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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. ~ ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Onbeşinci İçtima 

26 Teşrinisani 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Refet Beyin, tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sa'bık hulâsası kıraat ve kabul edildi. Evrakı Varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Bazı yolların turuku umumiye meyanına ithali 
hakkındaki tekliflere müteallik ve reddi mütazammın 
mazbatalar kıraat ve kabul edildi. Badehu ruzname'i 
müzakerata geçilerek 1341 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun 20 nci ve Teşviki Sanayi Kanununun 
6 ncı maddelerine, 10 Mart 1332 tarihli Kanuna mer-
'but tarifei umumiyeriin 665 nci numarasına, müda-
faai memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'âl ve ha
rekâtın cürüm addolunmayacağı hakkındaki kanu
nun fikrai ulâsına ve Zonguldak'ta bir zatin arsası

na ciheti askeriyece inşa edilmiş olan davarın evkafa 
devri hakkındaki teklife ait mazbatalarla Köy Ka
nununun 29 ncu ve 11 Teşrinievvel 1338J tarihli 6 ncı 
Avans Kanununun 8 ndi maddesine müjteallik kanun 
lâyihaları müzakere ve aynen kabul edildi. 

Askerî fabrikalarına aı\ mevaddı inhisariyenin 
Maliye Vekâletine devri hakkındaki lây'hai kanuniye 
ile Riyaseticumlhur 'bütçesinin muhteliff fasıllarında 
münakale icrasına ve 13 ncü faslına tahsisatı mun
zamına itasına mütedair teklifi kanunî dahi müzake
re ve aynen kalbul ve heyeti umumiyeleri tayini esa
mi ile reye vaz olundu. Tasnifi ârâ njeticesmde ni
sap olmadığı anlaşılarak Cumartesi günü içtima edil
mek: üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı salbık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? Zaptı sabık hulâsasını kalbul edenler lütfen 
el 'kaldırsın..... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 1341 

senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 61 nci mad
desi hükmü ile üç senelik darülmuallimin mezunları
na teşmil edilmiş olan müstesniyatın iki senelik me
zunlara da teşmiline dair teklifi kanunisi (2/490) 

Tezkereler 
REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir 
1. — Harcırah Kararnamesinin dördüncü madde

sinin, dördüncü fıkrasının tefsiri hakkında Divanı 
Muhasebat tezkeresi (3/506) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

Evrakı Saire 
i. — Kurtuluş Bayramının dönüm yılını tesit ey

lediklerine dair Edirne'den mevrut telgraf. 

REİS — Divandan münasip cevap yazılır. 

Rey İstihsali 
/. — Askerî fabrikalarına ait mevaddı inhisariye

nin Maliye Vekâletine Devri Hakkındaki Kanunun 
tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Bu kanunu ikinci defa reye vaz edece
ğiz. • • . • | 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Tayini esamiye 
hiç lüzum yoktur. Çünkü tahsisatın tezjfidi mahiyetin
de bir kanun değildir. 

REİS — Bir defa tayini esami ile reye konmuş
tur. Binaenaleyh bu defa da tayirii esami ile reye vaz 
edeceğiz. 

2. — 1341 senesi Riyaseticumhur bütçesinde müna
kale icrasına ve tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
olan kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Bu da ikinci defa reye vaz edilecektir. 
İki kutu gezdirilecektir. Kabul edenie|r beyaz, etimi-
yenler kırmızı rey vereceklerdir, 
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3 . — 

1. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin Posta ve 
Telgraf ve Telefon muhaberatı hakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Sahibi sual yoktur. Birinci defa da bu
lunmamışlardı. Binaenaleyh suali sakır olmuştur. 

2. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; mahsulâtı 
arziye vergisinin mükerreren istiyfası suretiyle yapılan 
takibatın izalesi için ne gibi tedabir ittihaz olunduğu
na dair sualine Maliye Vekili Hasan Beyin şifahi ce
vabı. 

1. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman Ni
zamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına müzeyyel 
22 Nisan 1340 tarihli maddei münferidenin tadili hak
kında (31,395) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim! Ziraat 
Encümeni Reisi ve Mazibata Muharriri yoktur, Hü
kümetten de kimse yoktur. 

RASİH BEY (Antalya) — Zaten bir fıkra tashi
hinden ibar ettir. 

REÎS — Ziraat Encümeni Reisi ve Mazbata Mu
harriri burada yoktur, anlaşılıyor ki yeni Ziraat En-
cürrien'i bu kanunu daha aralarında görüşmemiştir. 
Binaenaleyh bunu Encümene iade ediyoruz, ruzname-
den çıkacaktır. 

2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının; 
damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakar iye ve sai-
renin sureti muhafazası hakkındaki 11 Nisan 1324 ta
rihli Kanunun ilgasına dair (2/437) numaralı teklifi 
kanunisi ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

REÎS — Gene aynı veçhile bunu da Encümene 
vereceğiz. 

3. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; açıkta kalan 
ümera ve zabitanın iktidarlarına göre orduda muavin 
olarak istihdamları veya mektep muallimliklerine ta
yini hakkında (2/185) numaralı teklifi kanunisi ve 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REÎS — İkindi defa müzakere edilecektir. Mad
de, madde okunacak, tadil teklifinde bulunacak olan
lar maddelerde söz söyleyeceklerdir. 

(1) Birinci müzakeresi 12 nci içtimadadır. 

SUALLER 

REÎS — Sahibi sual burada, fakat Maliye Ve
kili Beyefendi yoktur. O halde bugün cevap verile
meyecektir. 

MÜRERREM BEY (İsparta) — Vekil Bey geli
yormuş. 

REİS — Müzakere edilecek mevadda başlamaz
dan evVel ydtişdbilirlerse Cevap verirler. 

Efendim! Dahiliye ve Maliye Vekilleri hazır bu
lunmadıkları için sualleri gediyoruz. 

Açıkta kalan Ümera ve Zabitan ha'kkınaa Kanun 
Madde î, — Kendi sun'u taksirleri olmayıp 

münhasıran kadro dolayısıyle açıkta kalan berrî, bah
rî, havaî, jandarma erkân, ümera ve zabıtan, mensu-
bin ve memurini askeriyeye üç ay müddetle rütbele
rine muhassas maaş ve tahsisatı feVkaiâde tam olarak 
ita kılınır. 

Vekâleti aideleri bu müddet zarfımda mumailey
him zabitanı tercihan ve takdi'men sınıfları münhala-
tına tay'ine mecburdurlar. Üç ay zarfında münhal bu
lunamadığı cihetle bizzarur bir hizmete tayin edi
lemeyen salifüzzikir erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye ahkâmı sabıka dairesinde maaş 
ve tahsisat alırlar. Ancak, vekâleti aideleri açıkta bu
lunan zabıtanı tamamen yerleştirinceye kadar kadro
nun muhafazası ile beraber sınıfları dahilindeki ma
hallerde terfiat dahi yapamayacaklardır. 

REÎS — Efendim! Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur, binaenaleyh maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

;Madde 2. — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. j 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1 Kânunusani 1341 ta
rihinden itibaren merüyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul dtmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
editenişitiir. 

Efendim! Bu kanun zammı tahsisat mahiyetinde
dir. Binaenaleyh tayini esami ile reye konması lâzım
dır. Bu gibi tahsisat kanunları bir defa müzakere edi
lirdi, bu iki defa edildi. Ehemmiyeti yoktur, tayini 
esami ile reye vaz ediyorum, efendim! Kutuyu gez
direcekler, kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey vereceklerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tayini esa
miye lüzum yoktur. Müdafaa! Milliye Vekâleti büt
çesinin muayyen tahsisatından »affedilecek, ayrıca 
tahsisat konacak değildir. 

REİS — Efendim! Şimdi mesele budur; açıkta 
bulunan bir zabita elimizdeki kanun mucibince maaş 
veriyoruz. Bir adamın tahsisatına ilâve demektir. Nı
sıf maaş almakta iken, tam vereceksiniz. Binaenaleyh 
dioğrudan doğruya zam tahsisatı talep etmektedir ve 
•bir defa müzakere edilmesi lâzım gelir efendim. 

4. — 1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel Posta ve 
Telgraf hidematına dahil olan memurini muvakkate-
nin sureti tavzifleri hakkında (1/554) numaralı ka
nun lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni mazbata
sı. ,(1) 

REİS — Bu da ikinci defa müzakere edilecektir. 

1 Teşrinisani 1340 Tarihinden Evvel Posta ve Telgraf 
Hidematına Dahil Olan Memurini Muvakkatenin 

Sureti Tavzifleri Hakkında Kanun 
(Madde 1. — 1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel 

posta ve telgraf hidematına dahil olan memurini mu
vakkate bir defaya mahsus olmak üzere posta ve 
telgraf memurin nizamnamesinin üçüncü maddesi ile 
onuncu maddesinin (saniyen) fıkrası hükmünden is-
tisnaen meslekî bir imtihana talbi tutulmak şartıyle 
tavzif olunurlar. 

REÎS — Efendim! Birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (Neşri ta
rihinden muteberdir) olması lâzımdır. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyin'ize arz ediyo
rum. Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 12 nci içtimadadır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına pahiliye Ve
kili memurdur. • j 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka.-
bul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyejsini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Açık
ta kalan ümera ve zabitan hakkında kabul edilen ka
nunun ikinci maddesinde tarihi neşrinden muteberdir 
denilmelidir. Bu lâyihai kanuniye encümende tet
kik edildiği vakit Kânunusani hulul etmemişti. Onun 
için eski encümen 1 Kânunusani demiş, çünkü teklif 
ettiği zaman henüz 1341 senesi gelmemişt|i. Bu itibar
la bu tarzda teklif etmişti. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Mükerfem Beyefendinin tekliflerinde 
isabet vardır. 

REÎS — Kabul edildi gitti efendim! tadil takriri 
verirsiniz. 

ıMÜKERREM BEY (İsparta) — Heyeti umumi-
yesi kalbul edilmeden evvel ufak tefek njoktalar tas
hih edilebilir. Henüz neticeyi tebliğ buyıirmadınız. 

REİS — Reye koydum, | 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Tej>liğ etmedi

niz. 
REÎS — Tebliğ etmedim ama tashihjat esaslıdır. 

Filan tarihten, diyorsunuz. Bu tarihle o tjarih arasın
da üç dört ay fark vardır. Tashihatta fajrk eder. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Geç^n sene bu 
kanun Meclisi Âliye takdim edildiği zamin Kânunu
sani gelmemişti. Encümen muamelâtı tajnzim için 
Kânunusaniden itibaren yapalım demiş, halbuki mü
zakeresi teahhur etmiş, bugüne kalmış, şimdi sene 
başından itibar ve teşmil etmek muarhelâtı teşviş 
edecektir. Bu itibarla tarihi neşrinden mjuteber ol
ması lâzım gelir. 

'REÎS — Reye konulduğu zaman encümen bura
da idi. îki defada müzakere edildi tadil] takriri ve
rirsiniz, o şekilde tadilât yaparız. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Takririmi şimdi 
vereyim. i 

REİS — Gelecek celsede efendim. 
IMÜKERREM BEY (İsparta) — NeUicei ârâyı 

tebliğ buyurursanız tadil imkânı kalmaz. 
REİS — Buyurduğunuz tadil sebkü fapta değil, 

kanunun esasına icrayı tesir edecektir. Bu tadil yapı
lırsa esas değişecektir. 
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MÜRERREM BEY (İsparta) — Kanunun heyeti 
umumîyesi reye konmadı efendim. 

REİS — Efendim, kanun madde madde reye ko
nulduktan sonra sebkü rapta ait taslhihat yapılır. Esa
sa ait tadilât yapamayız. Usul böyledir. Maddeye 
rey verdiniz, el kaldırdınız, kabul etciniz. Madem ki 
bir yanlışlık vardı, encümen burada idi, niçin tashih 
etmedi? iki defa müzakere ettik. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Mesele 
bîtmiştir. 

HASAN BEY (Gümüşhane) — Böyle şey olur 
mu? 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Burada 
idimiz, söyliyeydiniz. 

REİS — Ruznairrienin beşinci maddesine geçiyo
ruz 61 eridim. 

5. — Mahallî iskânlarını bilâ mezuniyet tebdil 
eyleyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkında (1 /585) 
numaralı kanun lâyihası ve Mübadele, İmar ve İs
kân ve Dahiliye encümenleri mazbataları. (1) 

iREÎS — Bu da ikinci defa müzakere edilecektir. 

Mahallî İskânlarını '' Bilâmezuniyet Tebdil Eyleyen 
Muhacir ye Mültecilerle Aşair Hakkında Kanun 
ıMa'dde 1. — Gerek kendi arzularıyle ve gerek bir 

zaruret veya muahede dolayısıyle Türkiye'ye gelip, 
kabul edilen ve badema gelecek olan mübadil veya 
gayri mübadil bilûmum muhacir ve aşair ve mülte
ciler hükümetçe gösterilmiş veya gösterilecek olan 
iskân mahallerinde beş sene müddetle oturmaya mec
burdurlar. 

2. — Karesi ^Mebusu Ali Şuuri Beyin; Mahsulâtı 
arziye vergisinin mükerreren istifası suretiyle yapılan 
tabebatın izalesi için ne gibi tedabir ittihaz olundu
ğuna dair suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahi 
cevabı. 

ALİ ŞTJURİ BEY (Karesi) — Paşam! Maliye Ve
kili Bey gelmiştir, suale cevap Versiinler. 

REÎS — Pek iyi efendim, 

(MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Cevap vereyim efendim: 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Dozok) — Hazır ha
zır zaten ezberinde (handeler) 

(1) Birinci müzakeresi 12 nci içtima zaptındadır. 

iBunlar vekâleti aidesinin müsaadesi lâhik olma
dıkça hiçbir suretle iskân yerlerini terk edemezler. 
Muvakkaten berayı maslahat mahallî iskânlarından 
infikâkleri, oralarını terk mahiyetinde olmamak meş
ruttur. İskân mahallerini bu şerait hilâfına olarak 
terk edenler iade olunurlar. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yoktur. 
Aynen reyinize arz ediyorum, kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul ediHmiştir.; 

iMadde 2. — Birinci maddede zikredilen kesanın 
memlekete kabullerinden itibaren iki sene zarfında 
görülecek lüzumu hakikiye binaen iskân mıntıkaları
nı tebdil ve tashihe Hükümet mezundur. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun hükmü tarihi neşrin
den muteberdir., 

REİS — Üçüncü maddeyi kaibul edenler ellerini 
kaldrısın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir., 

Kanunun heyeti Umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim, 
ruznam'enin altıncı maddesine geçiyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Hayatı iktisadiyemizi günden güne inkişafa uğra

tan mahsulâtı arzıye vergisinin mükerrer istifası ile 
bundan mütevellit tasibatın izalesi hakkında Maliye 
Vekâleti ne gibi tedabir ittihaz etmiştir. Vekil Be
yin şifahen cevap vermesini arz ve teklif eylerim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

IMALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, muhterem mebusun sualinde, mahsulâtı ar
ziye vergisinin hayatı iktisadiyemizi inkişafa uğrat
tığı ifadesi vardır. Bendeniz müsaadeleri ile bu tâbi
rin doğru olmadığı kanaatindeyim. Malumu aileleri
dir ki geçen sene Meclisi Âli, asırlardan beri tevali 
eden ve zürraımız üzerinde büyük bir tazyik icra ey-
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leyen aşarın yerine, netayici içtimaiyesi itibariyle 
büyük İslahata intizar ettiğimiz ve hazinenin mahrum 
kaldığı mühim menabiin mümkün mertebe telâfisi 
maksadîyle kabul buyurduğu bu kanunun tatbikatı, 
i'ktisadiyatırnız üzerinde inküsaf veyahut tedenniyi 
bâis bir hal'i değil, eskiden mevcut ahvali elimenin 
'üetayicini tahlif gibi bir tesir icra etmiştir ve bu ka
nunun mevkii meriyete konması hazineye, bütçede 
muhammen olan erkamı temin edebilmek için, sene
de tam yirmibeş milyon liralık bir fedakârlık tahmil 
etmiştir. Onun için kanunun netayici muzır değil, bel
ki muzır netayici ilga eiden bir kanun olmak itıibariyle 
Meclîsi Âlinizin güzide asarı meyanında zikredilmesi 
lâzım gelen bir kanundur. 

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — iyi tatbik edilmek 
şaıtöyle! 

ıMALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla )— 
Bittabi ilk sene kanunun tatbikatında büyük müşkü
lâta duçar olunmuştur. 

Kanunun alhlkâmı derhaıtır buyuruillaıcak olursa, mah
sulâtı arzıyeniin iskele ve (istasyonlardan hini iımrarın-
da, zikredilen mispet dairesinde rayiç üzeninden ver
gisi lilstilfa edilmektedir. Bendenliz "Malil'ye Vekâletine 
geldiğim zaman, Mahsulâtı Arzıye Vergıisiinin suıveri 
tatbikliyesOni mübeyyin olan taûJmiaıtaıaımıe ihzar ı&dıil-
ımıiş ve tıatbûkiime mömur olan dairelere, ımaıl memur
larınla tebliğ edilmek üzere butluınıuörnuştur. Bu taüi-
matoaımeniin hljütabi ilik tenzilim ve tertip edffimıiş şek
li; bütün nevalkıısı temlin ve lilkmıal eiimıiş bir hailde de
ğildir. Fakat tamim ve tebliğ edilmiş olduğundan tat
bikatımla başlanmıştı. Biniaenaileyh lülık ısene tatiblik 
olunmak itibariyle telimaıtnamede bir çok nevakts bu
lunduğu tebeyyün etmiş, ve peyderpey yeniden sureti 
maihsuısaida verilen mütömımiım tallûmat ile bu nevalkı-
ısın 'izale ve ikmaline çalışıılmııştır. Kanunun fcevBt 
ettiği müşkülât, bilhassa bazı mahallimle mahsulâtı 
Arzıye Vergiısli alındığı halde, bilâhare yeniden vergi
ye tabii tutulmak gibi, fcıir talkım netayiç hâsıl od-
rnıuştuır. Misal olarak iarz edeyim: Meselâ, Uşak'dan 
trenle İzmıir'e ısevikadillmıiş olan mahsulâtın sahibi, şa
yet o mahsulü İzmirMe iıstiMâlk eıtlmeiyip, menfaatıine 
ftaJbfi olarak başka bir mahalle benayi ticaret sevketımek 
isterse; yenliden (iskeleden ihraç olunan İzmir mah
sulü igülbi, hafiar hadis olmuştur. Bir kere ımıahalİnlin 
lihracatı aiddadlemliyen, yanli 'ihraç edlten iskele ve is
tasyonda yetişmediği mıalıüm olan şeylerle meselâ: 
Üzüm, iinıcir, palamut, tütün ve pamuk gibi muayyen 
(mahallerin mahsuillii ölıan şeylerden tekrar çıkarken 
ıresiiırrı lalımımiaımiası takairrür etmiştir ve buna aüt İs

tanbul'a vesaik- yerlere emir veriılmliştiJr.ı İncirden, fın
dıktan, üzümden vesalir mahsulâttan her hangisi İs
tanbul'a geliipde oradan çakanken, zait̂ n bu ımahsül-
lertin üstıihsal edildikleri mahallilerde vergileri alındığın
dan, hini 'ihracında bli'r vergi daha aılınjmlaması takar
rür etmiştir. | . 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ne 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY 

Çok zaman evvel efendim. 28 Eyöüıl 1Î341 de verilen 
emirle bu, ekliden tekit edilmişitir. Müşfdilât, daha zi
yade mutavassıt liskelöllerden çıktıktan 
İkan tmıabalin mahsulâtı ile mugalâta 

zaman? 
Devamla) 

sonra, son çı-
hâisıl edecek. 

ıdiğer nevi mahsulâtta talhaddüs etmektedir. 

Meselâ, arz etıtiğirn gibi, hububat [buradan sahil
lere kadar veyahut mutavassıt liskeMerje kadar sıevıke-
dildiği ihallldıe oradiardian tekrar çıkarke^,, eğer tedahür 
laJlınımami'ş olursa, çıkan ımabaliın majhsuılıü müdür, 
yakışa beyanname ite mahallinden ilk j iskeleye gcilllr-
Iken, veyahut resmî trene 'binerken jverlilen mahsûl 
müdür, buntaırın tefrikinde müşkülât j görülmüştür. 
Neticede şu tedbire.'.ihtiyaç 'hâsıl olmuştur M, ilk liıs-
ikelede vergisini vererelk Veyahut (60) [ kilometre me
safe dahlinde olmak üzere liskalesinej savikedCüecek 
olan (mahsûllere ilk imıraırında vergiısli [alındığı zaman 
haısbî m'üırurljye tezkeresi verilerek, hasbî mürur tez-
ıkeresii üe gittiği muayyen mahalde, memurini mabal-
lilyenin nezareti allltında muhafaza edilmiş oilan ma-
halerden başka bir yere çıkanken iteiknajr vergi; alünmıa-
ması hakkımdia talimat ikmal ediimiış v|e malhaiî mal 
memurîarina talmimen teblliğ edLimlişıtiri Böyle ırnaball-
lerin mahsulâtı ille vardığı mahailteriin lımıaıbsuilâıtı gibî  
mugailâta peydah eden mahsulât haikiî̂ ında, iıaköle ve 
muayyen yerlerden tramsiit ambaırları ^es'isine lüzum 
hâsiil olmıuşituır. Çünlkü beyannaıme iıle giden bir mal 
iillk defa, distibJlâk edilıip, o mahallide Mahsulâtı Arzıye 
Ver-giısli alinmiamiiş Olan mal yerime ûkaıme edilecek 
Olursa, yani beyanname lüle ge!i;jp, lisîlihlâk edCılmiş olan 
mal yerine henüz istihlâk edlmeyen, jvergiısi veriıîme-
miş olan bir mail geçirmek iırnlkâm oldıiğu 'için bu nııu-
galâtayı orladân kalidırmaık maikısadiyîe vekâlet tran-
sit ambarları, depo mahallîleri ihzar eılmĵ tir. Hatta mail' 
'siahibirain depoısarada da olursa, nezarej; altında bulün-

müruriye tez-durmalk suretiyle esıkıi beyannamesiyle, 
keresiıyle 'geçtirımesümıi temlin etmiiştir.'" 

Bu suretle bir talljmatname tana'lıp v'i'SJk, tamim 
ettik. Bazı mahzurları da vardır ki, nkeseilâ; Zeyiin-
yağ gûbi malhsullâıtı arzıye Vergisi, is|tihsal eıdMği 
mahallerde, yanli masıanailarda ciibayat j olunur. Böyle 
mahallerinde vergisi cıibayet o'lıunan ın|tahısu'iiüın iskele-
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lerden geçenken tekrar ayrıca bir muameleye 'tıaıbıi tu
tulmasına mahal yclktur. Falkıat şunu »da arz edeyjm 
ki: Bizde zeytliruyağı tamamen masarailarda ihzar edil
mez. Masaralarda ihzar edilen yağlar olduğu gibi, 
mahsûl sahibinlim evleııllnde hususî vasiaıitH'e ıtor'balaırla 
ihtıihsal tedilen yağlar da vardır. Bunlarda mugalâta 
peyda olunmamak içlin.. (Buralar anoaik yüzde beş 
sesleri) evet yüzde beş nisbetindedir. 

MEHMET CAVİT BEY (Karesi) — Yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Devaimla - vardır, bendeniz de zeytinyağcıynm. İfcibin 
zeytin ağacı da benlim var. (Handeler) (Alkışlar) ana
nınız iki vardır. Fakat bunlar dkalliii ikalOl olduğu gibi, 
böylelerlinli de mahalllliınıde vergüye tabi tuttuk. Ona 
göre memurini maliyeye emik verîllmıektedir. Şimdi
ye kadar yapılan tedalbir ile henlüz bütün noksanın 
slkmai edüılimliış olduğuna kanıi değİJİİİim. Tatbikatın arz 
edeceği müşkülâta göre peyder pey 'talimatname ve 
muıkarrerat IMhaz edeceğiz. Kanunun nuhuna muga
yir olarak vergi tahsil edifailş ise büfcçemıizdeki red-
diyat tertibinden tahakkuk ©tllırerek esbabına iade et
mek mukarrerdik. (Ne valküıt sesleri) (Pazar yerlerin
den alınıyor sesleri) Pazar yerlerinde atamamıştır. 
Böyle herhangi biır adam makbuzunu getirtirse vergi
lilerimi dıadeye hazırımı. 

EMİN BEY (Eskişehir) — EslklJşeMr'de alınmış
tır. (Her yerde seslerü) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz ediyorum efendim. Böyle bir şey vaki olmuşsa 
makbuzlarını gettainlietr 'vergiterinıi iade ederiz. Bit
tabi hazinenlim noktati nazarı, kanunun mükellef tut
madığı şekilde vergi almak değildir. Arz ettiğim teda-
bliır, verglM verjıllmetmıiş olıan mahsulatın vergiden muaf 
kalmamasına çalışmaktır. 

Yoksa vergisi verilmiş bir maldan tekrar vergi 
almak ne hazinenin hatır ve hayalinden geçer, ne de 
buna Heyeti Celileniz müsaade eder. Böyle bir şey 
yoktur. Şayet tatbikat neticesi olarak mükerrer vergi 
alındığı sabit olursa ki -tabiî o vergiler bir makbuz 
mukabilinde alınıyor- o vakit fazlasını iade ederiz. Ma
lum uâlinizdirki mahsulâtı arzıye vergisi iskele ve is
tasyonlarda hini imrarında alınacaktır. Şu itibarla ver
giler müteaddit merhalelerden geçiyor. Bu sebeple bir
takım mugalâtalar peyda olmasına her zaman imkân 
vardır. Esasen bu, tatbikatı müşkül olan bir vaziyettir. 
Talimatnamenin bir sene gibi, böyle kısa bir müd

det zarfında tamamen tatbik edildiği ve tatbik edilen 
talimatnamenin her türlü mahzuru bertaraf edecek 
bir şekilde bulunduğunu iddia edemem. Filiyatın gös
tereceği neticeye göre talimatnamenin nevakısını ik
mal etmke lâzımdır. Bunun için de vakit lâzımdır. 

Netice itibariyle: Hazine mükerrer vergi almaz. 
Kimden alınmışsa iade ederiz. Mugalâtaya mani ol
mak için de lâzım gelen tedabiri her vakanın istilzam 
şeklinde ayrı ayrı ittihaz ve tedabiri hususiye ile ik
mal cihetine de çalışmaktayız. Maruzatım bundan iba
rettir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bendeniz Maliye 
Vekili Hasan Beyefendinin hiç almadık veya alıyoruz 
diyeceğini zannediyordum. Dediğim gibi çıkmadı. Bir 
kısmı ikrarı mevel ve bir kısmı da itiraftır. Hayatı ik-
tisadiyemizde hasıl olan netayiçi elimeyi ayrıca konu
şuruz. 

Efendiler! Hakikaten memleketimizde vahim bir 
buhranı iktisadî, bir buhranı ticarî görülmektedir. Son 
Havadis Gazetesini alıp bakıyorsunuz: İzmir Tica
ret Odası mahsulâtı arzıye vergisinin ilgasından uzun 
uzun bahsediyor ve bu mesele hakkında dûrû diraz 
mütalâa yürütüyor. Hâkimiyeti Milliyeyi açıyorsunuz: 
Pamuk buhranından, yumurta ihtikârından bahsediyor. 
Haber Gazetesini alıyorsunuz: Orada da bittabi ken
dileri ziraatçı oldukları için mükerrer vergi alındı
ğından şikâyet ediyor. Sonra İkdamı açıyorsunuz, ku
ru yemişçilerin feryad ve şikâyetinden bahsediliyor. 
Ceplerimizi karıştırıyoruz, tümen telgraflar, feryatna-
meleı... 

Zeytinyağ meselesine gelince: Hasan Bey bu işte 
de zeytinyağ gibi üste çıkamayacaktır. 28 Eylül de ver
diği bir emre muhalif neler olup geldiğini ufacık bir 
kalemle Heyeti Celilenize arz edeceğim. Edremit'ten 
dün bir telgraf geldi, okuyorum: 

Zeytin yağlarımızdan hükümetçe 1342 senesi için 
fabrika ve binalarımıza mahsulâtı arzıye vergisi pe
şin istfa edildiği halde tekrar İstanbul mağazaları
mızdan Avrupa ve Anadoluya ihracı esnasında aynı 
vergi ikinci defa olarak alındığı gibi, geçen 1341 se
nesinden istök olarak elimizde bulunan ve aşar vre-
gisi de zaten verilmiş olan iki ilâ üç milyon kıyye 
yağlarımızda tekrar aynı vergiye tabi tutulmak gibi. 
gayrı kanunî muamelelere maruz bulunmaktayız. Kül
li zarar ve mağduriyetimizi mucip ve muhitimizin in
kişafı iktisadî ve ticarisine mani ahvali marazaya ni
hayet verilmesi için makamatı aidesine dahi resmen 



İ : 16 28 . 11 . 1341 C : 1 

müracaatlarda bulunduğumuzdan bu bapta İstanbul 
Defterdarlığına muktazi evamirin tebliği hususunun 
teminini istirham eyleriz. 

Edremit Ticaret 
Odası Reisi Fabrikatör 

İbrahim Fahri Eminzade Mehmet 
Fabrikatör Fabrikatör 

Hırbaiızade Fahri Karagözzade Hilmi 
Fabrikatör Fabrikatör 

Papa'slık Mehmet Hilmi Nihat 
Fabrikatör Fabrikatör 

Eminzade Mehmet Evliyazade İhsan 
Fabrikatör Yağ Tüccarı 

Göreli Kâzım Göreli Hasan 
Fabrikatör Fabrikatör 

Müderriszade Sabit Güreli Ali 
Fabrikatör Fabrikatör 
Güreli Ali Ali Beyzade Sezai 

Yağ Tüccarı Fabrikatör 
Emin. Mehmet 

Yağ Tüccarı Yağ Tüccarından 
Seyitzade Mehmet Evliyazade Tevfik 

Yağ Tüccarı 
Güreli Mümtaz 

Bunların hepsi fabrika sahipleridir. Hepimiz arzu 
ediyoruz ki memleketin istiklâli tamam ve mesudiyeti 
kâmil olmak için daha bir çok fabrikalar açılsın, ha
yatı ziraiye ve iktisadi'yemiz inkişaf etsin, rekabette 
muzaffer ve mücadelelerinde muvaffak olsunlar. Ti
caret Vekâleti de uzun uzadıya tetkikat yapmış, İs
panya yağlarının, İtalya yağlarının, Yunan yağlarının 
bu sene pek nakıs olduğundan bahsettikten sonra ve 
memleketimizdeki feyiz ve bereketten bahsettikten, 
hükümet aman müstahsillerimiz ellerinden malları 
ucuz çıkarmasın diye vesayada bulunuyor. Fakat çi 
fayda Hasan Bey yapacağını yapıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ne yapıyor? 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ne yaptığınızı an
latmak için, öyle "yeni yaptırmış olduğu yirmibeşlik-
lerden bir gözlük yaptırmış, kâinatı para olarak gö
rüyorsunuz. Kaçandan alıyor, uçandan alıyorsunuz. 
Meselâ efendim, bizim hayatı iktısadiyemizi rahne-
dar ettiği gibi, kahveden alıyor, çaydan alıyor, Şam 
fıstığından alıyor, hurmadan alıyor. Vakıa bunlar bi
zim mahsulâtı arzıyemiz değil. Maliye Vekili Hasan 
Bey gayretli bir hazine memuru sayılabilir. Buna di
yecek yok. Fakat vergi bizatihi başlı başına mem
lekette bir hadi'sei iktisadiyedir. Vergi şahsın faali- | 

yetine müessirdir. Vergi istihsal kuvvetimden cebren 
alınmış bir hissedir. Bunun içindir ki Avrupalılar dû-
rû diraz müzakeratta bulunuyorlar, mecelleler neş
rediyorlar ki, istihsalâtı umumiyeyi en az | tazyik eden 
nedir. Bunu arıyor ve memleket üzerinde bunu tat
bik ediyorlar. Meselâ Çankırı'da kibrit on| kuruş bun
lar hudut harici ya! ' 

TALÂT BEY (Çankırı) — Üç fcuitu jdibrat yümi-
beş kuruş. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Blhâsjıl m'erridket 
bir 'buhranı ıkitfcadî altındadır. Fakat agelle işe şey
tan 'karışır derler. Bendeniz de öyle ya^tıim, Vdhbii 
Beylin sualimi tek'albbül etmdk istedıim, dizaımnameye 
münafiMiir dedlifer. Hasan Beyin yaptığın^ herkes ibü-
liyor. Hasan Beyden değil, Ziraat ve Tiijcaret Veklil-
lerinden isual ısormak lâzımdı, Kata etötilnj. 

Efendiler! Bu vergiler iki üç defa almı̂ nıştır. FJliım-
de daha telgraflar yar, faikait 'Meclislin ha^sasiiyet'indlen 
anladım ki, mıem'ieikeükî hayatı iktüsadliye&i iile Heye'tü 
Oeöile çok alâkadar oluyor ve herlkesin j 'bldiğ'i şey
ler vardır. Eğer ben sual ısaihiiibi olimasayjdim, zanne
denim bu meşede hakkında müzakere açılacak ve dûrû 
'dliraz konuşulacalk idi. Zatıâiriizıin muamelâtı halkkın
da herkesin celbinde bir vesfiika vardır. (Çoijk doğru ses
leri) "Bunu adli ve teşriî vaziyette ıtetlklIÇf dtaek lâ
zımdır. Vergi bizim Teşkilâtı Esasiye Kafaunumuzda, 
•bu kanun ne (kurunu muştadan 'kalmadı}*, ve ne de 
Sultan Süleyman'dan kakmadır, geçen [seme büzüm 
yaptığımız kanun!dur. Onda diyor 'ki «Verıjgü ancak bık* 
'kanunla clibayet olunur» fakat lilki üç djöfa atonımış-
tır. Şimdi insan beslediği bir feediniih kuyruğunun baş
kası itaraifınldan kesildiğimi gördüğü viaikft müteesstir 
d!)ur, mümkes&rüılbâl oluır. Büzüm dürikü igüijı yaptığımız 
bir kanun bunu haram öimıiştiir. Buna kairşı bir hissi 
Inilübah, bir hDssii iniküsar duymuyor muısuTfuz beyefen
diler? 

REİS — Ali Şuuri Bey (kâfi! 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Paşam (teamül var

dır. (Devalm seslemi) j 

İsviçre Kanunu EsasiMnde bir şey göjrdüm, gıpta 
ettiiım. Oraıda diyor ki : tsiviiçre hükümatı) mulhtıeliıfesi 
daırffind'e fclir îsMiçrs'Jii- aynı ımemalbiden iii defa tek
lif tedİyeskılden vikaye edimliştir. Bir İsvlıçre'l'i, İsviç
re hüikümatı daMlinde aynı menalbiden iıjdi defa tek
lif tediyesinden müstesna tutulmuştur. Ne| şâyânı gıp
ta liştlir. HalbulkÜ büzüm mahsulâtı arzdyeımjiz bir kaza
dan-, bir Ikazaya giderken ıbir belâdan, ibiıj Ibelâya uğ
ruyor. Kanun arzuyu umuminin ifadesidir. 
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Masrafı kapatmak. Maliye Vetollin'in borcudur. Bi
naenaleyh ben öyle yapar, böyle yapar bk çok varidat 
temün edebilirlini dendbilık imi? Eğer 'bu memlekette 
bilhassa 'hayatı iktisadiyede bu Meclisten çıikan ka
nunlar muta olmazsa, bunların hâkiiımiyeiti ıtalkrir ddlil-
'irnezse - kıi bu sözü Gazi Paşa Hazretlerimin bir fık
rası ile daha vediz bir surette anlatmak mümkün
dür - eğer asrı hazır ihtiyacına ve ümrana hizmet 
»edecek kanun yapmak ve onu tatbik etmek ümran ve 
terâıklkinıin en mühikn âmlÜu' 'olduğunu anlayamazsak 
vay bizliım halümuze derim. Sana başka diyeceğim yok, 
A'Illalh ıısilâh letsıin. (Handeler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Alli Şuuri Bey kardeşimizi kemalî dikkatle 
dinledim. Kendilerimi terniim edebilirim kıi bir klkmsıe-
ıden hiilâfı kanun Vergi alınimamasına dair olan mok-
tai nazarına Maliye Vekili kemali ©heımımiiyeitle işti
rak etmektedir. Hiçbir klimıseden ükıi defa vergi al-
ımaık bıizüe matlup değildir. ı(Alınanlar vardır seslleri) 
Müsaade buyurumuz. Bir kıimiseden hilafı kanun ver
gi alimmasını ne ben arzu ederim ve ne de benim 
maliyetimde çalışan mömuılann «böyle bir yola sap
masına müsamaha ederim. Fiiliyatta, tetkikaitita arz 
etîüğiim giıbli tailimatraaim'enkı ademî Mfayesiimden, müp
hem olmasından lilhtiyaca ademî tetabukundan dolayı 
fıBüyait ihataları varsa Meclisi Âlimizi temin ederiim iki, 
mükerrer olarak alınan vergiıleni iadeye her zaman 
hazırım ve onun için de 'lâzım olan tabslisaltı Meclisi 
ÂCÜ kalbull etımiiştlk. Tekrar arz ediyorum kıi «Sen bu 
verigiiyli Vermişsin, Ib'ir defa dalha ver» diye kkmseden 
vergi aiınimamıştır. Mükerrer vergilerin mıemılelk'ette 
fenalık ihdas edeceğine ve memleketin ırsttihsalâtı umu-
mliyeısıinii tazyik edeceğine bendemiz de kendisi kadar 
Ikaniiim. Bıendeniızin de vazlifeım ımümkün olan tedalbk 
üle bunları (izale leltimielktir ve elimden gdldiği kadar 
Çalışıyorum. Fakat arz ediyorum iki aşırılardan ıberli 
yaşıyan blk şekli dibayet yerine burada yenli bir ka
nun kabul odilmişitk. O kamumun ahkâmı umumiyesi 
üzerimde burada ıtemdilkata lüzum yolktur. 

'Kamun mabiibiıttatbik olmuş bk kanundur. Ve alh-
kâımı uımıulmıiıyesli 'tespit edilerek ne kadar acdleye geli

ri. — Vilâyet numune fidanlıklarında yetiştirilen 
müsmir ve gayr, müsmir fidanların lüzumunda mecca-
nen tevzii hakkında (1/621) numaralı kanun lâyihası 
ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

diği ve üzeriinde işlenmediği zammederim* Heyeti Ce-
lilenlizoe rnialuımdur< 

ALİ ŞUURt BEY (Karesi) — ZaJtiâinlizde âşârın 
ıkailkımaısıma taraffltar olmuştunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
EVelt bendeniz de âşârın kallkımasına taraftar bulun
dum ve o lâyihada bendemizin de imzam vardır. Pa-
ıfcait Mal'liye Vekili isııfatıyle değil. Şu ıhalde tedalbk 
noksanımdan, henüz talimatmani'enin ilk sene tatibilk 
'ediiüım'esi itibariyle talimatnameyi! ikmal edememek-
liğiımıizden dolayı mükerrerlikler hadis oHımuş ise ki 
bunllairın asarı ımeydandadıir. Tabıiaitıyle Hazine namı
na eillerinde bk makbuz vardır ve Ibunların iadesiime 
derhal bazınım. Mahsulâtı arzıye verigisli hakkımda, 
hiçlbik mugalâtaya mahal kalmamak' ve yalnız bık de
fa bir resmie tabi tutullmak süratiyle arz ettiğim teda-
Ibirli ittihaz ©tltiım. Bunlardan tatbikatta adeimî klifaye-
ısıi görülenlerin mevalkiısımı peyderpey ikmali etrmeklte-
yim. Bu huısıuisıta Heyeti Ceffiiemim başka Iblir mokıtali 
nazları varsa emir buyururlar, şu veya bu esas dake-
ısijnıde yfânii bk şekil tespit ederiz. 'İlıziarını emrederler 
yaiparım veyahut yeni leVayilhli Ikanunliye ile ikmali 
•ederler, Mevcut ıkanunun tatbikime müteallik olan ta-
ılıiımaltnamieniin 'şıelkliini, taltlbliıkait nolktai nazarımdan kâifli 
lolduğunu iddia 'eıtmliyorum. Bu talimatoamıenin lihzar 
şereifii berndenlizıe alit değil, selöfıim'e aittir. Aynen mdv-
kıiıi taı'Jblükie İcbydiuik ve fiıilıiyatın 'bize gıösterdiği *ecrlü-
be üzerlime İbtîyacaltı yenli yeni ikmale teşebbüs ıelt-
trik. Mıulkarneraltı ittihaz eıtltliik ve hailen ide etmelkteyüz. 
Kiiimsdden mükerrer verg'i atoalk taraftarı değiliz, ar
zusunda hiç değiliz. Hazimen'in ihtilâfı Ifcanum verigi al
maya ısaliâbiyeti yoıktur, lelhalmıdüılıillalh ihtiyacı da yoik-
tur. Kanunlarla heyetti hükümetinize tevdii ettiğimiz 
varidat, masaıüfe iklifayet edecdkltk. 

IBumdan maada tatıbiiıkatta memurların şahsî ıha-
'tası da talimatnamemin henüz ıtatlbikiinden mÜtelvellîlit 
mülkerrerllilk hadis olmuş lise bunliarı izaleye hazırım. 
EL'liımıd© bu husiusıta veisaiıtte vardır. (Kâfıi sesileri) 

ALİ Ş̂UÖRİİ BEY (Karesi) — Islâhat ha'klkındalkli 
vaM'erlimii senet itüihaz eder Ve suale vördiklerıi ceva
bı bugün için Ikâfi addederim. 

7. — Zabitayı sıhhiyeyi hayvaniye kanunu muvak
katinin 7, 8 ve 19 ncu maddelerinin tadili hakkında 
(1/568) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni 
mazbatası. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Efendim, bu lâyihaları encümen istiyor, 
oraya tevdii ediyoruz. 

Biiraz evvel reye konulan kanunlara rey 'verme
yenler varsa lütfen reylerini versinler. 

8. — Malatya Mebusu sabıkı Lütfü Beyin; İtti
hat ve Terâkki Cemiyetine ait envali menkule ve gay-
rimenkulenin idarei hususiyelere devrolunması hak
kında (2/65) numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

MALÎYE VEKİLİ HASSAN BEY (Tralbzon) — 
Efenidim! Bu lâyiha bfiriirtdi Büyük Millet MeöEsıi aza
yı kiraimından vefat etmiş ibir arkadaşıımız 'tarafından 
'verllmiştlir. Renıdisiine Mevlâ tfahmet eylesin. 

Fakat şimdiliye kadar Muvazeneli (Maliye Encüıme-
ninlin kantonu arasında kalmış ve niihayet initaç edli-
leriek Heyetli Oelileye sevkedillmiş ve ruznameye alın
mıştır. 

IMUSTAFA AJBDÜLHAUİK BEY (Kânıgırı) — 
Mulyazenıd Maliye Encümenıinden geçmemiştir. Geçen 
seneye aüttür.* 

MALİYİE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bendemiz öyle zannediliyorum ki evvelen bu lâyihayı 
M'Uvazeneii Maliiye Encümeninin istemesü lâzumdır. 
Sonra bugün IbiüViyetıi tartilhiiyeslinden başka 'bir şeyi 
kallımaJmıış olan (bir cemiyetlin emvali, kendisinin tin-
tıiıfapeılir oHmaısıyle, millet namına emvali umumli-
yeıye vazıülyet olan hazineye intükal etımişjtlir. Şu lh!al-
de mevzubahis olan ittihat ve Terâlklkıi marnında bir 
şaihısliyeıt vardır ve ona ait <bir t'alkım mallar vardır. Me
sele o malların şuraya iburaya verilmesi değildir. Bir 
hüviyeti tiarilhliyeden ibaret kalan bir cemiyetin emva
li mDIÖiye -meyanına girmiş olan emvalimin" idareli hu-
sus'iyeUiereıtalhsl'sIine ait ibir şeydir. Halbuki tahsise lü
zum yoktur. Eğer lidandi hususiyelere emvali mi'lllfye-
den bir şey vermek lâzım gelirse, evvelen bunu böy
le yazmak lâzım gelir. Sonra hazinenin ellinde mev
cut ölıan emval Ve emlâke İhtiyacı olduğu derkârdır. 
tdarieii hususiyellerden ziyade lnazünıe buna muhtaçtır. 

îdarei busıusliye'leri, geçen ısene klaıbut edilen ba
zı kanunlarla ve iittüihaz edilen birtakımı tedalblir ile 
emval ve emlâk hususunda ımlücöhheız kıldık. Heniüız 
idarei hususiyeiîer Ibu emval ve emlâki tasfiyeye vakit 
Ibulamıamı'şlardı'r. Tasfiyesini ibMriem'eMişlerdir. Bu 
kanunun kaibuliü anında eVVeloe >birönoi Öüyük Millet 
MecÖİ'sü 'binası bulunan ve elyevm Miödlsli Âlinin kü-
tüpıhaneisii olan ıbinanm derhal Ankara vilâyetine inti

kali ioalbeder. Ve ertesi gün dıe derhal 
tezkere alırız. Bu mal bizlimdir, tahliye 

vilâyetten bir 
ediniz derler. 

(1) Teklif ve mazbata 15 nci içtima zaptının sonu
na merbuttur.. 

îşjte efendiler, hunun neticesi 'budur, £ [azine ile, ha
yatı aımıumiiıye ile alâkadar hidemaıüa tahsis edillrn'iş 
iemlvail ve emlâk vardır ve bu cemiyeti tarihiyeden 
müntaikil emval vardır. 

Şimdi 'bunlların muştası lehinden s Umarak idarei 
hususiyelere d'dvredilimesine hiçbir sie)l>ep görmüıyo-
rulm ve ıbu itibarla Ibu lâyiha mlündereMmı muıvafılk 
Ibullimuyorum. Bunuın için bunun Muivazemai Maliye 
Encümenine gitmesi zaruridir. Hülâsa bu kanuna ben
deniz ıtarafıtar değilim.. Bahusus yakında emlâki mliffli-
yeden pek çok şeyler yapmak niyetindeyiz. Meselâ 
yakında İbir emlâk bankası meydana ıgetÜıreceğiz. Bu 
harikamın temel taşını Hazinenin elinde mevcut lolan 
emllâk 'teşkil ddecelktir. (tnşalalh sesleıl) 

REÎS — Buyurunuz Hakkı Tarık Bey, söz sizin
dir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendenizin 
söyleyeceğimi Hasan Beyefendi 'Söylediler. Bendeniz 
bilhassa eslkii Medls Ibiınasımı mevzulb l̂his edeoelfctıiım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozoty — Efendim, 
bu teklif merhum Malatya Mebusu Lütfü Bey tara
fından yapılmıştı. Esibalbı ımuciilbesi de yazılıdır. lüt
fü Bey diyor Ikli; «IBuna Maliiye vaziyet ötımfiıştlir ve 
Ibuhları ıslatıyor, 'halbuki bu halikın ianesiyle yapimışti'r, 
mdklteibe lihtiyaç 'VaMnr, bunun içlin (idareli hususiyetlere 
verülsii'n» diyor. O v,ajî"'îlt böyle İbir lüzııim görmlüş ve 
'böyle bir kanun fekliifii yapmış. Bu kanun Meclisli 
Â'lliıde ıriüzakere edilmiş, 'tekrar encümene yeriilmiş. 
îkü'rtcü Bndümen de ıbunu o zaman içi ti muvafık ıbul-
mıuşitıu. Şimdi bendeniz 'Encümenin 'Mazlbalta Mu-
harriir'i oüimalk sufatııyîe Hasan 'Beyin fikrinde olduğu
muzu arz 'ediyorulm ve bunda İsrar stmliyoır, Hasan 
Beyefendiinikı fikirlerine iştiralk ediyoruz, 

'RlÖtlS — Teklifin heyeti umuımliyaii halkkında söz 
isteyen yoktur. Simidi iki teklif vardır; biriisi kanunun 
reddi teklifli, diğeri de iMıuVazeneÜ Maliye Encümeni
ne tevdıili telkUMdir. Evvelâ ret teikflif'iı di reye koyaca
ğım. Kalbui edilmezse Encümene teydi hakkındaki! 
'tdklıüfi reye. koyarım1. 

Şimdi bu kanun teklifinin 'reddini kabul edenler 
Hütifen ellerini kaldırsınlar... Kalbui etmeyenler elleri-
nli ıkailldırsınlar... Kalbui edilimliştür eterdim, 

Efendim, ruznamenin 6, 9 ve 19 
delki tekliflerin .ikinci miüzakeresıi 
kat müdddti mıuayyenesi henüz hüıti; 
Onun iıçjin ruznamenin 11 nci 
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9. — Trablusgarp Muharebesinden muahedei sul- t 
hiyenin tarihi tasdikine kadar vukubulan muharebe
lerde şehit düşen erkân, ümera ve zabit an ile mensu-
bini askeriyenin erzak, elbise ve maaş mukabili faz- j 
lai mehuzlarından tahsil edilemeyen zimmetlerinin 
Hazinece takip ve tahsil olunmaması hakkında (1/501) I 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Mu- I 
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) , I 

RBİİS — Kanunun heyeti umumliyesi hakkında söz j 
fesyen var. mı? (Hayır sesleri) I 

O faalde maddelere geçitoesiinti kabul edenler lüt
fen efekt! kaldıırsınl'ar... Maddelere geçilmesi ka'bul 
edildi, 

I 

Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve istiklâli Millî 
Muhaberatında Şehit Olan Erkân, Ümera ve Zabı

tan ile Mensubini Askeriyenin Bazı Borçlarının I 
Affına Dair Kanun 

Madde 1. — 1327 işemedi Traiblusigarp Muharelbe-
dinden 'bed ille (muahedei sulihiyenıin tasidilki tarihli j 
olan 23 Ağustos 1339 tarihlime kadar Balkan, Harlbıi 
Umumî ve İstiklâli Millî muhardba/tın'da şehit olan 
erkân, ümera ve zalblitan ile mıenısulbünli askeriyenin er- I 
zaaik, elbise ve maaş mukabili fazla! mehuzalfilarımdan 
dşıbu kanunun neşri tarihline (kadar yapıttan tahlsiilâlt 
(iade olunmamak şartıyle gayrı eztahjslil kalan zimmet
leri affolunımuştur. I 

REİİS,— Biirinüi maddeyi kalbul edenler lütfen el
lerim! (kaldırsınlar... Aksim! reye kbuyorum : Kalbul 
etmeyenler elerimi 'kaldırsınlar... Kaibul edilmiştir. 

(Madde 2. — işbu Ikanun neşri tarihlimden iıtilbaren / 
meriyiilieradıır. 

'RiEltS — İkinci maddeyi kalbul edenler lütfen öle
nini ka'ldımınlar... Aksimi reye koyuyorum. Kalbul et- } 
meyenfer ellerin! kaldırsınlar... Kalbul edilmiştir, 

•Madde 3. — Işlbu kanunun icrasına Müdafaai Mlil- I 
İye ve Maliye Vekilleri memurdur. I 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. I 
Kalbul edenler lütfen ellerimi kaldırsınlar... Aksimi 're
ye koyuyorum; kalbul eltmeyenler elerim' kaldırsın
lar... Kabul ödimiişitir. 

Efendim! Kanunun heyetli lutmımmliyeısinıi tayini esa- I 
m'i lüle reyimize arz edeceğim. Kaibul edenler beyaz, ka- j 
(bul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdik. 

Efendim! Bundan evvel reye koyduğumuz üç ka
nuna ait istihsal! ârâ muamelesi hitam (bulmuştur. 

Ruzöaırnenlin 12 nd maddesine geçiyoruz. I 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. J 
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10. — 25 Eylül 1339 tarihli Askerî Tekaüt Kanu
nunun beşinci muaddel maddesinin tefsiri hakkında 
(3/456) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası ile tefsire mahal olmadı
ğına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

IRıEİS — Okunacak. 
((Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası okundu.) 
'REİS — Kanunun heyetli umum'iyes'i hakkımda (söz 

isteyen var mı? 
MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendim! Hizmeti askeriyenin hazar ve 
seferdeki farıklarını derpiş eden vazu kanun faidema'tı 
askeriye için zialbütânın hizmetlerini; yalnız tekaüt müd
detlerin© rnüesiısr olmak üzere 2 rnisiil yani htir seneyi 
iki sene ve 'bir senemin küsuratını da Ibjiır seme olmak 
üzere hesap etmek noktasını derpiş eümîşik. Askerî 
Tekaüt Kanununun beşline! maddesimin metni şudur ': 

i(IEiikân, ümera ve zalbitan ve memurin ve ketelbei 
akfiâmı faarhiıye ve mensubini askeriyeden sefere iışti-
rak edenleri tekaüt müddetlimin hesabımda, ilânı harp
ten akdi sulha (kadar geçen zaman bir seneden dûn 
ise bir sene ve bir seneden fazla ve akli seneden dûn lise 
İki sene ve daha fazla ise hu nispet üzere zammedi
lerek hizmeti askerliye müddeti hesap 'ddilİr) denili
yor. Vazıı Ikanun bu suretle umumî olarak vakti 'se
feride geçen hizmetlin iki mliisil olarak hesap edilmeisi-
nıi ve tekaüde zammedilmesin! vazıh ve sarih bir su
rette tahminen tespit etmişimi. Mesele Iböyle olduğu 
hıaPide mütareke devrinde ordunun ve orduya tevdii ve 
tevcih edilmiş (olan vazifelerin muhtelif sebep ve ve--
si'Uıelerils istihfaf edildiği bir detvirde, ihtimal kli o za-
miama alit para kazancı veyahut mraliiyecifk zihniye
ti ıgHbi, yanlış ve sakat bir mütalâadan dolayı, kanu
nun okuduğum veçhile gayet sarih olan hükmünü ye
ni ibir kanunla tadil suretiyle değil, fakat tefsir tari
kiyle, bu hizmeti iki n f i i addetmemek hususuna te
vessül etımliışilerdir. Bu tevessül neticesinde o zaman 
Şûrayı Devlet bir karar vermiştir. Fek sarih olan 
bu maddeii IkanUmiıyenıin hükmünü mürltefi kılmıştır. 
Burada orduya ait olan bütün' vazaifin temışiyetiyie 
meşigul olan Müdafaa! meşgul olan Müdafaai Milliye 
Vekâleti, harpte kazamimıiş olan 'bu hukukun kaybol
ması netlice! fıiliyesllni ortadan kaldırmak üzere Mec-
ll'isi ÂJıiye müracaat etmiştir ve bunun eısasındak! tef
sir yanlıştır, haksızdır, işi aslına irca edin, diye Mec
lis! Âliye arz ve rica edilmiştik. (Nitekim, Mecfiisi Afili 
OMaflıi Milliye alit olan bu devirde kanunun (bu alhkâ-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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•mini arz elttiğim ırruaıhıiıyefite. olmak üzene tatbik etmek 
yolumda karar venmiiştür ve Gdali Milliye ak olan halk
lar yerlinle getirilmiştir. Fakat Harbi Umumiye ait 
olan ve o zaman meri bulunan kanunun alhlkâmı safi
hasından olan hakikin mütareke devrinde refedillme-
sinden hâsıl olan vaziyet Cidali Millî için verilen 
kararla talslhılh edilmemiştir. Bunun tasıhilhıi için müs
takil ve iyeni Ibir müracaatta (bulunulmuştur. Müda
faa! Milîye Encümeni meseleyi esasından 'tetkik ede
rek, Şûrayı Devletçe tefsir mahiyelnde verilımiş oîan 
bu kararın, 'kanunun ruhu aslMnü ve orduya ait bir 
haiklkı iptal edecek şelkil ve mahiyette olduğunu tsş-
nThîen maldidenin aynen ipkasını ve bu, Şûrayı Dev
let 'tefsirinin oltadan (kaMırılirnasını Heyeitii Umumİıye-
ye bir mazbata ile arz dtmiştİr. Muvazeneli 'Maliye 
Emdiımeni, Meseleyi tetkik ederken arz ettiğimi asıl 
mesele ıM'e meşgul olmamışlar, şekle merbııtiyet nok
talı nazannıdan tetlkik etmeyi daha münasfip bulmuş-
lardır. Encümeni tenkit mahiyetimde olarak arz etmi
yorum. Fakat Encümen, esliden Ibir kanun Vardı ve o 
kanun hor defa tefsire uğramıştır. Yeniden bu yanlış 
tefsiri 'talklip dilmekten ise ve -bunu ortadan kaldır
maktan ise yenüden bir lâyihai kanuniye getirtmek da
ha muvafıktır, sekinde meseleyi bir rnlazibatla ile heye
tli umumiiyeye arz etmiştir. 

Arz etıtiğliım ğiıbıi, işıin mahiyeti, mevcut ve sarih 
olan bir hükmü kanuniyi, Şûrayı Devletin yanlış ve 
haksız ıbir yoldan tefsir- etmesidir. Binaenaleyh bu 
vasiyetin tavazzuhunu rica ediyoruz ve meselenin hak
ka ircaını istiyoruz, İsterseniz (butta tefsir demeyinliz, 
ne derseniz deyiniz, mesele ortadan kaldırılmış, bir 
hakiki kanıunlinin yerine getirilmesidir. Bunun lîçlin 
Müdafaaii Milliye Encümeni mazbatasının kıalbulünlü 
rica ederlilm. Madde şudur : «Erkân ve ümera ve za-
faitan ve memurin ve ketelbei alküâmı harbiye vesair 
mensüibini askeriyeden sefere iştirak edenlerin tekaüt 
müddetinin hesaibındâ ilânı harpten alkdi sullha ka
dar geçen zaman Ibir seneden dûn ise bir sene ve 
Ibir senelden fazla ve M seneden dûn ise ilki sene ve 
daha fazla ise 'bu nispet üzere zlammeldülerek 'hizmeti 
alskeriiye mıüddetü hesap olunur» bu sarahate karşı tef-
sîr tarikiyle yapılan tadil esasen şekle ait olmak lâ
zım gelir. Binaenaleyh Muvazeneli Maliye Encümeni
nin ş'elkîe ait olan mazbatasının şimdilik niazarı Mlbare 
alınmayarak doğrudan doğruya Müdafaaii Milliye En-
cümeniniin mazbatasının kalbuflüyle hakkın yerine ge
tirilmesini rica ederin. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Heye

itii Celilenlin malûmudur ki, Birinci Büyül}c Millet Mec
lisinin bir kararı Vardır. 16 Mart 1336'dan sonra 
Istanlbull hükümetince ittihaz olunan mıtıikarrera't mu-
telber değildir. Ondan eVvel ittihaz olunan kararlar 
muteberidir. Bu surette bir çok nizaımriameler ve ta-
lıimatnamielerie amel ediyoruz. O zamanp, naızaran ka
nunun tefısir hakkı Şûrayı Devlete ait idli. Bugün aynı 
madde ikindi defa tefsir edilmek üzere geliyor. 

iBiz Encümende esas meseleye girmedik. Vaktiyle 
'böyle bir madde tefsir edildiği ve elyevm mutefber 
olduğu halde aynı maddenin tekrar tefsirini muvafık 
'bulmadık Ve bu çığırın laÇılkniasrnı imlujvafık Ibulmu-
yoruz. Mazbatamızda onu arz ettik. Bijr çok kanun
lar bu şekilde tefsir edljlmüşlir. Fena tefsir edDim'iştir 
diye ıtelkrar gelir. Bu meselenin halli içjin bir lâyihai 
kanuniye getirirler ve onu tetkik edenizi ve o suretle 
Heyetti Âlİyenize takdim ederiz. Encümeniniz bu moflc-
tai nazarda kendinli haklı görmüştür Ve onun için 
Heyeti Celülenize arz etmişıtir. j 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ jREıCFJP BEY 
(Kütahya) — Efendim, arz ettiğim gibi Müdafaaı 
Milliye Vekâleti ve Vekâletle. beraber düşünen Mü-
dafaai Milliye Encümeni ile (Muvazeneli Maliliye En
cümeni arasındaki ihtilâf doğrudan düğrjuya şekle, su
rette aittir. Şimdi Abdülhalik Beytin izahatı da maru
zatımı tamamen teyit etmiştir. Buyurdular ki, me-

salenlin asiliyle biz meşigul olırruadılk, şdcilj üzerinde teit-
kıikıat'ta ıbulundulk ve eğer eski şekle ircıa etmek lâzım 
gelirse yeni Ibir lâylihai ıkanuhiye teklif I edilsin diyoT-
lar. Bendeniz diyorum ki, okuduğum giSbi buraya ye
niden bir lâyihai kanuni'ye ıtekDif ebmelkıtense, esasen 
kanun hallinde mevcut olan ve ruhu esasisi tefsiir ta* 
rrikl'ıyle tamamen tadil ve ihlâl edilmiış o$an ve saf e:'d©-
hizmet dtmi'ş Ibulunan zaibi'tainın hakkı flekaüdüne fii
len tesir eden ve bu hizmetlerin esnayı £©ryanında da 
meivcut olan bu kanunun ruhunu hedfrıetrmş mahi
yette ıbulunan Şûrayı Devletin kararıniiri ref'İ ile eski 
şeklîn iplkasına karar verelim diyorum. Diyorlar ki, 
yapılmış bir tefsiri yeni bir tefsir tariküylb ortadan kal
dırmak usiule muhalif olur ve 'bu doğru olm'az, mehazir 
töVliit eder. Şekle aiıt olan bu maruzatHia İsrarım yok
tur. Yal'nız ortada mevcut olan ve fıkra fıkra oku
duğum sefer zamanında mutlak olarak bulunan bir 
h'alkkı lortadan kaldıran Şûrayı Devletin tefsiri ilte ha
sı! ıdlan yanlış vaziyeti tashih ve bu halikı yerine ge
tirmek, irca etmek için Ibu Meclisli Âli makamı hal 
değil ise Ibendeniz başka bir makam biifnliyorum. Bu
yurdukları gibi eğer lâyihai kanuniye ıtıelklif edilmeni 
lâzım ise, eskiden kabul ve Miâ'nara b'ir tefsir ite hüık-
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mü iptal edli'imliş dan maddenin ipkasını .teklif edi
yoruz. İşte teKiif etUiğsımiz lâyihai kanuniye buna ait
tir. Bi'naienaleylh M'ecfei Âİ, Müdafaali Mil'Iye En-
oürnieninOn sarahaten söyl'adiği veçlhl© - hakka mıukarin 
okniayan ,bıîr tefsir ile - tahrif edilımıiış olan maddenin 
imleivlki taübikte bulundurulması toalkıkmdalkli mazba
ta ive fcaMUf'M kabul etmiş olursa meselle Ikendliğ&n-
den ş'dklliyle ve asiliyle halledilmiş olur. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim! Muva
zenei MiaJlüye Encümeninin, Aslkeirî Tekalüıt ve îıstıilfa 
Kianununun 5 neti. maddeisi halklkmdaM moiktiaıi naza
rî, miüllga Şûrayı Devletlin bu maddeye taallûk eden 
kararı tefisifisi kadar muhtacı ıteitfcilk'tir. 

Bugün anoalk, mülga Şûrayı Devletçe bu hususta 
'İMiihaz ed'Manıiş olan tefsir karannın 16 Mart 1336 tan;-
Ihinden evvelime müsadif olmasını esas ittihaz ediyor. 
Müdafaan Milliye Encümedi iise bu kararı tefsMyi 
esasen, ve kadiımem varit görüyor.; 

Esas i'töbarııyle Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun beşineii maddesi'ne aıit soreltd tatbik noiktaıi nazarı 
karşısındayız. Bu maddei kanuniye hulâsa olarak: 
Sefere iştirak edecek olan zabitana ait kıdem zam
mının seferin müddeti devamına göre hesap edilmesi
ni âmirdir. Bu maddeî kanuniyedeki «sefere iştirak 
eden» kaydına bilhassa noktaî nazarınızı celbederim. 
Ruhu mesele buradadır. 

30 Teşrinievvel 1334 tarihinde meşum mütareke 
ile Harbi Umumiye nihayet verilince orduda müs
tahdem müteakit zabitanın terhisi lâzım geldi ve 
bu münasebetle kendileri harp zammından istifade 
ettirilerek maddenin tadili iktiza etti. Mülga Harbi
ye Nezareti maddei kanuniyeyi sarih görerek bun
lara Harbi Umuminin müddeti devamı olan dört 
sene ondört güne nazaran beş sene kıdem zammı 
vermek istedi. Maliye Nezareti bu müddeti çok gördü 
ve malî mülâhaza tahtında teklifi kanuniyi muhtacı 
tadil addederek Şurayıdevlete sevk etti. Şurayıdevlet, 
harp zammından harbe bilfiil iştirak edenler, müd
deti iştiraklerine göre istifade ederler şeklinde bir 
karar ittihaz etti. Zannederim ki bunun bir manayı 
askerisi yoktur. Zira harbe ismen iştirak varit değil
dir ve olamaz. Halbuki elimizde matbu varaka
da görüldüğü veçhile, Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununun 5 nci maddesi harp zammından sureti is
tifadeyi mutlak bir ifade ile, sefere iştirak sure
tiyle tadil ediyor. Şu halde Şurayıdevletin harp 
zammından veçhi istifadeyi harbe bilfiil iştirak eden
lere hasrederek müddeti iştirak ile tahdit etmesi 
hatadır. Bu hatada, sefer ve muharebe kelimelerinin 

arasındaki fark ve mananın lâyıkı ile anlaşılamama-
sından, yani muharebe kelimesi ile sefer kelimesi
nin kelimatı müteradife olmasından tevellüt et
mektedir. Halbuki malumu âliniz sefer, düşman 
aleyhine muhasemata başlandığı günden aktı sulhe 
değin icra olunan kâffei harekât ve müsadematın 
heyeti umumiyesine denir. Muharebe ise esnayı sefer
de tarafeyn kıtaatının şurada burada yekdiğeri ile 
müsademelerinin her bîrine itlak olunur. 

Mücadelei Milliyemiz malumu âliniz aynı za
manda , bir seferi millidir. Bunun devamı bidayetin
den, Mudanya müzakeresinin tarihi akdine kadar 
geçen zamandır. Bu zaman zarfında birinci, ikinci 
İnönü muharebeleri, Sakarya muharebesi, Dumlu-
pınar muharebesi olmuştur. Muharebe ve sefer 
başka başka şeylerdir. Binaenaleyh Şurayıdevlette 
bir asker bulunmadığı içindir ki, sefer avam telakki-
since muharebe anlaşılmış yani, müsademeye iştirak 
edenler bu harp zammından istifade eder diye sa
kat bir karara vasıl olunmuştur. Bu noktai nazar
dan Harbi Umumiye iştirak eden zabitanın ziyaı 
hukukuna mahal kalmamak için eğer tensip buyu-
rulursa beşinci maddei kanuniye üzerinde müşterek 
bir karar alınmak üzere bu mazbatanın Müdafaa] 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine iade
sini istirham ederim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI 
NA MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Reis Paşa Hazretleri! Encümen namına küçük bir 
şey arz edeceğim. İbrahim Beyefendi söze başlar
ken bunun gayrı varit olduğunu söylediler. Eğer 
bu tefsir olmasaydı bittabi mesele buraya gelmezdi. 
Bu tefsir muteberdi ve hükümet o tefsir mucibince 
amel etti. Şimdi o tefsirin doğru olmadığını gö
rüyor ve buraya gönderiyor. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Tarih esas ittihaz 
edilerek ve itiraz olunarak gelmiştir.. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Fakat muteberdir. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Seksen defa itiraz 
edilmiştir. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Eşkâli ile muteber bir tefsirdir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — 
Kanunen muteber bir tefsirdir, mahiyeti kanuniyeyi 
haizdir. Binaenaleyh bundan dolayı Muvazenei 
Maliye Encümeni esasına girmemiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Beyefendi bu-
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yuruyorlarki, 16 mart 1336 tarihinden evvelki is
tanbul hükümetinin kararları muteberdir. Evet is
tanbul hükümetinin o tarihten evvelki kararlarının 
muteber olduğu evvelce takarrür etmiştir. Fakat 
Meclisi Âli o kararlardan birini tadil veya red
dederse, o gene muteberdir diye İsrar edilmez. 

Emsali vardır, emvali metruke hakkındaki ka
nunu istanbul hükümeti bir madde ile ilga etmişti. 
Halbuki sonra Meclisi Âli o ilga kanununu redde
derek aslını ipka etmişti. Yeniden emvali metruke 
kanunu lâyihası diye bir kanun getirip teklif et
memiştir. ilga kanununu ret ve bu suretle aslını ip
ka etmiştir. Müdafaai Milliye Encümeninin maz
batası da bu tefsirin reddi ile aslının ipkası zemi-
nindedir. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasının kabulünü rica ederim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi muhteremi 16 mart 1336 tarihinden 
evvelki mukarrerat hakkında Heyeti Celilenin ka
rarından bahsettiler. O vakıtki kararın maksadı aslisi 
şudur. 1336 martından evvel kanunları yapmak ve 
tefsir etmek imkân haricinde olduğundan dolayı bu 
karar verilmiştir. Yoksa eski Şurayıdevlet mazba
taları tadil edilmesin, tefsir edilmesin diye değildir. 
Mademki şimdi tefsire lüzum görülmüştür, Müdafaai 
Milliye Encümeninin mazbatası çok doğrudur, kabul 
etmek lâzımdır.: 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Mesele bendenizce basittir. Bir kanun var ve bu 
kanun üzerine Şurayıdevletce ittihaz olunmuş bir 
tefsir kararı var. Tefsir kararları kanuna mülhak 
mıdır, değil midir? Kanunla beraber ikisi bir ibarei 
kanuniye ile mi tatbik edilir, yoksa ayrı ayrı rriı-
dır. 

Bendenizin bildiğime göre her hangi bir tefsir 
kararı ibarei kanuniyeye mülhak addolunur. Büyük 
Millet Meclisinin ittihaz ettiği bir takım tefsir ka
rarları vardır* 

Bunlar da aynı suretle ibareli kanuniyenıin tatbi
kinde esas litibar olunımıuıştuir. Şiımdli bu devreden 
sonra gelecek bir Meclis devresi, faizim 'bu devre üçün
de iibtüihaz ettiğimiz herhangi bir tefsir ıkarannı liîga 
eder mli, ©delblir smd? Etmesi kabul olur tnu? (Edemez 
sesleri). 

HASAN FEHMİ BEY '(Gümüşhane) — Tadil 
eder. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet tadil 
eder. Bumun içlin Mualvenei Maliye Encümenimin ve 
İbrahim Beyin talebi muvafıktır. Esasta Recep Beye

fendi lile ve Müdafaai Maliye Encümeni ile müşte
rekim. Madde doğrudur. Yanlış tefsir edlilrniştir. Fa-
Ikıat >bu tefsiılin ilgası şcklii 'bu değildir. M'Uivazonei Ma
liliye Encümeniinıin ıteMliıfii gibi, burna yol âçımamalk lâ-
zum gelir. Onun İçin bu kanar, bu mazbata encü
mene liadıe olunımalı, yeni bûr ikarar ile j yeni bir lâ-
yjha .ile Medlıise gelmelidir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendim, zannederim Makamı Riyasete 
vorjftmüş blir taıknir yoiktur. Bendeniz de lakı lir verme
yi (kemdi vazıifcmle ımuvafılk bulmadım. Fakat şefcil 
üzeitnıde bendeniziin litiirazıım yoktur. Encümene ala
lım veya her hangi ısuıreîıtie meseleyi halledelim. Yal
nız şunu > bcmdandz Heyetli Gelilenüzdıen rica ediyo
rum ki, Maikaimı Riyaset de bu .sureli e jreye vaz bu
yururlarsa mıuıvafılk oliur zannederim.. Meselenin aslı 
Meclisince müzakere cdilısü-n ve bu husıltsla bir fıldır 
tebellür ettikten •sonra, aslı 'heyeti muh'te^emece kabul 
adillmıiş offisun; ondan sonra nazarı dülkikalie alınmış bir 
löalkılir gllbti, encümene 'tevdi buyurülsua. Meselenin He
yetli- Umuımiiyeıslini encümene göndeüimeikıte 'isabet ol
maz zaonrndeyûm. Binaenaleyh asıl anofele, mevcut 
olan kanunun haksız bir töfisMe' hedmejfcrniiş olduğu 
hakikin taımiıli tosusunıdalkıi teklifin esası üzerinde bir 
filkiJr hâsıl eıütllkten sorara, neticeyi yazmalk. üzere arzu 
buyurulurisa Müdalfaaii MıMıiye ve Muiva zenci Maliye 
Encömenlcııinıe 'gönderelim. 

REİS — Efendim, mazbatanın reddi hakkında 
tahriri ıbiır telkllif yoktur. Müdafaai MDlU+ye ve Muva
zeneli Mailjye Encümenlerinle tevdii haiklkınıda Müda
faai M'ICi'ye Velk'1'i ©ey bür tdkllif yapmıştır. Bu tek
lifli Bndüm'en İkendisli yapsa Adi reye konmaya lü
zum yokıtu. Encümen 'isterse gönderecejğ'fm. Istemez-
>se reye İkoyacağıım. Efendim! Mazbatamın Müdalfaaii 
Milliye ve Muavezenei Maliye Encümuînlenine tev
diini ikabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el ıkaHdırsın.. Bu Encümenlere tevdii ka-
ibul çdümJiştliır. ' 

13 ncü maddeye geliyoruz. 
11. — Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve ondört re

fikinin; Trabzon, Rize ve Giresun Vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın gümrük resmi hakkında (2/385) nu
maralı teklifi kanunisi ve bu hususa müteallik Artvin 
Mebusu Hilmi, ve Rize Mebusu Esat Beylerin (4/233), 
(4/235) numaralı takrirleri ve reddine dair Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Okunacaktır : 
HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim! Takririmizi 

geri allıyoruz. 
REİS — Takrir sahiiiplerli yerine Ikaim olacaik var 

anı? (Haiyır sesleri) TalkrM geri veriyorum. 
12. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

«İmar armağnı» unvanlı ve (2/195) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair İskân ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Okunacaktır. (Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası okundu.) 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

13. — Rize Mebusu Esat Beyin; Nevahii cesime 
ve mühimmede tapu idareleri teşkili hakkında (2/84) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Okunacaktır. (Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası okundu.) 

ESAT BEY (Rize) — Efendim! iBendeniz bu tek
lifi 20 Nisan '1338 senesinde vermiştim. Demek ki 
3 * 4 sene evveli varmişiım. 'Bu tdkllifimlie .diyorum ki, 
ıhulkulkıu ıtasarruıfiye gayet mühimidir. Nevahii haillkı 
ise bu gibi ımıuaımdâtı ifa açın merkezi kazaya veya 
vilâyata geîımeik mecburiiyetinıdedir. Bu bir çok rnaıs-
raıfı ve Ikülifeti muclip oluyor. Buna maıhall kakmamak 
için cariim vs (muamelâtı Ikesıir olan yerlerde tapu 
daireleri teşkilini töklf etmiştir. O vakitten 'beri epey 
zaman geçti. Şimdi bumu Muvazenai Maliye Encü
meni Heyetli Ceiileye takdim ve reddediyor. Halbuki 
bık ilki sene evvel cesim olan naıhiyeıteınde tapu daire
leri tesis edilmiştir. Onun (işin reddıi cliap öden bir 
şey yoktur. 'Biir çok yerlerde tapu dairesi yeniden te
sis ed'Mİ. Geçen senede on nahiyede tesis edildi. Bu 
sene de gene bazı yerlerde tesis edildi. Yaıni bend-
nıizJin maruzatım, temıenniyaıtım reddedilmiş değil, na
zları litıibare allımnıştıır. Binaenaleyh itelkMıirnfi ged alı
yorum. 

REİS — Efendim! Tekliflebimi geri almışlardır. 
Meseklk aıimıamaş'tır. 

Efendimi, ruznaımıenin 16 ncı maddesine geçiyo
ruz. 

14. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî Elkab 
.Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi kanunisi 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. (3) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 
(3) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Kainunun heyeti umumilyasi hakkında söz 
isteyen var mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bir noksan vardır. Zaihitan tabiini meya-
nında ırmülâzımusanii diyor. Mıüiâzım'isıaniden evvel 
zabitvekiiii tabirini de ilâve «itimde lâzımdır. 

Çünkü zabıtan meyanında zabitvekilleri dahi dahil
dir. 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Tunalı Hilmi 
Beyin teklifi kanunisiyle beraber tevhiden müzakeresi 
kabul edilmişti. 

REİS — Evet efendim, Hilmi Bey bir takrir ver
miş ve geçen celsede Meclisçe kabul edilmiştir. O 
halde Dahiliye Encümeni Kanunu getirdiği zaman 
onunla tevhiden müzakere edilecektir. 

EKREM BEY (Rize) — Bunun o teklif ile beraber 
müzakresine ihtiyaç yoktur. Bu, yalnız orduya aittir. 

REİS — Müttahiden müzakeresi Meclisçe kabul 
©düımiştk. Dahiliye Encümeni ikendi yenindeki kanunu 
getirdiği zaman bu ikaınun 'da onunla beraber moza
iklere edilecektir. 

Efendim, ruznaımemıizde başka mıetse'e ıkalmarnıs
ıtır. Tayini esami ile reye vaz edilen kanunların ne-
tıicöi arasını arz ediyorum : 

Riyaısetliculnılhur 134:1 bütçesinde münakale icrası
na ve tahsisatı munzamıma iıtasuniad air kanuna (142) 
zat reye işfciralk etmiştir. (131) kabul, (10) ret (1) ınüs-
ten'kıif vardır. (1) zait da sonradan rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun (131) rey lifle kabul edilmiştir. 

Aslkerî fabrikalarıma aliıt imevaıdı inhisarı yenin Ma
liye Vekâletine devri haikkındaıki (kanuna (147) zait 
iştirak etmiştir. (144) (kabul, (2) ret, (1) müstenkif var
dır. öinaenaîiayh kanun (144) rey ile kabul edllmiştllr. 

Açıkta kalan ümera ve zaibıtian tahsisatları hakikın-
daıki Ifcanuna iştirak (124) tür. İlkindi defa reye vazedii-
>diği için muamele tamamdır. (Birinci defa seslen i) 
Efendim,! Bir defa reyi lişari ile reye vazedilmiştir. 
İkinci defada tayini esami ile reye vazediliyor. (Ha
yır sesleri) Tayini esami lile bir defa reye vazedildiği 
için, bir ıdefa daha reye vazedilecektir, efendim. (Mu
vafık şasileri). 

Tnalblusgarp, B;aii!kan, Hanb'i İstuk'lal Mücadeitsllnide 
şehit düş'en erkân, ümera ve zabıltan ile mensublni 
askeriye hakikındalki 'kanuna reylerini vermeyenler 
varsa lütfen versinler. İstihsali â>râ hitam bıuünuış-ur. 

Efendilin! 'İsparta Mebusu Mıükevrem Beyin bir 
tüiküini varıdır. 
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Riyasetti Celüleye 
Açığa çıkan zabıtan hakkındaki kanunim ' (tarıini 

nesrînden muteber olması) hususunun reye vaz'ını ve 
üçüncü maddenin o veçhile tadilini 'arz ve teklif ey
lerim. 

İsparta 
Mükerrem 

REİS — Mükerrem Beyin takrânind reye vazedi
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Muvazeneli 
Maliye Encümeni bu teklife karşı ne dtiyor? Mera-
sıim görmesi icap eder. (Reye sesleri). 

REİS — Esası usulle 'ait bir .tashihtik ^fendim. Re
yinize arz edıiıyorum. Mükerrem Beyin takririnıi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Kabul efmıiyenler el 
kalldıırsın.. Kabuİ ediimüştür. 

Tralblusgarip, Balkan, Harbi Umumî ve İstiklâli 
Millî muharebatında şehüt olan erkân, ümera ve za
bıtan ıjie meosulMnii askeriyenin ıbazı boralarının affı 
hakkındaki kanuna (130) zat İştirak ethîiş ve (130) 
kabul vardı ınlisab yoktur. Niısab otaadıgriiç'in ikinci 
defa reye konacaktır. 

Pazartesi günü öğleden sonra içtima |etmek üzere 
celseyi tatl edıiyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 3,40 
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t : 16 28 . 11 . 1341 C : 1 

Riyaseticumhur 1341 bütçesinde münakale icrasına ve tahsisatı munzamına itasına dair Kanunun ikinci defa 
reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 
î tabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

142 
131 
10 

1 

[Kabul edenler] 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

Yusuf B. 
DERSİM 

Ahmet Şükrü B. 

DÎYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Hafız Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
.'Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
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Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B, 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

BURSA 

Necati B. 
Nurettin Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

İ : 16 

Ebübekir Hazım B 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

ERZURUM 

Halet B. 

28 . 11 .1341 C : 1 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

! SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

Reddedenler] 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

[Müstenkifler] 

Kâzım 
İSTANBUL 
Karat >ekir Paşa 

TOİ^AT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi! B. 

KOCAELİ 

Ahmet Şükrü B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

»"•-« 
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Askerî fabrikalanna ait mevadi inhisariyenin Maliye Vekâletine devri hakkındaki Kanunun ildnd defa 
reye vaat neticesi 

(Kanun, kabul edilmÜştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHÎSAR 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Ata!ay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasİh B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDİN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

(Kabul 

Necati B, 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B, 

Naclı B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Halil BH 

Rasim B. 

147 
144 \ 

1 
11 

edenler) 

ERZURUM J 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenan! B, 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
i Hüseyin Hüsnü B. 

Mükerrem B, 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyiin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi I 

KARESİ 
Ali Şuurii B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
H a l t B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabrii B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Feyzi B. 

- 2 6 8 
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Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B.; 
Nuri B. 
Rağıp B, 
Recep B. 
R4za B/ 

MALATYA 
Bedir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

Tahsin B. 
MARDİN 

Abdülrezzak B. 
Alii Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Tiyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

Recai B. 
RİZE 

Fuat B. 
SARUHAN 

Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B, 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahıü B. 
Kadri Ahmet B. 

Mahmut B. 
ŞARKİ Ki^RAHlSAR 

Mehmet Emin B. 
TO(tAD 

Mustafa Vajsfi B. 

TRA$ZON 
Rahmi B. 
Süleyman Sırı B. 

URFA 
Al B. 
Refet B. 
Saffet B. 

,VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

(Reddedenler) 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

(Müskenlkıif) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

»-•«<« 
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Açıkta kalan ümera ve zabıtan tahsisatları hakkındaki kanunun netini ârâsl 

(Nisabı ekseriyet yoktur,) 

AFYON KARAHİSAR 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şeflik B, 

BlGA 
Mehmet B, 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler : 

Reddedenler 

Müstenkifler : 

124 

123 

Q 

İi 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B, 
Talât B, 
Ziya B, 

ÇORUM 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B, 

DİYARBEKİR 
Cavkt B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittlin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Şahin B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyün Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şlinasi Paşa 
Hüseyin R?uf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabökir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
.Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halt B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B^ 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 
Şükrü B, 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B̂  
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nura B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadür B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 
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MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekjr Hazım B,: 
Galip B. 

Halit B. 
ORDU 

Halit Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Fuat B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahnü B. 
Ziyaettlın B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B, 

(Müstenkifler) 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B, 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B, 

»•«« 
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Trablusgarb, Balkan, Harbi Umumi ve İstiklâli millî muhafebatında şehit olan erkân, ümera ve zabitan, ile 
mensubini askeriyenin bazı borçlarının affı hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet hâsıl olmamıştır.) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

tzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
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TRABLUSGARP MUHAREBESİNDEN MUAHEDE İ SULHİ YENİN TARİHİ TASDİKİNE KADAR 
VUKU BULAN MUHAREBELERDE ŞEHİT DÜŞEN ERKÂN, ÜMERA VE ZABITAN İLE MEN-
SUBİNİ ASKERİYENİN ERZAK, ELBİSE VE MAAŞ MUKABİLİ FAZLAİ MEHUZLARINDAN 
TAHSİL EDİLEMİYEN ZİMMETLERİNİN HAZİNECE TAKİP VE TAHSİL OLUNMAMASI HAK
KINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/501).NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAİ 

MİLLİYE VE MUVAZENEİ MALİY E ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 28.7.1340 

Kalemi Mahsus Müdürü yeti 
Adet : 6/2774 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Trablusgarp 'muharebesinden muahedei sulhlye-

nin tarihi tasdikine kadar vuku bulan muharebelerde 
şöhit 'düşe nerkân, ümera ve zabitan ile mensubini 
askeriyenin erzak ve elbise ve maaş mukabili fazlai 
mahuzlarından tahsil edilemiyen zimmetlerinin hazi
nece takip ve tahsil olunmaması hakkında Maliye 
Vekâleti Celilesince tanzim olunup, icra Vekilleri 
Heyetinin 20.7.1340 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür öden lâyihai kanuniye 
ile bu baptaki esbabı mucibe lâyihası sureti tnusad-
dakası leffen takdim kılinmştır. Muktezasının ifa
sına müsaadei riyaset penaihilerini İstirham eylerim1 

efendim. 
Başvekâlet Vekili 

Kâzm 

Esbabı Mucibe 
Muharebe meydanlarında vazifei vaitaniyesini ifa 

ederken rütbei şehadeti ihraz etmiş olan mensubini 
askeriyenin zuhur eden ve edecek olan borçlarının 
itam ve eramile muhassas maaşlarından kat ve tev
kif edilmlyerek vatan uğrundaki fedakârlığın bir 
nişanei ihtiralmkârisi olmak üzere terkini kayıtları 
Müdafaa! Milliye Vekâletinden Hazineye tevdi (olu
nan lâyihada gösterilmiş ve vekâlet müşarüniileyhadan 
zimemat miktarnı mübeyyin celbedilen defterler le-
dattetkik Balkan ve Harbi Umumide şehit düşen 
•zabıtanın minhaysilmecmu üçbin kırk küsur lira zim
meti müsbitesİ olduğu ve hesabat tetkik ve teftiş ko-
misyonlıarnca ruyet edilmekte olan kıtaat hesabatının 
netice! ıtetkikatında zuhur edecek zimemat ile İstik
lâl Muharebatında şehit düşen zabıtanın da zimmet
leri zuhur edeceği anlaşılmıştır. Affı teklif edilen 
zimemat tâ 1327 senesi Trablusgarp muharebesinden 
bed ile Balkan ve Harbi Umumî ve onu müteakip 
İstiklâl Muharebatı ile hitam bulan muahedei sulhi-
yenin tasdiki tarihine kadar ki müddete teşmili tas--

fiyei hesap noktai nazarından hazinece zarurî görül
müştür. Zimamatı mebhuse: Harekâtı askeriye es
nasında Ihtiyacatı seferiyelerini temin için (kıtaları ki
ler ambar, ve kasalarından aldıkları erzak ve para
dan mütevellit olup, deyinlerini tediye ve maaşların
dan mahsup ettiremeden rütbei şehadeti ihraz eyle
melerine binaen istirdat edilamiyerek ailelerine inti-
'kal etmiştir. Mevzubahis zimemat müstelzimi ceza 
efâlden mütevellit olsa bile vatanın müdafaası uğrun-1 

da şehit düşenler 'hakkında takibatı kanuniye saîahi-
yeti münselip olduğu gibi, esasen Affı Umumî Ka
nununu bu cürümleri tamamiyle affeylemiş olması
na binaen bu suretle de takipten münezzeh kalmış 
olup, ancak erzak bedelinden veya her hangi bir su-' 
retle şühedayı muhteremenin sabit ve mütehakkık! 
zimmetleri ile bundan sonra zuhur edecek zimmetle
rinin ailelerimin maaşatından tevkifi, aileyi mumai
leyhimin zaruretlerini teşditten başka bir neticeyi 
tevlit edemiyeceğinden, vatanın âvânı felâketinde 
koşmuş ve bu uğurda fedayı hayat etmiş olan muh
terem şühedanın zimemaitı muhakkafcalarından Jâzii-
müttaihsil olanların terkini Hazinece muvafık görül-> 
rnüştür. Şu kadar ki ?am ve eramilden şimdiye ka
dar kesilmiş ve kanunun iktisabı meriyetine kadar 
kesilecek olan miktarın (iadesi hesaben gayrı kabili 
tahakkuk bir keyfiyet olduğundan mezkûr muhare-
baltın cereyanı zamanlarında erkân, ümera ve zabı
tan ve mensubini laskeiryeden şehit olanların lâyiha-' 
nın iktisabı kanuniyetinde yalnız erzak ve elbise be
deli ve maaş mukabili mehuzlarından görülen ba
le iyei zimmetlerinin terkini kaydı zarurî görülerek 
lâyihai mütekaddime ona göre tadilen tanzim ve tak
dim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Müdafaai Milliye Encümeni 13.11.1340 

Adet : 2/64 
Müdafaa! Milliye Encümeni Tezkeresi 

Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Aliyesine 
Trablusgarp muharebesinden muahedei sullhiye-

nin tarihi tasdikine kadar vuku bulan muharebelerde 
şehit düşen erkân, ümera ve zabıtan 'ile mensubini 
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askeriyenin 'erzak ve elbise ve maaş mukabili fazlai 
mehuzlaırından tahsil edilemiyen zimmdtılieninin hazi
nece taklip ve (tahsil olunmaması hakkındaki lâyihai 
kanaıniye encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. 
(Sureti iteklif aynen mu valf ık ıgörülimüş ollmaklia mez
kûr lâyiha beraıyı müzakere encümenii âlinize tevdi 
olunur, 

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İAfyonkarahisarı Rize 

Ali /Ekrem 
Kâtip Aza 
İzmir Gaziantep 

Süreyya Kılıç Ali 
Aza Aza 

Ertuğrui Ordu 
Raisini Recai 

Aza ' Aza 
Cebelibereket .Siverek 

İhsan Kadri 

19 Teşrinisani 1341 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 
Adet : 39 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Tra'blusgarp muharebesinden muahedei sulhiyenin 

tarihi tasdikine kadar vükubulan muharebelerde şehit 
düşen erkân, ümera ve zabıtan ile mensubini askeri
yenin erzak, elbise ve maaş mukabili fazlai mehuzla
rından tahsil edilemeyen zimmetlerinin hazinece takip 
ve tahsil olunmamasına dair Başvekâletin 28.7.1340 
tarihli ve 6/2774 numaralı tezkeresi ile gönderilip. 
Encümenimize de havale buyrulan lâyihai kanuniye 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ile birlitke 
tetkik ve müzakere edildi. Hükümetin esbabı mucibe 
lâyihasında dahi izah edildiği veçhile harekâtı aske
riye esnasında ihtiyacatı seferiyelerini temin için al
dıkları erzak ve mebaliğden mütevellit deyinlerini te
diyeden evvel rütbei şıhadeti ihraz eylemiş olan bu 
gibilerin aileleri maaşatından tevkifat icrası encüme
nimizce de muvafıkı madelet görülemediğinden lâ

yihai kanuniyenin birinci maddesinin nihayetinde mu
harrer (hazinece takip ve tahsil olunmaz) fıkrası (af-
folunmuştur) suretinde bit tadil. Heyeti Umumiyeye 
takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı. 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza Bey 
ini imzada bulunamac 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 
Sivas 
Rasim 

I 

Aza 
Niğde 
Galip 

Mazbata 
Muharriri namına 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Maraş 
Nihat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Hükümetin Teklifi 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 1327 senesi Trablusgarp muharebe
sinden bed ile muahedei sulhiyenin tasdiki tarihi olan 
23 Ağustos 1339 tarihine kadar Balkan, Harbi Umumî 
ve İstiklâli Millî muharebatında şehit olan erkân, 
ümera, zabîtan ile mensubini askeriyenin erzak, elbi
se ve maaş mukabili fazlai mehuzatlarından işbu ka
nunun târihi neşrine kadar yapılan tahsilat iade olun
mamak şartıyle gayrı ez tahsil kalan zimmetleri af
folun muştur. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 27 . 7 . 1340 

Başvekâlet Vekili 
Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Recep 
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Hariciye Vekâleti Vekili 
Zekât 

Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili • 

Zekâi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

îçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Mübadele, İmar 
ve İskân Vekili 

Refet 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve istiklâli 

Millî muharebatında Şehit olan erkân, ümera ve zabi-
tan ile mensubini askeriyenin bazı borçlarının affına 
dair kanun. 

Birinci Madde — 1327 senesi Trablusgarp muha
rebesinden bed ile mııahedei sulhiyenin tasdiki tarihi 
olan 23 Ağustos 1339 tarihine kadar Balkan, Harbi 
Umumî ve İstiklâli Millî muharebatında şehit olan 
erkân, ümera ve zabitan ile mensubini askeriyenin er
zak, elbise ve maaş mukabili fazlai mefhuzatlarından 
işbu kanunun neşri tarihine kadar yapılan tahsilat ia
de olunmamak şartıyle gayrı ez tahsil Kalan zimmet
leri affolunmuştur. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — îşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

t 
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25 EYLÜL 1339 TARİHLİ ASKERÎ TEKAÜT KANUNUNUN 5 NCİ MUADDEL MADDESİNİN TEF
SİRİ HAKKINDA (3/456) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MÜDAFAAİ MİLLÎYE EN
CÜMENİ MAZBATASI İLE TEFSİRE MAHAL OLMADIĞINA DAİR MUVAZENEİ MALİYE ENCÜ

MENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/4534 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafai Milliye Vekâleti Celilesinden mevrut 

19 . 2 . 1341 tarih ve Muamelâtı Zatiye Dairesi Mü
tekaidin Şubesi 39/11376 numaralı tezkerede tefsiri 
mahiyetinde görülmesi hasabıyle mülga Harbiye Ne-
zaretince itiraz ve reddolunan mülga Şûrayıdevlet Ma
liye ve Nafıa Dairesinin 22 Teşrinisani 1335 tarih 
ve 111 numaralı mazbatasında, Harbi Umumî zam
mının, menatrkı harbiye dahilinde ifayı vazife eden
lere hasredildiği analşılmış ise de Askeri Tekaüt Ka
nunun 5 nci maddei muaddelesinin böyle bir kayıtla 
mukayyet olmadığı bildirilmiş ve 3475 numara ve 25 
Eylül. 1339 tarihli kanunun yedinci maddesi mucibin
ce îstiklâl Harbinde hizmeti mesbuk olanlara tatbik 
edildiği gibi, Harbi Umumî esnasında da, her nere
de olursa olsun ifayı hizmet eylemiş olan muvazzaf 
ve mütekait erkân, ümera ve zabıtan ve bilumum ke-
tebe ve mensubini askeriyeye kıdem zammı icrası 
muvafıkı nasafet görüldüğünden keyfiyetin tefsiren 
bir karara raptı teklif olunmuştur. 

İş'âri vakıa nazaran mukıtezasının ifa ve netice
sinin inhasına müsaade buyurulmaşını rica ede
rim efendim 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafai Milliye Encümeni 
Karar : 16 15 . 11 . 1341 

Müdafai Milliye Encümeni 
Mazbatası Riyaseti Celileye 

Başvekâletin encümenimize havale edilen 21 Ey
lül 1341 tarihli tezkeresinin hulâsası şudur: 

Harbi Umumiye iştirak eden zabıtan veya me
murini askeriye tekaüt ©düdükleri zaman müddeti 
hizmetlerine ilâve edilmek üzere harp kıdemi alma

ları hususunda Askerî Tekaüt ve İstifa; Kanununun 
beşinci maddesi (1) bir (karar vermişti; Bu beşinci 
madde 1336 da mülga Şurayıdeviete sevk edilerek 
tefsir edilmiş. Şimdi Başvekâlet bu tefsiri doğru bul
madığı için beşinci maddenin yeniden tetlkük ve tef
sirini talep ediyor. 

Beşinci madde, bir zabit sefere bir gün iştirak 
etse dahi seferin bütün müddeti devamı kadar kı
dem zammı almasını âmirdir. Meselâ Harbi Umumî 
dört sene ondört gün devam etmiş, zabit bir gün da
hi bu sefere iştirak etse beşinci madde mucibince 
beş sene kıdem alması lâzım gelir. 

Her sefer senesi bir sene kıdem addedildiği gi
bi, kesir olarak bir gün fazla kalsa o dahi bir sene 
kıdem temin ©der. 

Mülga Şurayı Devlet bu maddeyi şöyle tefsir et
miş; Ancak düşman karşısımda bulunulan müddete 
göre kıdem zammı alınır. Meselâ bir zabit bir sene 
düşman karşısında bulunmuş bir sene ıkıdeme istih
kak kesbeder veyahut bürgün bulunmuş gene bir se
ne kıdem alıyor. Cephei harbin haricine çıkınca, 
harp ne kadar devam ederse etsin - bir şey almıyor. 

Maddei kanuniye son derece sarih olduğu için, 
Şurayı Devletin mezkûr maddeyi tamamiyle mana
sından büsbütün başika bir surette tefsir ettiği aşikâr
dır. Bundan başka mevzubahis olan kipdem zammı 
müddeti tekaüdiyeye tesir edecek kıdem zammıdrr. 
Yoksa zabitan düşman karşısında bulundukları müd
dete ve gösterdikleri hizmete nazaran ayrıca kıdem 
alırlar ki bu kıdem onların hazarda terfilerine ya
rar. Seferberlik emrini aldığı halde ister cephei 
harpte, ister geride kendisime emredilen yerde hizmet 
eden ^zabıtan ve mensubini askeriyeye; tekaütleri 

(1) Erkân ve ümera ve zabitan ve memurin ve 
ketebei akla mı harbiye ve sair mensubini askeriye
den sefere iştirak edenlerin tekaüt müddetinin hesa
bında ilânı hacpten akdi sulha kadar geçen zaman bir 
seneden dun ise bir sene, ve bir seneden fazla ve iki 
seneden dun ise iki sene ve daha fazla ise bu nispet 
üzere zammedilerek hizmeti askeriye müddeti hesap 
olunur. 



zamanında muteber olmak üzere harp kıdemi ve-
rilmesiıni âmir olan besince maddenin gösterdiği ma
nânın aynen tasdikine encümen karar vermiştir. 

Müdafai Milliye 
Encümeni Reisi 
Afyonkarahisari' 

Ati 

Kâtip 
Kocaeli 

Bulunamadt 

Aza 
Afyonkarahisarı 

Musa Kâzım 

Aza 
'İstanbul 

Ahmet Hamdi 

Mazbata 
Muharriri 

Rize 
Ekrem 

Aza 
Ertuğrurl 

Raisim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Gaziantep 

Kılınç Ali 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

MuVazenei Maliye Encümeni 
Adet : 35 19 . 11 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Harbî Umumî seferine iştirak eden muvazzaf 

ve mütekait erkân, ümera ve zabıtan ve bilumum 
ketebe ve mensubini askeriyenin kıdem hizmetleri
ni tayin eden Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
beşinci maddesini müaddil 22 Mart 1330 tarihli ka
nunu muvakkat üzerine mülga Şurayı Devlet Nafıa 
ve Maliye Dairesinin 22 Teşrinisani 1335 tarihli ve 
111 numaralı mazbatası ile dermeyan eylediği tefsi
rin salüfuzzikir maddei muaddele aihkâmı sarihası 
üle kabili telif görülmediğinden bahisle 25 Eylül 1339 

tarihli ve 437 numaralı kanunun 7 nci maddesi ile İs
tiklâl Harbinde hizmeti mesbuk olanlara tatbik edi
len ahkâmın Harbi Umumî esnasında da her nere
de olursa olsun ifayı hizmet eylemiş olanlar hakkın
da dahi tatbik edilmesiınin muvafıkı nasafet görüldü
ğüne binaen keyfiyetin tefsiren bir karara raptı lü
zumuna dair Başvekâletin 29 Eylül 1341 tarihli 
6/4534 numaralı tezkeresi Müdafai Milliye mazba
tası ile birlikte tetkik ve müzakere edildi. 

Mülga Şurayı Devletçe salifülarz maddei muad-
delenin 16 Mart 1336 tarihinden evvel tefsir edilme-
'sine binaen tekrar tefsiri cihetine gidiilemiyeceğinden 
Müdafai Milliye Encümeninin noktai nazarına işti
rak. edilememiştiır. Ancak teklif edilecek bir lâyihai 
kanuniye ile meselenin tetkiki kabil olabileceğinin 
Heyeti Umum iyeye arzına karar verildi. 

Muvazenei Maliye 
'Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalifc 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
M araş 
Mithat 

Azal 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata 
Muharriri namına 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza Bey 
Hini imzada bulunamadı 
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TRABZON, RİZE VE GİRESUN VİLÂYETLERİNE 
HAKKINDA TRABZON MEBUSU RAHMİ BEY VE 
Fİ KANUNİSİ VE BU HUSUSA MÜTEALLİK ART 
BEYLERİN (4/233, 4/235) NUMARALI TAKRİRLERİ 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜ 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti; Celilesine 

4 Kânunuevvel 1340 
Dairei intihabiyelerimizi teşkil eden Trabzon, Ri

ze ve Giresun Vilâyetleri halikınım başlıca medarı 
maişeti Mısırdan ibarettir. Nüfusu pek kesif olan 
bu vilâyetlerin arazisi dar ve arızalı olduğu için, bir 
senelik hâsılatı ahalinin ancak dört aylık iaşesine 
tekabül edebilir. Mütebaki sekiz aylık iaşe ve tohum
luk ihtiyacatı hariçten ve bilhassa Rusya'dan ve Ro
manya'dan ithal olunan Mısır ile temin olunmak öte-
denberi zaruret halinde d ir. Geçen sene bu vilâyetler-
deki mısır hâsılatının noksan olması ve hariçten ge
lecek musirin tarifede münderiç omiki misil gümrük 
resımine tabi bulunması hasabiyle fiyat pek ziyade 
yükselerek elim bir iaşe buhranı husule gelmiş ve 
halkın mütevali tazallüm ve müracaatları Meclisi 
Âlice nazarı itibare alınarak 1340 senesi Eylül'ü ni
hayetine kadar mezkûr vilâyetlere hariçten ithal olu
nacak mısırdan tarifei asliyede muharrer resmi aslî 
derecesinde gümrük resmi istifası 28 Şubat 1340 ta
rih ve 427 numaralı kanun ile temin buyurulmuş idi. 

Kanunu mezkûr hükmü 1 Teşrinievvel 1340 ta
rihinden itibaren merfu olup, halbuki bu üç vilâ
yetin senei haliye mısır mahsulü bazı taraflarda 
mevsiminde yağmur yağmamasından ve bazı ma
hallerde de bilâkis çok fazla ve devamlı yağmurlar
dan pek ziyade müteessir olarak geçen seneye nis-
betle ancaik nısıf ve bazı taraflarda nihayet sülüsan 
raddesinde hâsılat elde edilebildiği ve bu miktar 
hâsılat mezkûr vilâyetler halkının nihayet üç aylık 
iaşelerine kifayet edebileceği dairei intihabiyemizi 
devir ve teftişimiz esnasındaki tetkikatımızla sabit ol
muş idi. Belediye Meclislerinden ve bir çok köylü
lerden beşom günden beri almakta olduğumuz telg-
rafnamelerde, mevcut mısırın hemen hemen tüken
mesi ve gümrük resminin ağırlığından dolayı hariç
ten getirilememesi üzerine fiyat günden güne yüksel
mekte olup, ezcümle Trabzon'da mısırın kıyyesi on-
beş kuruşa çıktığı ve bu yüzden muhtacini ahalinin 
açlığa maruz kaldığı bildirilmekte ve vaziyetin biran 
evvel Meclisi Âliye arziyle geçen seneki atıfet ve 
muavenetin bu sene için dahi temini istihsaline ça-
lışmaklığımız talep ve teklif edilmektedir. 

İTHAL OLUNACAK MISIRIN GÜMRÜK RESMİ 
ONDÖRT REFİKİNİN (2/385) NUMARALI TEKLİ-

VİN MEBUSU HİLMİ, VE RİZE MEBUSU ESAT 
VE REDDİNE DAİR KAV ANİNİ IV̂ ALİYE VE 

MENLERİ MAZBATALARI. | 

Filhakika vilâyetlerimiz halikını tejhdit etmekte 
olan bu iaşe buhranının tehvin ve mıjsır zeriyatıınm 
da temini için 1 Teşrinievvel 1340 talihinden itiba
ren hükmü merfu bulunan salifüzikir | 427 numara
lı kanunun bu defa da 1341 senesi Eylülü nihayetine 
kadar tekrar kabul ve tatbikinden başka bir çare gö
rülemediğinden atideki mevadı kanunlyenim müsta-
celen müzakere ve kabul buyurulmasır(ı Meclisi' Âli
ye arz ve rica eyleriz efendim. 

Trabzon 
Rahmi 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Trabzon 
Nebîzade Hamdi 

Giresun 
Musa Kâzım 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Trabzon 
Ş>fik 

Giresun 
Hakkı Tarık 

|tize 
Ahmjet Fuat 

Qrdu 
Hjamdi 

Trabzon 
Hasah Hüsnü 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Trabzon, Rize ve Giresun Vilâyetlerine ithâl olu
nacak mısırın gümrük resmi hakkuradja Kanun. 

Madde 1. — 1341 senesi Eylül nıiijıayetine kadar 
Trabzon, Rize, ve Giresun Vilâyetlej-ine ithal olu
nacak mısırdan tarifei asliyede muhajrrer resmi aslî 
derecesinde gümrük resmi istiyfa oludur. 

Madde 2. — işbu kanunun neşri j tarihinden iti
baren vilâyatı mezkûre hududu haricine bir sene 
müddetle mısır ihracı memnudur. | 

Madde 3. — işbu kanun neşri tarihinden itiba-
xen meriyül icradır. j 

Madde 4. — işbu kanunun icrayı 
Üye Vekili memurdur. 

ahkâmına Ma-

Lâyiha Encümeni Mazbatjası 
Riyaseti Celileye 

Trabzon, Rize ve Giresun Vilâyetlerinden ithal 
olunacak mısırın gümrük resmi hakkında Trabzon 
Mebusu Rahmi Bey ve ondört refikiıjin teklifli kanu-
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nişi encümenimizce ledettikik esas itibariyle şayanı 
müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat Trabzon 
Emin Nebizade Hamdi 

Kâtip Aza 
Yusuf Ziya Karesi 

Haydar Adil 

Aza 
Rasitm 
Suret 

On gündür devam eden şiddetli kar ve fırtınalar 
memleketimizin yegâne medarı maişet ve ticareti olan 
portakal mahsulünü incimat ettirmek neticesi ta-
imarniyle mahvetti. Yalnız bu mahsûlden zarar ve zi
yan İki milyon liradır. Bu afet esasen pek mahdut 
olan vilâyetimizin hayatı iktisadiyesine nâkaibili ta
hammül ve telâfisi gayrı mümkün mühim bir rahne 
açmıştır. Bu sene açlık ve parasızlıkla mücadeleye 
mahkûm olan bu vilâyet ahalisine bir muaveneti 
müfikane olmak üzere 1341 senesi nihayetine kadar 
musir ve mısır dakikiyle buğday dakikinden gümrük 
rüsumunun ref'i ve bazı vilâyetlerde olduğu gibi, 
erbabı ticarete mahsus olmak üzere Ziraat Bankası
nın ikiyüzbin liralık bir kredi açması hususunun te
minine delâlet buyurulması ehemmiyetle arz ve is
tirham olunur. 

Belediye Reisi Cumhuriyet Halk 
Fıkrası Reisi 

Hakkı Mehmet 

Ticaret Odası Reisi 
Mustafa 

Suret 

Bir kaç günden beri devam eden şiddetli kar 
ve barandan vilâyet dahilindeki umum portakallar 
'incimat, ağaçlar müteessir, serveti mahalliye mah
voldu. Tahmin olunan zarar ve haşarat birbuçuk, iki 
milyon liradır. Memlekette dakik ve musir kalmamış, 
açlık sefalet başlamıştır. Keyfiyet makamata arz 
edilmiştir. 

Halkın haşarat ve zaruretlerine medar olmak üze
re İstanbul'dan getirilecek Amerika unları ile Rusya 
ve Romanya'dan celbedilecek mısırların yedi ay güm
rük resminden istisnasına acilen karar istihsal ve 
iblâğına inayet buy uru İmasını ehemmiyetle rica ede
rim efendim. 

Mehmet Hurşit 

Riyaseti Celileye 
Kar ve fırtınadan azim miktarda zarar ve hasar 

vukuna ve ahalinin ihtiyacının temini ' zımnında 
hariçten getirilecek mısırdan ve mısır unlarından 
•gümrük resmi munzamı alınmaması hakkındaki mü
saadenin temdidi isetirhamına dair Rize Valisi ile 
mahallî belediye ve Halk Fıkrası ve Ticaret Odası 
riyasetlerinden alınan telgraf namenin suretleri leffen 
takdim kılındı. Mesele mühim ve acildir. 

Rize, Trabzon ve Giresun Vilâyetlerine hariç
ten ithal olunacak sışır ve mısır' unlarından gümrük 
resmi munzamı alınmaması hakkındaki müddetin 
temdidine dair vaki olan teklifi kanunî şayanı mü
zakere görülerek Kavanin ve Muvazene! Maliye En
cümenlerine havale b uyuru İm uş olduğundan biran 
evvel müzakere ve intacı ila Heyeti Umumiıyeye 
•takdimi zımnında mezkıir encümenlere havale buyu-
rulmasını temenni ederim efendim. 31 . 12 . 1340 

Rize 
Esat 

Riyaseti Ceffileye 
Artvin'den aıldığıım telgrafta o havaliye ikibaçuk 

arşın kâr yağdığından etraftan zahllre cei/bi 'imkânsız 
olmuştur. Ancak Çoruh vadılsi .ile Bat um cenubun
dan mısır celbi ile halk geçinebilecektir. Rize ve 
Trabzon'a, celbedilecek mısır için alınacak bir ni'isCl 
gümrük resminCn. Maradüt gümrüğünden, geçecek mı
sır için de -teşmilim ve o;k anımla beraber müzakere-
sini'istirham eylerim. 

Artvin Mebusu 
Hilmi 

Kavanlnii Maliye Encümeni 
Karar : 20 6 . 1 . 1341 

Kavaniıu Maliye Encümeni Mazbatası 
R iyaseitii Celileye 

Trabzon, Rize ve Giresun Vilâyetlerine ithal olu
nacak mısırdan 1341 senesi Eylül nihayetime kadar ta
rifede muharrer resimli aslî der ecesinde gümrük res
mi istifa olunması lüzumuna daiir Trabzon Mebusu 
Rahmi Bey ve rüfekasmım Riyaseti Celileden muhav-
vel teklifi kanunileri ileo nu müeyyCt Rize Mebusu 
Esat ve Artvin Mebusu Hilmi •Beylerin temenni tak
rirleri Maliye Vekili Beyin, huzuru ile mütalâa ve tet
kik jolundu. İcabı ledelmüzakere mezkûr vilâyetlere 
ithal edilecek olan mısırın beher yüz kilosundan iıki-
yüz yirmiisekiz kuruş gümrük resmi alınacağına na
zaran kilo başına iki kuruş onbir para gibi cüz'î bir 
miktar isabet etmekte olmasına ve bumun resmi asliye 
yani 38 paraya tenzili takdirimde halikım ihtiyacını 



(tiaitimiîıı ©tmöMen ziyade mısır ticareti ile iştigal eden
lerin nef'ine hizmet ve btanetıice hazineye zarar tev
lidinden başka fayda temim edetmiyeceği neticesi hasıl 
olmuş ve esasen Meclisli Âlice hu hususta 28 Şubat 
1340 tarihimde kabul ve meriyeti 1340 senesi Eylülü 
nihayetinde hiıtaım bulmuş olan kanundan dahi halikın 
(menfaati namına matlup ve mümtazır olan faydanın 
hasıl olmadığı anlaşılmış olmakla teklifi mezkûr encü-
ımienjimlizce mulvaifıik göTÜlmüyerek ret ve Muvazeneli 
Maiye Encümenine tevdi olunmuştur. 

Ravanini Maliye 
Encümeni Reisi 
Bayezıt Mebusu 

Şefik 
Kâtip 

Afyonıkaraıhüsarı 
İzzet Ulvi 

Aza 
Ankara 

İhsan 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 38 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Elâziiz 
Mustafa 

Aza 
Van 

Münüp 

19 . 11 . 1341 

Muvazeîiei Maliye Encümeni Mazbatası 
Rliyasetıi Celileye 

1341 senesi Eylül nihayetine kadar Trabzon, Rize 
ve Giresun Vilâyetlerine ithal olunacak mısırdan ta

rifeli asliyede rcıuharer resimî aslî derecesinde 'gümrük 
resmi istfıfa olünimiasına dair Trabzon MJebusu Rahmi 
Beyle rüfekasnnın teklifi kanunisi ve bu [hususa müte-
aEifc Artvin Mebusu Hilmi ve Rize Meblısu Esat Bey
lerin takrirleri Kavanıini Maliye Encümeni Mazbatası 
ile hidikte tâtikilk ve müzalkerte ediıldli. Eıicüımenıi mez
kûr mazbatasında denmeyan olunan esbabı mucibe 
dolayısıyle teklif ile takrirlerin reddine \ karar verile
rek Heyeti Umumliyeye takdim ikilindi. 

Muvazenei MallGye 
Encümeni Relisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza Bey 

Aza 
Sivas 
Raisini 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muhkırriri namına 
İspirta 

Mül^errem 

A^a 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Kojıya 

Kâzırnl Hüsnü 
I 

Aza 
Maraş 

Miljhat 

Aza 
Niğtb 
Calip 
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ZONGULDAK MEBUSU T UN ALI HİLMİ BEYİN, «İMAR ARMAĞANI» UNVANLI (2/l?5) NUMA

RALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE REDDİNE DAİR İSKÂN VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
13 Teşriini; eve! 1339 

Y'eni Türk iyemi izin iküçük kurtuluşu içûn pek uğur
lu bildiğim şu aında Ikalbul edilmüş olan (İmar Vekâ
letti) Ranunu ıdoilaıyısıyle, hem «teıyemmünen» hem de 
«liıdarei tosuısıiyeler» le «belediye» ter için bir «teşvük 
numunesi» olımalk tizlere, aşağıdaki kanun lâyihasının 
ımüzalkeresinfi, (kabulünü teklıi'f ederim. 

(İmar Armağanı Kanunu Lâyihası) 
Madde 1. — İzmit Vilâyetimin Kandra Kazasının 

Akçova nahiyesinin Bucaklar 'köyünden Molla Süley-
manoğlu damadı RuimelJi'li mühadır Alli'niin teehhü
rünün birinci yılında biri oğlan, öbürü kız; ikinci yı
lında geme biri oğlan öbürü İkiz, bu üçüncü yılında da-
«üçüz» ve biri oğlan Misli ikiz olmak üzere mıillete 

.yedi çocuk bahşetmek derecesinde, müstesna bir su
rette feyizli bir ocak sahibi olmasına mükâfaten, üçüz
lerden bir ikiz vefat etmiş oılmalkla, sielkiz nüfusa baliğ 
bu ocalk halkına, İzmüt VıilâyeıîJi «Meclisi Umumisi» 
tarafından Bucaklar 'köyü civarındaki boş araziden 
canbaşına yirımiibeşerden ikiyüz dönüım arazıi ile Bü
yük Millet Meclisi veznesinden ilkiyüz lira ita ve bu 
meblâğ üle genle mezikûr Meclisi Umumice ziifaat leva
zımı mubayaa olunur. Verilen arazıinıin bu sekiz nü
fustan başkasına ferağ ve intikali memnudur. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmının icrasına Da
hiliye Vekili memurdur. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 
18 . 10. 1339 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 72 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
îmar armağanı hakkında Zonguldak Mebusu Tu

nalı Hilmi Beyin, 13 Teşrinievvel 1339 tarihli tekli
fi kanunisi Encümenimizce ledelmüzakere esas itiba
riyle teklifi mezkûr şayanı müzakere görüldüğünden 
Heyeti Umumiyeye takdimine karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokat Antalya 
Emin Ahmet Saki 

r ' Kâtip 
Ahmet Hilmi 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası 
22 . t i .1339 

Riyaseti Celileye 
İmar armağanı hakkında Tunalı Hijlmi Beyin, iş

bu teklifi kanunisi tetkik olundu. Münderecatı iki 
cihete mütedairdir. Birisi sekiz nüfustan ibaret ve al
tı çocuklu bir ailenin her bir neferi başına yirmibeşer 
dönümden ikiyüz dönüm arazi itası vş ikinci kısım
da bu aileye Büyük Millet Meclisi veznesinden iki
yüz lira verilmesi hususlarından ibarettir. Her iki ci
hetin encümenimize taalluk ve münasebeti görüleme
diğinden teklifi vakiin Riyaseti Celile yeiadeten tak
dimine karar verilmiştir. 

Mazbata 
Muharriri namına 
Denizli; Mebusu 
Haydar Rüştü 

21 . 11 . 1341 

Mübadele, İmar ve 
İskân Encümeni Reisi 

Erzurum Mebusu 
Rüştü 

Kâtip namına 
Ordu Mebusu 

Faik 
Muvazenei Maliye 

Encümeni 
Adet : 49 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yedi çocuk sahibi olan İzmit Vilâyetinin Bucak
lar karyesinde mukim muhacir Aliye ; ikiyüz dönüm 
ile Büyük Millet Meclisi veznesinden İkiyüz lira ita
sına dair Zonguldak Mebusu Tunalı Hijlmi Beyin, tek
lifi kanunisi tetkik ve müzakere edildi Bu gibi hu
susî işler için kanun tanzimi muvafık görülemediğin
den teklifi mezkûrun reddine karar verilerek Heyeti 
Umumiyeye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 
Sivas 
Rasim 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mü^cerrem 
Âza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Konya 
Kâzırp, Hüsnü 

Âza 
Njğde 

(fcalip 



Nevahii cesime ve mühimmede Tapu idareleri teş
kili hakkında Rize Mebusu Esat Beyin (2/84) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

Numara 
189 

Riyaseti Celileye 
Lazistan Livası dahilinde Arhavi, Pavreviçe Na

hiyelerinin cesamet ve ehemmiyeti vardır. Evvelce 
buralarda Tapu idaresi mevcut idi. Geçen sene ilga 
edildi. Mezunen dairei intihabiyemde bulunduğum za
man bu dairelerin ilgasından dolayı ahalinin ferağ ve 
intikal muamelâtında vesa'irede müşkülâta duçar ol
dukları ve merkez kazaya azimetleri vakit ve zama
nın ziyamı ve zaten fakirüihal olan halkın fazla mas
raf ihtiyariyle daha ziyade mağduriyetlerini mucip 
olduğunu anladım. Ahaliyi mahalliye bu hususta pek 
ziyade sinirlendiler ve şikâyet ettiler. Bu defada mü
teaddit teîgrafname keşidesiyle bu idarelerin tesis ve 
iadesi lüzumunu tekrar eylediler. Senetsiz tasarrufat 
kanunen caiz olmadığı gibi, halkın işlerinin teahhura 
vo fazla masrafa duçar olmaları muvafıkı maslahat ve 
madelet değildir. Bu hususta hazine de harç hâsıîa-
tınca zarar görmektedir. Binaenaleyh varidatı masa
rifi temine kâfi ve vafi olan ve emsali cesim ve 
mühim nevahide 1338 senei maliyesinden itibaren 
Tapu idarelerinin iadeten teşkili hakkında berveçhiati 
mevadı kanuniyeyi teklif ederim. 

(1) Mühim nevahide Tapu idareleri teşkil olun
muştur., 

(2) İşbu kannu tarihi neşrinden muteberdir. 
(3) • îşbu kanunun icrasına Maliye ve Dahiliye 

Vekâletleri memurdur. 

20 Şubat 1338 
Lazistan Mebusu 

Esat 
2 . 2 . 1 3 4 8 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 189 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Nevahii cesime ve mühimmede Tapu idareleri teş

kili lüzumuna dair Lazistan Mebusu Esat Beyin, en
cümenimize mühavvel lâyihai kanuniyesi mütalâaa 
ve tetkik olundu. Merkez kaza ve livalara uzak olan 
nevahide tapu memurları müstahdem ve şu suretle 
arazi ferağ ve intikâl muamelesinde halka son de

rece sühuletbahş ve menafii hazineyi de müemmen 
iken, ahiren memuriyeti mezkûrenin ilgası salifüzzi-
kir muamelâtı mezkûrenin işkâliyîe beraber varida
tı hazinenin de tenakusunu badi olduğu cihetle tek
lifi mezkûr şayanı müzakere görülerek Kavanini Ma
liye ve Defteri Hakan i Encümenlerine lüzumu hava
lesi tezekkür kılındı. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Lazistan Bozok 

Esat Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ertuğrul 

Necip Mithat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavaninıi Maliye Ecnümeni 31.1.1340 

Karar :55/69 

Kavanüni Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Nevaihii cesime ve mühimmede -tapu idareleri teş-
ikili lüzumuna 'dair Lazistan Möbusu Esalt (Beyin tek
lifi ve teklifi vakiin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni Mazbatası encümenimize havale 
kılınmakla mütalâa ve tetkik 'kılındı: 

Alelumıım nevahide Shassaitan merkez (kaza ve li
valara uzak olan mahallerde tapu 'memurları istih
damı ferağ ve intikali muamelâtında halka son dere
ce sulhuletbahş olacağı ve ayrıca ciibayet edilecek! 
harçla Ihukuku hazineyi de müemmen bülunduğuı 
derkâr ise de mevadı kamuniyenin sarih ve teşkilât 
icra 'kılınacak nevahiriin muayyen olması mıukltazi 
Olup, hususu mezkûrun muvazenei umumiye ile 
alâkası tabiî görüldüğünden mevlad fcanunjilyenin ay
rıca tadil ve Iteritilb&ne lüzum görülmeyerek müstaoe-
fen (Umuru Tasarruf iye) Encümenine müzalkereli key
fiyetle (bütçenin teritübi esnasında nazarı dikkate alın-
tmak üzere Muvazenei Maliye Encümenine tevdii 
(tezekkür kılınarak dosyası evrakı müteferrîası ile 
takdim kılındı, 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muıharrİri Vekili 

Trabzon Konya 
Abdullah Tevfik Fikret 

Aza Aza 
Elâziz! Malatya 

Mustafa Reşit 
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Aza , 
Karesi 

Osman Niyazi Bey 
Mezun 

Türfkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazeneli 'Maliye Encümeni 

Adat : 47 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

21.11.1341 

Muvazene! Maliye Encümeni! Mazbatası 

Nevalhii cesime ve mühümmede tapu idareleri! 
teşkili lüzumuna 'dair Lazisltan Mebusu Esat Beyin, 
Teklifi kanunîsi Kavanini Maliye Encümeni maz-
'batası ile birlikte tetkik ve müzakere edildi. Her 
sene Ibüıtçeslnin müsaadesi nislbetinde (bu gibi neva-
ihide tapu idareleri teşkil edilmekte olduğundan dşlbu 

teklifi kanunî reddedilerek 
!dim kılındı. 

Heyeti Umumiyetye tak-

Muvazene! Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Vlusıtafa Abdiilhıalilk 

Aza 
Diyarlbefcir 

Şeref 
Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Mazbata! Muharriri 
Najmına 
İsparta! 

Mü'kerrem 
Aza 

Zonguldak 
Rfrgıp 
Aza 

Kpnya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Niğde 
Galıip 
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RİZE MEBUSU EKREM BEYİN, «ASKERÎ ELKAB KANUNU» UNVANLI VE (2/406) NUMARALI 
TEKLİFİ KANUNÎSİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Esîbaibı Mucibe 
19.11.1341 

Erkân, ümera • ve zaıbfan tabirlerdi müşkülat ve 
Ikaoşık'lığı mucip 'olmaktadır ve efenldi 'kelimesi de 
Rumca olduğu gibi, teamülen de bütün zabitana bey 
(denmdktefdk. Ordu haricinde zabıtan (derecesinde 
olmayanlara 'da bey dendiği cihetle ordu için atîdeki 
mevadın kabulünü ve ciheti mülkiyede 'de aynı tabi
rini ilgası için (keyfiyetin Encümeni aidime (tevdiini tek
lif eylerim. 

Rize Mebusu! 
Ekrem 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
50/45 Karar 

3 , 1 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Rize Mebusu Ekrem Beyin, (Askerî Elkab Kanu

nu) unvanlı (2/406) numaralı teklifi kanunisi Encü-
menimizce ledettetkik esas itibariyle şayanı müzâkere 
görülmekle Heyeti umumiyeye arz olunur. 

Lâyiha Encümeni 
Tokat 
Emin 
Kâtip 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Türkiye 

Reisi 

Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Mil 

Encümeni 
iye 

Mazbata Muharriri 
Bulunmadı 

Aza 
Erzurum 
Muhalifim 

Raif 
Aza 

Karesi 
Haydar Adil 

Müdafai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Rize Mebusu Ekrem Beyin (Askerî Elkab Kanu

nu) unvanlı teklifi kanunisini tetkik ve müzakere et
tik. Sahibi teklifin fikri veçhile erkân, ümera ta
birlerinin lağvı ile zabit vekilinden müşire kadar za
bit denmesi ve efendi tabirinin lağvını encümen ka

bul etmiştir. Binbaşıya kadar efendi ve 
rütbelerdekilerine bey denmesi ve erkân, 
leri istibdat idaresinin bir hatırasıdır. 

daha yukarı 
ümera tabir-

Bütün ecnebi ordularında rütbe sajhiplerine za
bit dendiği gibi, hepsine de bir unvan [verilir. Encü
men kavanin ve nizamatı askeriyede eıfkân ve üme
ra tabirlerinin bundan sonraki tereddüdü mucip ol
maması için ihtiva ettiği rütbeleri mevacjlı kanuniyede 
tasrih eylemiştir. 

Rize Mebusu Ekrem Bey ciheti mülkjyece de efen-: 
dilik unvanının ilgası için teklifi kanunisinin Encü
meni aidine havalesini talep etmektedir. I 

Cumhuriyet îdaresi muhtelif unvanın ve millet 
efradının kimisine efendi, kimisine beyi demek sure
tiyle iki unvan istimali gibi, garip bir jşeklin idame
sine lüzum yoktur. Sair milletlerde olduğu gibi, bir 
tek unvanın istimali artık zaruridir. 

Efendi tabiri Rumca olduğuna nazaran bütün ev
lâdı millet için bey unvanının istimaline^ encümen de 
iştirak ederek Heyeti Umumiyeye arz oluıiur. 

Mazbata Müdafaai Milliye 
Encümeni Reis Vekili 

Afyonkarahisar 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 

Bulunmadı 

Aza 
Siverek 
Kadri 

Muharriri 
Ri^e 

Ekıjem 

Aka 
Ordu 
Recjai 

A?a 
Bcjlu 

CevatjAbbas 

Rize Mebusu Ekrem Beyin Teklifi 
(Askerî Elkab Kanunu) 

Madde 1.— Erkân ümera tabirleri ilga edilmiştir. 
Zabit vekilinden müşire kadar orduda) ihrazı rütbe 
edenlere umumen zabit denir. i 

Madde 2.— Orduda efendi ta'biri inülgadır. Za
bit vekilinden miralaya kadar (Miralay)dahil) zabıta
na (bey) unvanı verilir. 

Madde 3.— İşbu kanun tarihi neşrimden muteber
dir, | 

Madde 4.— tşbu kanunun icrasına Jjtfüdafaai Mil
liye Vekili memurdur. 

i 
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Müdafai Milliye Encümeninin Tadili 

Madde 1.— Erkân, ümera tabirleri ilga edilmiş
tir. Zabit vekilinden müşire kadar orduda ihrazı rüt
be edenlere zabit denir. Kavanin ve nizamatı askeri
yedeki zabıtan tabiri mülâzımısani, mülâzımıevvel, 
yüzbaşı, ümera tabiri binbaşı, kaymakam, miralay 
ve erkân tabiri de liva, ferik, ve müşir kelimeleri ya
zılmak suretiyle tashih edilir. 

Madde 2.— Orduda efendi tabiri mülgadır. Za
bit vekilinden miralaya kadar -miralay dahil- zabıta
na bey unvanı verilir. 

Madde 3.— İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 4.— İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye Vekâleti memurdur. 

....y.. >m< .<.,.. 


