

Bu (2 000 000) liranın (1 000 000) lirası tekmil 
hattın mubayaası için kumpanyaya verildiği zaman 
varidat olmak için senede (1 000 000) lira, bu hat bi
ze temin edecektir, bundan zerre kadar şüphe edil
memek lâzımdır. Böyle olduğu halde hattın varida
tı nazarı dikkate alınmamış, tafsilât verilmemiş, zer
re kadar malûmat verilmemiştir. Bu nasıl caiz olabi
lir? Hükümet tarafından (15 000 000) lira sarfoluna-
cakmış, hattın varidatı ne oluyor, nereye gidecek?. Bu, 
niçin irae olunmuyor, niçin efkâra teşevvüş verecek 
derecede müphemiyet içerisinde mesele arz olunuyor? 
Bu caiz değildir. Hat, varidat getiriyor, hat, mükem
mel surette kendisini idare edecektir, tamir de edile
cektir. Kendi kendisini mubayaada ettirebilecek ve 
aynı zamanda mükemmel malzemei mütaharrik de 
mubayaa ettirebilecektir. Bittabi ilk zamanlarda mü
him olan köprülerin tamiri için ve Anakara - Eskişe
hir arasındaki hattın tamiri için ki hakikaten fena 
halde harap olmuştur. Bir miktar meblâğ sarf etmek 
lâzım. Bu sene Heyeti Celileniz (3 000 000) lira sarfı
na karar verdi. Bu takarrür ettikten sonra bilmem beş 
sene sonra şu kadar milyon lira sarf edeceğim diye 
şimdiden Heyeti Celilenizin bağlanmasına ne lüzum 
vardır? Bunun anlamıyorum. 3 000 000 lira bu sene 
sarf olunabilsin. Semeratı Nafia istihsâl olunabilecek 
surette mahalline sarf olunsun, bu, kâfidir. Neden beş 
sene sonra şu kadar milyon lira sarf edeceğim diye 
şimdiden Heyeti Celilenizden kanun istiyor, neden 
herkesin fikrinde bu hattın mubayaası gayet hatalı, 
iktisaden muzır ve devlet hazinesine azim bir bar teş
kil edecekmiş gibi bir vaziyet içerisinde arz ediyor? 
Bu hat, her suretle memleketin iktisadiyatına hâkim 
olan bir hattır, bu hattın mubayaası her suretle mem
lekete nafi olan bir iştir. Efendiler! Sizi temin ede
rim ki bilhassa Ankara; Merkezi Hükümet olduktan 
sonra Ankara - İstanbul arası işletmekte olan bu hat 
nasıl olur da varidat getirmez? Külli varidat getire
cektir. Efendiler! Harbi umumiden evvel varidat ge
tiren bu hat, bundan sonra nasıl olur da varidat ge
tirmez? Malûmuâliniz; Bağdat hattı, Bağdat istikâme
ti, ondan sonra Bağdat istikâmeti dolayısiyle Hindis
tan istikâmeti bütün Hindistan postası vesairesi mec
buren bu hat üzerine gelecektir, ve bu endişedir ki, İn-
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gilizlerin mütemadiyen evvelâ Hüknen şeklinde, on
dan sonra diğer bir şekilde mütemadiyen bu hattın 
mubayaası için -teşvikatta bulundular. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Çünkü bu hattın istikabli fevkalâde parlak
tır ve bu hattın getireceği varidat ile biz hem müte-
neffi olacağız, hem de civarında yeni hatlar inşa ede
ceğiz. Bunun için zerre kadar tereddüde lüzum yok
tur ve bendenizce şimdiden beş sene sonra şu kadar 

.milyon lira sarf edeceğiz diye Hükümete mezuniyet 
vermeye lüzum yoktur. Fakat Hükümete mubayaa 
için mezuniyet verilmesine ve hattın sureti idaresine 
dair olan birinci kanunu kabul etmek lâzımdır, ikin
ci kanunun kabulünü şimdilik hiçbir mecburiyet ol
madığından reddini talep ederim. 

REİS — Efendim, hükümet söz istiyor. 

NAFIA VEKİLÎ SÜLEYMAN SIRRI BEY (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlar! Bendeniz bu kürsü
den zannederim şimdiye kadar pek az söz söyledim. 
Onun için istirham ederim, beş on dakikanızı bana 
bahş ediniz. Anadolu hattı hakkında Halit Beyefen
dinin bu kürsüde söylediği mesele ikidir. Biri; ecnebi 
sermayesinin bu memlekete girip girmemesi, ikincisi 
de bu hattın mubayaasının doğru olup olmadığı me
selesidir. Bundan evvel Saruhan Mebusu Muhteremi 
Sabri Bey, aynı mühim noktaya temas etmiştir. Ke-
zalık bazı gazetelerde aynı suretle ecnebi sermayele
rine acaba müftekirmiyiz, değilmiyiz gibi bazı ma-
bahasat olmuştur. Onun için müsade buyurursanız bu 
iki meseleden biri olan ecnebi sermayesi yahut serma
ye hakkında bendenize onbeş dakikanızı hasr etme
nizi rica ederim. Ondan sonra hattın mubayaası iyi 
midir, fena mıdır? Sonra 15 milyon lira sarfı için tak
dim ettiğimiz kanun doğru mudur, değil midir diye 
düşünelim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ereğli li
manını ve Zonguldak ocaklarını yaptırmak şartıyle 
hepisi feda olsun. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Hepimizin hatırındadır ki bu mukaddes ça
tı, ilk Meclisi Mebusanı ihtiva ettiği vakitte hiç bir 
şey yapamıyacak zanneden etrafın hücumuna karşı 
vermiş olduğu karar ve azim ve iman ile her şeyi yap
tı ve bu memleketi kurtardı ve bize nur gibi mükem
mel bir hükümet tesis etti. O zaman birinci meclis, 
tekmil düşmanlara karşı galebe edeceğim dedi. Sakar-
yada toplar patlarken,, onların tarrakaleri duyulurken, 
Meclis azalarının azmi katiyen kırılmadı. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) —İşte o ümit kazan
dırdı. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Aylarca, yıllarca çalıştı ve nihayet Gazi 
Paşanın vermiş olduğu hedef, - ki milletin muhassa-
lası idi - İlk hedefimiz Akdeniz dedik ve Akdenize 
düşmanı döktük (Sadede sesleri) Zannedersem ikinci 
mecliste buraya ilk geldiği vakit aynı azim ve imanla 
geldi ve memleketi kurulmuş olan yeni esasat üzerine 
imar edeceğim dedi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fakat imar 
etmeden kaçıyor. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Azim ve iman ile hareket etmiş olan ku
mandanlar istiklâli siyasisini kazanmış olan bir mil
leti bizim elimize teslim etti. Meclisimize ilik geldi
ğim zaman almış olduğum ruh, bendenize aynı azim 
ve imanı verdi. İlk geldiğimiz vakitte itiraf ederimki 
bizim ruhumuz bu kadar yüksek değildir, (Hayır 
sesleri) Ben kendim için itiraf ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — içinizdeki 
eskilerden feyzaldınız. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Bunu itiraf ederim arkadaşım! Bugün biz.. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyefendi! Rica ederim 
arkadaşlar esbabı mucibeye dair izahat istiyorlar. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla)— O top tarakaîarmdan sonra bugün o azim 
ve iman ile Sivas yollarından başlamış olan inşaatın 
kazma kürek seslerini işitiyorum ve zannedersem biz 
yine aynı azim ve imanla bunu yapabileceğiz. Millet 
Meclisini ihtiva eden arkadaşlarımız ve belki milleti
miz, hatırına getirmez ki, cihanşümul olan iktisadi
yattan vareste kalacağız, münferit yaşayacağız. Böy
le diyen efradı milletten kimseyi göremeyiz. Çünkü 
hepimiz biliriz ki, yalnız başına yaşıyan hiç bir mil
let kalmamıştır. Onun için memlekette ecnebi ser
mayesine karşı istiğna gösterecek bir halde değiliz, is
tiğna göstermiyeceğiz. 

Hattın satın alınması meselesine gelince; takdim 
edilen kanunlarda üç esas vardır. Biri; Meclis, bir 
kere buna karar vermiştir. Fakat bunu bir şekle ikti
ran ettirmek istiyor. Bir şekle iktiran ettirmek için 
hükümet, bu hattı satın almaya mezundur. Kanunun 
birisi bu3 ikincisi de; bu hat satın alındıktan sonra bu 
hattı nasıl idare edeceğiz? Çünkü şimdiye kadar biz 
bu hattı nasıl idare edebileceğimize dair bir kanunu
muz yoktur. Üçüncüsü de hepimiz biliyoruz ki, bu 
hattı satın almaya karar verdik. Bu hat bu sene işler, 
fakat gelecek sene işler mi? Çünkü Yunanlılar köp
rüleri yıktı, raylara bomba attı, parçaladı. Bize fena 
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bir şey teslim etti. Edevatı muharrikesi de aynı hal
dedir. Şimdi biz acaba bunu mütemadiyen böyle se
nede iki, üç milyon sarf ederekten beş senede üç sene
de hüsnü hale koymak istersek zannederim ki, biraz 
ihtiyatsızlık etmiş oluruz. Dünyanın ne şekil alacağı
nı bilmeyiz. Sonra bunu mümkün mertebe hüsnü ha
le koyacak olursak iktisadiyatımız yükselir. İstediği
miz on beş milyon yalnız bu sene sarf edilecek bir pa
ra değildir. Ekseriyetle böyle büyük işlerde büyük 
bir meblâğ tahsis edilir. Fakat karşımıza bir şirket 
çıkar, bir teklifte bulunur. Ben bu hattı iki senede 
hüsnü hale koymak için Meclisi Âlinizden 15 milyon 
lira istedim. Mutlaka bunu bu sene yapacağız diyerek-
ten istemedik. Zannetmem ki Meclisi Âliniz bunu bir 
çok senelerde hüsnü hale konulacağına, pek az bir 
müddetde hüsnü haline konulmasına itiraz etsin. Kür
süde iradı kelâm eden hatiplerden birisi gayet güzel 
bir fikirde bulundular. Hat bugünkü varidatı ile ken
di masrafını koruyamazsa niçin satın alacağız, de
diler. Hülâsatan arz edeyim ki hattın veridatı (7) mil
yon küsur liradır. Ona mukabil sarfiyatı da beş mil
yon küsur liradır. Arada iki milyon lira bir fark ka
lıyor ve bu kalan farka nazarı dikkatinizi celpederim 
ki, hattın vaziyeti hazırasına göredir. Halbuki hat hüs
nü hale konur ve bizim emtiai ticariyemiz, zahiremiz 
istenildiği derecere suratla sevk edilirse bu varidat bir 
iki milyon daha artacak üç milyon, dört milyon lira
ya baliğ olacaktır. Sonra yine buyuruldu ki, 400 bin 
lira geçen gün ikraz ettik. Geçen defada arz ettim ki 
bu zahiri bir ikrazdır. Çünkü hattın azami tarifesini 
beş misline iblâğ ettik. Fakat bunun dört misli hü
kümete aittir diye kabul ettik. Binaenaleyh hattın esas 
varidatı açık bir vaziyette değildir. Hattı hükümet is
temez meselesi de mevzubahis oldu. Filhakika bir hat
tı, bu gibi mesail iktisadiye ve ticariyeyi şirketler da
ha iyi yapar. Buna ben de kaniim. Fakat biz hattı sa
tın almaya karar verdiğiniz halde bundan darhal ru-
cu etmeye imkân yoktur. İleride bu hattın hükümet 
tarafından işletilmesinden bir zarar görürsek bunu iş
letme şirketine verebiliriz. Bundan bizi men edecek 
bir şey yoktur. Tarifelere biz hâkim oluruz. Tarifele
re hâkim olmak meselesini de uzun uzadıya arz et
mek lüzumsuzdur. 

Halit Beyefendinin gayet güzel bir noktaya temas 
ettiklerini de görmekle müftehirim. Mantıki gayet 
kuvvetli olan Halit Bey, hakikaten gayet iyi bir nokta
ya temas ettiler. Biz ötedenberi muayyen mıntıkalar
da imar yapıyorduk. Fakat buna bugün zannederim 
ki, Meclisi Âlide hiçbir tarafın mebusu müsade etmez. 
Her memleket kendi ihtiyacatı için metalibatta bulu

nur. Nitekim Meclisi Âliniz bir çok metalibatta bu-
lunnmuş ve hükümet de bunları nazarı dikkate ala-
rakdan imaratı her yerde tevzi ve taksim cihetini gö
zetmiştir, Onun için atide bizim programımız hiçbir 
zaman Ankara mıntıkasına, Konya mıntıkasına, ya
hut Erzurum mıntıkasına yapacağız. Bianenaleyh hu
lasaten arz edeyim ki, gönderilen kanunda üç noktai 
esasi vardır. Biri hattın alınmasını, kanuni bir şekil
de tesbit etmek, ikincisi; hattın şekli idaresini tesbit 
etmek, üçüncüsü de ve zamanı ile senelerce böyle fe
na halde işletmeden bırakarak vaki olacak ihracatı da 
bir çok günler beklemek ve tabiidir ki buna mukabil 
kambiyomuzu ebediyen düşürmek ve bunu mümkün 
mertebe az bir zamanda yapabilmek için Meclisi Âli
nizden bize onbeş milyon liranın sargına mezuniyet 
vermek. Biz sureti mutlakada on beş milyon lirayı 
sarfedecek değilim 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nasıl veri
riz anlamadan efendim? 

REİS — Muhabere etmeyiniz rica ederim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim, zaten hattın 
mubayaası için üç milyon lirayı Heyeti Âliye kabul 
etmiştir. İleride belki bu bir şirkete verilir de iki 
milyon, üç milyon lira bunun marına sarfedilir veya
hut mubayaasına daha para lâzım olur. Milletin me
nafi namına sarfedilecek bir parayı her ne suretle 
olursa olsun sarfettiğimiz parayı bu Meclis kemali if
tiharla kabul edeceği şüphesizdir. Hükümetin buna 
emniyet etmeyip te dört sene sonra sarfedeceği pa
raya bugünden mezuniyet istemesinde hükümetin 
maksadı, aslisi nedir? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) —• Maksadı arz ettim efendim. On beş mil
yon lira istiyoruz. Sivas hattı için 6 milyon lira iste
diğimizden maksat ne ise bunun için de maksat odur. 
Hattı böyle her sene üç milyon lira sarfederek beş se
nede, altı senede bir hali • mükemmele ifra etmek
tense onbeş milyon liraya mezuniyet alırsak, onbeş 
milyon liralık iş yapmaya başlayabiliriz ve herhangi 
bir şirketle de mukavele aktederek bir hattı iki se
nede bir buçuk senede imar edebilirizki, bunu da 
arz ettiğim gibi taksitle tediye edebiliriz. 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim, hattın 
işletmesi başka bir şirkete verilmek imkânı olduğun
dan Vekil Beyefendi bahsettiler. Hattın işletmesini 
başka bir şirkete verilmesi mevzubahis midir ve bu 
şirket nasıl şirkettir? Bugün mevzubahis değildir. Bu
gün mevcut hatlardan şirketin işlettiği hatlar mey
dandadır ve Anadolu hattının sureti idaresi de mey-
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dandadır. O şirketler hiçbir zamanda gıpta bahş bir 
surette idare edilmiyorlar. Bu meydanda iken, ecnebi 
şirketlere, bu hattın işletilmesi ki, en ziyade semera-
tını iktitaf edecek bir meseledir, hattın işletilmesini 
ecnebi şirketlerine vermek ne suretle hatıra gelebilir? 
Bunu sormak istiyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Şimdi hatibi muhteremlerden birinin de
diği ecnebi memleketlerinde hükümetin işlettiği hat
lar ile şirketin işlettiği hatlar yetki yerine mukayese 
edilirse şirketin işlettiği hatların daha hüsnü suretle 
idare edildiği görülür. Bendeniz de ona cevaben de
dim ki eğer hükümet bizim tarafımızdan işletilmesin
de bir mahzur görürse o vakit böyle bir mesele varit 
olabilir ve belki bir şirkete de verilebilir. Nitekim 
Şark hatlarını öyle yaptık. Fakat bugün o gibi mü
racaatlar için hükümetin ve vekâletin vereceği cevap 
yalnız cevabı reddir. Çünkü Meclisi Âlinizin vermiş 
olduğu veçhe mutlaka bu hatları kendisi alacak ve 
kendisi işletecektir. (Bravo sesleri.) (Kâfi sesleri.) 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaş
lar, vaktimiz dar olduğu için bu gayet geniş mev
zu üzerinde bir kaç kısa söz söyleyeceğim. Esas iti
bariyle mubayaa meselesini münakaşa etmek, mev
zu müzakere etmek zaittir. Zira Nafıa Bütçesinin 
259/249 ncu faslında mubayaa edilecek Anadolu de
miryolları ve Haydarpaşa limanı diye bir kanun mev
cuttur. Binaenaleyh bu mesele üzerine münakaşayı 
zait görüyorum. Tahsisatı da mevzudur. Esasa giri
lince bahis çok genişler. Bu mübahase üzerinde Mu-
vazenei Maliye Encümeni, Nafıa Encümeni, Beşler 
Komisyonu tetkik etmiş ve bilâhare on üçler Ko
misyonu muhtelif tetkikat yapmıştır. Bunlar tabolun-
muştur. Gerek Heyeti Celileniz, gerek efkârı umu
miye buna muttali olmuştur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Beşler Komisyo
nunun raporu Meclisi Âlide bugüne kadar okunma
dı ve tabettirmediniz. 

NlYAZİ BEY (Mersin) — Ruznameye girdi, mü
zakere edilmedi. Rapor hükümettedir. İcabında tet
kik edersiniz ve yapılan tetkikat neticesinde bu hat
tın iştirasının menafii âliyemize, menafii iktisadiye-
mize muvafık olduğu kabul edilmiştir ve bu hattın 
işletilmesi esasının da Devlet elinde bulunması Heyeti 
Celilece kabul edilmiştir. 

REİS — Kanunun esbabı mucibesi hakkında söy
leyiniz rica ederim. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Mademki bu bahse 
girilmek istenmiyor. Yalnız son kanunun esbabı mu

cibesi hakkında bir iki mütalâa söylemekliğime mü
saade ediniz. Esas itibariyle Hüknenle yapılan itilâf-
name, hattın harap olan bazı aksamının tamiriyle ka
biliyeti nakliyesinin temini meselesi idi.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Orasını açmağa 
lüzum yoktur. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Müdafaaya lüzum 
yoktur. Herkes anlamıştır bunu alacağız. 

RUHŞEN EŞREF BEY (Karahisar) — Reis Bey
efendi konferans dinlemeyeceğiz. Vakit dardır. 

REİS — Rica ederim Niyazi Bey! Sadet haricin
de söylemeyiniz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendiler hattın aynı 
zamanda tamiri ve usul dahilinde tahkimi âlat ve 
edevatının iştirası lâzım ve zarurî olduğunu mazbata
mıza dercetmiştik. İşte şimdi nazarı âlilerine vaze
dilen kanun bu ihtiyacı katinin tatmini içindir. Hat
tın varidat getireceği tabiîdir. Buna herkes kanidir. 
Fakat hattın varidatı usulen bütçenin varidat kıs
mına girer. Hattın masarifi lâzımesi için filhakika 
Nafıa Bütçesinin 259 ncu faslına mubayaa ve ta
mir için üç milyon lira vazedilmiştir. Fakat muba
yaa tamiratı esasiye ve ıslâhata bilhassa eskiden Es
kişehir'le Ankara arasındaki hattın da tahkime ihtiya
cı olduğunu Nafıa Heyeti fenniyesi kabul etmiştir. 

Binaenaleyh bu yapılan esaslı tamirata icabeden 
malzemenin iştirasına girişmek ve icabeden taahhü-
flata girişmek için hükümetin elinde bulunması ica
beden bir tahsisattır. Hükümet, bu tahsisatın esas 
itibariyle beş senede sarfına mezundur. Binaenaleyh 
bendenizce bu kânunun kabulü muvafıktır. Menafii 
memlekete mutabıktır. Kanunun kabulünü rica ede
rim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söyleyeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Daha kifayeti mü
zakere hakkında bir teklif yokturki, kifayeti müza
kere aleyhinde söz söylensin. Binaenaleyh söz sırası 
benimdir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendiler! Müzakere 
kâfi değildir. Çünkü devletin ve kendimizin vazet
miş olduğumuz nafıa bahsindeki bir siyaseti milliye-
nin en büyük rüknü olan Anadolu hattı meselesini 
halletmek üzereyiz. (Hallettik sesleri.) Halletmek üze
re giderken teminat bedeli namına mevhum ve haya
li ve hakikata istinat etmeyen bir şey elimizden alı
nıyor ve bu hattı almak isterken Teşkilâtı Esasiye ve-
sairesine tamamen muhalif olmak üzere hiçbir mahi
yeti hakikiyeyi ihtiva etmeyen hiçbir bütçede, hiç-
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biı şirket tarafından şayanı itimat olmayan ve bu se
ne değil, bu Meclis tarafından da değil... 

REİS — Kifayeti müzakere aleyhinde söyleyecek
siniz. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bundan sonraki Mec
lisin tahtı tasdikinde olması lâzım gelen bir para is
teniyor. Yani tamirat parası isteniyor. Sonra bura
da işletmesinden, bilmem neden bahsolunuyor. Şaya
nı şükrandırki, Fethi Beyefendinin suali üzerine Ve
kil Beyefendi, bunu tashih ettiler. Bu kadar hayatî, 
bu kadar esaslı, bu kadar mühim olan bir meseleyi 
yalnız Nafıa Vekili Beyin mütalaalarıyle iktifa ede
rek müzakere etmemeyi Heyeti Celileniz kabul eder 
ve kâfi görürse arkadaşlar son günümüzde en kü
çük hatayı işlemiş oluruz. Müsaade buyurunuz da 
müzakere devam etsin! 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini maddelere geçilmesini 

arz ve teklif eylerim. 
Çorum 

Mustafa 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kâfi gör
meyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görül
müştür. Takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu kanunlar ve 

verilen kararlar mucibince 1341 senesi bütçesine âti
deki mebaliğin vaz'ı icabeder : 

A) Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy hat
ları için 20 milyon lira, 
. VB) Mersin Limanı inşaası için 2 milyon lira, 

C) Arada - Ergani hattının inşaatını ikmâl için 
1 milyon lira, 

D) Rejinin lağvı halinde Reji Şirketine veril
mesi lâzım gelen 5 milyon lira, 

E) Anadolu hattının tamiratı için beş senede 
onbeş milyon lira verileceğine göre senevisi 3 milyon 
lira, 

F) Anadolu hattının malzemei muharrike ve 
müteharrikesinin iştira bedeli asgarî on milyon lira
nın sülüsü 3 milyon lira, 

G) Anadolu hattının gövdesinin bedeli iştirasına 
karşı müddeti imtiyaziye hitamına kadar 1 milyon 
lira -senevi verilecek asgarî meblâğ 35 milyon lira. 

Bütçeye fevkalâde masraf olarak konması icabe-
deeek (35) milyon lira gibi ağır bir bar yüzünden Na
fıa Vekâleti programına dahil olan ve memleketin 
iktisaden yükselebilmesi için l)ir an evvel yapılması 

icabeden atideki hatlarda hariçten talip zuhur etme
diğine göre hükümet tarafından da vakit ve zama
nında yaptırılamayacaktır. 

1. — Trabzon - Erzurum hattı, 
2. — Van - Bayezıt - Erzurum hattı, 
3. — Şebinkarahisar - Giresun hattı, 
4. — Kastamonu - înebolu hattı, 
5. — Bolu - Ereğli hattı, 
6. — Antalya - Afyon hattı, 
7.'— Silifke - Karaman hattı. 
Anadolu hattının gayrı mütevazin olan hükümet 

bütçesiyle muntazaman idaresini müstakil görüyo
rum, bu hattın mubayaası için esbabı mucibe olarak 
serdedilen sebepleri kuvvetli bulmuyorum. Aynı ikti
sadî fevait, ümrandan mahrum yerlerde balâdaki 
hututu bir an evvel yapmakla istihsal olunur. Hükü
met himmetini biraz da şimdiye kadar bakılmamış 
yerlere hasretmelidir. Binaenaleyh bu imkânın husu
lü için : Anadolu hattının hükümet tarafından mu
bayaasına mezuniyet verilmesine ve hattın tamiri için 
beş senede (15) milyon lira tahsisat itasına dair olan 
kanunların reddini teklif ederim. 

Kastamonu 
Halit 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hayalî 
-şeyler... 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Hayalî değil, hakikî 
şeyler. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Mubayaası kanunu 
mahsusla takarrür etmiştir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Öyle bir şey yok--
tur. 

REİS — Rica ederim, verilen takrirler okunu
yor : 

Riyaseti Celileye 
Anadolu hattının mubayaası hakkındaki lâyihai 

kanuniye; hattın hakkı iştirasının hulul edip etme
diği ve Adapazarı - Bolu hattıyle birlikte mubayaa 
edileceğine ve yekdiğerinden gayri kabili fek ahkâmı 
ihtiva eden Bolu hattı mukavelei munzammasının 
hukukan hâsıl edeceği vaziyet şirketle hükümet ara
sında katiyen bir sureti halle iktiran eylemediği şu za
manda hattın mubayaasını takrir ve tespit etmek; 
mahzuru dâî olacağından meselenin hukukan halli
ne kadar tehirini teklif eylerim. " 

Bolu 
Şükrü 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Bolu'ya tay
yare işleteceğiz biz.. 
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Riyaseti Celileye 
Mesele bir iki saatlik müzakere ile halledileme

yecek derecede mühimdir ve esasen hattın muba
yaa ve tamiri içinde bütçeye mebaliği kâfiye vazedil
miştir. Diğer cihetleri teşrinisani içtimaında esaslı bir 
surette müzakere edilmek üzere kanunların şimdilik 
tehirini teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Sabit 

REİS — Efendim, Kastamonu Mebusu Halit Be
yin takririnin son fıkrası «Beş senede on milyon lira
nın itasına dair olan kanunların reddini teklif ede
rim» diyor. Bu fıkrası mevzua taallûk eder. Diğerleri 
taallûk etmez. Heyeti umumiyeleri hakkındaki müza
kere kâfi görülmüştür. Maddelere geçilmesini reyi âli
nize vazedeceğim. Maddelere geçilirse, maddeler hak
kında müzakere edilir, kabul edilmezse kanun red
dedilmiş demektir. 

FETHÎ BEY (tstanbul) — Hangi kanundur, iki 
kanun var. 

REÎS — Halit Beyin tayyını teklif ettiği kanun 
efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, tadil teklifi var, 
en evvel o takaddüm eder. 

SABİT BEY (Erzincan) — Efendim, benim tek
lifimi reye koyunuz. 

REÎS — Efendim, ret teklifi var, tehir teklifi son
ra gelir. 

Efendim; hattın hükümet tarafından mubayaasına 
mezuniyet verilmesine dair olan kanunun reddini tek
lif ediyorlar. Bu kanunun maddelerine geçilmesini ka
bul- buyuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. (Diğer kanu
nu da sesleri.) Birinci kanunun müzakeresinden sonra 
ikinciye geçeriz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi ikinci 
kanunun maddelerine geçilmesi kabul edilmeyip red
dedilirse, birinci kanunun maddelerine bazı mühim 
noktalar ilâvesi lâzım gelecek hayatî noktai nazardan 
iltisakı vardır. İkinci kanunun da maddelerine geçil
mesinin reye konmasını teklif ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi 
ikinci kanun daha tenevvür etmemiştir ve reddedil
mek'ihtimali vardır. Onun hakkında daha müzakere 
edeceğiz. Yazık olur, onun için ikinci kanunu ayırı
nız. 

REİS — Efendim, bu ikinci kanun hakkında mü
zakere ceryan etmemiştir. Birinci kanunun madde

lerine geçilmiştir. Bu takrir de kanunun şimdilik tehi
rini teklif. ediyor. (Maddelere geçilmes kabul edildi* 
sesleri.) Efendim, tehiri müzakere teklifi vardır. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim beş kişi bir 
daha reye konulmasını rica ediyor. 

REİS — Efendim, kabul edildi. Tehir teklifi red
dedilmiştir. (Anlaşılmadı sesleri.) Anlaşılmayacak bir 
şey yok efendim. Tehir kabul edilmedi. 
Anadolu demiryollarının mubayaasına ve Müdi-

riyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine dair 
Kanun 

Madde 1. — Mubayaası kabul edilen Haydarpa
şa - Ankara ve Eskişehir - Konya ve Arifiye - Ada
pazarı demiryolları ve Haydarpaşa liman ve nhtımı-
mn kâffei şuabat ve müştemilâtıyle beraber muka
vele ve şartnamelerindeki ahkâmına tevfikan Hükü
metçe mubayaasına mezuniyet verilmiştir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu maddede bir şube hattı unutulmuştur. 
Alayunt - Kütahya şubesi vardır. Bu Adakale gibi 
hariçte kalmış olmasın. (Handeler.) Binaenaleyh 
Alayunt ve Kütahya şubesinin de ilâvesini teklif ey
lerim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Adakale 
Tuna'nm kenarından kalkacak, Sakarya'nın kenarı
na gelecek. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Esas itibariyle birinci 
maddede sarahat vardır. Kâffei şuebat kaydı mev
cuttur. Onun için Kütahya - Alayunt şubesini zikre 
lüzum yoktur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Âri-
fiye'yi zikrediyorsunuz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Arifiye, Adapazarı 
teminat akçası olmayan bir hattır. Halbuki Kütahya 
- Alayunt. hattı ötedenberi Eskişehir - Konya hattı
nın bir cüz'ü addedilir. Hattâ kilometresi de ilâveten 
söylenir. Onun için tasrihine lüzum ydktur. 

REİS — Efendim, «Kâffei şuabat» terkibinde 
dahil olduğundan tasrihine ayrıca lüzum görmüyorlar; 
Maddeyi aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Müessesei mezkûre hükümetçe 
mülhak bir bütçe ile Nafıa Vekâletine merbut bir 
Müdüriyeti Umumiye tarafından idare olunur. Mü-
diri Umum i yenin nasıp ve azli Nafıa Vekilinin inhası 
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üzerine Başvekâletçe Reisicumhurun tasdikine ikti
ran ettirilir,! 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efen
dim, bu maddede ibarede bir hata var gibi görüyo
rum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Oo.. 
Hataları ararsanız dehşet... 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — İkinci 
fıkrada: «Müdiri Umuminin nasıp ve azli Nafıa Ve
kilinin inhası üzerine Başvekâletle Reisicumhurun tas
dikine iktiran eder.» Bundan bir şey anlaşılmıyor, 
bir mâna çıkmıyor. Tasdik, Reisicumhura aittir. O 
tabiî; fakat tayin ve azli Heyeti Vekileye mi aittir, 
Nafıa Vekâletine mi, yoksa Nafıa Vekâletinden Baş
vekâlet mi? Bunlarda bir sarahat yoktur, maddede. 

REİS — Kimden soruyorsunuz efendim, hükü
metten mi, encümenden mi? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Malûmuâliniz bilumum Müdiri umumi
lerin ve müsteşarların bir şekli tayini var, Vekili aidi 
Başvekâlete inha eder, Başvekil Reisicumhura gönde
rir, oradan çıkar, onun için maksat budur. İbarede 
bir şey varsa ona göre tashih edilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, son fıkra zaittir. Zaten her memur böy
ledir. Binaenaleyh son fıkranın tayyını teklif edi
yorum. 

FETHİ BEY (İstanbul) — Hayır, hayır Heyeti 
Vekilece de tayin olunur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — He
yeti Vekilece de olursa zikrolunur, mademki zikredil
miyor, bu suretle olur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bunu daima 
hükümet işletmeyebilir. Dahilde yetişecek işletme 
şirketlerine de verebilir. Onun için bunun doğrudan 
doğruya bir Müdiri umumiye verileceğine dair ka
nun yapmak doğru değildir. Temenni ederimki, böy
le olacaktır ve içimizden yetişecektir. Birgün bir iş
letme şirketi yüzde otuz noksaniyle bunu yapabile
cektir. Çünkü devlet işlerinde zarar tabiî umumdan 
çıkıyor. Bunu bir şirket idare ederse esaslı surette 
tetkik eder. Bir odun bekçiliğine bir mütekait Mira
layı gitmez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Serma
yedar zihniyettir o. 

EMİN BEY (Devamla) — Maaşşükran bu Türk 
Milleti yarlığını bilhassa bu şimendiferleri işletmekte 
göstermiştir ve bu hiç kimsenin yapamayacağı bir 
metrelik demirli kırık köprüler yaparak ve bunu 

alışmamış acemi memurlarla idare ederek göstermiş
tir. Öyle olmakla beraber ne kadar dirayet gösteri
lirse gösterilsin mutlaka selâmet ve hattın emniyeti 
bir şirkete devrindedir. Bu ,da dahilde olacaktır. Bir 
iki sene sonra onun için bu günden böyle Müdiri 
Umumî ile idaresinin tasrihi doğru değildir. Belki 
yarın teklif edebiliriz. Yüzde otuzla şu şekilde ida
re edilmesini... Bunu niçin bendeniz mutlak olarak 
Müdiri Umumî kaydının konulmayarak hükümete 
salâhiyet verilmesini teklif ederim. 

REİS — Abdullah Azmi Efendinin bir takriri 
var. 

Riyaseti Celileye 
Son fıkranın tayyını teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, böyle bir fıkra konması umumdan hariç 
olursa yani Heyeti Vekilece yapılmayacak olursa bu 
tarzda olur. Mademki Heyeti Vekilece yapılmayacak 
her memur zaten bu suretle tayin edilir. Mademki bir 
istisnaiyet yoktur. Onun için son fıkra zaittir. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ikinci fıkrasının tadilini teklif 

ederim. 
Müdiri Umuminin nasıp ve azli Nafıa Vekilinin 

inhası üzerine Başvekâletçe tasvip ve Reisicumhur 
tarafından tasdik olunur. 

Konya 
Musa Kâzım 

REİS — Efendim, Abdullah Azmi Efendinin tek
lifi, tay teklifidir. Azmi Efendinin teklifini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. O halde madde şu şekli almıştır. «Müessesei mez-
kûre hükümetçe mülhak bir bütçe ile Nafıa Vekâle
tine merbut bir Müdüriyeti Umumiye tarafından ida
re olunur.» Maddeyi bu suretle kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabuj, 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 3. — Müessesei mezkûrenin dokuz zattan 
mürekkep bir Meclisi idaresi bulunur. Bunun altısı 
Nafıa Vekâletinin göstereceği namzetler meyanından 
Heyeti Vekilece tayin olunur, diğer üçü dahi hükü
metçe tayin olunacak aza tarafından ve erbabı ihti
sas meyanından reyi hafi ile intihap edilir. Azalıkla 
memuriyet içtima edemez. Müdiri umumî Meclisi 
İdarenin azayı tabiyesindendir. Meclisi İdare Reisi 
her sene iptidasında azayı mevcude meyanından reyi 
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hafi ile intihap olunur. Meclisi idare azasının müd
deti dört senedir. Yalnız ilk ikinci sene nihayetinde 
azanın nısfı kura ile tebdil olunur. Tebdil olunacak 
azanın tekrar tayin ve intihabı caizdir. Meclisi İdare 
azasına içtima günlerine mahsus olmak üzere verile
cek hakkı huzurun mikdarı Nafıa Vekâletince takdir 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 4. — Meclisi idarenin vazaifi aşağıda gös
terilmiştir : 

A) Bütçenin ve tahsisatı munzamma tekliflerinin 
tetkik ve tasvibi. 

B) Nafıa Vekâletinin tasvibine arz edilecek tari
felere ait tadilât tekliflerinin tetkiki, (Azanın da bu 
bapta re'sen teklif hakkı vardır) 

C) , Senelik hesabatı kafinin tetkik ve tasdiki, 
D) İdari talimatnamelerin tetkik ve tasdiki, 
Y) Müdiri Umuminin teklifi üzerine şube mü

dürleriyle rüesasının azil ve nasıpları hakkında karar
lar ittihazı, 

V) Şehrî rapor ve mizanların tetkiki, 
Z) Hat umuruna ait olarak Müdiri Umumî ve

ya Meclisi İdare azası tarafından vaki olacak teklif
lerin ve Nafıa Vekâletince havale edilecek sair hu-
susatın müzakere ve tetkiki, 

REİS — Söz isteyen var mı efendimi (Hayır ses
leri) Aynen maddeyi Reyi Âlinize vaz ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini Reyi Âli
nize arz eyliyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Madde 5. — Meclisi idarenin usulü müzakere, za
man ve sureti içtimai kendileri tarafından tanzim ve 
Nafıa Vekâletince tasdik edilecek bir nizamnamei 
dahilî ile tayin olunur. 

ABDULAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, buradaki nizamnameyi talimatnameye tahvil 
etmek lâzımgelir. Çünkü yeni kabul etmiş olduğu
muz Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince ancak ni
zamname Heyeti Vekile tarafından yapılır. 

Kendileri tarafından yapılacak nizamname ancak 
talimatname ile olabilir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, nizamnamei 
dahilî esasen şirketlerin talimatnameleri makamında-
dır. Bunun Teşkilâtı Esasiye ile münasibeti yoktur. 

ABDULAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, burada nizamname mutlak zıkredildiği için... 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Dahilî kaydı var. 
Nizamnamei dahilî diyor efendim. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 6. — Mezkûr müessesat için evvelce şir
ketle teati edilmiş olan mukavele ve şartnamelerin 
- tarifelere müteallik mevadı müstesna olmak üzere -
işletme umuruna müteallik ahkâmı ile Rumeli demir
yollarına ait İşletme Nizamnamesi mer'i ve mute
berdir-. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el "kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfe nel kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bağdat demiryolunun Konya'dan 
bed eden kısmının işletme ve inşaatı dahi bu bapta 
yeniden bir kanun neşrine kadar mezkûr müdiriyeti 
umumiye tarafından işbu kanun ahkâmına tevfikan 
idare olunacak ve varidat ile sarfiyatı ayrıca kayıt ve 
tespit edilecektir. Müşterek masarif, hattın tulü nis
petinde taksim olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Na
fıa Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lüfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul emeyenler lüfen el kaldır
sın... Kabul edildi. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

10. —. Anadolu demiryolları hat ve mebani ve 
müessesatının esaslı surette tamir ve ıslahı için muk-
tazi tahsisatın itasına dair (11490) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — İkinci kanunun müzakeresine geçiyoruz. 
Yani onbeş milyon liralık kanunun müzakeresidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, hattın 
tamiri için onbeş milyon lira istiyorlar. Şimdi bili
yorsunuz ki, bu hat altı seneden beri hiç tamir gör
memiş, harp dolayısiyle köprüler tahrip edilmiştir. 
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Altı seneden beri hiç balast yapılmamıştır. Balast 
seyrüseferin esasıdır. Sonra rayların yüzseksen ki
lometre kadar kısmı parça parçadır. Görüyorsunuz 
oralardan kağnı arabası daha süratle geçiyor. Bun
lar mutlaka tamir olunmalıdır. Bunun tehire taham
mülü yoktur. Bunların mecmu masrafını heyeti fen
niye tahmin etmiş ve onbeş milyon lira para lâzım ol
duğu tahakkuk etmiştir. Mutlaka bu tamiri yapaca
ğız. Bu para niçin isteniyor ve niçin tasdik ettirili
yor? Nazarı dikkati âlilerini celp ederim. Anado
lu'nun ta ortasından geçen ve bugün merkezi hükü
metimizden eski, aslî hakikî en büyük şehrimiz ara
sında olan... 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Öteki 
şehirlerimiz hakikî değil mi? (Handeler) 

MUHTAR BEY (Devamla) — Hakikî en büyük 
şehrimiz dedim. Hakikaten en büyük şehrimiz istan
bul ediğil midir? (Devam, doğru sesleri) Hakikaten 
Türkiye'nin en büyük şehri olan istanbul ile Merke
zi Hükümet olan Ankara beyninde işleyen ve Anado
lu'nun şahdamarı olan bu hattı böyle tamirsiz işlet
mek imkânı olmadığı gibi beş sene"Üe bunun tamirini 
beklemek imkânı yoktur. Halbuki bütçenin tahammü
lü olmadığı dolayısiyle Hükümet düşünmüştür ki, beş 
senede bunu tediye etmek şartiyle tamir edecek, bir 
kere köprülerini yaptıracak sonra makineleri tezyit 
edecek, bunları mutlaka beş sene beklemeye lüzum 
yoktur. Şimdiden bir şirketle müzakere eder. Beş 
senede karar verir, demir köprüleri -mubayaa eder. 
Tediyatını beş senede yapar. Halbuki eğer bütçe
nin heyeti umumiyesini kabul etmezseniz kabil değil 
yapamaz. Mukaveleye rapdedemez. Bugün üç mil
yon lira verirsiniz, üç milyon liralık iş görür. Yor
ganına kadar bacağını uzatır, halbuki onbeş milyon 
liralık -yorgan lâzımdır. Çünkü o kadar iş vardır. 
Mutlaka bugün onbeş milyon lirayı tasdik edece
ğiz ve onbeş milyon lirayı ceste ceste beş senede te
diye edeceğiz. Lâkin onbeş milyon lira üzerine Hü
kümet akit yapabilecek, mukavele yapabilecektir. 
Bilirsiniz ki merhum itilâfnamede (handeler) bir se
ne sekiz ayda Anadolu'nun bütün tamiratının yapıl
masını şart koşmuştuk, demek imkânı vardı, iki se
nede bunun tamiratını yapmak imkânı vardır ve iki 
senede yapılacaktır. Bütçeye tahmil etmiyor, beş 
senede tediyeyi şart koyuyor. Lâkin bugünden tas
dikini istiyor. Başka türlü yapamaz ve başka türlü 
de anlaşılmasın, hattın varidatı da bunu tamir ede
mez. Yani bunun için de evrakı resmen size gel
miştir. Hattın sarfiyatı dört milyon olacak, senevî 

ancak bir milyon artacaktır. Hattın salâhiyattar mâ
murları bu evrakı Meclisi Âlinizin encümenine tak
dim etmişlerdir. Varidat gittikçe artabilir. Fakat 
tedrici bir surette hattın tamiri imkânı yoktur. Hat
tın hasılâtiyle hattı tamir imkânı yoktur. Büyük ta
mir ayrıca bir para ile yapılacaktır ve bu tamir de 
onbeş milyon liradır. Çok istirham ederim zühul 
olmasın, bu çok lüzumlu bir paradır. Çok lâzım
dır. Bu kanun mutlaka tasdik olunmalıdır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bendeniz aley
hinde söyleceğim. Nafıa Vekili Beyefendi hesap 
üzerine müstenit olmak üzere burada çok salâhiyat
tar bir ağızla hattın varidatını tespit buyurdular. Bu, 
ya onüçler komisyonunun verdiği izahat üzerinedir, 
yahut hakikî bir surette tespit edilmiş bir varidattır. 
Dediler ki: Hattın varidatı umumiyesi yedi milyon, 
masarif atı umumiyesi ise beş milyon şu halde safî 
olarak iki milyon lira varidatı var demektir, Bu 
varidata ilâveten her sene umumî bütçeden de bir 
miktar verilerek hattı bilâhara bir işletme şirketine 
istihale etmeyecek olan bir tamirat şirketine vermek 
hususunun Meclis tarafından tasdik edilmesi mutla
ka bu parayı Meclis bulacak gibi bir zehabı tevlit 
edeceğinden dolayı doğru değildir. Hükümetin bir 
şirketle akdedeceği her hangi itilâfnamenin Meclis
ten kuvvet bulmasına lüzum yoktur. Bunu reddet
mek zarureti vardır, iki milyon karşılığı bulunan 
bir hattın tamiri için her hangi bir ecnebi şirketinden 
15 000 000 lira değil elli milyon lira bulmak kabil
dir. Bu suretle istikraz ederek tamir edilebilir. Bu
nun Meclisten tasdiki hayatı teşriiye itibariyle doğ
ru değildir. Hükümetin mukavelâttan mütevellit ta-
ahhüdatını umumî bütçeye ithal etmek gibi bir bida
ti kabul etmemiş olmak için bunun reddedilmesini tek
lif ediyorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Yolu almak için ka
bul etmek lâzımdır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Kabul ediyorum 
Beyefendi! Üç milyon lira elinde var, bir milyon li
ra da hattan koyuyorsun, dört milyon mukabilinde 
15 milyon liralık bir şirkete verecek olursan olmaz 
mı? Bana inandır ki bu tamirat şirketi bilâhara iş
letme şirketi olmayacaktır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Demin Muhtar Bey arkadaşımızın ber-
tafsil söylediği üzere bu 15 milyon lirayı almaktan 
maksat hiçbir vakitte hattın işletmesini başka bir şir
kete vermek değildir. Bugün hepimiz biliyoruz ki, 
hatların köprüleri iyi değildir ve emniyet yoktur. 
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Sonra hat yalnız siyasî değil, aynı zamanda iktisadî 
ve askerî bir hattır. Demin de arz ettiğim gibi biz ik
tisadiyatımızı yükseltebilmek için vasaitimizi hüsnü 
hale ifrağ ile zahiremizin süratle sahile naklini temin 
etmemiz lâzımdır. Bugün ise hattın kabiliyeti nak
liyesi yoktur. Şu halde, biz bu arz ettiğim üç nokta
yı nazardan her hangi bir suretle bu hattın süratle ta
miri için bu 15 milyon liranın ceste ceste sarfına 
Meclisi Âlinizden mezuniyet alıyoruz. Bu, 15 mil
yon lirayla bir mukavele akdederiz, iki senede ya
parız. Yoksa 15 milyon lira ile başka bir şirkete dev
retmek katiyen mevzuubahis değildir. (Anlaşıldı kâ
fi sesleri) 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kâ
fi görmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Reis Beyefendi bir 
sual soracağım. (Sual zamanı geçti sesleri) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Efendim! Kastamonu Mebusu Halit Bey bu 15 
milyon lira hakkındaki kanunun reddini teklif edi
yorlar. Aynı zamanda bu kanunun reddini teklif edi
yorlar. Aynı zamanda, bu kanunun tayini esami ile 
reye vaz'ı hakkında onbeş imzalı bir takrir vardır. 
(Hacet yok seslen) 

Nasıl olur efendim! Onbeş imzalı takrir vardır. 
Efendim! Bu kanunun maddelerine geçilmesini 

kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey pusulası 
vereceklerdir. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — İstahsali ârâ de
vam ettiği müddetçe başka kanunun müzakersine ge
çelim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, tayini esa
mi takriri nisaba halel getirerek binnetice müzakeresi
ne halel getirmek maksadına matuf olması ihtimaline. 
binaen takrirdeki imza sahipleri reylerini istimal et
mezlerse mevcut addolunurlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersmi) — Böyle mak
sat olur mu efndim? 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Buna kehanet derler. 

11. — Bahriyedeki Gedikli Zabitantn maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri hakkında Başvekâletten mevrut 
(1/499) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası : 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti ' 
Adet : 2 0 . 4 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Bahriyedeki gedikli zabitanın maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesince tanzim olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 
20 . 4 . 1340 tarihli içtimamda ledettezekkür Mecli
si Âliye arzı karargir olan kanun ve esbabı mucibe 
lâyihaları muktezasmm ifasına müsadei devletlerinin 
şayan buyurulması ricasiyle rapten takdim kılınmıştır 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Bu defa intişar eden 22 Teşrinievel 1339 tarihli 

erkân, ürema ve zabitan maaşatı hakkınadki kanun
da muhassesatları mensubini askeriye meyanmda 
gösterilmiş olan gedikli zabitanı, mensubini askeriye
den olmayıp doğrudan doğruya gedikli zabitanın 
menşelerine esas olan ve 21 Kânunusani 1331 tarihli 
nizamname mucibince teşkil olunan çırak mekteple-
riyle ihtisas kurslarının bermucibi program safahatı 
tedrisiyelerini itmam ve donanmada muayyen bir 
müddet bilfiil hizmeti askeriyelerini ikmal ettikten 
sonra imtihan neticesinde ispatı ehliyet edenler gedik
li zabit unvanını haiz olmak üzere üçüncü sınıf ge
dikli zabiti nasbolunurlar. Halen mevcut olup üçüncü 
sınıf ve mafevk rütbeleri haiz bulunan gediklilere 
24 Şubat 1330 tarihli kanunun beşinbi maddesi mu
cibince Gedikli zabiti unvanı verildiği gibi yirminci 
maddesi mucibince namzetliklerinden itibaren on yedi 
seneyi ikmal edenlere zabitan misillü Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanununa tabaan hakkı tekaüt ve yirmi 
üçüncü maddesine tevfikan da hizmeti muvazzafai 
askeriyelerinin hitamından yedi sene sonra hakkı is
tifa verilmekte ve yirmi ikinci maddesi mucibince de 
elli iki yaşını ikmal edenler tahdidi sinne tabi tutul
maktadırlar. Merasim ve teşrifatı askeriyede ise ka
nunu mezkûrun beşinci maddesi mucibince birinci 
sınıf gedikliler mühendis, yani mülâzımısaninin ma
fevki .ve mülâzımın maddunudurlar. Vazife itibariy
le sefaindeki zabitan misillu mesuliyet deruhte etme
leri ve kanunu mezkûrun yirmi altmcı maddesinde 
mevcut cetvel mucibince de maaşat ve tahsisatlarının 
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gayesi sabıkına nazaran kıdemli yüzbaşı ile binbaşı 
arasında bulunması gediklilerin zabit sınıfına ithal
lerini zarurî kılmış olduğundan gedikli zabıtan hak
kında vaziyeti sabıkına kıyasen tertip . edilen maaş 
ve tahsisatı fevkalâdelerine ait lâyihai kanuniye arz 
ve takdim olunmuştur. 

Bahrî, berrî, havaî ve jandarma erkân, ümera ve 
zabitan i!e mensubini askeriye maaş ve tahsisatına 
dair 22 Teşrinievvel 1339 tarihli kanuna zeyildir. 

Madde 1. — Bahriyedeki gedikli zabitanın maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri merbut (A) cetveli muci
bince verilir. 

Madde 2. — 22 Şubat 1330 ve rebiülahır 1333 ta
rihli efradı bahriye ve gedikliler hakkındaki kanun
namenin yirmi altıncı maddesi mucibince birinci ve 
ikinci ve üçüncü sınıf gedikli zabitanına verilen bir 
nefer tayını ile bir nefer zabit istihkakı olarak ita 
edilen elbise istihkakı mülgadır. 

Madde 3. — İkinci maddede mezkûr kanunna
menin (yirmi yedinci maddesine müzika müretteba
tına merasim için ayrıca yazlık ve kışlık birer kat 
yeknesak elbise verilir.) diye mevcut olan kayıttan 
müzika gedikli zabitanı müstesnadır. 

Madde 4. — 22 teşrinievvel 1339 tarihli kanunun 
ahkâmı sairesi gedikliler hakkında dahi meriyülic-
radır. 

Madde 5. — İşbu maddei kanuniye tarihi neşrin
den muteberdir. 

Madde 6. — İşbu maddei kanuniyenin icrayı ah
kâmına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 20 . 4 . 1340 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maarif Vekili 

Vasıf 
Dâhiiye Vekili 

Ferit 
Ticaret Vekili 

Bulunmadı 

Millî Müdafaa Vekili 
Kâzım 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Sıhhiye ve Muaveneeti 

İçtimaiye Vekili 
Ziraat Vekili 

Bulunmadı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
57 

15 . 4 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bahriyedeki gedikli zabitanın maaş ve tahsisatı 

fevkalâdeleri hakkında Müdafaai Milliye Vekâle
tince tanzim edilip, Başvekâlet tarafından Meclisi 
Âliye takdim ve Encümenimize havale buyurulan lâ
yihai kanuniye mütalâa ve müzakere olundu. Gedik
li zabitan doğrudan doğruya zabitan sınıfına men
sup bulundukları halde bunlar 22 Teşrinievvel 1339 
tarihli kanun ile zabitana yapılan zemaim-
den istifade etmemiş olduklarından teklif olunan lâ
yihai kanuniye Encümenimizce de kabul edilerek He
yeti Umumi yeye arz olunmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Trabzon 

Hini müzakerede 
bulunmadı. 

Aza 
Diyarbakır 

Şeref 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Ertuğrul 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Doktor Fikret 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Berrî, bahrî, havaî ve jandarma erkân, ümera ve 
zabitanı ile memurin ve mensubini askeriye maaş 
ve tahsisatına dair 22 Teşrinevvel 1339 tarihli Kanuna 
müzeyyel Kanun. 

Madde 1. — Bahriyedeki gedikli zabitanının maaş 
ye tahsisatı fevkalâdeleri merbut (A) cetveli mucibin
ce verilir. 
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Merbut (A) Cetveli 
Maaşı Tahsisatı 

aslî fevkalâde Yekûn 
kuruş kuruş kuruş 

3 000 5 000 8 000 Birinci sınıf gedikli zabiti 
2 000 4 000 6 000 İkinci » » » 
1 500 3 500 5 000 Üçüncü » » » 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, merbut 

cetvelde filhakika maaş ve tahsisatlar gösterilmiş
tir ve bunlar kabul ediecektir zannındayım. Yalnız 
ciheti askeriye ile bunlar arasındaki maaşı asliler nis
peti fazladır. Yani bunların maaşı aslileri, ciheti 
askeriyede mevcut olan zabitanın maaşı aslilerinden 
fazladır. Aslolan maaşı aslidir. Onun için bunun da 
ciheti askeriyenin muadili olan maaşı asliler gibi tadi
lini istirham ederim. Yarın İnşallah muvazene hâsıl 
olur da kambiyo düzelecek olursa, tahsisatı feka'â-
de kalktığı vakit bunların arasında bir nispetsiz
lik hâsıl olacaktır. Onun için arz ettiğim gibi, bun
ların maaşı aslilerinin ciheti askeriye ile bir olması
nı ve bu suretle tadilini rica ediyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
gedikli zabitan içerisinde sanatkâr vardır. Binaen
aleyh elbette maaşları fazla olacaktır. Bunlara harp 
zabitanına kıyas olunarak muadil maaş verilmemiş
tir. İşlerinde senelerden beri sanatkâr olarak yeti
şen birçok kimseler vardır. Binaenaleyh Muhtar 
Beyin mütalâası varit değildir. Aynen kabulünü ri
ca ederim. 

REİS — Efendim, Muhtar Bey, tadilname ver
memiştir. Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi. 

Madde 2. — 22 Şubat 1330 ve Rebiülâhir 1333 ta
rihli Efradı Bahriye ve gedikliler hakkında Kanun
namenin yirmi altıncı maddesi mucibince birinci ve 
ikinci ve üçüncü sınıf gedikli zabitanına verilen 
bir nefer tayını ile bir nefer zabit istihkakı olarak 
ita edilen elbise istihkakı mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İkinci maddede mezkûr Kanunna
menin (Yirmi yedinci maddesinde müzika müret

tebatına merasim için ayrıca yazlık ve kışlık birer 
kat yeknesak elbise verilir.) Diye mevcut olan ka
yıttan müzika gedikli zabitanı müstesnadır. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanu
nun ahkâmı sairesi gedikliler hakkında dahi meri-
yülicradır. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyacağım; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu maddei kanuniye tarihi neşrin
den muteberdir. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyacağım; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu maddei kanuniyenin icrai ah
kâmına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vazediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey pusulası versinler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Bey 
tayini esami ile reye koymaya lüzum yoktur. Çünkü 
bütçede karşılığı vardır. 

REİS — Efendim, bu tezyidi maaşata müteal
lik olan kanunun tahsisatı bütçede kabul edildiği 
için tayini esami ile reye koymaya lüzum yoktur, za
ten tayini esami ile kabul edilmiştir, buyuruyorlar. 
(Doğru sesleri) O halde kanunun heyeti umumiye
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bir tek maddei kanuniye vardır, ihtiyaç sahiplerine 
ait. Şunu çıkarıverelim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Reis Bey 
son celsemizdir. Bu ihtiyat zabitanı hakkındaki ka
nunu çıkaralım. 

REİS —• Efendim, müzakere edeceğimiz kanun
lar sırasıyle konmuştur. 
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RUŞEN EŞREF BEY (Afyon Karahisar) — Re
is Beyefendi ihtiyat zabitanının mekteplere girmeleri 
hakkında bir tek maddei kanuniye vardır. Onu mü
zakere edelim. 

REİS — Efendim, Riyasete vazifesini ifa etmek 
için vakit bırakmıyorsunuz ki... 

Efendim! Anadolu demiryolları tamiratına ait tah
sisata rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini isti
mal buyursunlar! istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim! Kâtibiadil Kanununun müzakeresine 
geçeceğiz. 

REFİK BEY (Konya) — Rica ederim Reis Bey 
ihtiyat zabitlerine ait olan kanunun müzakeresine ge
çelim. 

REİS — Efendim, Heyeti Celilenin arzu ettiği ka
nunların hepsini müzakere etmek Heyeti Celilenizin 
elindedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tek bir 
maddedir. İki yüz evlâdı vatan mektebe girecektir. 

12. — Kâtibiadil Kanununun bazı mevaddının ta
dili hakkında (1/486) numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası : 

REİS — Efendim, Kâtibiadil Kanununun ve Ad
liye Encümeni mazbatasının müzakeresine geçiyoruz. 
Lâyiha ve mazbataları okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 9.4.1340 

Kalemi Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet 

6/1582 
Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Kâtibiadil Kanununun bazı mevaddının tadili hak

kında Adliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup, İcra 
Vekilleri Heyetince bittetkik Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe sureti 
musaddakası leffen takdim kılınmıştır. Muktezası-
nın ifasına müsaadei Riyasetpenahilerini istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kâtibiadil Kanunu muvakkatinin bazı mevaddının 
tadilini mübeyyin Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 

1329 tarihinde tanzim edilerek 1330 senesi mart 
iptidasında neşrolunan Kâtibiadil Kanunu muvakkati 
on seneden beri muhtacı ıslah ve tadil bulunduğu 

gerek müfettişlerin lâyihalarında ve gerekse Kâtibia-
dillerin istidalarından münfehim bulunmakla bera
ber hali hazırda mezkûr kanunun tatbikatta bir çok 
müşkülâtı dâi olduğu görülmekte bulunduğundan en 
ziyade zarureti katiye hissedilen on üç maddesinin 
esbabı tadilleri berveçhizir tadat olunur şöyle ki : 

Kâtibiadil Kanunu muvakkatinin ikinci madde
sinde her kazada bir Kâtibiadil bulunur. Denmesi 
hem mezkûr kanundan evvel hükmü cari olan Mu-
kavelât Muharrirleri Nizamnamesinin taaddüt hak
kındaki ruhu mefadına mugayir ve hem de muamelâ
tı kesir olan merakizde bilcümle memaliki mütemed-
dinedeki emsali veçhile taaddüdüne lüzum görüldüğü 
takdirde kanunda sarahati tamme bulunmamakla be
raber mülga Şûrayıdevletin tefsir kararına istinaden 
hali hazırdaki taaddüt usulü tadilen tespit ve keyfi
yetin tasrihi tensip edilerek ikinci madde o suretle ya
zılmıştır. 

Kâtibi adilliğe talip olanların imtihanlarını icraya 
memur encümen başmüddeiumuminin riyaseti altın
da teşkil edildiği halde Mahkemei Temyizin Eskişehir' 
de bulunmasından dolayı şekli hazıra göre bu usu
lün tatbikine imkân bulunmadığından Müsteşarın ri
yaseti altında müteşekkil encümen tarafından talip
lerin imtihan edilmeleri tensip edilmiş ve şukadarki, 
sınıfı hakimiyette bulunanlar zaten mücerrep ve eh
liyetleri müsellem bulunduğundan bu gibilerin imtiha
na tabi tutulmaları muvafık görülmediği gibi talip ola
cak zevatın evvelce haberdar edilmeleri esası da ka
bul olunarak inhilâl keyfiyetinin ilânı kanuna derce-
dilmiş ve ehliyetname harcının yüz kuruş gibi dûn bir 
meblâğdan kâtibi adillerin mehmaemken erbabı ye-
sardan olmalarını teminen 2 500 kuruşa iblâğı müna
sip görülmüştür ve kanunu muvakkat sabık Osman
lı Hükümeti tarafından tanzim edilmekle Hükümeti 
Cumhuriye kelimeleri ilâve suretiyle beşinci ve altın
cı ve onuncu maddeler o suretle tadil olunmuştur. 

Kâtibiadillerin teminat olarak gösterecekleri mik
tar hâsılatı seneviyelerinin yüzde onundan ibaret ise 
de zamanı ve es'arın tebeddülü ve tebliğ olunan umu
run ehemmiyeti ile bu miktarın ademi kiyafeti tahak
kuk ettiğinden kefalet nispeti yüzde yirmi beşe iblâğ 
ve miktarı asgarisi de o nispette tezyit edildiği gibi 
hâsılatın ademi kifayesine mebni ilâvei memuriyet 
olarak başkâtiplere tevdii halinde kefalet iraesinde 
izharı acz eden mezkûr memurların bir suhuleti mah
susa olmak üzere teminat miktarının tenziline ve
kâleti acizi mezun addedilmiş ve bu kabil başkâtiple
rin kâtibiadil vazifesini kefilsiz bir halde ifadan kurtu
larak onsekizinci madde ona göre tadil edilmiştir. 
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Yirmi birinci maddenin tarzı tahrir ve sureti te
lâkkisi başka başka içtihatlara müeddi bulunmakta ve 
tatbikatta noksan kalan cemiyetler hakkında ne gibi 
mukarrerat ittihaz edileceği meskût bulunmuş olmak
la bu cihetler yegân yegân tadat ve tasrih edilerek 
'kâtibiadillerin umuru memureleri hakkında tatbik olu
nacak mücazat teşdit edilmiş ve kanundaki on liradan 
ibaret olan cezayi nakdî pek dun görüldüğünden bu
nun dahi haddi azamisi ikiyüz liraya iblâğ edilmiş ve 
fazla harç almak fiilini iki nev'e ayırarak birinci kı
sımda pul yapıştırılmak suretiyle alınan fazla mikta
rın her defasında tazmini ile iktifa kılınması ve ikinci 
şekilde pul ilsak edilmeyerek alınan fazla harç ve üc
ret hakkında evelen on misli cezayı nakdî alınması 
ve bu kısmın tekerrürü halinde azledileceği tasrih edil
miş ve kanun hazır kâtibiadillerin muhakemelerinin Bi
dayet mahkemesi heyeti umumiyesine tevdii bir faidei 
ameliyeyi mucip görülmediğinden muhakemelerinin 
mahakimi umumiyede rüyet ve hükme raptı tensip ve 
mezkûr yirmi birinci madde bu şekilde tadil edilmiştir. 
Ashabı mesalih tarafından hariçte yazılarak berayi 
tasdik kâtibiadillere getirilen evrakın tasdiki halen 
yalnız deftere tescilinden ibaret olup bu ise kâtibiadil 
devairinde alâkadaranın mühür ve imzaları kalmamak 
gibi mahzuru azim i daî bulunduğundan resen tanzim 
kılınan evrak ve senedattaki imzaların hıfzı kabilin
den olarak hariçte tanzim kılınan evrakın dahi birer 
sureti mümziyelerinin dairelerinde hıfzı ve bu gibi 
senedatın dahi re'sen tanzim kılınan evrak misillü mah-
zırı şuhutta tespiti münasip görülerek yirmi sekizinci 
madde ona göre tadil kılınmıştır. Tetkiki hüviyet em
rinde kâtibiadillere verilen salâhiyet vasi bulunmakla 
beraber henüz halka hüviyet cüzdanları verilememiş 
bulunması ve nüfuz tezkerelerinde tebdili mekân vu
kuatı muntazaman yürütülmediğinden akıdeyn ve 
muarriflerin tespiti hüviyetleri zımnında kırk dördün
cü madde tevsian ve salâhiyeti mezkûreye göre mesu
liyet dahi teşdiden ve alâkadaranın hüviyetlerine bihak
kın kesbi vukuf ve daha ziyade itina olunmasını te-
minea tadilâtı lâzime ifa kılınarak bu baptaki mesuli
yet kamilen kâtibiadillere tahmil edilmiştir. İcra ve 
isticar mukavelenameleri belediyeye ait pulun ilsak 
ve iptali hususunda her ne kadar icarı akar nizamna
mesine tevfikan ayrıca bir defter tutulmakta ise de kâ-
tibiadillerce ifa kılınmakta olan bu vazifenin bir de kâ
tibiadil pul ilsakı suretiyle kâtibiadil yevmiye defterine 
kaydı tensip kılınmış ve artık iki defterin tutulmasına 
lüzum kalmayacağından yevmiye defterine kaydiyle ik
tifa olunması ve binaenaleyh imza adedi ve bedeli, | 
müddeti icarı ne olursa olsun beher mukavelename J 

nüshasına beşer kuruştan iki nüshaya on kuruş ve 
üçüncü ve dördüncü nüshalara beşer kuruş kâtibiadil 
pulunun ilsakı münasip görülerek yetinişdokuzuncu 
maddeye bu cihet ilâve kılınmıştır. 

Kâtibiadil Kanununun tarihi neşrinden beri ge
çen on sene zarfında esar ve ahvaldeki tebeddülü azi-
min masarife de tesiratı azimesi gayrı kabili inkâr 
olmakla beraber altun ve gümüş rayice nazaran daire
lerinin bedeli icar ve ketebe ve müstahdeminin maaşı
nı tediye ile mükellef olan ve binaenaleyh masarifi za-
ruriyelerine nazaran kâtibiadil harç ve ücuratınm se
kiz, on misli tezyidi halka barı azîm olacağından bu 
cihet ihtiyar edilmeyerek tahmil olunan mesuliyet ve 
saireye nispetle de ehven bir şekilde olarak ücret
lerinin bir miktar tezyidi için tanzim ve tahrir ücret
leri ancak bir misli ve itinayı mahsus ve maharet ve 
itisasa taalluk eden tercüme ücretleri iki sayfaya ka
dar beher sayfasından yüz elli ve ondan fazlasından 
yüz kuruşa iblâğ edildiği gibi kâtibiadilin mahalline 
azimeti icap ettikte kanunu hazıra nazaran kilometre 
hesabının tatbiki daima müşkülât olmakla beraber 
muntazam haritaların mevcut olmamasından maktuan 
iki nevi ücret tayin ve takdir edilerek birincisi ashabı 
mesalihin hastalık veya mevkufiyet gibi kâtibiadil dai
resine gelmeleri gayrı, mümkün olup da kâtibiadilin 
mahalline azimeti mecburi olanlar için iki ve ikincisi 
kâtibiadilin bir memuriyeti olmayıp, ashabının daire
ye gelmeleri mümkün bulunduğu halde gelmek is
temeyerek nezdine kâtibiadili davet edenlere dört lira 
olarak tefrik edilmiş ve bu da tekrar iki kısma bit-
tefrik biri kâtibiadilin bizzat gitmesi ve diğeri me
murunu izam etmesi halinde marülbeyan ücretler tan-
sif kılınarak o suretle mütenasiben tezyit kılınmış ol
duğu gibi, tebliğ ücretleri kezalik kilometrenin tatbiki 
müşkülatından başka masarifi rahiyenin her mahalde 
her zaman taaddül edegelmekte bulunmasına nazaran 
her mahallin rayicine ve masarifi zaruriye ve naktiye-
sine ve ihtiyacatı mahalliyeye göre kâtibiadilin men
sup olduğu Bidayet Mahkemesi rüesa ve müddeiumu
misinden mürekkep encümeni adilleri tarafından her 
sene iptidasından tanzim ve tadil edilebilmesi esas it
tihaz edilerek yüzüçüncü ve yüzdördüncü maddeler o 
suretle tadil edilmiştir. 

Ekseri memaliki mütemedclinede kabul olunan 
usûl veçhile kâtibiadillerin ashabı mesalihten ahz ve 
istiyfa edecekleri harç resmi ücuratının tasdik olunacak 
evrak zirine. tespit edilmesi münasip görülerek yüz 
onuncu madde o suretle kaleme alınmıştır ve ve
kâleti acizice atiyen ittihaz olunacak talimat ve mu-
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karreratın dahi temini tatbiki için Kâtibiadil Kanunu
nun tatbikata müteallik bu gibi mukarreratın kanun, 
hüküm ve kuvvetinde olması zımnında yine mezkûr 
madde olveçhile tanzim kılınmıştır. Bu suretle ashabı 
mesalihe verilecek makbuzların müeddasiyle kâtibiadil 
devairinin ihtiyarına mecbur bulundukları masarif 
muhteviyatının defteri mahsusuna kayıt ve tespitiyle 
varidat ve masarifiatınm tevzin edilmediği anlaşılmak 
üzere muvazene defteri tutmaları zarurî görülerek yir
mi altıncı maddeye bu şekilde üâveat icra kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti 
Adliye Encümeni 

22 Karar Ankara 

55 19 . 4 . 1340 

Adliye Encümeninin Mazbatası 
Kâtibiadil Kanununun bazı mevaddının tadili hak

kında Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umumiyeden 
muhavvel lâyihai kanuniye encümenimizce müzakere 
olundu. İkinci maddei muaddele esbabı mucibesi va
rit görüldüğünden, kabul ve yalnız her (Bidayet Mah
kemesi) yerine (Mahkemei Asliye) ibaresi ikâme edil
di. 

Beşinci maddei muaddelenin esbabı mucibei tadi-
liyesi varit görülmekle beraber heyeti imtihaniyenin 
kimlerden teşekkül edeceği kanunda sarahaten zikir 
ve tayin edilmesi bittensip bu maddenin birinci fıkra
sındaki «Merkezi hükümette» fıkrasından sonraki iba
re «ve Müsteşarın riyaseti tahtında Umuru Hukukiye 
müdiriyle Mahkemei Cinayet reisi ve müddeiumumisi 
ve Mahkemei Asliye reisi ve işbu mahkeme devaire 
münkasem ise reisi evvelinden ve muhami cemiyeti 
reisi ile bir kâtibiadilden müteşekkil heyet huzurunda 
imtihan edilecekterdir.» Şeklinde ifrağ olunmuştur. 
Bu maddenin ikinci fıkrası aynen kabul edilmiş ve 
üçüncü fıkrasındaki esas dahi musip ve muvafık gö
rülmüş ve şukadar ki müddeiumumi ve adliye müfet
tişliği gibi memuriyetlerde veya mesleki muhamatta 
bulunmuş olanların da imtihana tabi tutulmaması ve 
bunların imtihandan istisnası kaydının Mektebi Hu
kuktan mezun olmak ve memuriyet ve mesleki muha
matta lâakal beş sene mesbükulhidme bulunmak şart-
larıyle takyid ve son iki fıkranın tayyı muvafık gö
rülmüştür. 

Altıncı maddei muaddeledeki harcın iki bin beş 
yüz kuruşa iblâğı zait görülmesine mebni bu harç 
beş yüz kuruş olmak üzere tahdit edilmiştir. 

Onuncu maddei _ muaddele aynen kabul ve kâti-
biadillerin esasen pek ziyade haizi vüsuk ve emniyet
li zevattan intihap edilmesi bir şartı esasî olup, bu 
sıfatı haiz olmayan kâtibiadlilerden alınacak kefalet 
miktarı ne kadar tezyit edilirse edilsin muhilli emni
yet bir hareketleri vukuunda vaziyet edebilecekleri 
meblâğın miktarına nazaran irae edecekleri teminat, 
yapacakları suiistimalâttan mütevellit zararları telâfi 
ve tazmine kâfi gelemeyeceği derkâr olmasına ve em
val ve mebaliğe hasbelmemuriyet vaiülyet olup da 
ihlâli emniyete müsteit memurlardan alınan kefalet
lerin maksadı hiç bir vakitte müemmen olmadığı ba
zı emsaliyle de müspet bulunmasına, nazaran namus
lu adamları fazla bifaide bir külfet ihtiyarına mecbur 
etmekten başka bir şey ifade etmeyeceği mülâhaza 
olunan on sekizinci maddei muaddele şayanı kabul 
görülememiştir. 

Yirmi birinci maddei muaddele dahi bilkabul yal
nız son fıkrasının baştarafındaki (îşbu maddeler) iba-
resindeki (1er) edatı hazf ve (Bulunduğu Bidayet 
Mahkemelerinden) ibaresi de (Bulundukları Mahaki-
mi Asliyede) ibaresine tebdil edilmiştir. Yirmi beş ve 
yirmi altıncı ve yirmi sekizinci mevaddı muaddele 
ile kırk dördüncü maddeye ilâve olunan fıkra aynen 
kabul edilmiştir. Bir fıkra tezyili teklif olunan yetmiş 
dokuzuncu madde münasebetiyle^ bu madde ile alâ
kadar olan mevaddı saire de ledettetkik tayin olunan 
harçlar berdevam olan esara ve para kıymetlerine 
nazaran lâşey mesabesinde görülerek mevzubahis 
olan ve teklif edilen zeyildeki beş kuruş on kuruş ola
rak bilkabul (yetmiş sekiz, yetmiş dokuz, seksen, sek
sen bir, seksen iki) nci maddelerdeki harcın bir mis
li tezyidi ve kezalik seksen üçüncü maddede maktu* 
an tayin olunan on ve yirmi kuruş harçların dahi iki 
misline iblâğı (seksen altı ve seksen dokuz) ncu mad 
delerdeki harçların dahi tazifi tensip ve ona göre bir 
madde tahrir ve yüz on birinci madde olarak bu lâ
yihanın nihayetine dere olunmuştur ve teklif olunan 
lâyihadaki yüz on bir ve yüz on ikinci maddelerin 
numaraları dahi bu sebeple değişmiştir. 

Yüz birinci maddei muaddele ile yüz on üçüncü 
ve yüz dördüncü ve yüz onuncu mevaddı muaddele 
aynen kabul edilmekle Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına 
Çorum 

Mehmet Münür 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
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Kâtip 
Saruhan 
Kemal 
Aza Az«. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Aza Aza 
Antalya Konya 

Ahmet Saki Eyüp Sabri 

Karar Numarası 
450 

Kâtibiadil Kanununun bazı mevaddı berveçiati tadil 
edilmiştir. 

ikinci maddei muaddele - her Bidayet Mahkeme
si nezdinde ve bunların dairei kazası dahilinde ifayı 
vazifeye salâhiyattar olmak üzere bir veya mütead
dit kâtibiadil veya muavini bulunacaktır. 

Beşinci maddei muaddele - Kâtibiadilliğe talip 
olanlar maddei sabıkada muharrer şerait ve evsafı 
haiz olduklarını mübeyyin evrak ile tercümeihal va
rakalarını bilibraz Adliye Vekâletine vaki olacak mü
racaatları üzerine Merkezi Hükümette ve Müsteşa
rın riyaseti tahtında Umuru Hukukiye müdürü ile 
Vekâletçe tensip olunacak Bidayet Mahkemesi Reisi 
evvelinden ve müddeiumumisinden ve Muhami ce
miyeti reisiyle bir kâtibiadilden müteşekkil heyet hu
zurunda imtihan edileceklerdir. 

Kâtibiadilliklerde inhilâl vukuunda veyahut kâ-
tibiadillik ihdası halinde keyfiyet müsabaka imtiha
nının alelusul icrasından bir ay evvel ceridei resmiye 
ve gazetelerde ilân olunur. 

evrakını tanzim ve tasdik etmeyeceğime ve sahte ve 
hileli ve Hükümeti Cumhuriye ve menafi i umurriiyei 
millet için zararlı gördüğüm hiçbir varakayı kabul 
eylemeyeceğim ve kemâli iffet ve istikametle alâka-
daranın hukuk ve menafiini mütesavvivtn nazarı 
dikkate alarak kavanini memlekete ve adlü hakka
niyete mugayir harekette bulunmayacağıma Allah şa
hidim olsun. Vallah, Billâh) cümlesiyle tahlif oluna
caktır. 

On Sekizinci Maddei Muaddele — Vazaifi mev-
duasından dolayı mahkûm olabileceği cezayı nakdî 
ve tazminatı temin için kâtibiadiller bulundukları ye
rin hâsılatı seneviyesinin yüzde yirmi beşi nisbetin-
de teminat irae edecektir. Miktarı teminat kâtibiadil
ler için yirmi beş bin ve kâtibiadil muavinleri için 
on bin kuruştan dun olamaz. Müstakil kâtibiadil bu
lunmayan yerlerde kefalet miktarının tenziline Adli
ye Vekili mezundur. 

traei teminat devletçe gösterilecek banka veya 
sair mahalle nakden depozito etmek veya zatine ve
yahut evrakını tasdikten kanunen memnu oldukları 
akaribine ait emvali gayrimenkuleye haciz vazetmek
tir. Teminatın evrakı müspitesi kâtibiadilin mensup 
olduğu mahkeme kaleminde bilkayıt hıfzolunur. 

Yirmi Birinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil 
maddei sabıka mucibince memnu evrakı tanzim veya 
tasdik eylediği surette bu evrak haiz olduğu imtiya
zı zayi ederek senedi adi hükmünü iktisap edeceği 
gibi tarafeynin rızası hilâfında sarahaten ve imaen 
evraka bir ibare derç ve imlâ ve hileli ve sahte evra
kı bilerek tasdik ve evrak ve defatiri tahrif eyle
dikleri bilmuhakeme sabit olduğu takdirde mücazatı 
kanuniyeleri ayrıca hükmolunmakla beraber bir da
ha kâtibiadil mesleğinde istihdam edilmemek suretiy
le azlolunacak ve akidinden birini izraren işini diğe
rine ifşa ve borsacılık ve kumarbazlık ve akçe farkı 
ticareti ile iştigal ve muhilli şeref ve haysiyet halatı 
itiyat ve berayi idare ve muhafaza kendisine tevdi 
olunan emvali kendi hesabına erbah, iki a?; ve iltizam 
eylediği bilmuhakeme sabit olan kâtibiadllerden mu
tazarrır oları şahısların zararı maddî ve manevisi taz
min ettirilmekle beraber ilk defasında yüz liradan 
iki yüz liraya kadar cezayı nakdî ahz ve tekerrürün
de azlolunacaktır. Kanunun muayyen olan miktar
dan fazla harç resmi ahzeyledikleri takdirde ilk defa
sında fazlasının bedelini kendi hisseleri haricinde al
dıkları meblâğ ile beraber iade ve noksan alındığı 
surette üst tarafı tazmin ettirileceği gibi mukabilinde 
pul ilsak edilmeyen ücuratı adil fazla alındığı tak-

Bilfiil sınıfı hakimiyette bulunmuş ola'nlar kâtibi
adil olabilmek için ayrıca imtihana tabi değildir. Hâ
kimlikte derece talipler arasında esbabı tercihtendir. 
Aynı derece talipler arasında dokuzuncu maddede 
muharrer esbabı sairei tercihiye nazarı dikkate alı
nır. 

Altıncı Maddei Muaddele — İmtihanı şayanı ka
bul görülenlere heyeti imtihaniyede tebeyyün ede
cek derecei liyakatlerine göre aliyülâlâ ve âlâ derece
lerde ehliyetname verilir ve iki bin beş yüz kuruş 
harç istiyfa olunur. 

Onuncu Maddei Muaddele — Kâtibiadilden ta
yin olunanlar merkezde Adliye Vekili ve taşralarda 
en büyük mülkiye memuru huzurunda heyeti hâki-
meden iki zat, mevcut olduğu halde (Kâtibiadil vazi
fesini ifade ashabı mesalihin tamamiyle sübutü hü
viyet, husulü rıza ve muvafakatine kani olmadıkça, 
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dirde ilk defasında on misli cezayı nakdi ahz ve te
kerrüründe azledilecektir. Evrak ve defatıri tarifatı 
kanuniye dairesinde tanzim ve tasdik ve muhafaza 
ve hüviyet ve terâzii, alakadaranla yapacakları akde 
kavanini umumiye ahkâmınca mezun olup olmadık
larını tahkik etmediği veya işbu kanunda münderiç 
ahkâmı saire hilâfında harekette bulunduğu bilmu-
hakeme sabit oldukda mutazarrır olanların zarar ve 
ziyanı ayrıca tazmin ettirilmekle beraber elli liradan 
iki yüz liraya kadar da cezayı nakdiye mahkûm edi
lecekler ve tekerrürü halinde kezalik azlolunacaklar-
dır. 

Kâtibiadiller imzasını havi evrakda vukua gele
cek bilcümle gayri kanunî ahvalden dolayı mesuli
yeti maliye ve cezaiyeye tabi tutulacak, ancak kendi 
imza ve iştiraki bulunmayan ve murakabesi kabil 
olmayan yolsuzluktan dolayı malen mseul olup, me
suliyeti cezaiye vaz'ı imza edenlerle o yolsuz muame
lâtı ifa edenlere raci olacaktır. 

tşbu maddeler ahkâmı kavanini umumiyei ceza
iye mucibince daha gayri cezayı müstelzim ef'al irti
kâbı halinde mezkûr cezaların tatbikine mani olma
yacak ve kâtibiadillerin vazifelerine müteallik cera-
imi memur sıfatiyle irtikâp edilmiş addedilmekle be
raber müstelzimi mesuliyet ahvalden dolayı muhake
meleri doğrudan doğruya nezdine bulunduğu Bidayet 
mahkemelerinde ahkâmı umumiyeye tevfikan rüyet 
edilecektir. 

Yirmi Beşinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil ve 
muavinleri aynı cesamette ve aynı şekil ve renkte çiz
gili ve âlâ kâğıtlı ve kenarları kalın hat ile beş santi
metre açık ve her sayfası numaralı ve mahşeme mü-
hüriyle mahtum ve kaç sayfadan ibaret olduğu Reisi 
mahkeme tarafından musaddak metin ve mücellat 
olmak üzere beş • esas def teri tutacaklardır. 

Yirmi Altıncı Maddei Muaddele — Defatiri mez-
kûreden birinci «Yevmiye defteridir. îşbu defterde 
her gün muamelâtın enva ve hulâsai meali ve alâka-
daranın esamisi ve ahzolunan harç resmi ve ücuratı 
adil, tahrir ve tercüme ve kademiye ve tebliğiyle 
rüsumu saire miktraları sıra ve numarasiyle kayıt 
olunacak ve akşam üzeri hesabat kapatılacaktır. 
İkinci «Emanet» tefteridir. Bu tef tere berayi hıfz ve 
idare teslim olunan emanet ile emvali menkule ve 
gayrimenkulenin cins ve adedi ve evsafı ve sahibinin 
isim ve şöhret ve sanat ve mahalli ikâmeti ve tarihi 
teslimi ve sureti şerait idaresi ve yevmiye sıra numa
raları kaydolunur. Üçüncüsü «Ayniyat» defteridir. 
Bu defter hariçte bittanzim, kâtibiadiller tarafından 

tasdik veyahut resen tanzim edilen bilumum evrak 
ve senedat aynen kayıt ve yevmiye ve sıra numara
ları vazolunacaktır. Muamelâtın vüsat ve kesretine 
göre tesrii ceryanını temine hadim olmak üzere iki 
ve daha ziyade Ayniyat defteri tutulmak caizdir. Zi
raat Bankaları istikrazatı için icabeden Ayniyat def
teri matbu olarak banka idaresinden verilir. 

Dördüncüsü «Kıymetli evrak» defteridir. Bu def
ter resmî harçlar için ahz ve istimal olunacak kıy
metli evrakın cins ve adedini kayda mahsus olacak
tır. Beşincisi «Muvazene» defteridir. Bu deftere her 
ay nihayetinde dairenin vesaika müstenit kâr ve 
masrafı dercolunacaktır. 

Yirmi Sekizinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil
ler resen tanzim edecekleri evrakı aynen defterine 
kaydettikten sonra asıllarını ve tercüme edilen evra
kın mütercim tarafından mümzâ suretlerini ve hariç
te bittanzim berayi tasdik ve tebliğ tevdi olunan bil
cümle evrak ile her nevi ihtarname!.. - İkrarın behe-
mahâl iki şahidin huzurunda vukuu lâzımdır. -

Kırk Dördüncü Maddeye İlâve : Binaenaleyh im
zaların sahibine ait olmadığı bilmuhakeme sabit ol
duğu takdirde mezkûr evrak ve senedatı tasdik eden 
kâtibiadiller mutazarrır olan şahsın zararını tazmin 
etmekle beraber işbu fiilleri kasta makrun ise şekli 
cürme göre Ceza Kanununun 152 nci ve 153 ncü ve 
ihmale müstenit ise yüz ikinci maddesi mucibince 
tecziye kılınacaklardır. 

Yüz Birinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil ve 
muavinlerinin alacakları ücreti adil işbu kanunda 
muayyen miktardan fazla alındığı takdirde yirmi bi
rinci madde mucibince ceza hükmolunacaktır. 

Yüz Üçüncü Maddei Muaddele — Kâtibiadil ve 
muavinleri tanzim edecekleri senedat ve mukavelâtın 
yazılacağı varakai resmiyenin her biri için kırk ve 
bittalep tahrir edecekleri evrak ve ita edecekleri su
ret için yirmi kuruş ücreti tahrir alacaklar ve bizzat 
tercüme edecekleri veya emin oldukları mütercime 
tercüme ettirecekleri evrakın ilk iki varakasının be
heri için yüz elli ve diğerleri için yüzer kuruştan faz* 
la tercüme ücreti alamayacaklardır. 

Yüz Dördüncü Maddei Muaddele — Kâtibiadil 
ve muavinleri bir mahalle azimet ve avdetlerinde 
azimeti icap eden hâl kâtibiadiller için mecburî ol
duğu takdirde iki ve erbabı masalihin talebiyle vu
ku bulduğu halde dört lira hare azimet aldıktan son
ra gaybubet edecekleri beher saat ve küsuru için bi
rer lira ücreti huzur alacaklar ve bilvekâle gidecek 
kâtibiadil memurları bu miktarın ancak nısfına müs
tahak olacaklardır. 
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tfası muktazi tebligatı kanuniyeden ahzı icap 
eden tebliğ ücretleri kâtibiadillerin nezdinde ifayı va
zife ettikleri mahakimin encümeni adlisi tarafından 
her senei maliye iptidasında bulundukları memleke
tin ahvali iktisadiye ve şeraiti sairesi nazarı dikkate 
alınarak ve tamimen tebliğ olunacaktır. 

Yüz Onuncu Maddei Muaddele — Kâtibiadiller 
istiyfa edecekleri her nev'i ücretin kâffei müfredatı
nı tanzim veya tasdik veyahut tercüme ve tebliğ ede
cekleri evraka tamamen dercetmekle beraber mak
buz ita ve kopyalarını muntazaman dairede hıfzeyli-
yecekler ve kanunun tamamii tatbikini temin için Ad
liye Vekâletince vaki olacak tebligata harfiyen ria
yete mecbur olacaklar ve hilâfında hareket edenler 
hakkında Ceza Kanununun yüz ikinci maddesi tat
bik olunacaktır. 

Yüz On Birinci Madde — İşbu kanun tarihi neş
rinden itibaren meridir. 

Yüz On İkinci Madde — Adliye Vekâleti işbu ka
nunun-icrayı ahkâmına memurdur. 9 . 3 . 1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

ismet Kâzım 
Maliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Ferit 
Adliye Vekili Ziraat Vekili 

Mustafa Necati Zekâi 
Nafıa Vekili Maarif Vekili 

Süleyman Sırrı Vasıf 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili Ticaret Vekili 
Doktor Refik Bulunmadı 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 

Adliye Encümeninin Tadili 
İkinci Maddei Muaddele : — Her mahkemei As

liye nezdinde ve bunların dairei kazası dahilinde ifa
yı vazifeye salâhiyattar olmak üzere bir veya müte
addit kâtibiadil veyahut muavini bulunacaktır. 

Beşinci Maddei Muaddel : — Kâtibiadilliğe .talip 
olanlar maddei sabıkada muharrer şerait ve evsafı 
haiz olduklarını mübeyyin evrak ile tercümei hâl va
rakalarını bilibraz Adliye Vekâletine vaki olacak mü
racaatları üzerine merkezi hükümetde ve müsteşarın 
riyaseti tahtında umuru hukukiye müdürüyle mah
kemei cinayet reisi ve müddeiumumisi ve mahkemei 
asliye reisi ve işbu mahkeme devaire munkasem ise 
reisi evvelinden ve mahami cinayet reisi ile bir kâ-
tihiadilden müteşekkil heyet huzurunda imtihan edi
leceklerdir. 

Kâtibiadilliklerde inhilâl vukuunda veyahut kâti-
biadillik ihdası halinde keyfiyet müsabaka imtihanı
nın alelusul icrasından bir ay evvel ceridei resmiye 
ve gazetelerde ilân olunur. 

Mektebi hukuktan mezun olup da lâakâl beş se
ne hâkimlikte ve derecei saniye memuriyetlerinde ve
yahut muharnilikte bulunmuş olanlar kâtibiadil ola
bilmek için ayrıca imtihana tabi değildirler. 

Altıncı Maddei Muaddele : — İmtihanı şayanı 
kabul görülenlere heyeti imtihaniyece tebeyyün ede
cek derecei liyakatlerine göre aliyülalâ ve alâ dere
celerde ehliyetname verilir ve beşyüz kuruş harç is
tiyfa olunur. 

Onuncu Maddei Muaddele : — Aynen kabul 
Onsekizinci Maddei Muaddele: — Tayyedilmiş-

tir. 
Yirmibirinci Maddei Muaddele: — Aynen kabul 

(yalnız, son fikrasi şu suretle değiştirilmiştir.) 

— İşbu madde ahkâmı kavanini umumiyei cezai
ye mucibince daha ağır cezayı müstelzim efâl irti
kâbı halinde, mezkûr cezaların tatbikine mani olmı-
yacak ve kâtibiadillerin vazifelerine müteallik cerai-
mi memur sıfatıyla irtikâp edilmiş addedilmekle be
raber müstelzim mesuliyeti ahvalden dolayı muha
kemeleri doğrudan doğruya nezdinde bulundukları 
mahakimi asliyede ahkâmı umumiyeye tevfikan rüi-
yet edilecektir. 

Yirmi Beşinci Maddei Muaddele : — Aynen ka
bul. 

Yirmi Altıncı Maddei Muaddele : — Aynen ka
bul. 

Yirmi Sekizinci Maddei Muaddele : .— Aynen 
kabul. 

Kırk Dördüncü Maddeye ilâve : — Aynen ka
bul. 

Yüzbirinci Maddei Muaddele : — Son madde ile 
mezç olunduğundan tayyedilmiştir. 

Yüz Üçüncü Maddei Muaddele : — Aynen kabul 
Yüz Dördüncü Maddei Muaddele : —Aynen ka

bul. 
Yüz Onuncu Maddei Muaddele : — Aynen ka

bul. 
Yüz On Birinci Madde — Kâtibiadil Kanununun 

yetmiş sekiz, yetmiş dokuz, seksen, seksen bir, sek
sen iki, seksen altı ve seksen dokuzuncu maddelerin
deki harçlarla, seksen üçüncü maddedeki on ve yir
mi kuruştan ibaret olan maktu harçlar bir misil tez
yit edilmiştir. İcar kontratoları için vuku bulan mü
racaat yalnız belediyeye ait kontrat pullarının ilsakı-
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na münhasır kaldığı takdirde adedi imza ne kadar 
olursa olsun mukavelenamelerin beher nüshası için 
on kuruş harç alınır. 

Yüz On İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neş
rinden itibaren mer'idir. 

Yüz On Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrayı 
ahkâmına Adliye Vekili memnrdur. 

REİS — İkinci maddei muaddeleyi okuyoruz. 
Kâtibiadil Kanununun bazı mevadının tadili hak

kında Kanun : 
İkinci Maddei Muaddele — Her mahkemei asli

ye nezdinde ve bunların d'airei kazası dahilinde ifayı 
vazifeye salâhiyattar olmak üzere bir veya müteaddit 
kâtibiadil veyahut muavini bulunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Maddei Muaddele — Kâtibi? dilliğe talip 
olanlar, maddei sabıkada muharrer şerait ve evsafı 
haiz olduklarını mübeyyin evrak ile tercümei hâl va
rakalarını bilibraz Adliye Vekâletine vaki olacak 
müracaatları üzerine merkezi hükümette ve müste
şarın riyaseti tahtında umuru hukukiye müdürüyle 
mahkemei cinayet reisi ve müddeiumumisi ve mah
kemei asliye reisi ve işbu mahkeme devaire münka-
sem ise reisievvelinden ve mahami cemiyeti reisi ile 
bir kâtibiadilden' müteşekkil heyet huzurunda imti
han edileceklerdir. Kâtibiadilliklerde inhilâl vukuun
da veyahut kâtibiadillik ihdası halinde keyfiyet mü
sabaka imtihanının alel usul icrasından bir ay evvel 
ceridei resmiye ve gazetelerde ilân olunur. 

Mektebi hukukdan mezun olup da lâakal beş se
ne hâkimlikte veya derecei saniye memuriyetlerinde 
veyahut mahamilikte bulunmuş olanlar kâtibiadil 
olabilmek için ayrıca imtihana tabi değildirler. 

REİS — Söz isteyen vaı mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Maddei Muaddele — İmtihanı şayanı ka
bul görülenlere heyeti imtihaniyece tebeyyün ede
cek- derecei liyakatlerine göre aliyülâlâ ve âlâ dere
celerde ehliyetname verilir ve beş yüz kuruş harç is-
tiyfa olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Onuncu Maddei Muaddele — Kâtibiadil tayin 
olunanlar merkezde Adliye Vekili ve taşralarda en 
büyük mülkiye memuru huzurunda heyeti hâkime-
den iki zat mevcut olduğu halde (Kâtibiadil vazife
sini ifada ashabı mesaîihin tamamiyle sübutu hüvi
yet, husulü rıza ve muvafakatına kani olmadıkça, ev
rakını tanzim ve tasdik etmeyeceğime ve sahte ve 
hileli ve' Hükümeti Cumhuriye ve menafii umumiyei 
millet için zararlı gördüğüm hiçbir varakayı kabul 
eylemeyeceğime ve kemali iffet ve istikametle alâka-
daranın hukuk ve menafiini mütesaviyen nazarı dik
kate alarak kavanini memlekete ve adil ve hakka
niyete mugayir harekette bulunmayacağıma Cenabı 
Allah şahidim olsun. Vallah, Billâh) cümlesiyle tah
lif olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi Birinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil 
maddei sabıka mucibince memnu evrakı tanzim veya 
tasdik eylediği takdirde bu evrak haiz olduğu imti
yazı zayi ederek senedi adi hükmünü iktisap edece
ği gibi tarafeynin rızası hilâfında sarahaten ve ima-
en evraka bir ibare derç ve imlâ ve hileli ve sahte ev
rakı bilerek tasdik ve evrak ve defatiri tahrif eyledik
leri bilmuhakeme sabit olduğu takdirde mücazatı ka-
nuniyeleri ayrıca hükmolunmakla beraber bir daha 
kâtibiadil mesleğinde istihdam edilmemek suretiyle 
azlolunacak ve akideyinden birini izraren işini diğe
rine ifşa ve borsacaılık ve kumarbazlık ve akçe farkı 
ticaretiyle iştigal ve muhilli şeref ve haysiyet halatı 
itiyat ve berai idare ve muhafaza kendisine tevdi olu
nan emvali kendi hesabına irba, ikraz ve iltizam ey
lediği bilmuhakeme sabit olan kâtibiadillerden mu-

-tazarrır olan şahısların zararı maddi ve manevisi taz
min ettirilmekle beraber ilk defasında yüz liradan iki 
yüz liraya kadar cezayı nakdî ahz ve tekerrüründe 
azlolunacaktır. Kanunen muayyen olan miktardan 
fazla harç ve resmî ahz eyledikleri takdirde ilk defa
sında fazlasının bedelini kendi hisseleri haricinde al
dıkları meblâğ ile beraber iade ve noksan alındığı 
surette üst tarafı tazmin ettirileceği gibi mukabilin
de pul ilsak edilmeyen ücuratı adil fazla alındığı tak
dirde ilk defasında on misli cezayı nakdî ahz ve te
kerrüründe azledilecektir. 

Evrak ve defatiri tarifatı kanuniye dairesinde tan
zim ve tasdik ve muhafaza ve hüviyet ve terazii alâ-
kadaranlâ yapacakları akde kavanini umumiye ah-
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kâmınca mezun olup, olmadıklarını tahkik etmediği 
veya işbu kanunda münderiç ahkâmı saire hilâfın
da harekette bulunduğu bilmuhâkeme sabit olduk
ta mutazarrır olanların zarar ve ziyanı ayrıca tazmin 
ettirilmekle beraber elli liradan iki yüz liraya kadar 
da cezayı nakdiye mahkûm edilecekler ve tekerrürü 
halinde kezalik azlolunacaklardır. 

Kâtibiadiller imzasını havi evrakta vukua gele
cek bilcümle gayri kanunî ahvalden dolayı mes'uli-
yeti maliye ve cezaiyeye tabi tutulacak, ancak kendi 
imza ve iştiraki bulunmıyan ve murakabesi kabil ol-
mıyan yolsuzluktan dolayı malen mes'ul olup, me
suliyeti cezaiye, vaz ve imza edenlerle o yolsuz mua
melâtı ifâ edenlere racî olacaktır. 

İşbu madde ahkâmı kavanini umumiyei cezaiye 
mucibince daha ağır cezayı müstelzim efâli irtikâp 
halinde mezkûr cezaların tatbikine mani olmıyacak, 
kâtibiadiller in vazifelerine müteallik ceraimi memur 
sıfatıyle irtikâp edilmiş addedilmekle beraber müş
tekimi mesuliyet ahvalden dolayı muhakemeleri doğ
rudan doğruya nezdinde bulundukları mahakimi as
liyede ahkâmı umumiyeye tevfikan rüiyet edilecek
tir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi Beşinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil 
ve muavinleri, aynı cesamette ve aynı şekil ve renkte 
çizgili ve âlâ kâğıtlı ve kenarları kalın hat ile beş 
santimetre açık ve her sayfası numaralı ve mahke
me mührü ile mahtum ve kaç sayfadan ibaret oldu
ğu reisi mahkeme tarafından musaddak metin ve 
mücellet olmak üzere beş esas defteri tutacaklardır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koya
cağım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi Altıncı Maddei Muaddele — Defatiri mez-
kûreden birincisi «Yevmiye» defteridir. İşbu defter
de her günkü muamelâtın emval ve hülâsai maalli ve 
alâkadaranın esamisi ve ahz olunan harç resmî ve 
ücuratı adil, tahrir ve tercüme ve kademiye ve tebli-
ğiye ile rüsumu saire miktarları sıra numarasıyle kay
dolunacak ve akşam üzeri hesabat kapatılacaktır. 
İkincisi, «Emanet» defteridir. Bu deftere berai hıfz 
ve idare teslim olunan emanet ile emvali menkule 
ve gayrimenkulenin cins ve adedi ve evsafı ve sahi
binin isim ve şöhret ve sanat ve mahalli ikameti ve 
tarihi teslimi ve sureti şeraiti idaresi ve yevmiye sıra 

— 1093 

numaraları kaydolunur. Üçüncüsü, «Ayniyat» defte
ridir. Bu defter hariçte bittanzim kâtibiadillerce tas
dik veyahut resen tanzim edilen bilûmum evrak ve 
senedat aynen kayıt ve yevmiye ve sıra numaraları 
vaz olunacaktır. Muamelâtın vüs'at ve kesafetine gö
re tesrii ceryanı temine hadim olmak üzere iki ve 
daha ziyade ayniyat defteri tutulmak caizdir. Ziraat 
bankaları istikrazatı için icabeden ayniyat defteri 
matbu olarak bank idaresinden verilir. Dördüncüsü 
«Kıymetli evrak» defteridir. Bu defter resmî harç
lar için ahz ve istimal olunacak kıymetli evrakın cins 
ve adedini kayda mahsus olacaktır. Beşincisi «Muva
zene» defteridir. Bu defter her ay nihayetinde daire
nin vesaika müstenit kâr ve masrafı dercolunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Sekizinci Maddei Muaddele — Kâtibiadil
ler resen tanzi medecekleri evrakı aynen defterine 
kaydettikten sonra asıllarını ve tercüme edilen evra
kın müterci mtarafından mümzi suretlerini ve hariç
te bittanzim berayı tasdik ve tebliği tevdi olunan bil
cümle evrak ile her nevi ihtarname, ibraname ve em
sali evrak ile kararın behemahal iki şahidin huzurun
da vukuu lâzımdır. 

REİS — Efendim, bu maddede sehv vardır. Yir
mi Sekizinci maddenin müzakeresini Encümenin tas
hihine bırakıyoruz. 

Kırk Dördüncü Maddeye İlâve — Binaenaleyh 
imzaların sahibine - bilmuhâkeme sabit olduğu tak
dirde - mezbur evrak ve senedatı tasdik eden kâtibi
adiller mutazarrır olan şahsın zararını tazmin etmek
le beraber işbu fiilleri kasta makrum ise şekli cürme 
göre ceza kanununun yüz elli ikinci ve yüz elli üçün
cü ve ihmale müstenit ise yüz elli ikinci maddesi mu
cibince tecziye olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yüz Üçüncü Maddei Muaddele — Kâtibiadil ve 
muavinleri tanzim edecekleri senedat ve mukavelâ-
tın yazılacağı varakayı resmiyenin her biri için kırk 
ve bittalep tahrir edecekleri evrak ve ita edecekleri 
suret için yirmi kuruş ücreti tahrir alacaklar ve biz
zat tercüme edecekleri veya emin oldukları müterci
me tercüme ettirecekleri evrakın ilk iki varakasının 
beheri için yüz elli ve diğerleri için yüz kuruştan 
fazla tercüme ücreti alamayacaklardır. 
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REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yüz Dördüncü Maddei Muaddele — Kâtibiadil 
ve muavinleri bir mahalle azimet ve avdetlerinde azi
meti icabeden hal Kâtibiadiller için mecburî olduğu 
takdirde iki ve erbabı mesalihin talebiyle vukubul-
duğu nalde dört lira harcı azimet aldıktan sonra gay
bubet edecekleri beher saat ve küsuru için bir lira 
ücreti huzur alacaklar ve bilvekâle gidecek kâtibiadil 
memurları bu miktarın ancak nısfına müstehak ola
caklardır. 

tfası muktazi tebligatı kanuniyeder* ahzı icabeden 
tebliğ ücretleri kâtibiadillet in nezdinde ifayı vazife 
ettikleri mahakimin encümeni adlisi tarafından her 
seneyi maliye iptidasında bulundukları memleketin 
ahvali iktisadiye ve şeraiti sairesi nazarı dikkate alı
narak ve tamimen tebliğ olunacaktır. 

RElS — Söz isteyen var mı (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yüz Onuncu Maddei Muaddele — Kâtibiadiller, 
istiyfa edecekleri her nevi ücretin kâffei müfredatını 
tanzim veya tasdik veyahut tercüme ve tebliğ ede
cekleri evraka tamamen derç etmekle beraber mak
buz ita ve kopyalarını muntazaman dairede hıfzeyli-
yecekler ve kanunun tamamii tatbikini temin için 
Adliye Vekâletince vaki olacak tebligata harfiyen ri
ayete mecbur olacaklar ve hliâfmda hareket edenler 
hakkında ceza kanununun yüz ikinci maddesi tatbik 
olunacaktır. 

REtS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yüz On Birinci Madde — Kâtibiadil Kanununun 
yetmiş sekiz, yetmiş dokuz, seksen, seksen bir, sek
sen iki, seksen altı ve seksen dokuzuncu maddelerin
deki harçlarla, seksen üçüncü maddedeki on ve yir
mi kuruştan ibaret olan maktu harçlar bir misil tez
yit edilmiştir, İcra kontratoları için vukubulan mü
racaat yalnız belediyeye ait kontrat pullarının ilsakı-
na münhasır kaldığı takdirde adedi imza ne kadar 
olursa olsun mukavelenamelerin beher nüshası için 
on kuruş harç alınır. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi aynen re
yinize koyuyorum; kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Yüz On İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neş
rinden itibaren mer'idir. 

REİS — 112 nci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler; lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Yüz On Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrayı 
hakâmına Adliye Vekili memurdur. 

REİS — 113 ncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın./. Kabul olundu 
efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
yirmi sekizinci maddede (her nevi ihtarname) kelime
sinden sonra (ibraname ve emsali) tarzında bir iba
re konulacak. (Her nevi ihtarname, ibraname) ibare
si konacaktır. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Hiç buraya getir-
meyeydiniz, daha iyi olurdu. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — (İbraname 
ve emsali evrak ile ikrarın behemahal iki şahidin hu
zurunda vukuu lâzımdır) suretinde olacak (Pekâlâ 
sesleri) 

REİS — Efendim, Mazbata Muharriri Beyin 
sehvi izahı veçhile 28 nci maddei muaddelei kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu-
yorumı kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edildi. Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Müsaade 
buyurun bir sehv vardır efendim! Şekli yeminde 
«Allah şahidim olsun» diye bir tabir vardır. (Allah 
şahidim olsun) tabirinin kalkmasına encümende mu
vafakat ediyor. Bu tabirin kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Onuncu maddei muaddelededir. 

REİS — Efendim, Musa Kâzım Efendi, onuncu 
maddei muaddelenin sonunun (adli hakkaniyete mu
gayir harekette bulunmayacağıma vallah) cümlesi 
kâfidir. (Allah şahidim olsun) fıkrası zaittir, (Vallah 
demek kâfidir diyor.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümen 
de iştirak ediyor efendim. 

REİS — Bu fıkranın tashihen tayyını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
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olundu. Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Konya) — Reis 
Bey! Tayini esami ister. 

RElS — Rica ederim efendim, vazifemi ikmal 
edeyim. 

10. — Anadolu Demiryolları mebani ve müesse-
satının esaslı surette tamir ve ıslahı için muktazi tah
sisatın itasına dair (1/490) numaralı lâyihai kanuniye 
ve Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. 

REİS — Anadolu Demiryolları tamirine dair ka
nuna rey veren azanın adedi (154) tür. (139) kabul, 
(11) red ve (4) müstenkif vardır. Binaenaleyh kanu
nun maddelerine geçilmesi (139) rey ile kabul edil
miştir. 

Maddeyi okuyoruz. 
Anadolu Demiryollariyle mebani ve müessesatı-

mn esaslı surette tamir ve ıslahı için muktazi tahsi
satın itasına dair Kanun. 

Madde 1. — Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir -
Konya hatları ve şuabatı ile Haydarpaşa liman ve 
rıhtımının ve bunlara müteallik bilûmum mebani ve 
müessesat ile alât ve edevatının tamir ve tecdit ve ıs
lahı için on beş milyon liranın sarfına mezuniyet 
verilmiştir. Beş senedt, sarf edilecek olan işbu meba-
liğin 1340 senesine ait miktarı Nafia Vekâleti bütçe
sinin 259 ncu faslına mevzu olup, diğer senelerde sar
fı muktazi kısımları da her sene vekâleti mezkûre 
bütçesine konulacaktır. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Birinci maddeyi kabul edenler lütfen -ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bir sene bütçesine konulan mebali-
ğin ertesi sene zarfında da sarfı caizdir. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

Madde 4. — îşbu kanunun icrasına Maliye, Na
fıa Vekilleri memurdur. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Efendim, Hükümetten 
Encümen namına bir şey sormak icabetti.' Birkaç de
fa mevzubahis olan Almanya ve Avusturya muba: 

yaatını tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız 
gerek Şark demiryollarında gerek îzmk - Kasaba 
hattında, Aydın hattında ve hududu asirede devletin 
malı olmak üzere birçok makine ve vagonlar vardır. 
Hükümet teşebbüsat yaparak bunları almaya başla
mış mıdır? 

REÎS — Rica ederim, Niyazi Bey sadet değildir. 
Söz vermiyorum. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Nafıa bütçesine müte
alliktir efendim. 

REÎS — 2*ayır efendim, sözleriniz sadet değildir. 
Bu meseleye müteallik değildir. Bütçeye mütealliktir. 
Ayrıca soracaksınız. Sadet değildir, bütçeye vaz edil
miştir. Gelecek sene tahsisatlariyle tayini esami ile 
reye vaz edilecektir. 

Mezuniyete müteallik olduğu için kanunun heye
ti umumiyesini rey iş'arı ile reye vaz edeceğim. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Aksini reye ko
yacağım; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Hükümet cevap ver
sin efendim. 

REÎS — Rica ederim efendim, bu kanuna müte
allik değildir. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Efendim, şimendüfer 
meselesi. 

REÎS — Ayrıca suâl varakası veriniz. 
TUNALI HÎLMÎ BEY (Bolu) — Altı ay sabır... 
MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — Altı ay 

kabul eder misiniz Niyazi Beyi Nasıl! 
FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Jandarma 

mülâzımlarından zati hayvanları olanlara yem bedeli 
itasına dair kanun lâyihasının müzakeresine başlaya
cak mıyız? 

(Riyasete Fethi Bey gelmiştir) 
13. —- Bilfiil takım kumandanı olan jandarma 

mülâzımlarından zatî hayvanları mevcut olanlara 
rayici mahalliye göre yem bedeli itasına dair (1/414) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REÎS — Efendim, jandarma mülâzımlarına yem 
bedeli itası hakkındaki mazbata kıraat edilecektir. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
145 Ankara 

6 6 . 1 . 1340 
182 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bilfiil takım kumandanı olan jandarma mülâzım

larından zatî hayvanları mevcut olanlarına rayici 
mahalliye göre bir yem bedeli itası hakkında Dahili
ye Vekâleti Celilesince tanzim olunup, İcra Vekilleri 
Heyetinin 16 . 1 . 1340 tarihli içtimaında ledettezek-
kür Meclisi Âliye arzı takrir eden lâyihai kanuniye 
ile bu baptaki esbabı mucibe sureti musaddakası lef-
fen takdim kılınmıştır. 

İktisabı kanuniye eylemesi esbabının istikmal 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Berrî, bahrî, havaî ve jandarma erkân ve ümera 

ve zabitan ile memurin ve mensubini askeriyenin 
maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 22 Teş
rinievvel 1339 tarihli Kanunun beşinci maddesinde 
yüzbaşılardan miralaya kadar «Miralay dahil» zabi
tan ve ümeranın zatî hayvanlarının tarafı mirîden ia
şe olunacağı muharrerdir. Esasen orduda hakkı-rükü-
be nailiyet bölük kumandanı olan yüzbaşılardan iti
bar edildiğinden bu maddenin, ordu zabitanı için ka
biliyeti tatbikiyesi derkâr ise de, jandarma zabitanı 
kamilen süvariden madut ve hayvan beslemekle mü
kellef bulunduklarından biJhassa en çok vazife gö
ren ve nevahi jandarma kumandanlıklarında istih
dam edildikleri için daima hayvanla keştiküzar et
mek mecburiyetinde bulunan mülâzım rütbesindeki 
zabitan in yem bedelinden istifade edememeleri key
fiyeti, vazife üzerinde suitesir icrasından hali kalma
yacaktır. 

Ordunun atlı aksamına (süvari, topçu makineli-
tüfek ve saire gibi) mensup mülâzımların binek' hay
vanlarının esasen tarafı miriden ita ve iaşelerinin de 
keza üükümetçe temin edildiğine ve jandarma zabi-
tarimın da bilâ tefriki rütbe süvari kabul ve mülâ
zımlarının öteden beri zati olarak hayvan tedarik 
edegelmekte olduklarına nazaran bu hayvanların ta
rafı miriden ve halen olduğu gibi rayici mahalliye 
göre yem bedeli itası suretiyle temini iaşeleri icabe-
der. 

Jandarma zabitanı için, orduda olduğu gibi miri 
hayvan verilmesi usul ittihaz edilmediğinden bilû
mum jandarma zabitanının binek hayvanlarını zati 
olarak tedarik etmekte olduklarına rağmen bunlara 
yem bedeli verilmemesi bir mağduriyet teşkil etmek
ten ziyade bu rütbe ashabından beklenilen istifade 
kabiliyetini yarı yarıya tenzil edecek mahiyettedir, 
yüzbaşılardan miralaya kadar meratip ashabının za
tî hayvanları tarafı mirîden iaşe edilerek hakkı rü-
kübe malik olan jandarma mülâzımlarının bu hak
tan istisnası, mülâzımlara ait mevcut zatî hayvanla
rın tabiatiyle ellerinden çıkmasını mucip olacak ve 
binnetice kabiliyet ve sürati hareketlerinden munta-
zır vazifeye icrayı tesir edecektir. 

Bilhassa şayanı arzdır ki, bir süvari müfrezesiyle 
her hangi bir vazife hareket mecburiyetinde bulunan 
ve müfrezenin kumandasını deruhte edecek olan pi
yade bir jandarma mülâzımı, sevk ve idare ve ku
manda hususlarında pek gayri tabiî bir vaziyet kar
şısında kalacak ve maslahat müteessir olacaktır. 

Zatî hayvanatın iaşesine mütedair olan mebhusu-
anh maddei kanuniye «vakti hazarda kıtaata memur 
olmak kaydiyle tahdit edilmiştir ki, bu şıkkın jan
darmaya, tatbiki mahdut bazı zabitan için mucibi 
mağduriyet olacaktır. Esasen jandarmada hidematı 
sabite olmadığı gibi bilfiil kumandaya memur olma
yan da hemen yok gibidir. Öteden beri hakkı rükü-
be malik olan kıtaat kumandanlıkları refakatinde 
bulunan zabitan, icabı halinde derhal vazifeye sevk 
ve bilhassa takibi eşkiyaya memur edilmekte olduk
larından bir jandarma zabiti her zaman vazifeye mü
heyya ve bu itibarla da hayvan beslemeye mecbur
dur. 

Esbabı maruzaya binaen bilûmum zabitan, me
murin ve mensubini askeriyenin maaş ve tahsisatları 
hakkındaki kanunun beşinci maddesi jandarma zabi
tanı hakkında merbut şekil'-ve surette tadil ve kabu
lüne müsaade buyurulması ve teklifin müstaceliyetle 
kesbi kanuniyet etmesi esbabının istikmali ehemmi
yetle arz ve istirham olunur efendim. 

Jandarma mülâzımıevvel ve sanilerinin zatî hayvan
larına yem bedeli itası hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Bilfiil takım kumandanı olan jan
darma mülâzımıevvel ve sanilerinden zatî hayvanları 
mevcut olanlarına rayici mahalliye göre bir yem be
deli ita olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun seferberliğin ilgası tari
hinden muteberdir. 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 1 6 . 1 . 1340 

Başvekil Seriye Vekili 
İsmet Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyit 

Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 
İsmet Ferit 

Nafıa Vekâleti Vekili Maarif Vekili 
İsmail Sefa İsmail Sefa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Maliye Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve 

İktisat Vekili İskân Vekili 
Hasan Mustafa Necati 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 41 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bilfiil takım kumandanı olan jandarma mülâzım

larından zatî hayvanları mevcut olanlarına rayici 
mahalliye göre bir yem bedeli itası hakkında Başve
kâletten gönderilip, Encümenimize havale buyuru-
lan lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. 

Ordunun atlı aksamına mensup mülâzımların bi
nek hayvanları tarafı miriden ita iaşeleri de hükü
metçe temin edilmesine binaen bilfiil takım kuman
danı olan ve vazife icabı daima hayvanla keştü kü-
zar etmek mecburiyetinde bulunan mülâzım rütbe-
sindeki jandarma zabitanı zati hayvanları yem bede
linin de hükümetçe ifası muvafık olduğundan lâyi
hai kanuniye yalnız ikinci maddesi «kanun Nisan 
sene 1340 bidayetinden muteberdir» suretinde tadil 
olunmak suretiyle kabul edilerek heyeti umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çorum Hini imzada 
Ferit Recai bulunamadı 

Kâtip Aza 
Hini imzada Ertuğrul 
bulunamadı Dr. Fikret 

Aza Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Yahya Galip 

Aza 
Erzurum 

Münür Hüsrev 

Aza 
Saruhan 

Reşat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Jandarma mülâzımıevvel ve sanilerinin zati hayvanları
na yem bedeli itası hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Bilfiil takım kumandanı olan jan
darma mülâzımıevvel ve sanilerinden zatî hayvanları 
mevcudolanların rayici mahalliye göre yem bedeli ita 
olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun Nisan 1340 iptidasından 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini Reyi Âlinize koya
cağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Jandarma mülâzımıevvel ve sanilerinin zatî hayvan
larına yem bedeli itası hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Bilfiil takım kumandanı olan jan
darma mülâzımıevvel ve sanilerinden zatî hayvanla
rı mevcudolanlarına rayici mahalliye göre bir yem 
bedeli ita olunur^ 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MEHMET NURİ BEY (Kütahya) — Reis Bey! 
Takririmiz var. 

REİS — Takrir bu madde hakkında mı efendim? 
(Kabul olundu sesleri.) 

MEHMET NURİ BEY (Kütahya) — Efendim, 
ikinci madde olmak üzere takdim ediyoruz. 

REİS — Efendim ikinci bir madde olmak üzere 
teklif Ğdiyorlar. 

Riyaseti Celileye 
Bilfiil takım kumandanı olan jandarma mülâzım

larından zati hayvanları olanlara rayici mahalliye 
göre, yem bedeli ita edileceği gibi Erkânı Harbiye 
Mektepleri muallim ve zabitaniyle Erkânı Harbiye 
mektebinde tahsilde bulunan zabitanın ve harita za-
bitanından bilfiil çalışanların dahi zati bineklerine 
rayici mahallî üzerinden yem bedeli verilmesini ka
bul ve hükümete tebliğini arz ve teklif eyleriz. 

Erzurum İzmir 
Rüştü Şükrü 
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Bolu 
Cevat Abbas 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

(Oo sesleri), (Red seslen.) 

REFİK BEY (Konya) — Ne 

Çorum 
Mustafa 

İzmit 
Safvet 

münasibeti var 
bu kanunla?... 

REİS — Efendim, bu kanunla alâkası yoktur. 
(Red sesleri.) Efendim, Erzurum Mebusu Rüştü Pa
şa ve rüfekasmın takririni nazarı itibara alıp alma
yacağınızı reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elierini 
kaldırsın... Kabul olunmadı efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun Nisan 1340 bidayetin
den muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Kanunun, heyeti umumiyesini tayin esami ile reye 
koyacağım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Hacet 
yoktur Reis Bey, bütçede tahsisatı vardır. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kân-
gırı) — Hacet yoktur efendim, bütçede tahsisatı var
dır. 

REİS — O halde kanunun heyeti umumiyesini 
Reyi Âliflize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin dokuzuncu maddesinde mukayyet ve 

muhacirlerin iaşesine dair pek mühim ve hayati bir 
maddelik teklifi kanuni vardır. Tasdike iktiran" it
mediği takdirde birçok kardeşlerimizin hayatı teh
likede kalacağından leffen ihtiyat zabitleri kanunun
dan sonra müzakereye vaz'ını istirham eyleriz. 
Mübadele Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Rüştü Antalya 
Ahmet Saki 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, evvelâ ihtiyat 
zabitanını müzakere ederiz. Ondan sonra onu müza
kere eyleriz. 

RUŞIİN EŞREF BEY 
cümeninin de teklifi vardır 

Efendim Maarif En-

14. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve'rü* 
fekasının ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında (2/212) 
numaralı teklifi kanunisi ve iktisat ve kavanini Ma
liye Encümenleri mazbatalariyle yalnız bu baptaki 
Maarif Encümeninin altıncı maddesinin müzakere ve 
intacına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı: 

REİS — Efendim, ihtiyat zabitanına arazii mid
yeden birtakım arazi verilmesi hakkında bir kanun 
teklif edilmiş Muvazenei Maliye Encümenine gönde
rilmişti. Henüz Muvazenei Maliye Encümeninden 
gelmemiştir. Yalnız bunun altıncı maddesi - ki ihti
yat zabitlerinin mekteplere kayıt ve kabulü hakkın
dadır - Encümen bunun bir madde olarak müzakere 
ve kabulünü teklif ediyor. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
İkinci sınıf ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında 

Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyle rüfekasmın 
teklifi kanunîsi ve Müdafaai Milliye ve İktisat, Ka
vanini Maliye ve Maarif encümenlerinin mazbata
ları ve teklifi kanunileri encümenimize havale olun
makla mütalâa ve tetkik olundu. 

İhtiyat zabitlerinin terfihi için arazii emiriye ve 
müdevvereden arazi ve çiftlik ebniyesi itası hakkın
daki mevadı hükümetin de huzuruyle uzun tetkike 
muhtaç olduğundan bunlar hakkında tetkikat neti
cesinde Encümen noktayı nazarı bilâhara arz edil
mek üzere şimdilik teklifi kanuninin muallimliğe ta
allûk eden altıncı maddesinin müstacel ruznameye 
alınarak kabulü Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Trabzon 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
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REİS — Bir de buna dair takrir var. Okunacak
tır. 

Riyaseti Celileye 
İhtiyat zabitleri hakkındaki kanunun altıncı mad

desinin müstakilen birinci madde olarak kabulünü 
arz ile berveçi ati maddelerin işbu kanun maddesine 
ilâvesini teklif eylerim: 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

İkinci sınıf ihtiyat zabitlerinin darülmualliminle-
re kabulü hakkında kanun. 

Madde .1. — İhtiyat zabitanından liselerin lâakâl 
dokuzuncu sınıfında bulunmuş veyahut üç senelik 
tâli sınıfları havî idadilerin umumi kısımlarından 
çıkmış olanlar yirmi altı yaşını tecavüz etmemiş ol
duğu halde meslek tahsili görmek üzere darülmüal-
liminin son sınıfına kabul edilirler. Bunlar muallim
lik şahadatnamesini aldıktan sonra hükümetçe gös
terilecek mahallerde beş sene tedris hizmetini ifaya 
mecburdurlar. 

Yirmi altı yaşını bitirenler tatil zamanlarında 
açılan tatbikat derslerine devam ile ehliyetname ala
bilirler. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maarif Ve
kili memurdur. 

REİS — Efendim, ihtiyat zabitleri kanununun 
altıncı maddesi müstakilen birinci madde olarak tet
kik olunuyor. Teklif olunan bu kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, bu bapta bir fıkra ilâvesine dair 

Necip Ali Beyin takriri vardır. Okuyoruz : 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin nihayetine berveçhi ati fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Denizli Mebusu 
Necip Ali 

1. Liselerin onbirinci senesini ikmal etmiş olan 
ihtiyat zabitanı darülfünun şüebatına bilâ imtihan 
dahil olabilirler. (Olmaz sesleri). 

REİS — Efendim, Necip Ali Beyin teklifini reyi
nize koyuyorum; Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum; Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmedi. 

Efendim! Birinci maddeyi reyinize koyuyorum; 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Efendim, ikinci maddeyi reyinize koyu

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
yinize koyuyorum; Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 
REİS — Efendim, üçüncü maddeyi aynen reyini

ze koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reyinize koyuyorum; Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun Heyeti Umumi-
yesini reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reyinize koyuyorum; Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bilfiil takım kumandanı oian jandarma 
mülâzımlarından zati hayvanları mevcut olanlara ra
yici mahalliyece yem bedeli itasına dair Başvekâlet
ten mevrut lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası vardır. (O kabul edildi sesleri, 
handeler). 

O halde efendim! Muhacirin hakkındaki kanunun 
müzakeresine geçiyoruz. Fakat bu matbu olmadığı 
için okunacaktır. 

15. — Mübadele, İmar ve İskân Kanununun birin
ci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/265) numaralı tezkere ve Mübadele, imar ve İskân 
Encümeni mazbatası : 

REİS — Mübadele, İmar ve İskân Kanununun bi
rinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/265) numaralı tezkere ve Mübadele, İmar ve İskân 
Encümeni mazbatası okunmadı. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mübadele, İmar ve İskân Kanununun birinci mad
desinde muhacirlerin iskânlarından itibaren azamî iki 
ay müddet iaşe edilecekleri muharrerdir. Ancak, muha
cirinden zürra, bağcı, zeytinci gibi sünufun vürut ve 
iskânlarından sonra mevsimi ziraat ve hasadın müru-
ruyle mahsullerini idrak edinceye kadar yetecek za
man zarfında müstehlik bir vaziyette kalmaları zaru
rî olduğu gibi bunlardan sanatkâr olanların da yabancı 
bir muhit dahilinde iki ay zarfında temekkün ile bir 
iş tutamadıkları görülmektedir. Muhacirinden muhtaç 
olanların salifülarz müstehlik bir vaziyette olacakları 
zaman zarfında ne suretle temini maişet edecekleri cavi 
teemmül görülmekle beraber filhakika bu bapta imar 
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ve iskân mıntıka müdüriyetlerinden alettevali vaki 
olan müracaatta dahi tarihi iskânlarından itibaren iki 
ay mürur eden ve iaşeleri kat edilen muhacirinin pek 
büyük bir sefalet ve perişaniye mâruz kaldıkları bil
dirilmekte ve esasen vürut eden muhacire bir hane ve 
bir miktar arazi iraesi ile iskân edilmiş olmayıp belki 
müstahsil bir hale geldikten sonra tamamen iskân 
olunmuş addedilebilecektir. 

1329 tarihli muhacirin nizamnamesinde dahi işbu 
iaşe müddeti altı mah olarak tayin edilmiştir. Bina
en alâzalik muhacirinin temadii sefaletlerine mey
dan vermemek üzere muhtaç olanların mahsulün id
râkine deyin güzeran olacak müddet zarfında iaşele
ri hakkında Mübadele, İmar ve İskân Kanununun bi
rinci maddesine zeylen bir maddei kanuniye tanzim 
veya maddei mezkûrenin o yo|da tefsiri ve bu cihet 
mümkün olmadığı takdirde yine bu surette iaşe olu
narak tahakkuk edecek tekasiti münasebe ile tesviye 
edilmek üzere bilâ faiz muharicine tedeyyün ettirile-
bilmesine matuf bir kararı âcilin ittihazı talebini havi 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Celilesinin 11 Şu
bat 1340 tarih ve 85629/450 numaralı tezkeresi İcra 
Vekilleri Heyetinin 3 . 4 . 1340 tarihli içtimaında ledet-
tetkik tefsire veya emri temdidin münferit bir mad
dei kanuniyeye raptı taalluku itibariyle keyfiyetin Mec
lisi Âliye arzı tezekkür kılınmış olmakla muktezasının 
müstacelen ifasına müsadei riyaset penahilerini istir
ham eylerim, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye • 

Mübadele, İmar ve İskân Kanununun birinci mad
desinde muhacirlerin iskânlarından itibaren âzami iki 
ay müddetle iaşe edilecekleri musarrah bulunmakta ve 
halbuki bunlardan zürra, bağcı, zeytinci gibi sunuf sa
hiplerinin ve sanatkâr olanların bu müddeti iaşe zar
fında mutahassıl vaziyete geçebilmeleri mümkün ola
mamasına mebni gerek bunların ve gerek iş tutama
yan muhacirinin müstehlik vaziyette kalıp esbabı iaşe
leri kat edildiği takdirde pek büyük bir sefalete duçar 
olacakları bedihî dereceye varmış bir hakikati müel-
lime halinde tezahür etmekte bulunmasına mebni 
maddei mezkûrenin tefsiri veya zeylen bir madde tan
zimi hususuna mütedair Başvekâleti Celileden Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Celilerine mersül ve heyeti 
umumiyeden encümenimize muhavvel tezkere Müba
dele, İmar ve İskân Vekili Celâl Beyefendinin hu-
zuruyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunu mezkûrun birinci maddesinde mübadeleye 
tabi ahalinin nakil, ibate ve iskânlarına ve bunlardan 
ihtiyacı tahakkuk edenlerin iskele ve yollarda ve is
kânlarından itibaren azami iki ay olmak üzere ma
hallerinde iaşelerine Mübadele, İmar ve İskân Vekâ
letinin mezun bulunduğu musarrah bulunmasına ve 
ve sarahati kâmile ile tespit edilmiş olan iki ay müd
det iaşatın tefsiri mikanı kanunisi mevcut olmamasına 
binaen maddenin tefsiri cihetine gidilemeyeceği cihetle 
bu biçarelerin tehvin vazyetlerne medar olmak ve ken
dilerini müstahsil mevkiine getirilmeleri ve medarı 
mayişetleri müessesatı hayriye tarafından temin edil
mek zarureti derkâr bulunması hasabiyle bu noktayı 
nazardan vaziyetlerini kanunen tespit edecek ahkâmı 
havi bulunmak ve mezkûr madde tezyil edilmek üzere 
encümenimizce tanzim olunan maddeyi kanuniye müs
tacelen ve sair mevada takdimen Meclisi Âlice mü
zakere buyurulmak istirhamiyle takdim kılındı. 21 Ni
san 1340. 

Mübadele, İmar ve 
İskân Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Antalya Mebusu 
Rüştü Ahmet Saki 
Kâtip Aza 

Ahmet Remzi Ordu 
Faik 

Aza Aza 
Menteşe Zonguldak 

Esat Halil 

Mübadele, İmar ve İskân Kanununun Birinci 

maddesine Müzeyyel Maddei Kanuniye 
Maddei Müzeyy'ele — Mübadeleye tabi ahali ara

sında muhtacı muavenet bulundukları tahakkuk eden
lerin iskân olundukları mahallerde mahsûllerinin idrâ
kine kadar iaşelerine devam edilir. Bunlardan eytam 
ve dul ve kimsesiz kadınlar ile kimsesiz acezenin iaşe
leri müddeti, eytamın darüleytamlara ve dul ve kim
sesiz kadınların kendilerini iaşe edebilecek iş yurt
larına ve acezenin de darülacezeye zamanı şevklerine 
kadar intidat eder. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs

tanbul) — Darülacezeye değil, darülacezelere demek 
lâzım gelir. Çünkü bin tane darülacezeye gidemez. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, mü-
sade buyurulursa izahat vereyim Efendiler! Esasen 
Mübadele, İmar ve İskân Kanununun birinci madde
sinde muhacirini iki ay müddetle iaşe kaydı vardır. 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale edilen bu 
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maddenin tefsiri keyfiyeti kabil olamamıştır. Çünkü J 
Malûmuâliniz manası sarih olan bir maddenin yahut 
bir fıkranın tefsin mümkün değildir. Tefsirler ancak 
manası mulâk olan hususata mütedairdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tefsiri mümkün ola
madı da onun için. 

AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
Encümenimizce onun tefsiri kabil olamadığı cihetle 
ayrıca bir madde tespit edilereö Heyeti Âlinize arz 
edildi. Esas itibariyle bu maddeyi huzuru âlilerine ge
tirmekten maksat; iki ay müddetle muhacir kardeşleri
mizin iaşesi kâfi gelmediğinden dolayı Heyeti Vekile, 
bilhassa Mübadele Vekili Beyefendi tarafından vuku-
bulan izahat üzerine bu madde ile yani İskân Ka
nununun birinci maddesi ile kabil olmayan tedabiri 
ittihaz etmek maksadiyle böyle bir madde tespit edili
yor ve bu madde üç kısma ayrılıyor. Birinci kısmı; 
mahsûlleri idrâk edilinceye kadar çiftçileri iaşe ede
bilmek, ikincisi; acezeler bir yere yerleştirilinceye ka
dar imkânı hayat vermek, üçüncüsü de, dul ve kim
sesiz kadınları müstahsil hale getirebilecek vaziyete 
koymak. Binaenaleyh maddeyi aynen kabul buyurma
nızı istirham ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanunda iaşe 
iki aydır. Şimdi mahsulün idrâkine kadar kabul edi
yoruz. Bütçede bu husus için aldığınız tahsisat acaba 
kâfi gelecek mi? Fazla tahsisat isteyecek misiniz? 
Yoksa alınan tahsisat kâfimidir? 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Mübadele, İmar 
ve İskân Vekili muhteremi tarafından Encümenimiz
de verilen izahata göre bu kâfi gelecektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Pekâlâ.. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MAH
MUT CELÂL BEY (İzmir) -— Efendim, bendenizde 
aynı şeyi, Saki Beyin söylediklerini söylüyecektim. 

BAKİ BEY (Burdur) — Efendim, izahat versin, 
Ahmet Saki Bey kendisi söyledi, kendisi dinledi biz 
bir şey işitemedik. 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MAH
MUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim, gelen mu
hacirlerin içerisinde muhtacı muavenet olanlarını Ma
lûmuâliniz İmar Kanunu mucibince azami iki ay bes
lemek mecburiyetinde bulunuyoruz. Halbuki bunların 
içerisinde cidden fakir, cidden kimsesiz olanlar vardır. 
Bir kısmının içinde böyle çocuklar vardır. İki ay zar
fında bunları müstahsil bir hale getirmenin imkânı 
yoktur. Çünkü, müstahsil bir hale gelebilmek için ken
dilerine ne kadar muavenet etmiş olursak olalım 
her halde hasadı elde etmek ve mahsulü elde etmek 

ihtiyacı vardır. Bu itibarla bazı yerlerde muhacirler ha
kikaten zavallı bir vaziyette kalıyorlar. Bu zavallı 
muhacirler ve fevkalâde muhtaç olanlara da mahsûl 
zamanına kadar yardım edebilmek için Meclisi Âlinizin 
müsadesini istirham ediyoruz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Tahsisatınız kafi mi
dir? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MAH
MUT CELÂL BEY (Devamla) — Arz edeceğim efen
dim, bu madde ona binaen encümence kabul edilmiş
tir. Malümuâlileri Vekâletin bu tahsisatı umumi bir 
fasıldan, masarifi umumiye faslından verilmektedir. 
Bendeniz öyle ümit ediyorum ki, masarifi umumiyeden 
bu ihtiyacı temin edebileceğim. (Kabul sesleri). 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Kâfi gelmezse yine 
vereceğiz, aç bırakacak değiliz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bir sual so
racağım. Muhacirinin iaşeleri için salâhiyet veriyoruz, 
mahsulün idrâkinde müstahsil oldukları zamana, za
hire kaldırdıkları zamana kadar mı istifade edecekler, 
yoksa ondan sonra bir müddet daha temadi edecek mi
dir? Mahsûl elde edilinceye kadar diyor, mahsulü kim 
elde edecek? 

MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MAH
MUT CELÂL BEY (Devamla) — Efendim, kendileri
ne arazi tevzi ediyoruz. Sonra masrafsız istihsal ede
cekleri hasat vardır. Meselâ bazılarına zeytinlik veri
yoruz. Zeytin mahsulünü idrak ettikleri zaman ken
dilerine verilmiş olan eşeardan istifade ederler ve mev
simi geldiği zaman da zeytin toplamak suretiyle para 
kazanmış olabilirler. Sonra hububat mevsimi geldiği 
zamanlarda aynı suretle zeriyatlarından istifade eder
ler ve aynı zamanda o muhitte çalışmak mecburiyetinde 
kalırlar. Ve bu suretle çalışmak kabiliyetinde olanlara 
hasat zamanına kadar yardım etmek istiyoruz ve kadın 
ve çocuk olanlar için de ahkâm aynıdır. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Arkadaşlar! 
Bu maddede muhacirlerin muhtacı muavenet olanla
rına hasadını elde edinceye kadar, mahsûlünü kaldı-
rıncaya kadar iaşe bedeli vermek esasından bahso-
lunuyor. Bu muhacir acaba ne zaman mahsulünü kal
dıracak? Bu madde çok mahzurludur. Eğer bu madde 
aynen kabul edilecek olursa İskân Vekâletinin bu se
ne muhacirlerin muhtacı muavenet olanlarını müstah
sil mevkiine sokmak mecburyet ve külfetinden kurtar
mış olacaktır. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Müstahsil mev
kiine sokmak için aç mı bırakalım?!. 
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EYÜP SABRI EFENDİ (Devamla) — Müsade 
buyurunuz efendim arz edeyim: «mahsûllerini kaldı-
rıncaya kadar iaşe bedeli verilir» diyoruz. Peki ne 
vakit mahsûllerini kaldıracaklar ve ne zaman mahsul
lerini kaldırmak iktidarını ihraz edeceklerdir? Bu ikti
darı ihraz edemezlerse yine iaşe edeceğiz. Mütemadi
yen iaşe etmek mecburiyetinde kalacağız ve vekâlet 
de bunları müstahsil mevkiine çıkarmış olmaktan kur
tulmuş olacaktır. Binaenaleyh bu maddenin kayıtsız ka
bulü mahzurludur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, gelen va
tandaşların muhtaç olanlarına tarihi iskânlarından iti
baren iki ay iaşelerini eski kanun emrediyor. Şimdiye 
kadar tahminen yüz elli bin mübadeleye tabi vatan
daşımız gelmiş, yerleşmiştir. Bunların içinden iaşe edi
len üçbin dört bin raddesindedir. 150 bin kişinin iki 
aylık iaşesi verilmiştir. Halbuki vekâlet üçbin kişi iaşe 
etmektedir. Tahsisat meselesi düşünülmez. Bunların 
muhtaç olanlarının bir kısmına tohum verilmiş, bir 
kısmına bağ verilmiş bir kısmına zeytinlik verilmiş ve 
bunların hasılatını almak için zaman istiyor. Sonra 
bunların içerisinde çocuk var, malûl var, zavallı kim
sesiz dul kadınlar var, bir kere düşünelim, vekâlet 
bikes adamları bir iş bulup müesseselere, çocukları da-
rüleytama, malûl olanları darülacezeye gönderecek son
ra iaşe ettiği bu üç bin kişi. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Hangi müesseseye gön
derecek, nerelerde bu müesseseler? Hepisi lâf maalesef. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Hastanelere hade
me filân verir. 

MUSTAFA BEY (İzmir) — Hepisi lâkırdı boş şey 
efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz bir kısmının, yalnız hasılatını alıncaya kadar, 
iaşesini teklif ediyor. Yani hükümet fazla bir şey sarf 
ve amel edecek değildir. Yani azami bu kanunla bin 
kişi daha hasılatlarını alacaktır. İaşe edecektir. Bunun 
için maddenin kabulünü rica ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde hakkında bir takrir verilmemiştir. Binaena
leyh Mübadele, İmar ve İskân Kanununun birinci 
maddesine zeyl edilen maddeyi kanuniyeyi reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Bir tak
rirle bahriye meselesini müzakere edeceğimize karar 

vermiştik. Unutulmuş mudur? Karar tahtında olan 
şeyler kalıyor.. 

REİS — Karar verdik. Fakat bununla beraber bu
raya hepside kararla geçmiştir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bunların bugün mü
zakere edileceğine dair karar yoktur. Onun bugün 
müzakere olacağına dair karar vardır. O mesele ola
cak yahut olmayacak hallolsun efendim. 

16. — Orman Nizamnamesinin babı sanisinin 
ikinci faslına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair 
(1/485) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Adli
ye encümenleri mazbataları 

REİS — Orman nizamnamesinin babı sanisinin 
ikinci faslına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair 
Başvekâletten mevrut (1/485) numaralı kanun lâyi
hası, Ziraat ve Adliye Encümenleri mazbataları var, 
onun müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara; 9.4.1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1590 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Orman nizamnamesinin babı sanisinin ikinci fas

lına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair olan ve İcra 
Vekilleri Heyetince ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. Muktezasının ifasına müsadei riyaset penahi-
lerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Adliye Vekâleti 

Adet : 449 

Orman Nizamnamesinin babı sanisinin ikinci 
faslına müzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1. — Ormanlardan bilâ ruhsat eşcar kat 
veya ihraç edenler veya kat'ına ruhsat verilen mik
tardan fazla eşcar kat veya ihraç veyahut ruhsatlan 
olduğu halde nakliye tezkeresi istihsal etmeksizin 
eşcarı maktuayı nakleyliyen ile bermucibi nizam efa-
li mezkûreden dolayı mes'uliyetleri iktiza eden orman 
müteahhit veya sahibi imtiyazları işbu fasılda mu
harrer cezayı nakdi ve tazminattan başka bir aydan 
iki seneye kadar hapis cezasıyle dahi mücazat edi
lirler. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 9 Nisan 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Necati Vasıf 
Maliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Ferit 
Ticaret Vekili Ziraat Vekili 

Bulunmadı Zekâi 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Mübadele, îmar ve İskân Sıhhiye ve Muaveneti 

Vekili İçtimaiye Vekili 
Mahmut Celâl Doktor Refik 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
14 . 4 1340 

Riyaseti Celileye 
Orman nizamnamesinin babı sanisinin ikinci fas

lına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair İcra Vekil
leri Heyetinin Meclisi Âliye takdim edip, Encüme
nimize havale buyrulan maddei kanuniye tetkik ve 
müzakere edildi. Filhakika mezkûr nizamnamedeki 
mevadde cezaiye, ormanların muhafazası için icap-
eden kuvvet ve müessiriyeti haiz olmadığı anlaşılma
sına binaen hükümetin teklifi nefsülemre ve muad-
dete muvafık görülmüştür. 

Ancak, maddei kanuniyenin üçüncü fıkrası mu-
amelei resmiyenin ikmaline ait kavaitten ibaret ol
duğu görülmekle tayyını tensip ve bazı ibareleri tav-
zihen tashih edilmiş olmakla Heyeti umumiyeye arz 
ve takdim kılındı. 14 Nisan 1340 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 
* Faik | İzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip Aza 

Denizli Zonguldak 
Necip Ali Yusuf Ziya 

Aza Aza 
Van Kozan 

İbrahim Cezanın miktarına muhalifim. 
Ali Sadi 

Orman nizamnamesinin babı sanisinin ikinci 
faslına müzeyyel maddei kanuniye 

Madde 1. — Devlet ormanlarında ruhsatsız eş
car kat veya ihraç edenlerin kat'ına ruhsat verilerek 
damgalanan ağaçlardan başka eşcar kat veya ihraç. 

edenlerin katettikleri eşcar zaptedilmekle beraber iki 
aydan iki seneye kadar hapis cezasıyle mücazat edi
lirler. Şayet eşcarı mezkûre istihlâk edilmiş ise be
deli dahi tazmin ettirilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Zi
raat Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni 
21/54 Karar 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ormanlardan bilâruhsat eşcar kat veya ihraç eden
ler ve kat'ına ruhsat verilen miktardan fazla eşcar kat 
veya ihraç veyahut ruhsatları olduğu halde hakliye 
tezkeresi istihsal etmeksizin eşcarı maktuayı nak-
leyleyerılerle bermucibinizam efâlı mezkûreden dola
yı mesuliyetleri iktiza eden orman müteahhit veya 
sahibi imtiyazları hakkında orman nizamnamesinin 
babı sanisinin ikinci faslına bir maddenin tezyiline 
mütedair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni
ye ve olbapta Ziraat Encümeninin mazbata ve tadi
lâtı encümenimizde kıraat ve müzakere edildi. Or
manlardan mugayiri nizam katiyat ve nakliyatın bir 
hükmü cezai altına alınması ormanların vikayesi 
noktayı nazarından elzem ise de ormanlarımızdan kat' 
iyat henüz matlup derecede intizama konmamış bu
lunmasına ve cürüm ile ceza arasında bir nisbeti âdi
le tesisi de lâzımeden olmasına mebni mücazatm bir 
haftadan bir aya kadar tenzili muvafık görülmüş ve 
devlet ormanlarıyle sair ormanların tefrikinde de bir 
hikmet görülememiş olmakla heyeti vekilenin bu 
baptaki tarzı ifadesi tercih kılınmıştır. Gayrın irti-

,kâp ettiği efâlden dolayı aharını muhatap etmek 
manasını tazammun etmek itibariyle orman müte
ahhit veya sahibi imtiyazları hakkındaki fıkranın 
Ziraat Encümenince tayyedilmiş olması muvafık gö
rülmekle olbapta yeniden tanzim kılman maddei 
kanuniye Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Orman nizamnamesinin babısanisinin ikinci 
faslına müzeyyel maddei kanuniye 

Madde 1. — Ormanlardan ruhsatsız ağaç kesen 
ve ihraç edenlerle kesilmesine izin verilerek dam
galanan ağaçlardan başka eşcar kesen veya ihraç 
edenlerin kestikleri ağaçlar, zaptedilmekle beraber 
Sulh Mahkemelerince orman nizamnamesinin babı 
sanisinin ikinci faslında muharrer cezayı nakdi ve 
tazminattan başka bir haftadan bir aya kadar haps 
ile mücazat olunurlar. 
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Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 
Çorum Dersim 
Münür Feridun Fikri 
Kâtip Aza 

Saruhan Bayazıt 
Kemâl Şefik 

Aza Aza 
Kırşehir Antalya 
Ali Rıza Ahmet Saki 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabrı 

' REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Orman nizamnamesinin babı sanisinin ikinci 
faslına müzeyyel kanun. 

Madde: 1 — Ormanlardan ruhsatsız ağaç kesen 
ve ihraç edenlerle kesilmesine izin verilerek damga
lanan ağaçlardan başka eşcar kesen veya ihraç edi
lenlerin kestikleri ağaçlar, zaptedilmekle beraber sulh 
mahkemelerince orman nizamnamesinin babısanisinin 
ikinci faslında muharrer cezayınakdi ve tazminattan 
başka bir haftadan bir aya kadar hapis ile mücazat 
olunurlar. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ZİRAAT VEKİLİ ZEKAİ BEY (Aydın) — Efen

dim, bu madde hükümetin değil Adliye Encümeninin 
teklifidir. Hükümetin teklifinde bilâ ruhsat bu eşcarı 
kat edenlerle beraber ormanları iltizam eden müteah
hitlerin dahi tecziye edilmesi tesbit edilmişti. Adliye 
Encümeni, bunu çıkarmıştır. Bendenizce ormanlar 
dahilinde hilaf ınizam kati yat yapıldığından dolayı te
rettüp eden cezanın, o katiyatı icra edenler gibi kati-
yatta doğrudan doğruya mesuliyet taahhüt etmiş olan 
müteahhitlere dahi terettüpü lâzım gelir. Malûmuâli-
niz şimdiye kadar orman taahhüt eden müteahhitler 
vardır ki, (100 - 200) metre mikâp orman iltizam eder
ler. (1 000) metremikâp kestirerek peyderpey nak
lettirirler ve tutuldukça yalnız cezayı nakdi verirler. 
Haysiyet ve şereflerine hiç halel gelmeksizin mirî or
manlardan, devlet ormanlarından mütemadiyen ke

reste kaçırırlar, bunların böyle şerefi ticarilerini ha
leldar edecek veçhile - yalnız cezayı nakdî ile değil 
haps ile vesairede tecziye edilmeleri ormanlar için 
hayli mühim bir zabıta teşkil eder. Onun için şu fık
ranın ilâvesini istirham ederim. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Bu madde 
Umum ormanlara şamil midir, yoksa müteahhitlere 
verilen ormanlar mı şamildir? 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Mü
teahhitlere verilen ormanlara aittir, tabii diğerlerine 
değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, orman nizam
namesinin babısanisinde tayin edilen mücazatın tarzı 
tertibi başkadır. Orada fail, doğrudan doğruya elde 
edilmezse müteahhidin hakkında cezayı nakdî ile 
hükmedilir. Cezayı nakdiler ve tazminat, müteah
hide hükmedilir. Hapse müteallik ceza tatbik olun
sun, fakat amele hilafı usul kat'iyatta bulunmuş ise 
müteahhit niçin hapse mahkûm edilir, bu olur mu? 
Burada ilâve edilen hapis cezası lâzım, kanunen ce
zayı nakdî hükmedileceğine dair babı sanide kayıt da 
var, sonra bir hafta hapis cezası var. (Edenler) Diyor
sunuz! Bunu kat'ına mı hükmedeceksiniz, yoksa mü-
taahhide mi? Mütahhidin doğrudan doğruya cürmü 
yoktur, cezayı nakdi versin, tazminat versin. Kabul 
ediyoruz, fakat cezayı cismaniye neden maruz kalsın? 
Cezada, ukubatta niyabet carî olamaz. Bendenizin, ka
naatim bu merkezdedir. Cezayı nakdi, tazminat ver
sin! Fakat fail, katı; o değildir. Cezayı cismani failine 
tatbik olunsun. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye En
cümeni bu kaydı kaldırdı. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Öğle ise beis yok. Fa
kat burada «Bilâ ruhsat kat'edenler» diyorsunuz, bu 
tasrih edilmelidir, kat'ına aitse amele kesmiş demek
tir. Burada mütaahhidin ne günahı vardır ki cezaya 
uğrasın? 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Efendim, Malûmu-
âliniz bir cürmün cezası failine muzaftır. Bir fail mü
başir varken öteki müsebbip diyelim, diğerinin ika 
eylediği fiil için mücazat edilemez, Şükrü Beyin izah 
ettiği veçhile bu esasatı hukukiyeye münafidir. Mü
taahhidin emri, haberi, malûmatı olmaksızın bir ta
kım kat'iyat vuku bulmuş ise mütaahhidi değil, yalnız 
katedenler mücazat olunmak lâzım gelir. Tabiî mül
tezim ve mütaahhit ile Ziraat Vekâleti arasında bir 
mukavele tanzim ve teati edilecektir. İşte o mukave
lede tayin olunan şerait dairesinde mütahhide tazminat 
tahmil olunur ve mültezim, müteahhitler bunu verir-
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ler, malen mes'uldurlar, kendilerinin haber ve malû
matı olmaksızın amele tarafından muba.şereten kati-
yat yapılırsa ortada fail mevcut iken mûtaahhidi ha
pis cezasıyle mahkûm etmek doğru olmaz. Adliye En
cümeni maddeyi bu şekle koyarak getirmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, madde mutla-
laktır. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Cezada fail 
varken müsebbiplerin tecziye edilmesine dair bir ka
yıt olmayabilir. Fakat mültezim ve müteahhitler mu
kabilinde (mesulünbih olan) mesulübilmal değil mi
dir? Tazminat ile mahkûm edilmesi icapetmez mi ve 
maddeye öyle bir kayıt koymak icap etmez mi? 

MÜNÜR BEY (Çorum) — Mesuliyeti maliye ta
biidir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Orman ni

zamnamesinde vardır efendim. 
EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) Yoktur efen

dim. 
MÜNÜR BEY (Çorum) — Nizamnamede vardır 

efendim. Zaten mültezimlerle, müteahhitlerle bir mu
kavele teati edilecektir. İstediği gibi şeraiti de vaz ede
bilir. Mesulübilmal tabiidir. 

REİS — Efendim, Ziraat Vekili Beyefendinin 
teklifini okuyorum : 

Riyaseti Celileye 

Adliye Encümeninin teklif ettiği birinci madde
ye şu fıkranın ilâvesini arz ve teklif eylerim : 

«Bermucibi nizam ef'ali mezkûreden mes'uliyetle-
ri iktiza eden orman müteahhit ve sahibi imtiyazları 
da aynı suretle tecziye edilirler» 

ZiraatVekili 
Zekâî 

EMİN BEY (Eskişehir) — Hayır efendim, kabul 
v edilmedi. (Kabul edildi sesleri) 

REİS — Bu tadil ile beraber maddeyi reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Efendim, tereddüt hasıl oldu. Bu fıkra ile mad
deyi kabul edenler lütfen ayağa kalksın.. Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksın
lar.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu, demin
ki fıkranın reye sureti vaz'ından ileri geliyor. Zatıâli-
niz maküz surette reyekoydunuz. Fıkra anlaşılmadı. 

REİS — Madde bu suretle kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde: 2 — İşbu £anun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 3 — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Zi
raat Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul olundu. Kanunun heyeti umumiyesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. (Neyi sesleri) efen
dim, kanunun heyeti umumiyesini reye koyuyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu kanu» 
sakat oldu. 

REİS — Yeniden yeniye reyler çıkıyor. Kanunun 
heyeti umumiyesini tekrar reye koyacağım. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kanun heyeti 
umumiyesiyle kabul olunmuştur. (Alkışlar) 

Efendim; Dahiliye Vekâletinden (150) kişilik lis
te gelmiştir. (Dahiliye Vekili Ferit Beye hitaben) 
efendim, bunun için celsei hafiye teklif ediyor musu
nuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİT BEY — Evet efen^ 
dim. 

REİS — Efendim, hafi celse teklif ediyorlar. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey bugün 

müzakeresine karar verdiğimiz kanunlar bitmedi. 
REİS — Bunun da müzakeresine karar verdik 

efendim. Mamafih arzu ederseniz bunu sonra müza
kere ederiz. (Muvafık sesleri) 

17. — İstanbula ithal edilecek buğday ve unların 
tarifei asliyede muharrer resmin on iki misli gümrük 
resmine tabi tutulması hakkında (1/447) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası: 

REİS — Bunun müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/189 1 3 . 2 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
İstanbul'a ithal edilecek buğday ve unların tarifei 

asliyede muharrer resmin on iki misli gümrük resmi
ne tabi tutulması hakkında Maliye Vekâleti Celile-
since tanzim olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 
13 . 2 . 1340 tarihli içtimamda ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı 
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mucibe sureti musaddakası lef fen taktim kılınmıştır. 
Muktezasının ifasına müsaade buyurulmasım arz ve 
istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
istanbul'un işgali ecnebi altında bulunduğu sırada 

vaki olan tazyikat neticesinde gümrük tarifeleri mev
kii tatbikten merfu bulunmak hasabiyle hükümeti 
sakıtaca buğday ve unlardan bir misli raddesinde is-
tiyfa edilmekte olan resmin şehirin ilhakını müteakip 
tarifelerimizin birden bire tatbikiyle tezyidi cihetine 
gidilerek una olan ihtiyacın dahilden tedariki müş
kül olan, bir taraftan da işgal altında bulunan bir bu
çuk milyonluk bir şehirde halkın mayişeti tazyik edil
miş olmamak için bir müddet bir misil üzerinden is-
tiyfâyı rüsumda devam edildikten sonra bilâhara İs
tanbul'a ithal edilecek olan buğdaylardan 28 Şubat 
1339 tarihli Ayans Kanununun beşinci maddesi mu
cibince gümrük tarifei umumiyesinde muharrer res
min beş misil olarak istiyfasına ve 14 Nisan 1339 ta
rihli ikinci Avans Kanununun dokuzuncu maddesi 
ile de zikrolunan 28 Şubat 1339 tarihli Avans Kanu
nunun beşinci maddesi mucibince yalnız beş misli res
me tabi tutulan un ve buğdaylarla bunların mamulâ-
tının İstanbul'dan memleketin aksamı sairesine hini 
ithallerinde on iki misil resme iblâğen farkı resim alın
mak suretiyle imrarına karar verilmişti. 

Lozan muahedesi mucibince elyevm işgali meşum 
ref edilerek hali tabiiye avdet eden İstanbul'un un 
sarfiyatı ve tedarikindeki müşkülâtı tahfif etmiş ve 
zaten İstanbul'a ithal edilecek olan un buğdaylar 
hakkında ayrı bir gümrük tarifesi tatbiki suretiyle 
memleket dahilinde hadis olan ikilik yüzünden müş
külât çekilmekte olduğu gibi bir taraftan da merkezi 
hükümetle İzmir - Trabzon, Samsun, Mersin., llh. 
Sevahil de dahil olmak üzere memleketin aksamı sai-
resinde ekmek fiyatı İstanbul'a nisbeten fazla olup, 
İstanbul'a münhasır şu sureti tatbikin böyle un teda
rikinde harice müracaattan vareste kalamıyan diğer 
aksamı memlekette un ve buğday ile bunların mamu-
lâtından on iki misil resim istiyfası yüzünden halkın 
ihtiyacatı üzerinde de ayrıca bir müsavatsızlık tevlit 
eylemekte olduğuna ve İstanbul'a gerek dahilden ge
rekse Amerika'dan mada Rusya, Romanya, Bulgar
istan gibi mücavir memleketlerden de un ve buğday 
ithal edildiği cihetle günden güne piyasada dahi tenez
zülü meşhut bulunduğuna binaen artık İstanbul'a 
mahsus müsadei mezkûrenin refine sıra geldiğine ka

naat hâsıl oimuş ve böyle istanbul'a ithâl edilen ec
nebi mahsulâtından on iki misil resim alınmak su
retiyle istihsalâtı dahiliyemizin de himaye edilmiş ola
cağı derkâr bulunmuş ve binaenaleyh memaliki ecne-
biyeden İstanbul'a ithâl edilecek olan buğday ve un
ların da 11 Kânunisani 1339 tarihli kanunun altıncı 
maddesi mucibince tarifei asliyede muharrer resmin 
on iki misline tabi tutulması ve 14 Nisan 1339 tarih
li Avans Kanununun dokuzuncu maddesi mucibince 
İstanbul'dan memleketin aksamı sairesine sevk olu
nacak bu gibi mevattan farkı resim istiyfasındaki mü
savatsızlığın izalesi zımnında merbut lâyihai kanuni
ye tanzim kılınmıştır. 

İstanbul'a ithal olunan un ve buğdayların gümrük 
resmine ve istanbul'dan memleketin aksamı sairesine 
giden un ve buğday ile bunların mamulâtından alı
nan farkı resime dair kanun : 

1. — İstanbul'a ithal edilen buğday ve un mamu-
lâtmdan dahi 11 Kânunusani 1339 tarihli kanunun al
tıncı maddesi ile tefsiri kanunî mucibince tarifei 
asliyede muharrer gümrük resminin on iki misli is-
tiyfa olunur. 

2. — 28 Şubat 1339 tarihli ve 14 Nisan minh ta
rihli ikinci avans kanunlarının işbu maddeye muha
lif ahkâmı mefsuhtur. 

3. — İşbu kanunun ahkâmı 1 Eylül 1340 tarihin
den itibaren meriyül icradır. 

4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili me
murdur. 1 3 . 2 . 1340 

Başvekâlet Vekili Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 

Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 
Dahiliye Vekili Adliye Vekili 

Ferit Seyit 
İktisat Vekili Nafıa Vekili 
Hasan Hüsnü Süleyman Sırrı 
Maarif Vekili Maliye Vekili 

İsmail Sefa Mustafa Abdülhalik 
Erkânı Harbiye Umumiye Sıhhiye ve Muaveneti 

Vekâleti Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 
İsmail Safa 

Muvazcnei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul'a ithal edilecek buğday ve unların tari
fei asliyede muharrer resmin on iki misli gümrük 
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resmine tabi tutulması hakkında Başvekâletten Mec
lisi Âliye takdim ve Encümenimize havale buyrulan 
lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. 

İstanbul un ihtiyacının temini ve bu suretle me-
maliki ecnebiyeye gitmekte olan milyonlarca liramı
zın dahili memlekette kalması için hükümetçe İstan
bul'a mahsûl yetiştirebilecek mahallerde bu sene zi
raatın teksifine teşebbüs edilmiş ve elveym mahsulün 
de iyi bir halde bulunduğu anlaşılmış olmakla istis
naî olarak yalnız beş misli resme tabi tutulan un ve 
buğdaylarla bunların mamulâtının Eylül 1340 bidaye
tinden itibaren 11 kânunusani 1339 tarihli kanunun 
altıncı maddesi mucibince tarifei asliyede muharrer 
resmin on iki misline tabi tutulması muvafık görül
müş ve lâyihai kanuniye aynen kabul edilerek Heye
ti Celilenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Çorum 

Gümüşhane Hini imzada bulunmadı 
Kâtip Aza 

Trabzon Ertıığrul 
Hini imzada bulunmadı Doktor Fikret 

Aza 
Aza Trabzon 

Diyarbekir Muhalifim 
Şeref Ahmet Muhtar 
Aza Aza 
Bursa Saruhan 

Osman Nuri Reşat 
Aza 

İstanbul \ 
Ahmet Hamdi 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendiler! Kabul, kabul demeyelim. Meseleyi bir de
fa anlayalım da (Kabul) veya (Ret) diyelim. Efendim, 
esas itibariyle mevzubahis olan meselede encüme
nin ve hükümetin noktayı nazarı çok doğrudur. Ya
ni iktisaden elbette buğdaylarımızı müdafaa ve mu
hafazaya ve haricin buğdaylarına karşı rekabetin önü
nü almaya lüzum vardır. Diğer taraftan memleketin 
bir kısmına gelen buğdaylardan aldığımız rüsumun' 
farklı olması adalet itibariyle de doğru değildir. 

Yani, esas itibariyle kanun muvafıktır. Yalnız şim
di diğer bir cihetten, ameli cihetten, bahusus İstan
bul'un bugünkü vaziyeti noktai nazarından meseleye 
bakacak olursak Anadolünun İstanbul'a göndereceği 
buğdaylarla, İstanbul'un mayişetini bu buhran zama
nında bar olmaksızın temin etmek kabil midir? (De
ğildir sesleri.) (Yeni mahsulden sesleri.) Burada es

babı mucibe lâyihasında deniliyor.ki İstanbul'da ek
mek piyasası günden güne düşmektedir. Halbuki İs
tanbul'da bulunanlar bilirler ki böyle bir şey vaki 
değildir. Birinci nev'i ekmek 16-18 kuruş arasında 
duruyor. (Hayır, hayır sesleri.) Evet efendim, daha 
yakında geldim, böyledir. İstanbul ahalisinin gerek 
okturuvadan dolayı, gerek diğer rüsumdan dolayı, 
gerek nakliyat meselesinden dolayı ve gerek umumi
yetle vaziyetten dolayı bugünkü vaziyeti iktisadiyesi 
iyi değildir, vahimdir. Bu cihetle şimdi, bugünden bu 
meselenn böyle acele bir zamanda bir neticeye bağ
lanması doğru değildir. 

Efendiler, dikkat ediyorum ki benim sözümü ke
senler bu memleketin iki zengin buğdaycısıdır. Veh
bi Bey (Aksaray) ile Emin. Bey!.. Halbuki, İstanbul' 
da açlıktan ölen vardır. Hiçbir müzakereye iştirak 
etmeyen ve dışarıda dolaşan Vehbi Beyefendi bugün 
bu. meselede burada bar bar bağırıyor. (Gürültüler.) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Sen ne yaptın, yahu?. 
VEHBİ BEY (Aksaray) — Okturuva İstanbul'a 

hizmet edecek. Bu zam 65 para olacak. Hesap et
miyorsunuz. Okturuva İstanbul'a yardım edecek, 
bu yapacağımız, zam ise Anadolünun çiftçilerine hiz
met edecek. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bi
liyorum efendiler, onun için diyorum ki, esası doğ
rudur. Fakat bugün... (Gürültüler.) (Devam sedaları.) 
Efendiler, bir defa İstanbul, Anadolu diye bir ikilik 
koymak gayet yanlıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Siz koyuyorsunuz, imti
yaz veriyorsunuz. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Ha
yır imtiyaz vermiyorum. Orada fakr vardır, zaruret 
vardır. * 

EMİN BEY (Eskişehir) —• Hayır efendim, istihsal 
değil, istihlâk vardır! 

REİS — Rica ederim, efendim! Sizin de sözünü
zü kaydettim. Sıranız geldiği zaman söylersiniz. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Vehbi 
Beyefendi! Niçin şimdiye kadar sizi böyle telâşlı gör
medik? (Gürültüler.) 

REİS — Efendim, sizi sözünüze devama davet 
ediyorum. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — İs
tanbul'un bugünkü buğday piyasası inmiştir diye
bilmek için Ziraat Vekâleti İstanbul'daki bundan bir 
kaç ay evvelki vaziyet ile bugünkü vaziyet arasında
ki farkı gösterir bir liste getirmeliydi. Orada görme-i 
idik. Burada ezbere söyleniyor. Görmeliydik ne ka-
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dar tenezzül etmiştir? Hayır yalnız tenezzül etmiştir 
deniyor. Fakat ne kadar tenezzül etmiştir? İstanbul' 
un vaziyeti hakkında buraad uzun uzadıya tekrar. 
nazarı dikkatini celbetmeye lüzum görmüyorum. Si
yasetten, içtimaen, minküllûlvücuh nazarı dikkati ca
liptir. Bununla beraber ben demiyorumki bu kanu
nu reddedelim. Hayır! Sözüme, esasına iştirak ile 
başladım. Esas itibariyle, adalet noktayı nazarından ve 
bütün Türkiye'nin menafii ziraiyesini muhafaza nok
tasından muvafıktır, dedim. Fakat bugün günü de
ğildir. Binaenaleyh eğer bugünkü vesaiti nakliyenizle 
İstanbul'u hakikaten doyurabilecekseniz ve bugünkü 
16 kuruşa olan ekmeği 25 kuruşa çıkartmayacaksa-
nız bu da bittecrübe sabit olursa ben de reyimi veri
rim. Fakat bugün sabit değildir. Binaenaleyh diyo
rum ki, bunu gelecek içtimamıza yalnız tehir ede
lim. Acele bir geceyarisından sonra fevaranla çıkar
mayalım. Tehirini teklif ederim. (Lehte aleyhte ay
rılsın sesleri.) 

REİS —• Efendim, lehte aleyhte söz kayıt etme
dim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Malumûâli-
niz evlâdı vatan memleketin millî mahsulâtını sar-
fetmek hususunda müttefiktir. Bütün kuvvetimizle 
isterizki Türkiye kendi buğdayı ile yaşasın, kendi buğ
dayını yesin ve bu bizim için emeldir, gayedir. Fakat 
efendiler, bugün memleketin mahsulâtı ne derece
dedir? Önümüzdeki sonbaharda ne kadar mahsul ala
bileceğiz? Bu malum değildir. Bu tespit edilmemiştir. 
Muayyen, kafi istatistikler, esaslar ihzar olunmamış
tır. Böyle... (Gürültüler.) Müsaade buyurunuz söyle
yeyim. Anadolunun çiftçisini himaye etmek hepimiz 
için bir gayedir ve en büyük vazifemizdir. Fakat mil
letin mütekaidini, eytamı eramili ile dulu olan İstan
bul'u... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmit) — Anado-
luya gitsinler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Beyefendi! 
Anadoluya gitmek kolay değil, onlar senin gibi me
bus değil. Kolay kolay şimendifere binip gidemezler, 
zavallı insanlardır. Fakirdirler. Açlıktan facialar için
dedirler. Binaenaleyh emin olun... İstanbul dediğin 
nedir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Lüks 
yeridir. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Müsa
ade buyurunuz lüks yine devam eder. Fakat asıl 
biz fukaradan bahsediyoruz. Açtır. Şükrü Beyefendi, 
Beyoğlunda gezenleri söylüyor lüks diye. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Lüks haya
tını yaşayanlar hakkında kanun teklif et, ben de se
ninle beraber. Fakat benim İstanbul'da yetimlerim 
var, fıkara kadınlarım var, İstanbul'un merkezi hü
kümet olması dolayısıyle yığılmış insanlar vardır. Bu 
insanlar fakirdir, bu insanlar sefildir, bu insanlar ek
mek parası bulamıyorlar. Bu insanlar böyle ekmek 
parası bulamıyorken sen de kalkar böyle kanun ko
yarak bunları açlığa mahkûm edersen bunun kadar 
sakat bir şey olmaz. Fakat müsaade et Şükrü Bey bir 
şey arz edeyim. Bir noktayı arz etmekliğime müsaa-< 
de ediniz. Ben de isterim ki Türkün parası, Türkün 
cebine girsin. Bunu istemeyen en fena bir adamdır. 
Yalnız biliyorsunuzki arkadaşlar, bu Meclisi Âli bu
raya geldiğinden beri Anadolu çiftçilerine tohumluk 
vermek için ne kadar paralar, ne kadar tahsisat ka
bul etmiştir. Binaenaleyh isterizki, bu kanunlar, se
mere temin etsin. Bendeniz kanunun aleyhinde deği
lim. Ben Yusuf Bey gibi tehirini de teklif etmiyorum 
eğer hakikaten memleketin mahsulâtı mevcutsa o za
man bu kanunu tatbik etmek üzere Heyeti Vekileye 
bir hakkı takdir yerelim, behemahal mevki meriyete 
geçsin. Eğer Heyeti Hükümet memleketin mahsulatı
nı ve vaziyeti tetkik ettikten sonra ihtiyacatı umumi-
yemizi gördükten sonra ve vesaiti nakliyemizi kâfi 
bulduktan sonra memleketin idaresinin mesuliyetini, 
deruhte eden hükümet, İstanbul ahalisini de açlıktan 
öldürmeyecek vaziyeti takdir eyleyebilir veyahut ak
si takdirde vaziyeti tespit eder. Efendiler! Bu teklif 
ettiğiniz kanun nedir? Müphemat üzerine, m/uhayye-
lât üzerine, tevehhümat üzerine kanun mu yapılır? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Değil. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kesme 

sözümü. Efendiler! Bakınız kanun ne diyor? «İstan
bul'a ithal edilen buğday ve un mamulâtından dahi 
11 Kânunusani 1339 tarihli Kanunun 6 ncı maddesi 
ile Tefsir Kanuninin tarifei asliyede muharrer güm
rük rüsumunun 12 misli istiyfa olunur.» 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hangi ta
rihte?.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Okuya
cağım yorulma. İşbu kanunun ahkâmı 1 Eylül 1340 
dan itibaren meriyülicradır diyor. O halde efendim 
neden, nereden biliyorsunki, eylülde mahsulâtımız 
kâfi gelecek midir? Sen burada mısın? Böyle istikba
le muzaf kanun Meclisi Âliden yapılmış mıdır, çık
mış mıdır? Verelim Heyeti Vekileye hakkı takdiri 
efendim! Bakınız, ben maddeyi böyle yazdım efen
dim. İstanbul'a ithal edilen buğday ve un mamulâtın-
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dan dahi 11 Kanunisini 1339 tarihli kanunun 6 ncı 
maddesi ile Tefsir Kanunu mucibince tarifei asliye
de muharrer gümrük resminin on iki mislinden 12 
Eylül 1340 senesinden itibaren istiyfası hakkında itti
hazı karara Heyeti Vekile mezundur. 

EMÎN BEY (Eskişehir) — Bu teklif İstanbul'a mu-
zurdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Heyeti Ve-
kileye hakkı takdir verelim, eğer mahsulât kâfi ge
lirse Heyeti Vekile bu kanunu tatbik etmeye mecbur 
olmasın. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bu teklifiniz İstanbul 
için muzurdır, ispat edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim, buraya gelde ispat et. Müsaade ediniz, şunu 
da biliniz ki, eğer bu kanunun tatbiki yüzünden İs
tanbul'da bütün aksamı vatandan, memleketin her ta
rafından gelmiş, birikmiş olan evlâdı vatandan zayi
at ve tahribat olursa bunu senden soracağız Emin 
Bey! Devrei içtimaiye açıldığı zaman bunu soracağız, 
yalnız vekillerden değil, yanlış kanaati vicdaniyesin-
de ısrar eden ve o yanlış kanaatiyle memlekete felâ
ket getiren, ölüm getiren mebuslardan da soracağız. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) —• Efendim, müsaade buyurur mu
sunuz? Bu kadar telâş edilecek bir mesele değildir. 
Bunun şimdiden ilân edilmesinin sebebi, tacirler ser
best olsun içindir. Eğer böyle bir ihtiyaç olursa ta
cirler, herkes ithar eder. İki aylık, üç aylık un ithar 
edilir. Şimdi siz diyorsunuz ki Heyeti Vekileye salâ
hiyet verelim. Bir günde ilân edersek ne olacak? Da
ha evvel ilân ediyoruz. Daha dört ay vardır. Eylü
lün onikinci gününden itibaren yeni tarife tatbik olu
nur. (Muvafık sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — İstanbul'a hizmet edili
yor, açık bir kanundur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, eylülde tat
biki İstanbul'a karşı bir refet ve şefkattir. Halbuki 
Kütahya livasında, Eskişehir livasında elyevm ot kö
kü yiyen, darı, burçak, koçan yiyen bir çok halk var
dır. Kütahya'da zahirenin biraz dar olması münase
betiyle Amerika unlarının İstanbul'a girdiği gibi da
hile de girmesine mezuniyet istenildiği halde veril
memiştir. Şimdi onların bir vekili sıfatıyle başkaldı
rarak Maliye Vekilinden soruyorum. Ey Maliye Ve
kili, ey Heyeti Vekile! 

İstanbul halkına ihsan ettiğiniz, ibzal ettiğiniz re
fet ve şefkatin onda birini niçin Kütahya'ya, niçin 
Eskişehir'e, ne için Karahisar'a ibzal etmediniz? 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bütçenin heyeti umumi-
yesi burada müzakere edildiği zamanda bütün heyet 
«biz ziraat memleketi olduğumuz halde ne yapıyoruz, 
ziraatimizi ne suretle muhafaza ediyoruz» diye sor
muştu. Eğer böyle ise her şeyi açık bulunduralım 
ve ortada hiçbir şey kalmasın! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
başka yerlere de bakalım. İngiltere'de de milyonerler 
öğle yaptı, fakat bir Başvekil terki mevki etti. Ta
rihte vardır. 

VEHBİ BEY (Aksaray) —Efendim, gümrük res
mi oniki misline iblâğ edildiği zaman ne alınacaktır? 
Diğer yerler için ne alınıyorsa İstanbul'dan da o ka
dar alınacaktır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim, beyanatı 
âlinizde buyurdunuz ki, tüccar, Eylül iptidasına ka
dar, istediği kadar mal getireceklerdir. Bunlardan 
gümrük almıyacak mısınız? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bugünkü gümrüğü alacağız. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Sonra Eylülden iti
baren Meclisin küşadına kadar geçecek bir buçuk ay 
vardır. Bu bir buçuk ayda yapacağınız intifaı şim
diden tüccara stok yaptırmak suretiyle, kaybedecek
siniz, zararı hesap ettiniz mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, tüccar 'daima iki aylık
tan fazla stok yapamaz, senevi un ihtiyacı (20 000 000) 
liradır. İki, üç aylıktan üç milyon liralıktan fazla bir 
tacir stok edemez. Böyle yirmi milyon lira toplayıp 
da depo edemez. Zaten o kadar sermayesi yoktur. Olsa 
bile o kadar parayı bu işe hasretmeye, bağlamaya im
kân yoktur. 

ABÎDİN BEY (Saruhan) — Bunu ithar edenler 
tüccarımız değildir. Amerikan sendikalarıdır. Bun
lar gelecek seneye kadar stok yapabilirler. Bunun için 
ne tedbir düşündünüz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bir tacir orada stok edeceği malın 
faizini de düşünür Beyefendi! Bir sene orada bırakaca
ğı yirmi milyon liranın faizi, kazanacağı paraya nispet: 

le çoktur. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini Reyi Âlinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. 
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Riyaseti Celileye 
İktisadî buhranlar içinde kıvranan İstanbul halkına 

yeni bir maişet derdi açacak olan böyle bir kanunun 
huzursuz saatlarda müzakeresi katiyen doğru değil
dir. Binaenaleyh bu kanunun tehirini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — F b n H T u 
düşüneceğinize Ankara'da Amerika unu yiyorsunuz, 
onu düşününüz. 

Riyaseti Celileye 
Tayini esami ile reye vaz'ını teklif ederiz. 

İstanbul üersim 
Akçoraoğlu Yusuf Feridun Fikri 

Zonguldak Edirne 
Halil Flüseyin Rıfkı 

İstanbul Urfa 
Hamdullah Suphi Yahya Kemal 

Kângırı Trabzon 
Rıfat Ahmet Muhtar 

Zonguldak İzmit 
Tunalı Hilmi Mustafa 

Sivas Niğde 
Rahmi Ata 
Konya Karahisar 

Naim Hazım Ruhşen Eşref 
Erzurum Erzincan 

Rüştü Sabit 
Sivas 

Ömer Şevki 

REİS — Neyin tayini esami ile reye vaz'ını teklif 
ediyorsunuz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) .— Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifayetiyîe 
maddelere geçilmesini teklif ediyoruz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — İki kişi 
Meclise tahakküm edemez. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — On beş kişi 
takriri imza etmiştir. Nizamnameİ dahilide vardır. Ta
yini esami talep ediyoruz. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Hakkınız yok, söy
lüyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — On beş mcHi-
sun ehemmiyeti yok mu? Nizamnameİ dahili var efen
dim!.. Tayini esami ile reye konacakla-. 

REİS — Neyi istiyorusunuz, tayini esami ile? 
YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Maddelere 

geçilmesini tayini esami ile reye konulmasını istiyoruz. 

REİS — Maddelere geçilmesini tayini esami ile 
reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey pusulası verecektir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Reis 
Beyefendi! Lütfen bir kere daha okur musunuz? 

REİS — Okunmuştur efendim, tayini esami ile koy
dum. 

REİS — 'Reylerin! istimal etmeyen riifeka lütfen 
istimal etsüîler. Rey istihsali muamelesi hitam bul
muştur. 

İstanbul'a ve memleketin aksamı sairesine giren 
un ve buğdayların tarif ei asi iyede muharrer resmin 
oniki misli gümrük resmine tabi tutulması ve bu far
kı resme dair olan kanunun maddelerine geçilmesine 
dair olan ârâyı arz ediyorum. Reye iştirak eden aza
nın adedi. (138) olduğu için muamele tamam değil, 
(Reye iştirak etmeyen var sesleri) Evet müzakereye 
devam edebiliriz. (102) rey beyaz, (26) kırmızı, (10) 
müstenkif zuhur etmiştir. (Tamamdır, değildir sesleri, 
gürültüler) 

FİKRET BEY (Konya) — Yüzüç kişinin dediği 
kanun müzakere edilemez ise başka kanun müzakere 
olamaz. (Gürültüler) (Celseyi atiyede reye sesleri) 

REİS — Celseyi atiyede değil, ertesi güne talik 
olunur. 

REFİK BEY (Konya) — Celsei atiyede reye ko
ruz, nizamname sarihtir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir kanun 
için nizamnamei dahiliyi altüst edemezsiniz. 

REİS — Rica ederim Feridun Bey sükût ediniz. 
Sizi dinleyenleyiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yalnız da 
Emin Beyi dinleyecek değiliz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bizi dinleyeceksin, 
memleketi kurtaranları dinleyeceksin. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisanşarki) — Efendim, 
müsaade buyurun. Mesele suhuletle kabili haldir. 104 
ncü maddenin bu hadiseye taallûk eden fıkralarını 
bir defa okuyacağım. «Huzuru muktazi azanın vücu
dunu reyis ve kâtipler müşahede ederler. Bir mese
lenin reye hini vaz'ında azayı mevcudenin adedinde 
reis ve kâtipler ittihat edemez yoklama icra olunur. 
Nisabın ademi vücudu hasabıyle rey istihsali kabil ola
mazsa mevki müzakerede bulunan karar ertesi mec
lise bırakılarak ikinci mecliste reye müracaat oluna
bilir» (Tamam sesleri) Şimdi herhangi bir kanunun 
veya nizamın eğer kelimelerine dikkat olunmazsa, yal
nız zahirine bakılırsa insan hataya düşer. Ertesi Mec
lise bırakılır, diyor. Fakat bu mutlak değildir, Bir 
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şarta muallâktır. O şart da şudur; Okuyorum. «Nisa
bın ademi vücudu hasebiyle rey istihsali kabil ola
mazsa;...» Şimdi nisabın ademi vücudunu ne ile anlı
yoruz? Hususiyle vaktimizin pek dar olduğundan do
layı Heyeti Celilenin temayülünü makamı riyaset na
zarı dikkate alarak tayini esamiyi yoklama suretiyle 
dahi yapmadı. Halbuki bundan beş dakika evvel di
ğer bir mesele reye kondu. 157 mevcudumuz olduğu 
anlaşılıyor. Binaenaleyh bu meselenin ertesi meclise 
bırakılması için nizamnamenin şart ittihaz ettiği fık
ra mütehakkık olmadığı gibi taayyün eden rey neti
cesi yoklama icra olmadığından dolayı dahi tekrar re
ye müracaat olunur. (Alkışlar) 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Böyle şey 
mi olur? Nizamnameyi altüst ediyoruz. 

ALÎ SURURİ BEY (Devamla) — Beyefendiler! 
Azayı kiramın ayrı ayrı vicdan ve insafına müracaat 
olunmak lâzımdır. Eğer nisabın ademi vücudu gibi 
bir telâkki hasıl olursa bu dakikadan itibaren müzake
reye devam edemeyiz ve pek mühim olan bir kaç me
sele vardır ki, bunlar çıkmazsa memleket için, millet 
için büyük zararlar tahakkuk eder. Şimdi böyle mü
him mesail varken ve nisabın da vücudu yüz doksan 
mütehakkik addolunurken ve Heyeti Celilenin ekseri
yeti buna kani iken, bu müzakereyi imtidat ettirmek 
bilmem ne dereceye kadar doğrudur? Binaenaleyh ni
zamnamenin sarih olan hükmünü icra ederek bu me
selenin tekrar tayini esami ile reye vaz'ını teklif eyli-
yorum. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul)'— Söz istiyo
rum Reis Bey, usûl hakkında.. 

REİS — Efendim, birde usûl müzakeresi diye 
müzakere açıpta bir çok vaktimizi kaybedemeyiz. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Yani in
safınıza müracat ediyorum. İstanbul 'Mebusu srfatıyle. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Biz 
senden ziyade İstanbul'u düşünüyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Nedir bunlar, ayıptır bu 
sözler, İstanbul Vekili, Konya Vekili yoktur. Böyle 
münferit reyiniz yoktur. Buradakiler bütün milletin 
vekilidir. Burada menfi noktayı nazarlar takip edile
mez. Ekserim/etin reyine hürmet etmek lâzımdır. Ne 
demektir İstanbul Vekili? Bütün Anadolunım, bütün 
milletin vekilisin düşün! Zavallı Anadolu açlıktan 
ölüyor. Onları himayeye mecbursun. Taki İstanbul 
payidar olsun. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) —• Aşar me
selesinde neden bunlardan bahsetmedin? (Gürültüler) 
Gürültü edenleri görüyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Anadolu zürraı payidar 
olsun, düşünmeniz lâzımdır. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — İki defa 
reye konamaz. Böyle menfaata mugayir mesele oldu 
ğundan her halde hukuk Şinasan bir çok sureti hal 
bulurlar. (Yoklama suretiyle reyler ikinci defa istih
sal edildi.) 

REİS —• Nisap var, fakat ârânın neticesi nisap 
göstermiyor. 

EMİN BEY (Eskişehir) — İstanbul Mebusları 
obustroksiyon yapıyorlar. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Mevcut
turlar, reye iştirak etmiyorlar. 

REİS — Reylerini istimal etmemiş rüfeka varsa 
lütfen istimal etsinler. 

REFİK BEY (Konya) — Feridun Fikri Bey, Yu
suf Akçora Bey burada oturdu. Reylerini vermediler. 

FİKRET BEY (Ertuğrul) — Nizamnamei dahili 
sarihtir. Müstenkif addedilir. 

REİS — İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuş
tur. Hacet yok zaten nisap var. Efendim! Reye işti
rak eden azanın adedi 144 kabul, 20 red, 9 müstenkif 
vardır. Binaenaleyh maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. Maddelerin müzakeresine başlıyoruz. 

İstanbul'a ithal edilecek buğday ve un mamulâtından 
tarif ei asliyede muharrer resmin on iki misli istiyf asına 

dair kanun 

Madde I. — İstanbul'a ithal edilen buğday ve un 
mamulâtından dahi 11 Kânunusani 1339 tarihli Kanu
nun altıncı maddesiyle Tefsir Kanunî mucibince tari-
fei asliyede muharrer gümrük resminin oniki misli is-
tiyfa olunur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul olundu. 

Madde 2. — 28 Şubat 1339 tarihli ve 14 Nisan 
minh tarihli ikinci Avans Kanunlarının işbu mad
deye muhalif ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen kabul edenler, lütfen el kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler; el kaldırsın.. Ka
bul olundu. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmı 1 Eylül 1340 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

RAGJP BEY (Kütahya) — Bendeniz 1 Mayıstan 
teklif ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bendeniz de 
bir teşrinievvelden teklif ediyorum. (Maddeyi aynen 
sesleri) 
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REİS — Maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. 
memurdur. 

İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul olundu efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini Reyi Âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul olundu efendim. 

Evrakı Saire 
1. — Affı umumiden istisna edilen (150) kişinin 

esamisini mübeyyin defter. 
REİS — Efendim, yüz elli kişilik liste, Dahiliye 

Vekili Bey tarafından Makamı Riyasete tevdi edilmiş
tir. Bunun hakkında hafi müzakere cereyan edeceğin
den samiinin locaları tahliye etmelerini rica ederim. 
(Aleni olsun sesleri) Efendim! Şekli müzakeresi hafi 
olmalı, sonra aleni müzakere edilecektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
mıntıkalarına gidecek olan arkadaşlardan ricam var. 
Antakya'da, İskenderun'da beşyüzbin Türk feryat edi
yor, kan ağlıyor. Gittikleri yerlerde bu feryadı koyu
versinler! (Anlaşılmadı sesleri) 

REİS — Celsei hafiyeye geçilecektir. 

DÖRDÜNCÜ CELSE HÂFÎDİR 

«H*v 

BEŞİNCİ CELSE 

23 Nisan 1340 Çarşamba 

Bed'i Müzakerat Saat : 1,55 

REİS : İkinci Reis Vekili Ali Sururi Efendi 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak) — Talât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim, celseyi aleniyeye geçilmiştir. 

1. — ZABIT HULÂSALARI 

B) SON ZABIT HULÂSASI 

REİS — Son Zabıt Hulâsası okunacaktır. 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. Bu meyanda mual
limin ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki 21 
Şubat 1337 tarihli kanuna müzeyyel 26 Kânunusani 
1340 tarihli kanunun (B) fıkrasını Müfessir Maarif 
Encümeni mazbatası kıraat ve kabul ve Ankara - Mu-

saköy güzergahı hattında Müdafaai Milliye ve Nafıa 
Encümenlerinin müşterek mazbataları müzakere ve tas
vip olundu. İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki tek
lifi kanuniye müteallik Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası müstacel ruznameye alındı. Mübadele, İmar 
ve İskân Kanununun birinci maddesini müfessir Mü
badele, İmar ve İskân Encümeni mazbatası bugünkü 
ruznameye alındı. 

Meclisin 23 Nisandan itibaren altı ay tatili içtima 
etmesine dair Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin ve bu 

— 1112 



I : 44 22 . 4 . 1340 C : 5 

sene için müddetinin üç ay olarak kabulünün tah
tı karara alınmasına dair Erzurum Mebusu Rüştü Pa
şanın takrirleri kıraat ve keyfiyet müzakere edilerek 
neticeyi müzakerede Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin 
takriri veçhile Meclisin 23 Nisandan itibaren altı ay 
tatili içtima etmesi ve bu münasebetle bu akşam saat 
9 da bir gece celsesi akdi hususu takarrür etti. 

Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki lâyihai kanu-
niyenin derhal müzakere ve intacına dair Denizli Me
busu Mazhar Müfüt Bey ve rüfekasının takriri, kıraat 
ve kabul edildi. 

Affı umumiden istisna edilen yüzelli kişilik defterin 
gece celsesinde müzakeresi karargir oldu. Badehu 
dünkü içtimada reye vaz edilmiş olan rüsumu sıhhiye 
hakkındaki kanunun ekseriyetle kabul edilmiş oldu
ğu tebliğ olundu. 

Müteakiben Maliye Vekâletince Osmanlı Banka
sı Murahhasları arasında aktedilmiş olan mukavele
name hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine 
başlandı ve cereyan eden müzakere neticesinde lâ
yihai kanuniye berai tetkik ve mütalâa hükümete iade 
edildi. 

Badehu Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se
nesi bütçesinin müzakeresine geçildi. Cereyan eden 
müzakere neticesinde (A) cetvelinin bütün fasılları 
aynen kabul edildiği gibi (B) cetvelinin bazs fasılla
rında bütçenin yekûnu umumisi üzerinde haizi tesir 
olmayan bazı tadilât icra ve yekûnu umumi aynen ka
bul olundu. Mütaakiben bu baptaki mevaadı kanuniye 
müzakere edilerek dördüncü madde iie son madde 
tadilen ve diğer maddeler ile Çorum Mebusu İsmet 
Bey tarafından ilâveten teklif olunan madde aynen 
kabul edildi ve gerek bütçenin ve gerek kanunun 
heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye vaz olundu. 

Badehu ormanlardan sureti intifa hakkındaki 9 
Ni san 1340 tarihli kanunun 6 ncı maddesini muad-
dil teklifi kanuninin müzakeresine başlandı. Heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere küşadına lüzum gö-
rülmeyerek maddeler müzakere ve aynen kanunun 
heyeti umumiyesi dahi ekseriyetle kabul edildi ve 
müteakiben teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat ve Evkaf Müdüriyeti 

umumiyesinin 1340 bütçesiyle bu baptaki kanunun 
8 redde karşı 142 reyle kabul edildiği tebliğ olundu. 

Badehu Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 se
nesi hidematı umumiyesi için 2 660 000 lira avans 
olarak sarfına mütedair lâyihai kanuniyenin müza
keresine iptidar edildi ve cereyan eden müzakere 

neticesinde lâyihanın reddiyle senesi içinde talep edil
mesi ve seferber ordunun hazara rücuundan müte
vellit nakliyat masrafı olmasının mazeret addiyle 
hesabı kafide nazarı dikkate alınacağının hüküme
te tebliğ olunması hakkında Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Bey tarafından verilen takrir, kabul 
olundu. Müteakiben Mükellefiyeti nakliyei askeriye 
kanununun üçüncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere hakkındaki Kavanini Ma
liye Encümeninin teklifi kanunisinin müzakeresine 
başlandı. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâ
fi görülerek maddeler müzakere ve aynen ve kanu
nun heyeti umumiyesi dahi ekseriyetle kabul edildi. 

Badehu, bazı zevata hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkındaki teklifi kanuninin mü
zakeresi icra edilerek neticede : Bütün maddeler 
aynen kabul ve kanunun heyeti umumiyesi tayini esa
mi ile reye vaz olundu. Bundan sonra ormanların 
fenni surette işletilmeleri hakkındaki teklifi kanu
nin müzakeresine başlandı. Heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakere kâfi görülerek maddelerin mü
zakeresine geçildi ve cereyan eden müzakere netice
sinde 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 6 ncı maddeler aynen 4 ncü 
madde tashihen ve beşinci madde tadilen kabul edil
di. 7. nci madde üzerinde bir müddet müzakere ce- , 
reyan ettikten sonra gece saat dokuzda içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde kuşat edilerek or

manların idare ve işletmesi hakkındaki lâyihanın ba-
kiyei müzakeresine devam olundu. Birinci madde, 
Bolu Mebusu Şükrü Beyin teklifi veçhile tadil olun
du. 8, 9, 10, 11, 12 nci maddeler aynen kabul olun
du. Kanunun heyeti umumiyesi de kabul olunduk
tan sonra Keller - Gaziayıntap yolunun türükü umu
miye meyanına ithaline dair lâyiha, keza aynen 
kabul edildi. 

Badehu, hükümetçe mubayaası takarrür eden 
Anadolu demiryolları müdüriyeti umumiyesinin teş
kilât ve ıslâhatına muktazı mebaliğ hakkındaki lâ
yihalar ledelmüzakere bunlardan Anadolu hatlarının 
mubayaasına dair olan lâyihanın ikinci maddesi ta
dilen ve mevadr sairesi aynen kabul edildi. Demir
yollarına ait mebani ve müessesatın tamir ve ıslâhı 
için onbeş milyon lira sarfına ait lâyihanın heyeti 
umumiysi hakkında müzakere ceryan ettikten sonra 
maddelere geçilmesi tayini esami ile reye vaz edildi. 

Müteakiben bahriyedeki gedikli zabitanın maaş 
ve tahsisatına dair olan lâyiha müzakere ve aynen 
kabul olundu. 
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Kâtibiadil Kanununun bazı mevadırnn tadiline 
mütedair lâyiha, sebkü rapta ait tashihatm icrasın
dan sonra aynen kabul edildi. 

Anadolu demiryollarına ait mebani ve müesse-
satın tamir ve islâhı hakkındaki lâyihanın maddele
rine geçilmesi 139 rey ile kabul edildiğindin mad
deler müzakere ve aynen kabul edildiği gibi kanu
nun heyeti umumiyesi dahi aynen kabul olundu. 

Badehu, bilfiil takım kumandam olan Jandarma 
mülazımlarının hayvanlarına yem bedeli itasına dair 
olan lâyiha ile ihtiyat zabıtlarının darülmual!ürün
lere sureti kabulüne mütedair kanun lâyihası müza
kere ve aynen kabul edildi. 

Mübadele, İmar ve İskân Kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair mevadı kanuniye ile orman 
nizamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına bir 
madde tezyiline müteallik lâyihai kanuniye müzake
re edilerek birinci maddesi Ziraat Vekilinin teklifi 
veçhile bir fıkra ilâvesiyle, ikinci ve üçüncü madde
ler aynen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul 
olundu. İstanbul'a ithal edilecek buğday ve unların 
tarifei asliyede muharrer resmin on iki misli güm
rük resmine tabi tutulması hakkındaki lâyihai ka-
nunyie müzakere edilip, maddelere geçilmesi tayini 
esami ile reye vaz olunarak neticede nisap olmadığı 
anlaşıldığından ekseriyetin vücudu tahakkuk edebil
mek için yoklama suretiyle ikinci defa ârâ istihsal 
edildi. Tasnif neticesinde 144 azanın mevcut olduğu 
ve 115 rey ile maddelere geçilmesi kabul olunduğu 
bittebliğ maddeler müzakere ve aynen kabul ve 
affı umumiden istisna edilecek yüzeili kişilik listenin 
müzakeresi için celsei hafiyeye geçildi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Neler yapmışızda 
haberimiz yok. (Handeler). 

REİS — Son zabıt hulâsası hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, hidematı va
taniye tertibinden bazı kimselere maaş tahsisi hak
kındaki kanunun neticei ârâsı zuhulen evvelki celse
lerde tebliğ edilmediğinden zabıt hulâsasına vaz 
edilmemiş. Heyete tebliğinden sonra zapta ilâvesi su
retiyle zabıt hulâsasının tashihen reye vaz'ını teklif 
ederim. 

REİS — Efendim, şimdi tebliğ edeceğiz. Heyeti 
Ceîileye arz ettikten sonra ithal edilecektir. 

Zaptın aslında yoktur. Hulâsasına nasıl dercolu-
nur? Zaptın hulâsası hakkında başka bir itiraz var 
mı? (Hayır sesleri) Zabıt hulâsasını kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Zabıt hülasası ka
bul edilmiştir. 

Son içtimain üçüncü celsesinde altı zata hidema
tı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair olan ka
nunun neticei ârâsı zuhulen arz edilmemiştir. Şimdi 
arzediyorum. Reye iştirak eden zevatın adedi 148, 
muamele tamamdır. 146 kabul, 1 red, 1 müstenkif 
vardır. 

Efendim! Bu devrei içtimaiye zarfında gösteri
len fevkalâde faaliyet dolayısiyle azayı kirama riya
set ayrı ayrı teşekküratını iblâl eder. (Estağfurullah 
sesleri) (Biz de riyasete teşekkür ederiz sesleri) Ber-
mucibi kararı âli 23 Teşrinievelde içtima edilmek 
üzere içtimaa nihayet veriyoruz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Daha müstacel ka
nunlarımız vardır. Hepsi bitmemiştir. 

REİS — Ekseriyetimiz kalmamıştır. Riyaset baş
ka türlü muamele yapamaz. Karara mutavaat lâ
zımdır. 

Hitamı Müzakerat Saati evvelde 2,10 
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Rüsumu Sıhhiye Kanun lâyihasının netice ârâzı 

(Kabul edilmiştir.) 

] 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASRA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Zekâi B. 

BAYEZlD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

Reye iştirak edenler 
Cabul edenler 
Reddedenler ; 
Müstenkifler : 

143 
140 

3 
— 

(Kabul edenler) 

• Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Mehmet B. 

1 Şeref B. 
EDİRNE 

Hüseyin Rıfkı B. 
ELÂZlZ 

Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret fi. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

ı. GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ı KARAHİSARI SAHlP 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
KARESİ 

Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Veled Çelebi Ef. 

! KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KIRKKlLlSE 
Dr. Fuad B. 

KONYA 
Eyüp Sâbri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
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MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 

MERStN 
Besim B. 

MUŞ 
Hacı llyas Sami Ef. 
Osman Kadri B. 

NÎĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RtZE 
Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 

Abdullah B. 

Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 

İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 

Tunah Hilmi B 

Yusuf Ziya B. 

BİGA 
Şükrü B. 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Hacı Bedü Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
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1340 Senesi Evkaf Bütçe Kanununun netice! ârâsı, 

(Kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B 

ANKARA 
Hilmi B. 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B.: 
Zekâî B. 

BAYEZÎD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANÎK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

149 

139 

8 

2 

(Kabul edenler) 

i CEBELÎBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Ferit B. 
İsmail. Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 

Sabit B. 
ERZURUM 

Câzim Ef. . 
ESKİŞEHİR 

Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kıhç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. | 

i GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞANE 
Veysel Riza B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef, 
Mükerrem B. 

. İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

i . İZMİR 
Mahmud Celâl B. 

I Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
KARAHtSARI SAHtP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

1 Kâzım Paşa 
Mehmet Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ahmet Muhtar 
Aü Rıza B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KIRKKtLÎSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 

.Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Feri d B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
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Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Devriş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERStN 
Niyazi B. 

MUŞ \ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

BOLU 
Şükrü B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa • 
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NtĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Halit Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN : 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. , 
Reşat B. 
Vasıf B. i 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

Mahmud B. 
SİVAS 

Muammer B. 
ı Ziyaettin B. 

SİVEREK 
ı Kadri Ahmet B. 

Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
1 Emin B. 

[Reddedenler] 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. \ 

KÂNGIRI \ 
1 Ziya B. 

1 KASTAMONU ' 
Halit B. 

MARDİN 
j Abdülgani B. 

(Müstenkifler) 

ARTVİN 
Hilmi B. 

RİZE 
Esat B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

MERSİN 
Besim B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

-»• ^>m<^ *-
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Altı zata hıdamatı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanunun neticei ârâsı 

(Kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIM 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avm* B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

148 
146 

1 
1 

(Kabul edenler) 

i ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

| GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. . 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B 
Talât B. 

Ziya B. 
KARAHtSARI SAHİP 

Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHtSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 

-
KARASI 

Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 1 

1 Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS -
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 

ı Mehmet Fuad B. 
KAYSERİ 

Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALAT ir A 
Hacı Bedir Ağa 
Mahmut Nedim B. 
Reşit Ağa 
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MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B 

MENTEŞE 
Esat Ef. 

- MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdı B. 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 

Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

[Reddedenler] 

MERSİN 
Besim B. 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 

Nebizade Hamdı B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

»>•«•<« 
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Anadolu Demiryollarıyle mebani ve müessesatının esaslı surette tamir ve ıslahı için muktazi tahsisatın 
itasına dair kanun maddelerine geçilmesi hakkmdaki ârâmn neticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza. Ef. 

ANKARA 
Hilmi B. 
îhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Zekâî B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
DE. Emin Cemal B, 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

154 
139 

11 
4 

IKabul edenleri 

CANİK 
Cavid Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ferit B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. • 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KÂRAHİSAR SAHİP 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 

Hulusi B. 
Mehmet Cavid B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 

Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
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MARDİN 
Abdürrezak B. 
Devriş B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı E. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

[Reddedenler] 

CANIK 
Süleyman Necmi B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

GÜMÜŞANE 
Veysel Riza B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Halit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

SARUHAN 
Abidin B. 

SİVAS 
Ziyaettin Ef. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

BİGA 
Şükrü B. 

Müstenkifler 

ÇORUM 
Hüsnü B. 

ERZURUM 
Raif B. 

MARDİN 
Necip B, 

»9<i 
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İstanbul'a ithal edilecek buğday ve un mamulâtından tarif ei asliyede muharrer resimin on iki misli istiyfası
na dair kanunun maddelerine geçilmesi hakkındaki ârânm neticesi 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
ihsan B. 

ANTALYA 
Hasan Ef. 
Sıtkı B. 
Rasih E t t§., 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Zekâi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süieyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 

CANIK 
Cevat Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Bs 

Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

138 
102 
26 
10 

(Kabul edenler) 

DİYABEKİR 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
KARAHÎSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuad B. 
Velet Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

MARA3 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B, 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat Ef. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdı B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi 13. 
Yusuf Ziya B. 
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BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B, 

ÇORUM 
Münir B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

[Beddeo 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Ziya B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Yusuf Akçura B. 

IZMlT 
Mustafa B. 

tenler] 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
KARAHISARI SAHİP 

Ruşen Eşref B. 
KARESİ 

Mehmet Cavit B. 
KASTAMONU 

Halit B. 
r KONYA 

Naim Hazım Ef. 
MERSİN 

Besim B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

GİRESUN 
Hacım Muhittin B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim Ef. 

KARAHISARI SAHİP 
Kâmil Ef. 

KARS 
Ömer Ef. 

NİĞDE 
Ata B. 

SlVAS 
Ömer Şevki B, 
Rahmi B. 

Rasim B. 
TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Süelyman Sırrı Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

RİZE 
Ali B. 

VAN 
İbrahim B. 

• > • - « 
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Istanbula ithal edilecek buğday ve un mamulâtından tarifei asliyede muharrer resmin oniki misli istify-
fasına dair kanunun maddelerine geçilmesi hakkında ikinci defa istihsal edilen ârâ neticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Resim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Zekâî B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavid Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Münhaller 

287 
144 
115 
20 
9 

(Kabul edenler) 

i DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBAKIR 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 

Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
. Muhiddin B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B, 
Veysel Riza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı 

İZMİR 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

• İZMİT 
1 Ahmet Şükrü B. 
1 İbrahim Süreyya B. 

Saffet B.* 

KÂNG1RI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHtSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 

KARAHİSAR ŞARKİ 
Ali Sururi B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 

1 Osman Niyazi B. 
KASTAMONU 

Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKKİLİS 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 

• Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat R -11U.IL1J.CII X) . 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Devriş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
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RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât B. 

/ ^ A T » T T K A 
ÇORUM 

Münür B. 
DENİZLİ 

Necip Ali B. 

BURDUR 

Hüseyin Baki B. 

BURSA 

Refet B. 

Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Ziyaettin B, 

/ Reddea 

ERZURUM 

Ziya B, 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSTANBUL 

Ali Fethi B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 

Mıısten 

ERZURUM 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

SİVEREK 1 
Mahmud B. 

URFA 1 
Ali B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

snlerj 

KASTAMONU 

Halit B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KONYA 

Naim Hazım Ef. 

NİĞDE 
Ata B. 

kifler 

İSPARTA 

Hafız İbrahim Ef, 

KARS 

Ömer Ef. 

ZONGULDAK 
Ragıp B, 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

SİVAS 
Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 

Yahya Kemal B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

RİZE 

ALİB. 

\>&<İ 
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Türkiye Cumhuriyeti Ankara 
' Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti . 4 . 1340 
Adet 6/1725 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilosme 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesine aidolup, îcra Vekilleri Heyetince bittetkik Meclisi Âliye 
arzı tensip olunan bütçe ve müfredat kadroları lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei 
Riyaset Penahilerine istirham eylerim. 

Başvekil 
tsmet 

1340 senesi Evkaf Bütçesinin 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Varidat Kısmı 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi için mukaddema tanzim ve Meclisi Âliye takdim kılınıp, 
Muvazenei Maliye Encümenince de tetkik ve tasdik olunarak Heyeti Umumiyeye sevkedilmiş olan bütçe
sinden gerek Seriye ve Evkaf Vekâletinin lağvı ve gerek varidattan bazı kalemlerin tenzili icabetmesi dola
yısiyle masarifin de tenkisi lüzum ve zaruretine mebni mezkûr bütçenin tadili lâzım gelmiş olduğundan işbu 
bütçe yeniden bittanzim takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümenince kabul ve tasdik kılınan bütçenin varidat kısmı «2 748 662» lirası va
ridatı âdiye ve «600 000» lirası varidatı fevkalâde olmak üzere «3 348 662» lira iken bu bütçe «2 216 500» li
rası varidatı âdiye ve «450 000» lirası varidatı fevkalâde olmak üzere «2 666 500» liradan ibarettir ki, ev
velki bütçeye nazaran «682 162» lira noksan demektir. Bunun varidatı âdiyeye taallûk eden kısımdan 
«300 000» lirası Maliye bütçesinden çıkarılan kurayı mevkufe aşar bedelâtiyle varidatları vaktiyle Maliyece 
zaptedilmesine mukabil idareleri Maliyece deruhte olunmuş ve fakat 1326 senesinde mubassesatlariyle beraber 
evkafa devredilmiş olan bazı cevamii şerife ve tekâya muhassesatının ve yine bazı mahaller bedelâtı mak-
tuası olarak evkafa verilmekte olan mebalığin Evkaf bütçesinden de bizzarur tenzilinden ve mahlul muac-
celâtı olarak vukuu tahmin edilen «300 000» liradan mülke taallûk eden «170 000» liranın istiyfası imkâ
nının münselip olması dolayısiyle muhammenattan ihracı lâzım gelmesinden ve bakiyesi de bazı küsuratın 
tayy ve tenzilinden münbaistir ki, bu suretle varidatı adiyeden tenzil edilen miktarın mecmuu «532 162» 
liraya baliğ olmaktadır. 

Mütebaki «150 000» lirası varidatı fevkalâdeden tenzil edilmekte olup, bunun sebebine gelince; şimdiye 
kadar olduğu gibi müstağnii anha evkaf hasılatının bütçeye irat kaydiyle sarfından ise tenmiye edilerek 
mevcut hayrat idarelerinin temini daha muvafık olacağı teemmül edilmiş ve bu itibarla 1340 senesinde bu 
kısımdan vuku bulacak varidat olarak tahmin edilen «150 000» lira bütçeden çıkarılmıştır. Bakiye «450 000» 
liraya gelince: Gerçi evvelki bütçeye bu para da dahil ise de meblâğı mezbur İstanbul'da şehiremanetine sa
tılması takarrür eden tepebaşı bahçesi bedeli olup, müstağnii anha evkaf hasılatından ziyade bir akarın bedeli 
istipdali demek olduğu ve ancak bunun alelade bir varidat da telâkki edilemeyeceği cihetle varidatı fevka
lâde ad ve telâkkisiyle bazı imarat ve inşaata tahsisi münasip görülmüş ve bu esbaba mebni mezkûr 
«450 000» lira bütçede varidatı fevkalâde olarak ipka olunmuştur. 
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Masraf Kısmı 
Varidat hakkında arz edilen esbaba mebni bütçenin masraf kısmının da husulü muvazenesi için tenzil 

ve tenkisi lâzım gelen ve bu maksatla gerek encümence kabul ve tasdik edilen kadrolardan gerek masarifi sa-
ireden «673 134» lira tasarruf yapılmıştır ki, bu suretle bütçenin masraf kısmı da «2 214 829» lirası masarifi 
âdiye ve «450 000» lirası da masarifi fevkalâde olmak üzere «2 664 829 lira olarak tespit edilmiştir. 

Fasıl 

Cevami ve mesacidi şerif ile tekâya ve zevıya emri idarelerinin Diyanet İşleri riyasetine devri mü-
nesebetiyle bu işlerle müteveğğil devairin de Riyaseti Müşarunileyhaya devri icabetmiş ve muhas-
sesatı saire ile beraber bu memurlar maaşatının bir fasılda cem ve tevhidi muvafık görülerek me
murini mumaileyhin maaşatı buradan tenzil edildiği gibi varidattaki noksan hasabiyle kadrolarda da 
bazı tasarruf at icrası zarurî görülerek icabı ifa kılınmış ve bilnetice bu fasıl encümence kabul edil
miş miktara nazaran «17 958» lira noksan bulunmuştur. 

Faslı sabıkta verilen izahat sırasında arz edilen esbaptan dolayı bu fasılda da haddizatında on bin 
küsur lira tasarruf yapılmış ise de evkafın şekli idaresi hakkındaki kanun lâyihası bu sene kabul ve 
tasdik buyurulduğu takdirde Meclisi İdarenin huzur ücreti olarak «8 000» liranın beşinci maddeye 
ilâvesi mütalâa edilerek tasarruf bu suretle iki bin küsur liraya tenezzül etmiştir. 

Evvelce taşra memurin vakfiyesi ile zeyli meşayihi ve orman memurin maaşatı ile masarifini ihtiva 
eden bu fasıl da encümenin tespit ettiği miktara nazaran «15 348» lira noksandır. Bunun takriben 
iki bin lirası memurin maaşatından icra kılman tasarrufattan, «3 588» lirası Diyanet İşleri Riya
setine devredilen bazı memurin maaşatıyle zeyli meşayihî maaşatının altıncı fasla naklolunmasın
dan ve «10 000» lirası da Ormanlar maddesinden yapılan tenzilâttandır. 
Müdüriyeti umumiyenin alacağı şekle göre taşrada bazı şuabatı vakfiyenin vücutlarına lüzum kal
mayacağı ve bu itibarla bu maddeden bir miktar daha tasarruf icra mümkün olacağı tabiî ise de bu 
baptaki levayihi kanuniye henüz katiyet kesbetmediği gibi esaslı tetkikat icra edilmeden bu bapta 
şimdiden katî bir şey denilmek mümkün görülemediği cihetle tasarrufatı vakıa yalnız maaşatın 
miktarı üzerinden yapılarak kadrolar hemen de encümenin tensibettiği veçhile aynen arz ve teklif 
edilmiştir. Evvelki bütçenin esbabı mucibesinde de arz edildiği üzere esasen muhtacı tadil ve islâh 
olduğu müstağnii izah olan taşra teşkilâtı vakfiyesinin filhal tespiti mümkün olmadığından gelecek 
sene bütçesiyle katî ve esaslı olarak arz ve takdim edilmek üzere bu sene için teklif edilen mu-
hassesatın aynen kabulü ve icabı hale göre peyderpey teşkilâtın tensip ve tadili hususunun Müdü
riyeti umumiyeye bırakılması arz olunur. 

Bu faslın maddeleri üzerinde de imkân derecesinde tenzilât yapılmış ve- beşinci faslın sekizinci mad
desini teşkil eden masarifi muhakeme ve aynı faslın yedinci maddesi müfredatına dahil Evkaf mat
baası masarifi de bu fasla nakledilmesine rağmen, bu fasıl da ancak «188 030» lira olarak tespit 
edilmiştir. 

Hastahane iaşe masrafının kâfi derecede olmamasına mebni bu faslın birinci maddesi «90 000» lira
ya iblâğı suretiyle fasıl yekûnu «93 000» lira olarak tespit edilmiştir. 

Bu faslın Encümence «,130 000» lira olarak tespit edilen birinci düyunu müdevvere karşılığı mad
desinden «30 000» lira tenzil edildiği gibi aşarın katedilmiş olması dolayısıyle tevliyetlere vukubu-
lacak reddiyat ancak icarat vesaire gibi hususata inhisar edeceği cihetle ikinci maddeden de «50 000» 
lira tenzil olunmuştur. 
Mülga Vekâletçe «,500 000» lira olarak arz ve teklif ve Encümence de aynen kabul edilen üçüncü in
şaat ve tamirat karşılığı maddesinin de «170 000» liraya tenzili zaruret kesbetmiş ve o suretle arz ve 
teklif edilmiştir. 
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Fasıl 

7 Geçen sene devairi merkeziye memurlarına umumi surette icra edilen zamaim meyanında Evkaf 
memurlarına da birer miktar zamaim yapılma ve bu zamla dördüncü maddedeki tahsisatından icra 
edilerek şimdiye kadar devam etmekte bulun ıuş olmasına mebni yalnız üç yüz otuzdokuz senesin
deki miktarının bütçeye ithali zaruri görülerek o suretle arz ve teklif kılınmıştır. 
Beşinci harcırah ve yevmiye maddesi Encümence kabul edilen miktarın aynı olup, tabiye madde
sinden üç bin lira tenzil edilmiştir. Bilhassa memurin maaşatında icra edilen tasarrufattan ve Diya
net İşleri Bütçesine nakledilen muhassesatın fevkalâdeleri için «400 000» liranın yedinci fasla nak
ledilmesinden dolayı tahsisatı fevkalâde madd.:si Encümence tespit edilen miktardan «,450 000» lira 
noksandır. Muhtelif füsul ve mevaddan verilmekte iken Diyanet işleri Riyasetine ve Maarif Vekâle
tine devredilen memurin müessesat maaşat ve muhassesatınm bir fasılda cem ve tevhidi muvafık gö
rülerek Baliye Bütçesine mütenazır olmak üzere birinci fasıl vücuda getirilmiş ve faslı mezkûr ye
kûnu 849 296 lira olarak tespit edilmiştir. 

Faslı Mahsus — Geçen sene alınan tahsisattan gayri ezsırf bu seneye devredilecek miktar karşılığı olmak 
üzere mukaddemki, bütçeye ithâl ve Muvazene Encümenince de aynen kabul edilen miktara müsavi olup, 
muhtacı izah görülememiştir. 

Masarifi fevkalâde — Varidat esbabı mucibesinde oo arz edildiği üzere Tepebaşı bahçesi bedeli olup, bazı 
imarat ve inşaata karşılık olmak üzere vaz ve terhim k hnmıştır. 

Mevaddı Kanuniye hakkında izahat 

Mevaddı Kanuniyeden birinci, ikinci, üçüncü maddeler hakkında izahat itasına mahal görülememiştir. 
Vergi kıymetleri üzerinden hesap ve istiyfası mukteziyatı kanuniyeden olan müeccelât ve mukatıatı vakfi

yenin 11 Kânunusani 1339 tarihli Kanunun alelıtlak Utbikiyle vergi kıymetlerinin üç ve altı misli üzerinden 
hesap ve istiyfası bir çok şikâyatı mucip olmasına ve esasen seferberliğin ilgasıyle müeccel olan bir kuruşun 
tahsiline mani kalmamış bulunmasına mebni mükellef ı hakkında da bir suhulet olmak üzere müeccelât ve 
mukataatın vergi kıymetlerinin sükenalarda iki ve akaratta üç misli üzerinden hesap ve istiyfası muvafık ola
cağı mütalâa edilerek dördüncü madde bu maksatla arz vs teklif edilmiştir. 

Müstağnii anha Evkaf hâsılatının tenmiyesiyle Evkafı şerife masarifine hjasir ve tahsisi daha muvafık gö
rülerek beşinci madde vaz edilmiş ve 6, 7, 8, 9 ncu maddeler mukaddema Encümence tespit edilen madde
lerin aynı bulunmuştur. 

Evkafın sinini mukaddeme bütçelerine dahil olup, devamı meriyetleri zarurî görülen mevaddı kanuniye-
nin ayrı ayrı teklifinden ise evvelce olduğu gibi bir maddei kanuniye ile devamı mer'iyetlerinin temini da
ha muvafık görülmüş ve 11 nci madde bu maksatla ?ırz ve teklif kılınmıştır. 12, 13 ncü maddeler alelusul 
vaz edilmiş olmakla muhtacı izah değildir. 

3 Mart 1340 tarihli Kanun üzerine hükümetçe tadilea tanzim ve Meclisi Âliye takdim edilen 1340 senesi 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi mülhak bütçesi Encümenimizce tetkik edilmiş ve mezkûr bütçenin evvelce 
Encümenimizce uzun tetkikat neticesinde kabul edilen kadro ve muhassesata göre cüz'i tasarrufat icrası su
retiyle tanzim edildiği görülmüş olmakla aynen kabul edilerek Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir. 

Muvazene Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri ' Kâtip Aza 

Çorum Konya Mini imzada bulunmadı. Münir Hüsrev 
Ferit Recai Kâzım Hüsnü 

Aza Aza Aza Aza 
Mersin Diyarbekir Trabzon İzmir 
Niyazi Şeref Ahmet Hamdi Mehmet Şükrü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
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Mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Mart 1340 tarihinden gayei şubat 1341 tarihine kadar imtidat eden 1340 senei maliyesi zar
fında Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince cibayet olunacık varidatı adiye merbut (A) cetvelinde murakkam ol
duğu üzere (2 216 500) ve varidatı fevkalâde (450 000) lira. tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — 1340 senei maliyesi Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi masarifi adiyesi için merbut (B) cetvelinde 
muharrer olduğu üzere (2 214 829) ve masarifi fevkaladesi için (450. 000) lira tahsis olunmuştur. 

Madde 3. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin varidatı umumiyei adiyesini teşkil eden ve işbu Kanuna 
merbut bulunan (C) cetvelinde gösterilen kâffei varidatı vakfiyenin 1340 seneyi maliyesi zarfında da tahsi
line devam edilecektir. 

Madde 4. — Gerek Tahriri Müsakkafat Kanunu mucibince mevzu iradı gayrisafilere göre hesap edile
cek kıymetle ve gerek 1302 tarihli Emlâk Nizamnamesi mucibince mukayyet vergi kıymetleri 1340 senesi için 
sükenalarda iki ve ticaretgâhlarda üç misli itibar edilerek icaratı müeccele ve mukataalar ona göre tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilecektir. 

Madde 5. — Müstağniianha olan Evkafın nakid ile istibdalinden hâsıl olacak mebaliğ bir tarafa sarfo-
lunmayarak tenmiye edilecektir. 

Madde 6. — Varidatları teşkilât icrasına müsait olnayan mahallerde tensip edilecek dairei vakfiyeye mer
but olmak ve daire müdür ve memurine izafeten ifayı vazife etmek üzere ücreti maktuai şehriye ve tahsil 
edecekleri envalden alelıtlak başkaca yüzde iki aidatı tahsiliye itası suretiyle . Evkaf memur vekili namıyle 
memur istihdamına Müdiriyeti Umumiye mezundur. 

Madde 7. — 25 Kânunuevvel 1335 tarihli Evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin yedinci maddesi 
berveçhizir tadil edilmiştir. 

Gerek Evkaf Bütçesinden ve gerek Muvazenei Umumiye ile diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâ
deye tabi maaş ve ücret ve muhassesatı olan ve temettü vergisine tabi hizmet ve ticareti bulunanlar ile mü-
essesatı hususiye ve resmiyede şehri veya senevi muhassesat ile müstahdem bulunanların Hayratı Şerifede-
ki hizmetlerinden olan vazifelerine göre verilmesi lâzım gelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak ita olunur. 

Madde 8. — Evkafı mülhakadan oldukları halde varidatlarının sabit ve muayyen olmaması ve esbabı 
saire dolayısıyle vazaif ve tahsisatı fevkalâde ve muayyenat vesaire gibi bir kısım masarifi vakıflarına iza
feten ötedenberi Evkaf bütçesi dahilinde tesviye edilmekte olan Hayratı Şerifenin mezkûr muhassesatı vakıf
larında istitaat husulünde takas ve mahsubu icra olunmak üzere kemakân Evkaf bütçesinin fusul ve mevaddı 
aidesinden tesviye olunacak ve bikudret Evkafın masarifi dahi hayratının idamesi veyahut vakfının hara-
biden vikayesi maksadıyle hâsılatı umumiyeden tesviye kılınacaktır. 

Madde 9. — Esbabı seriye veya nizamiyeden dolayı muvakkaten tahtı idareye alman Evkafı mülhakanın 
emaneten idare edildiği müddet zarfındaki tahsilatından müeccelât ve mukataattan olduğu gibi yüzde onu ma
sarifi idare ve tahsiliye karşılığı olarak kat ve irat olunur. Öşr, tevliyet vesaire namlarıyle badema tevkif at 
yapılmayacaktır. 

Madde 11. — İşbu bütçe ile memuriyetleri ilga ve maaşları tenzil edilip mart ve nisan aylarında ifayı 
vazife etmiş olan memurini istihkakları bütçenin maaşat tertibi tasarruf atından tesviye olunur. 

Madde 12. — Evkafın 1328 senesi musaddak bütçesi mevadından 13, 15 ve 1330 senesi bütçesi mevadın-
dan 7 ve 10 ve 1332 bütçesi mevadından 7 ve 1333 bütçesi mevadından 5 ve 6 ncı maddeleri 1340 seneyi ma
liyesinde dahi mer'i olup, 1328 senesi bütçesinin onüçüncü maddesindeki «Haremeyni şerif eyn» cümlesi 
tevliyet ve evlâdiyet ve 1332 senesi bütçesinin yedinci maddesindeki «nazaret» kelimesi Müdiriyeti Umumi-
yeye ve 1333 senesi bütçesinin beşinci maddesindeki 1333 senesi 1339 ve 6 ncı maddesindeki 1334 senesi 
1340 senesine tahvil olunmuştur. 

Madde 13. — Evkaf bütçesinin müddeti icraiyesi bir senei maliyeye inhisar eder. 

Madde 14. — İşbu kânunun icrasına Başvekil memurdur. 



- 7 -
(A) Cetveli 

Fasıl Lira 

1 Harçlar 
2 Icarat 
3 Müteferrik hasılat 

Varidatı adiye yekûnu 
Varidatı fevkalâde 

270 000 
1 113 500 

833 000 

2 216 500 
450 000 

Yekûnu umumi 

(B) Cetveli 

Birinci kısım - idareyi merkeziye 
Maaşat 
Masarifi idare 
ikinci kısım - Vilâyet 
Ankara ile vilâyatı saire idaratı 
vakfiyesi maaşat vesairesi 
Vilâyat masarifi idaresi 
Hastahane ve imarat masarifi 
Üçüncü kısım - masarifi müştereke 
Merkez ve vilâyat masarifi müş-
terekesi 
Muhassesatı müdevvere 

Yekûn 
Faslı mahsus 

Masarifi Adiye Yekûnu 

Fevkalâde imarat ve inşaat kar
şılığı 

2 266 500 

, 

43 242 
84 405 

120 356 
188 030 
83 000 

696 500 
849 296 

2 064 829 
150 000 

2 214 829 

450 000 

Masarifi Yekûnu Umumisi 2 664 829. 



293 

(C) CETVELİ 

Teselsül 
numarası 

1 

Fasıl Madde Esamii Varidat 

Ferağ ve intikali 
lâtı vakfiyesi 

hası-

Hacı cihat ve beraet ve 
harcı muhasebe ve mü
rettebatı hazine 

Tarihi Nizamat ve Mukarrerat 

19 Cemaziyel âhire 1280 ve Rebîi-
evvel 1289 ve 23 Rebîievvel 1293 

2 Ramazan 1299 ve. Temmuz 1299 
ve 19 Cemaziyelâhire 1280 

İcarei müeccele ve tevsii 27 Rebîievvel 1331 ve 21 Şubat 1328 
intikalât icaresi 
masarifi tahsiliyesi 

Cin 

İkinci cit düst 
kaf nizamnam 
fasında muhar 
run 247 nci sa 
âli ve dördün 
muharrer harç 

Kadimi veçhiy 
nacak kaffei 
muayyenat ve 
tenziliyle müte 
dili akara meş 
meşrut evkaf 
nacaktır. 

Envali gayri m 



Teselsül 
numarası Fasıl Madde Esamii Varidat 

Mukataat 

îcarei vahide 

Müddeti mahlûle kirası 

Mahlûl muaccelâtı 

294 

(C) CETVEL! 

Tarihi Nizamat ve Mukarrerat 
f 

2 Ramazan 1306 ve 20 Nisan 1305 
ve 11 Kânunisani 1339 

1.9 Cemaziyelâhır 1280 

19 Cemazyeilâhır 1280 

Cinsi 

tradei mubellâa 
harrer intikalât 
26 Şubat 1328 
ri menkuleye ta 

Evkaf Nizamna 

Birinci cilt. düs 
kitabülicarein m 
hakkındaki 596 
146 ncı sayfası 

İiinci cilt düst 
kaf nizamname 

Orman ve arazii vakfiye 
ve maadin hasılatı 

Rüsum ve varidatı mü-
tenevvia, evkafı mülha
ka icarat ve mukataatı-
nın ve varidatı sairenin 

19 Cemaziyelâhır 1280 ve 11 Seval 
1286 ve 1 Kânunisani 1285 ve 
7 Ramazan 1274 

6 Ramazan 
1330 

îcarei vahideli 
ve onu müeyyi 
tûrun 404 ncü 
namesi ve biri 
muharrer Araz 
rayı Devlet kara 

1322 ve 26 Temmuz Tahsili envali v 



Madde 

6 

7 

8 

9 

10 

(C) CETVELİ 

Esamii Varidat Tarihi Nizamat ve Mukarrerat 

Pul Cezayı nakdileri 
Berayı intibah memurin kıstel 
yevmleri 
Mali Süre 
Köhne eşya ve enkaz bedelâtı 
Resmi âdi, tellaliye, harcı istiyfa 

25 zilhicce 1323 

19 Cemaziyelâhir 1280 
Taşranın piyasa mucibince akça tebdilinden ve küsuratından mütevelit 
farklar, memurini zimmatı, istirdadı, masarifi muhakeme istirdadı. 
Mahkûmubih hazine matlubatı faizleri, evkaf müzesi ve matbaası hasıla
tı, usulü muhasebei umumiye kanunu mucibince müruru zamana uğra
yan mebaliğden irat kaydı lâzım gelen mabaliğ ve sair hasılatı mütefer
rika. 
Tereke hasılatı 4 Haziran 1300 

13 Ramazan 1301 ve 

Nukutu mevkufe nüması 

1339 senesinden müdevver nakdi 
mevcut 
Mali Maktu 

Hisesi mahlûlei cihat 

Doğrudan doğruya idare olunan 
kurayı mevkufe aşarı 
Senini sabıka bakayasından 
tahsilat 

Resim 

Görü 
Şuru 
Raka 
Evka 
Ahkâ 

19 Cemaziûlahıre 1280 

1 nci 
terek 
turun 
nazam 
Ahkâ 
evkaf 
nüma 
dan t 
Sene 
liğde 
Vakf 
dan i 
İkinc 
harre 

Anifü 
ti ka 



Esamii Varidat 

Evkafı mazbuta ve mülhaka 
bedelât öşrüyesi 
Dersaadette bulunan talebei 
ulûm muhassesatı 
Taşra fünunu cedide muallimini 
muhassesatı 
Tahsisatı hayriye kalemi maaş 
karşılığı 
Cevami hademesi ve tekâya 
taamiyesi 
Hazinei hassadan müdevver 
hayrat ve miras tamiratı 
Maliye ve Hazinei hassaden 
müddevver hayrat tahsisatı Fev
kalâdesi karşılığı 

Tarihi Nizamat ve Mukarrer at 
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KADRO HULÂSASI 

Maaş Yekûn 
Aded Lira Lira Lira 

MÜDÜRÜ UMUMİ 
Muhasebat Müdüriyeti 
Terekât ve nutuku mevkufe Müdüriyeti 
Levazım 
İstanbul Vezne Kalime 
Memurin ve Evamir Müdüriyeti 
Evrak Kalemi 
Heyeti Teftişiye 
Kuyudu Vakfiye Müdüriyeti Pf 
Hukuk Müşavirliği 
Evrak ve Arazi Vakfiye Müdüriyeti 
Evkaf Müzesi Müdüriyeti 
Akaratı Vakfiye Müdüriyeti 
Mahlulât Müdüriyeti 
Evkafı Mülhaka Müdüriyeti 
İnşaat ve Tamirat Müdüriyeti 
Miyahı Vakfiye Müdüriyeti 

1 
19 
14 
5 
5 
9 
6 

10 
15 
22 
11 
3 

20 
14 
16 
25 
16 

1 050 
8 856 
5 811 
1 968 
2 244 
4 287 
2 244 
6 384 

6 450 
9 746 
4 932 
1 404 
7 044 
5 640 
6 587 

12 570 
4 452 

960 
4 386 
2 454 

780 
1 044 
2 052 

918 
3 534 
2 916 
4 746 
2 334 

684 
2 754 
2 280 
2 730 
6 720 
1 920 

2 010 
13 242 
8 265 
2 748 
3 288 
6 339 
3 192 
9 948 
9 366 

34 492 
7 266 
2 088 
9 798 
7 920 
9 317 

19 290 
6 372 

Yekûn 211 91 699 43 242 134 941 

Vilâyat 555 208 301 70 356 278 657 

Yekûn 766 300 000 113 598 413 598 



M. 

— 13 — 

VARtoAT BÜTÇESt 

Nevi varidat 

HARÇLAR 

1 Ferağ ve intikal hasılatı vakfiyesi 
2 Muhasebe harçları 

1340 senesi için 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

250 000 
20 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

250 000 
20 000 

Heyeti -
Umumiyece 
kabul olunan 

Birinci Faslın Yekûnu 

İCARAT 

İkinci Faslın Yekûnu 

270 000 

1 113 500 

270 000 

1 
2 
3 
4 

İcarei müeccele ve tevsii intikal ruhsatiyesi 
Mukataat 
îcarei vahide 
Müddeti mahlule kirası 

500 000 
60 000 

550 000 
3 500 

500 000 
60 000 

550 000 
3 500 

1 113 500 

HASILATI MÜTEFERRİKA 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Mahlûl muaccelâti 
Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin ha
sılatı 
Rüsum ve varidatı mütenevvia 
Tereke hasılatı 
Nukutu mevkufe nüması 
1339 senesinde müdevver mevcut 
Malî maktu 
Hisesi mahlulei cihat 
Sinini sabıka bakayası 

130 000 
230 000 

65 000 
10 000 
10 000 
70 000 

3 000 
10 000 

305 000 

130 000 
230 000 

65 000 
10 000 
10 000 
70 000 

3 000 
10 000 

305 000 

• Üçüncü faslın yekûnu 

Varidatı adiye yekûnu 

833 000 

2 216 500 

833 000 

2 216 500 

VARİDATI FEVKALADE 
Tepebaşıbahçesi bedeli 450 000 450 000 

Varidat Yekûnu Umumisi 2 666 500 2 666 500 
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1 
2 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
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MASRAF BÜTÇESİ 

Nevi varidat 

BİRİNCİ KISIM - İDAREl MERKEZİYE 
MAAŞATI 
Müdürü Umumi 
Aklâm ve devair memurin ve müstahdemini 

Birinci Faslın Yekûnu 

MASARİFİ İDARE 
Odacılar, santral memuru ve gece bekçileri 
ücüratı 
Mefruşat 
Tenvir teshin 
Kırtasiye 
Masarifi muhtelife ve müstahdemini mütefer
rika 
Odacılar ve müstahdemini saire elbise bedeli 

İkinci Faslın Yekûnu 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

960 
42 282 

43 242 

7 920 
1 500 
3 000 

70 000 

485 

84 405 

1340 senesi için 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

960 
42 282 

43 242 

7 920 
1 500 
3 000 

70 000 

485 

84 405 

Heyeti 
Umumiyece 
kabul olunan 

İKİNCİ KISIM - VİLÂYAT 

ANKARA VİLÂYETİ İLE VİLÂYATI SAİ
RE EVKAF İDARELERİ MAAŞAT VE 
SAİRESİ 

1 Müdüran, memurin, tahsildar ve müstahde
mini saire ile Kurabayı Müslümin Hastahene-
si memurini maaşatı 
Orman ve zeytinlikler ve arazii ve vakfiye mu-
hassesatiyle memurin maaşat ve ücüratı 

Üçüncü Faslın Yekûnu 

VİLÂYAT MASARİFİ İDARESİ 
1 Odacılar 
2 Elbise bedeli 
3 Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu tenviriye 
4 Mahrukat, kırtasiye, idare müteferrikası ve 

mefruşatı 
5 Muhtaciyn, tevliyet, evlâdiyet ve âmâlar ve 

sairesi maaşatı 

70 356 

50 000 * 

120 356 

20 760 
1 770 

35 000 

20 000 

12 000 

70 356 

50 000 

120 356 

20 760 
1 770 

35 000 

20 000 

12 000 
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1340 senesi için 

M. Nevi varidat 

6 Kurabayı Müslimin Hastahanesi hademe ve 
saire ücüratı 

7 Tahsildar ve evkaf memur vekilleri aidatı 
8 Masarifi muhtelife 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

17 000 
30 000 
18 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

17 000 
30 000 
18 000 

Heyeti 
Umumiyece 
kabul olunan 

EVKAF 

9 Evkaf memur vekilleri ücüratı 
10 Masarifi muhakeme 
11 Evkaf Matbaası 

Dördüncü Faslın Yekûnu 

HASTAHANE VE İMALÂT MASARİFİ 

1 Kurabayı Müslimin Hastahanesinin ilibas ve 
iaşe ve eczayı tıbbiye muhassesatiyle bilumum 
masarifi muhtelifesi 

2 Lâleli ve Üsküdar imaretleri erzak ve levazım 
esmaniyle masarifi sairesi 

Beşinci Faslın Yekûnu 

ÜÇÜNCÜ KISIM - MASARİFİ MÜŞTE
REKE 

MERKEZ VE TAŞRA BENDİNDE MÜŞ
TEREK MASARİF 

1 Haliyeye inkilâp eden duyûn 
2 Reddiyat 
3 İnşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak aka-

rat bedeli 
4 Gerek merkez, gerek Ankara ve vilâyatı sai-

rede müceddeden teşkiline lüzum görülecek 
devairi vakfiye •muhassesatıyla devairi mevcu-
deye ilâveten istihdamına lüzum görülecek 
memurin ve ketebe ve hamede maaşat ve ücü
ratı ve merkez ve vilâyatta hüsnü hidematı 
meşhut memurin ve ketebe ve müstahtemine 
verilecek mükâfatı nakdiye ile bunların maaş 
ve ücretlerine vaki olacak zamaim karşılığı 

5 000 
15 000 
13 500 

188 030 

5 000 
15 000 
13 500 

.188 030 

80 000 

3 000 

83 000 

80 000 

3 000 

83 000 

100 000 

70 000 

170 000 

100 000 
70 000 

170 000 

4 500 4 500 
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M. 

5 
6 
7 

Nevi muhassasat 

Harcırah ve yevmiye 
Tıbbiye, tecdidiye ve kırtasiye 
Merkez ve vilâyat memurin ve müstahdemini 
ile memurini mazule tahsisatı fevkalâdei şeh
riyesi 
Memurini'mazule maaşatı karşılığı 

Altıncı Faslın Yekûna 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

20 000 
7 000 

315 000 
10 000 

696 500 

1340 senesi için 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

20 000 
7 000 

315 000 
10 000 

696 500 

Heyeti 
Umumiyece 
kabul olunan 

EVKAF 

MUHASSESATI MÜDEVVERE 

2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 

Diyanet İşleri Reisliğine devredilen : 
Memurin maaşatı 
Zeyt meşayihi maaşatı 
Mayratı şerife hademe vazaifi 
Mutat ve taamiyeler 
Muayyenat 
Hayratı şerife müteferrikası 
Hayratı şerife mefruşatı 
Cuma vaızları 
Maliyeden müdevver cevami hademesi mu-
hassesatı 
Maliyeden müdevver tekaya taamiyesi ve mu-
ayyenatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Maarif Vekâletine devredilen talebi ulûm iaşe 
masrafı ve hademe ücüraü 
Kütüphaneler ve müessesatı ilmiye muhasse-
satı 

4 704 
2 424 

145 000 
20 000 
50 000 
25 000 
15 000 

758 

15 182 

17 506 
400 000 

140 000 

13 722 

4 704 
2 424 

145 000 
20 000 
50 000 
25 000 
15 000 

758 

15 182 

17 506 
400 000 

140 000 

13 722 

Yedinci Faslın Yekûnu 849 296 849 296 
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1340 senesi için 

M. Nevi varidat 

FASLI MAHSUS 
Memaliki müstahsalâdaki abidatı diniyenin 
tamir ve ihyası, Dördüncü Vakıf Hanının ik
mali inşaatı karşılığında 1340 senesine devro-
lunan 

Faslı Mahsus Yekûnu 

Masarifi Adiye Yekûnu 

Fevkalâde İmarat ve înşaat Karşılığı 

Dairesince 

Lira 

150 000 

150 000 

2 214 829 

450 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan teklif olunan 

Lira 

150 000 

150 000 

2 214 829 

450 000 

Heyeti 
Umumiyece 
kabul olunan 

Masarif Yekûnu Umumisi 2 664 829 2 664 829 



Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye Enc 
1340 senesi için teklif 

Unvanı memuriyet 

Müdürü Umumi 
Muhasebatı Umumiye Müdüriyeti : 
Müdür 
Müdür muavini 
Bütçe ve havalât ve hesabı kafi kalemi : 
Mümeyyizi evvel 
Vize memuru 
Vize memuru refiki 
Tahsisat mukayyidi 
Tahsisat mukayyidi refiki 
Hesabat kalemi ; 
Mümeyyiz 
Tetkik hesap memuru 
Defterikebir umumi kâtibi 
Kâtip 

Muamelât kalemi : 
Mümeyyiz 
Müsevvit 
Kâtip 
Evrak memuru 
Evrak kâtibi 
Levazım memuru ve daire memuru 
Veznedar 
Terekat ve Nukutu Mevkufe Müdüriyeti : 
Müdür 
Mümeyyiz 
Nukutu mevkufe : 
Muhasebe kâtibi 

Adet 

1 

Beheri 
Lira 

80 

50 
40 

30 
15 
12 
15 
12 

25 
17,5 
15 

I 12 

l 25 
2 15 
1 12 
1 15 
1 10 
1 15 
1 15 

1 30 
1 27,5 

1 17 

Şehrisi 
Lira Adet 

80 . 1 

50 1 
40 1 

30 1 
15 1 
12 1 
15 1 
12 1 

25- İ 
17,5 
15 
12 

25 
30 : 
12 
15 
10 
15 
15 

30 
27,5 

17 

Beheri 
Lira 

80 

50 
40 

30 
15 
12 
15 
12 

25 
l 17,5 
l 15 
1 12 

l 25 
2 15 
1 12 
1 15 
1 10 
1 15 
1 15 

1 30 
1 27,5 

1 17 

Şehris 
Lira 

80 

50 
40 

30 
15 
12 
15 
12 

25 
17, 
15 
12 

25 
30 
12 
15 
10 
15 
15 

30 
27 

17 



M. Unvanı memuriyet 

Hükümetçe 1340 senesi için 
, , teklif olunan 

Adet 

Kâtip 
l» 
» 

Terakât : 
Tereke seyyar memuru 
Tereke kâtibi 
Tereke kâtibi refiki 
Sandıkemini 
Tahsildar 
Muhammin 
İstanbul levazım kalemi 
Memur 
Kâtip 
Ambar memuru 
Lâleli İmaret memuru 
Üsküdar imaret memuru 
İstanbul Vezne Kalemi : 
Muhasebe mümeyyizi 
Veznedar 
Kâtip 

Memurin ve Evamir Müdüriyeti 
Müdür 
Evamir kalemi : 
Mümeyyiz 
Kâtip 

Beheri 
Lira 

15 
12 
8 

.12 
12 
8 
12 
8 
20 

20 
15 
12 
10 
8 

30 
20 
15 . 
12 
10 

Şehrisi 
Lira 

30 
12 
8 

12 
12 
8 
12 
16 
20 

20 
15 
12 
10 
8 

30 
20 
15 
12 
10 

45 45 

Muvazenei Maliye En 
1340 senesi için tekl 

Beheri Şehr 
Adet Lira Lir 

25 
15 
12 
10 

25 
15 
12 
10 

1 25 
1 15 
1 12 
1 10 

25 
15 
12 
10 

15 
12 
8 

12 
12 
8 
12 
8 
20 

20 
15 
12 
10 
8 

30 
20" 
15 
12 
10 

30 
12 
8 

12 
12 
8 
12 
16 
20 

20 
15 
12 
10 
8 

30 
20 
15 
12 
10 

45 45 



Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye Enc 

1340 senesi için teklif 

M. Unvanı memuriyet 

Sicil ve memurin kalemi: 
Mümeyyiz 
Kâtip 

Dosya ve kefalet memuru 
Evrak kalemi : 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Dosya memuru refiki 
Kâtip 

Kâtip (Müvezzi) 
Heyeti teftişiye : 
Reis 
Tetkik memuru 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Müfettiş 
Muavin 

» 
Kuyudu Vakfiye Müdüriyeti 
Müdür 
Muavin 
Mümeyyiz 
Arabi mütercimi 
Başkâtip 
Kâtip 

Adet 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1! 
2 
2 
4 
3 

LCAAİJ. U l U l l d U 

Beheri 
Lira 

25 
15 
12 
12 

20 
17,5 
12 
12 
10 
5 

50 
25 
20 
12 
40 
30 
25 

40 
30 
25 
25 
17,5 
12 
10 
8 

Şehrisi 
Lira 

25 
15 
12 
12 

20 
17,5 
12 
12 
10 
5 

50 
25 
20 
12 
80 
60 
50 

40 
30 
25 
25 
35 
24 
40 
24 

Adet 

2 
2 

' 2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 

Beheri 
Lira 

25 
15 
12 
12 

20 
17,5 
12 
12 
10 

5 

50 
25 
20 
12 
40 
30 
25 

40 
30 
25 
25 
17,5 
12 
10 
8 

Şehris 
Lira 

25 
15 
12 
12 

20 
17, 

12 
12 
10 
5 

50 
25 
20 
12 
80 
60 
50 

40 
30 
25 
25 
35 

24 
40 
24 



F. M. Unvanı memuriyet 

Hukuk Müşavirliği : 
Müşavir 
Muavin 

Dava Vekilleri : 

Mümeyyiz 
İcra memuru 
Kâtip 

Orman ve arazü Vakfiye Müdüriyeti : 
Müdür 
Feo müfettişi 

>- * 
> memuru 
» * refiki 

Muhasebe kâtibi 
Kâtip ve tetkik memuru 
Kâtip 
Bahçeler ve kabristanlar garsiyat memuru 
Efkaf Müzesi : 
Müdür 
Kâtip 

I* 

Muvazeneı Maliye E 
Hükümetçe 1240 senesi için 1340 senesi için te 

Adet 

1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

45 
35 
15 
10 
17,5 
15 
25 
20 
15 
12 
10 
8 

40 
30 
22,5 
17,5 
12 
15 
10 

8 
10 

30 
15 
12 

Şehrisi 
Lira 

45 
35 
50 
40 
35 
90 
25 
20 
15 
12 
30 
16 

40 
30 
22,5 
35 
24 
15 
10 
8 

10 

30 
15 
12 

Adet 

1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

45 
35 
25 
20 
17,5 
15 
25 
20 
15 
12 
10 
8 

40 
30 
22,5 
17,5 
12 
15 
10 
8 

10 

. 30 
15 
12 

Şeh 
L 

4 
3 
5 
4 
1 
9 
2 
2 

3 

4 
3 
2 



Muvazeneı Maliye En 

M. Unvanı memuriyet 

Akaratı Vakfiye Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 

Kâtip 

Tahsil memuru 
Tahsildar 
Mahlûlat Müdüriyeti : 
Müdür 
Mümeyyiz 
Başkâtip 

Kâtip 

Muhammin 
Evrakı Mülhaka Müdüriyeti : 
Müdür 
Mümeyyiz 
Muhasebe memuru 
Muhasebe memuru 
Ferağ ve intikal harçları memuru 
Ferağ ve intikal harçları kâtibi 
Varidat ve masraf kâtibi 
Varidat ve masraf refiki 

Hükümetçe 1 

Adet 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
5 

i 

1 
1 
3 
5 
2 
1 

2 

teklif 
340 senesi için 
olunan 

Beheri 
Lira 

40 
15 
15 
14 
12 
12 
10 

8 
22,5 

5 

30 
20 
15 
12 
10 

7 
25 

30 
25 
20 
15 
12 
10 
13,5 

1 

Şehrisi 
Lira 

40 
15 
15 
14 
36 
12 
10 
40 
22,5 
25 

30 
20 
15 
36 
50 
14 
25 

30 
25 
40 
15 
12 
10 
13,5 
8 

1340 senesi için 

Adet 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
5 

1 
1 
1 
3 
5 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

40 
15 
15 
14 
12 
12 
10 
8 

22,5 
5 

30 
20 
15 
12 
10 
7 

25 

30 
25 
20 
15 
12 
10 
13,5 
8 

tekl 

Şehr 
Lir 

40 
15 
15 
14 
36 
12 

10 
40 
22 

25 

30 
20 
15 
36 
50 
14 
25 

30 
25 
40 
15 
12 
10 
13 

8 



Muvazeneı Malıve E 

M. Unvanı memuriyet 

Kaymakamlık Vakıflar memuru 
Kaymakamlık Vakıflar kâtibi 
Muhasebe memuru refiki -ve mübeyyiz 
Muhasebe memuru refiki ve mübeyyiz 
Evrak memuru 
Dosya memuru 
Tahakkuk memuru 
tnşaat ve Tamirat Müdüriyeti : 
Müdür 
Muavin (Birisi Ankara'da) 
Mimar veya mühendis (İstanbul'da • 
Mimar veya mühendis (İstanbul'da) 
Başkâtip (İstanbul'da) 
Kâtip (İstanbul'da) 
Dosya memuru (İstanbul'da) 
Muhasebe memuru (İstanbul'da) 
Mutemet (İstanbul'da) 

» (İstanbul'da) 
Ambar memuru (İstanbul'da) 
Elektrik mühendisi (İstanbul'da) 
Mimar (Ankara'da) 

» (Ankara'da) 
Mutemet (Ankara'da) 
Muhasebe memuru (Ankara'da) 
Ambar memuru (Ankara'da) 
Kâtip (Ankara'da) 
İstanbul Su İdaresi : 
Miyadı Vakfiye Müdürü 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Adet 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

• 1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

12 
10 
10 
8 

12 
7 

15 

60 
40 
30 
25 
15 
12 
12 
20 
15 
12 
15 
30 
30 
25 
15 
15 

12 
10 

Şehrisi 
Lira 

12 
10 
10 

8 
12 
7 

15 

60 
' 80 

60 
50 
15 
12 
12 
20 
30 
24 
15 
30 
60 
25 
30 
15 
12 
10 

1340 senesi için 

Adet 

1 
2 

. 2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 . 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

12 
10 
10 
8 

12 
7 

15 

60 
40 
30 
25 
15 
12 
12 
20 
15 
12 
15 
30 
30 
25 
15 
15 
12 
10 

tek 

Şeh 
Li 

1 
1 
1 

1 

1 

6 
8 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
6 
2 
3 
1 
1 
1 

30 30 30 3 



F. M. Unvanı memuriyet 

Muamelât memuru 
Susar müfettişi 
Mutemet 
Bent muhafızı 
Bent muhafızı 
Muhafaza müfettişi 
Ser Koruyucu 
Süvari koruyucusu 
Piyade Koruyucusu 

Yekûn 

ikinci madde yekûnu 

3 1 Evkaf Müdürleri : 
Birinci sınıf müdüriyetler 
ikinci sınıf müdüriyetler 
Üçüncü sınıf müdüriyetler 
Dördüncü sınıf müdüriyetler 
Evkaf memurları : 
Birinci sınıf memurlar 
ikinci sınıf memurlar 
Üçüncü sınıf memurlar 
Dördüncü sınıf memurlar 
Edremit memuru 
Müdüriyet Başkâtipleri : 
Birinci sınıf müdüriyetler başkâtibi 
ikinci sınıf müdüriyetler başkâtibi 

Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazeneı Maliye E 
1340 senesi için tek 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Beheri 
Lira 

15 
15 
12 
8 
6 
9 
10 
8 
6 

Şehrisi 
Lira 

15 
15 
12 
8 
12 
24 
10 
16 
18 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Beheri 
Lira 

15 
15 
12 
8 
6 
8 
10 
8 
6 

Şeh 
Li 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

210 3523,5 210 210 35 

42 282 42 

2 
6 
10 
30 

8 
10 
35 
42 
1 

2 
6 

40 
30 
25 
20 

15 
12 
10 
8 
20 

20 
15 

80 
180 
250 
600 

120 
120 
350 
336 
20 

40 
90 

2 
6 
10 
30 

8 
10 
35 
42 
1 

2 
6 

40 
30 
25 
20 

15 
12 
10 
8 
20 

20 
15 

8 
18 
25 
60 

12 
12 
35 
33 
3 

4 
9 



Muvazenei Maliye E 

F. M. Unvanı memuriyet 

Üçüncü sınıf müdüriyetler başkâtibi 
Dördüncü sınıf müdüriyetler başkâtibi 
Kâtibi sariler : 

Esas kâtiptar 

Varidat ve masraf kâtipleri : 

Tetkiki hesap menuuian 

Tahakkuk ve tahsil memuru 
Evrak memuru ve mukayyitler 
Veznedarlar 

Makitabet Veznedarlar : 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Adet 

10 
30 

4 
6 

1 
2 
3 

2 
5 
9 

2 
1 
1 
6 

4 
8 

19 

2 
3 

20 
23 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

12 
10 

10 
8 

12 
10 
8 

12 
10 
8 

12 
10 
12 
8 

12 
10 
8 

ıo 
8 
7 
6 

Şehrisi 
Lira 

120 
300 

40 
48 

12 
20 
24 

24 
50 
72 

24 
10 
12 
48 

48 
80 

152 

20 
24 

140 
138 

1340 senesi için 

Adet 

10 
30 

4 
6 

1 
2 
3 

2 
5 
9 

2 
1 
1 
6 

4 
8 

19 

2 
3 

20 
23 

Beheri 
Lira 

12 
10 

10 
8 

12 
10 
8 

12 
10 
8 

12 
10 
12 
8 

12 
10 
8 

10 
8 
7 
6 

ı tek 

Şeh 
L 

12 
30 

4 
4 

1 
2 
2 

2 
5 
7 

2 
1 
1 
4 

4 
1 

15 

2 
2 

14 
m 



Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye En 
1340...senesi için tek 

M. Unvanı memuriyet 

Kâtipler 

Nukutu Mevkuf e Memuru : 
Nukutu Mevkuf e Kâtipleri 

İmarat memurları : 

Tahsildarlar : 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti 
Müdür 
Muavin 
Muhasebeci 

Vezne ve hesabat : 
Muhasebe mümeyyizi 
Kâtip 

» " : "• • 

» .-.-
Veznedar 
Veznedar refiki 
Varidat kısmı : 
Tahakkukat - Vukuat : 
Memur 
Kâtip 

1 

Adet 

2 
15 
5. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
70 

1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 
1 
1 

1 
1 
5 
4 

I A M U U 1 U U U 

Beheri 
Lira 

10 
8 
6 
10 
7 
.7 
7 
3 
7 
5 

60 
30 
40 

15 
12 
10 
8 
15 
12 

20 
15 
10 
8 

Şehrisi 
Lira 

20 
120 
30 
10 
7 
14 
7 
3 
7 

350 

60 
30 
40 

15 
24 
30 
32 
15 
12 

20 
15 
50 
32 

Adet 

2 
15 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 

1 
1 
1 

1 
2. 
3 
4-
1 
1 

1 
1 
1 
5 

.'* 
Beheri 
Lira 

10 
8 
6 
10 
7. 
7 
7 
3 
7 
5 

60 
30 
40 

15 
12 
10 
8 
15 
12 

20 
15 
12 
10 

' -^ 

Şehr 
Lir 

20 
120 
30 
10 
7 
1.4 
7 
3 
7 

360 

60 
30 
40 

15 
24 
30 
32 
15 
12 

20 
15 
12 
50 



Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye E 

1340 senesi için tek 

M. Unvanı memuriyet 

Tahsilat Kalemi : 
Tahsilat memuru 
Tahsilat kâtibi 
Tahsilat kâtibi 
Tahsilat kâtibi 
Tahsilat müfettişi 
Tahsildar 
icra memuru 
İcra memuru 
Tapu vakıf memurları 
Evkafı İslaimiye Matbaası: 
Müdür 
Muhasebe ve vezne memuru 
Musahhih 
Ambar memuru 
Mukayyit ve muhasebe kâtibi 
Evrak Kalemi : 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Mahseh memuru 
Dosya memuru 
Beyoğhı Şubei Vakfiyesi: 
Memur 
Başkâtip 
Kâtip 

Adet 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

19 
1' 
1 
3 

i 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
4 

''• 2 

2 

ıcMiı uıuııaıı 

Beheri 
Lira 

6 
25 

15 
15 
12 
10 
17,5 
5 

15 
12 
12 

30 
18 
12 
10 
8 

20 
10 
12 
12 

22,5 
15 
ÎÛ 

8 
6 

Şehrisi 
Lira 

12 
25 

15 
15 
12 
10 
35 
95 
15 
12 
36 

30 
18 
12 
10 
8 

20 
20 
12 
12 

22,5 
15 
40 
16 
12 

Adet 

4 

2 
19 

1 

4 
2 

" " 2 

Beheri 
Lira 

8 
6 

25 
15 
12 
10 
17,5 
5 

15 
12 
12 

30 
18 
12 
10 
8 

20 
10 
12 

> 12 

22,5 
15 
10 
8 
6 

Şeh 
Li 

32 
12 

25 
15 
1 
10 
35 
9 
15 
12 
36 

30 
1 
1 
10 

20 
20 
1 
1 

2 
1 
40 
1 
1 



Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

F. M. Unvanı memuriyet Aded 

Veznedar 
Tahsildar 
Üsküdar Şubei Vakfiyesi : 
Memur 
Başkâtip 
Kâtip 

> 
Veznedar 
Tahsildar 
Encâmen idare Kalemi : 
Başkâtip 
Kâtip 

» 
Makrıköy Evkaf Memura : 
Memur 
Kâtip ve sandı kemini 
Tahsildar 
Şile Kazan Memuru : 
Memur 
Kartal memura : 
Memur 
Kurabayı Müslimin Hastanesi Heyeti idare 
Müdür 
Kâtip 
taşe ve mubayaa memuru 
Levazım memuru 

Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Muvazenei Maliye E 
1340 senesi için tek 

Beheri Şehr 
Aded Lira 

30 
10 
12 
12 

30 
10 
12 
12 

Lir 

1 
12 

1 
2 
3 
2 
1 
7 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

10 
5 

17,5 
12 
to 
8 
10 
5 

17,5 
15 
12 

15 
8 
5 

10 
60 

17,5 
24 
3?) 
16 
10 
35 

17,5 
15 
Î2 

15 
8 
5 

1 
12 

1 
2 
3 
2 
1 
7 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

10 
5 

17,5 
12 
10 
8 
10 
5 

17,5 
15 
12 

15 
8 
5 

1 
6 

1 
2 
3 
1 
1 
35 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

30 
10 
12 
12 

3 
1 
1 
1 



Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Muvazenei Maliye Enc 
1340 senesi için tekli 

M. Unvanı memuriyet Aded 

Heyeti Fenniye : 
Sertabip 
Emrazı dahiliye tabibi 
Emrazı dahiliye, Operatör, kimyager, emrazı 
efrenciye, kulak, burun, turuku Devliye müte
hassısları, kehhal, emrazı efrenciye muavini 
Röntgen mütehassıs 
Sereczacı 
Eczacı 
Asistan 

1»; 

Yekûn 
Üçüncü f asim birinci madde yekûnu 

Beheri Şehrisi 
Lira 

40 
35 

30 

Lira 

40 
35 

30 

Beheri 
A.ded Lira 

1 40 
1 35 

Şehrisi 
Lira 

40 
35 

30 30 

1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 

555 

25 
30 
22,5 
15 
12 
6 
6 

25 
30 
22,5 
15 
12 
6 
6 

58 63 
70 356 

1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 

555 

25 
30 
22,5 
15 
12 
6 
6 

25 
30 
22,5 
15 
12 
6 
6 

5 863 
70 356 



Muvazenei Maliye 

M. Nevi muhassasat 

GURABAYI MÜSLÎMÎN HASTA 
NESİ 
Sertabip 
Operatör 
Kulak, burun, boğaz, emrazı cildiye ve 
efrenciye, turuku bevliye, göz, etfâl, 
röntgen laboratuvan şefi. 
Emrazı mütenevviayı dahiliye 

» hariciye 
Asistan 
Eczacıbaşı 
Eczacı 
Eczacı kalfası 
İdare memuru ve mutemet 
Depo ambar memuru 
İaşe mubayaa memuru 
Kâtip 
Makinist 
Başhemşire 
Hemşire 
Hastabakıcı (Maktu) 
Müstahtemini müteferrika (Maktu) 
Hademe (Maktu) 

Hükümetçe 1340 senesi 
için teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Adet Lira Lira 

» 

Encümenince 1340 
senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi Fevkâl. 

Adet Lira Lira Lira 

Heyeti 
1340 

Um 
sen 

kabul 

Adet 

10 

2 

8 
25 
15 
20 

Beh 
Lir 

60 
45 
30 
40 
40 
30 
20 
15 

20 
12 
1 
1 
1 
1 

3 
2 
5 



Hükümetçe 1340 senesi 
için teklif olunan 

F. M. Nevi muhassasat 

MASARİFİ İDARE 
ODACILAR ÜCÜRAT1 
Odacıbaşı 
Odacı 

Santral memuru 
Gece bekçisi 
Odacıbaşı 
Odacı 

• > 

VİLÂYET MASARİFİ İDARESİ 
1 ODACILAR ÜCÜRATI 

Odacıbaşı 

Adet 

1 
4 
5 
1 
1 
1 
7 
6 

Beheri Şehrisi 
Lira 

35 
30 
25 
40 
20 
30 
20 
25 

Lira 

35 
120 
125 
40 
20 
30 
140 
150 

30 30 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 1340 Heyeti Um 

senesi için teklif olunan 1340 sen 
Tahsisatı kabul 

Beheri Şehrisi Fevkâl. Beh 
Adet Lira Lira Lira Adet Li 

1 
4 
5 
1 
1 
1 
7 
6 

35 
30 
25 
40 
20 
30 
20 
25 

35 
120 
125 
40 
20 
30 
140 
150 

1 30 30 



F. M. Nev'i muhasesat 

Odacı 

» 
I» 

» 
i» 

3 2 Orman ve zeytinlikler : 
Alemdağı muamelât memuru 
Istıranca muamelât memuru 
Saray muamelât memuru 
Şile muamelât memuru 
Kırık muamelât memuru 
Terkos muamelât memuru 
Alemdağı cibayet memuru 
Istıranca cibayet memuru 
Saray cibayet memuru 
Avcıkoru cibayet memuru 
Çerkazköy cibayet memuru 
Kabakça cibayet memuru 
Karacaköy cibayet memuru 
Hasanağa geçici cibayet memuru 
Ömerli - Şile cibayet memuru 
Madarlı cibayet memuru 

Muvazenei Maliye Enc 
Hükümetçe 1340 senesi için 1340 senesi için teklif 

teklif olunan 

Beheri Şehrisi Beheri Şehris 
Adet Lira Lira Adet Lira Lira 

5 
7 
5 
5. 
15 
20 
20 
40 

25 
20 
25 
20 
18 
15 
12 
10 

125 
140 
125 
100 
270 
300 
240 
400 

5 
7 
5 
5 
15 
20 
20 
40 

25 
20 
25 
20 
18 
15 
12 
10 

125 
140 
125 
100 
270 
300 
240 
400 

118 1 730 118 1 730 

12 
13 
12 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
8 
6 

12 1 
13 1 
12 1 
10 1 
10 ] 
10 1 
8 1 
8 
8 1 
7 
7 ] 
7 ] 
6 
5 
8 
6 

12 
l 13 
l 12 
[ 10 
L 10 
l 10 
[ 8 
L 8 
L 8 
l 7 
l 7 
l 7 
l 6 
L 5 
1 8 
l 6 

12 
13 
12 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
8 
6 



F. M. Unvanı memuriyet 

Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye En 

1340 senesi için tekli 

Istıranca sarbekçisi 
Saray sarbekçisi 
Şile sarbekçisi 
Muhafaza memurları 
Muhafaza memurları 
Zeytinlikler sermuhafızı 
Zeytinlikler suavari muhafaza memuru 
Zeytinlikler süvari muhafaza memurları 
Havran Avcılar fabrikaları bekçileri 
Ayvacık zeytinlikleri muhafaza memuru 
İzmir zeytinlikleri muhafaza memuru 
Karacabey'de Arapçiftliği bekçisi 
Edremit'te Tıfripaşa ormanları bekçisi 
Bergama ve Dikili zeytinlikleri bekçileri 
Şehrisi 
Senevi miktarı 
îmar, Derciye, Nakliye, ve fabrikaların işleme 
ve saire masarifiyle mubayaa olunacak zey
tinlikler bedeli 

Üçüncü faslın yekûnu 

Adet 

1 
1 
1 
JL 

25 
30 

i 
1 
5 
i 
1 
1 
1 
2 
2 

89 
9 

Beheri 
Lira 

8 
8 
7 
7 
6 

10 
8 
8 

25 
30 
25 
25 
25 
25 

Şehrisi 
Lira 

8 
8 
7 
7 
6 

10 
8 

40 
25 
30 
25 
25 
50 
50 

778 
9 336 

Adet 

1 
1 
1 

25 
30 

1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

89 

Beheri 
Lira 

8 
8 
7 
7 

* 6 
10 

8 
8 

25 
30 
25 
25 
25 
25 

Şehri 
Lira 

8 
8 
7 
7 
6 

10 
8 

40 
25 
30 
25 
25 
50 
50 

778 
9 336 

40 664 40 664 

50 000 50 000 




