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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 14.18 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Eşref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
Elli İkinci İçtima 

8 Şubat 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Düveli Ecnebiye sefaret ve konsoloshanelerinin 
tapu senetlerine ve bir şahsın idamına mütedair maz
batalar kıraat ve kabul edildi. 

Kambiyo ve şanj muamelâtı hakkındaki lâyiha
nın iadesine dair Başvekâlet tezkeresi kıraat olun
du. 

Nafıa Vekili Merhum Süleyman Sırrı Beyin ef
radı ailesine maaş ve ikramiye tahsis ve itası hakkın
daki kanun ikinci defa olarak tayini esami ile reye 
vaz olundu. 

Maktu vergi ve umumî istihlâk vergisi lâyihai 
kanuniyeleriyle tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hak
kındaki kanunun temdidi ahkâmına mütedair kanun 

Lâyihalar 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiyesine da

hil devair bütçelerine tahsisatı munzamına itasına 
dair Kanun Lâyihası (1/849) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Harita Mektebi tesisi hakkında gelen kanun 
lâyihası (1/850) 

REİS — Müdafaa! Milliye encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1341 
senesi Bütçe Kanununa bir madde tezyili hakkında 
kanun lâyihası (1/852) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

lâyihası müzakere ve kabul ve heyeti umumiyeleri 
tayini esami ile reye vaz olundu. 

İnşaat ve ihalât şerait mukavelâtının bir an ev
vel ihzar ve tatbikine, mandra ve ağıl lâyihasının red
dine dair mazbatalar müzakere ve kabul edildi. 

Müteakiben tayini esami ile reye vaz edilen ka
nunlardan üçünün ekseriyetle kabul edildiği ve bi
rine ait arada nisab olmadığı bittebliğ Çarşamba gü
nü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim; ifadatım arasında «yapılacağına dair» de
nilmiş halbuki «yapılmayacağına dair» olacaktır. 

Nerede efendim? 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 

Zabıt ceridesinin 135 nci sayfasında efendim. 
REİS — O şekil tashih ediyoruz efendim. Baş

ka mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hü
lâsası badettashih kabul edilmiştir. 

4. — Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1341 
senesi Bütçe Kanununa bazı mevad tezyiline dair ka
nun lâyihası (1/848) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali 
gayrimenkule hakkındaki 488 numaralı Kanuna bir 
madde tezyiline dair kanun lâyihası (1/581) 

REİS — İskân encümenine havale edilmiştir. 

6. — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırıl
mayan vukuat ashabının cezadan afları hakkında ka
nun lâyihası (1/853) 

REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 129 — 



t : 53 10 . 2 . 1926 C : 1 

7. — Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin 
106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/846) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Eğlence ve İstihlâkatı Hususiye Vergisi hak

kında (1/742) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Efendim bunun 
hakkında müstaceliyet teklifi vardır. Müstaceliyet tek
lifini reye okyacağım. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Müstacelen müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini 
muaddil 12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı Kanu
nun dördüncü madesinin tefsiri hakkında 3/522 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Mahsulâtı 

Arziye Vergisi Kanununun ikinci maddesinin dakik 
hakkındaki fıkrasının tadiline dair 2/525 numaralı 
teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı 
hakkında Ziraat Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celîleye 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin* Mahsulâtı Arziye 
Vergisi Kanununun ikinci maddesinin dakik hakkın
daki fıkrasının tadiline daıir teklifi kanunileri Encü-
menimjzce müzakere ve tetkik edildi. 

tstihlâkât Vergisi olarak derdesti müzakere olan 
lâyihai kanuniyede Mahsulâtı Arziye Vergisinin ka
milen ilgası mevzuubahs olduğundan berveçhibalâ arz 
olunan teklifi kanunî hakkında tayini muameleye ma
hal kalmadığının Heyeti Celîleye berayi arz Riyaseti 
Celîleye takdimine karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Mardin 

Ali Rıza 
Kâtip Aza 

Saruhan Edirne 
Etem Faik 
Aza Aza 

Kâmil İzmir 
Mustafa Rahmi 

Aza 
HaM 

REİS — Efendim; mazbatayı reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kkaldırsmlar... 
Kabul edildi. 

4. — Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden neşet 
eden mülkiye baytarlarının hizmeti mecbur esi hakkın
da (1/728) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Me
murin Encümeni mahsusu mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celîleye 

Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden neşet eden 
mülkiye baytarlarının hizmeti mecburesi hakkında 
Hükümetçe tanzim kılınan lâyihai kanuniye ile Ziraat 
Encümeni mazbatası havale buyrulmakla encümeni-
mizce tetkik olundu. 

Memurin Kanunu lâyihasının tetkiki için teşekkül 
eden Encümenimiz ikmali vazife etmiş olduğundan iş
bu lâyihai kanuniye üzerine müütalâa serdine mahal 
görülememiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim olunur. 
Memurin Encümeni Mahsus 

Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Tekfurdağı 

Süleyman Necmi M. Faik 
Kâtip Aza 

Antalya Çorum 
Ahmet Saki İsmail Kemal 

Aza Aza 
Urfa Elâziz 

Saffet Kemalettin Hüseyin 
Aza Aza 

Diyarbekir Malatya 
Cavit - Mahmut Nedim 

REİS — Efendim; mazbatayı reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 
O halde bu lâyihayı Ziraat ve Sıhhiye encümenlerine 
veriyoruz. 

5. — Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun Me
busu Hakkı Tarık beylerin; Açıkta Kalan Muallimlere 
Tam Maaş İtası hakkındaki (2/196) numaralı teklifi 
kanunisi ve Memurin Encümeni mahsusu mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celîleye 

Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun Mebusu 
Hakkı Tank beylerin açıkta kalan muallimlei'e tam 
maaş itası hakkında (2/196) numaralı teklifi kanuni
leri ve Dahiliye Encümeni mazbatası havale buyrul
makla encümenimizce tetkik ve müzakere olundu, 
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Tetkik ve intaç edilerek Heyeti Umumiyeye der
desti takdim bulunan Memurin Kanunu lâyihasında 
bu teklif hakkında lâzım gelen ahkâm ve esasat da 
mevcut bulunmuş olduğundan işbu teklifi kanunî üze
rine başka bir mütalâa dermeyanına mahal görülme
mekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 
Memurin Encümeni Mahsusu 

Reisi 
Canik 

Süleyman Necmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Trabzon 
Abdullah 

Aza 
Urfa 

Saffet Kemaleüin 

Aza 
Diyarbekir 

Cavit 

Aza 
Malatya 

Mazbata Muharriri 
Niğde 

Mehmet Ata 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Bolu 

Emin Cemal 

Aza 
Elâzjz 

Hüseyin 

Mahmut Nedim 

REİS — Efendim; mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

• 6. — Beyazıt Mebusu Şefik Beyin, Hükkâm ve 
memurini devletin vilâyete şekli tayinlerine ve haiz 
oldukları hukuk ile maaşlarına dair (2/364) numaralı 
teklifi kanunîsi ve Memurin Encümeni Mahsusu maz
batası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Ceh'leye 
Beyazıt Mebusu Şefik Beyin, Hükkâm ve memu

rini devletin vilâyata şekli tayinlerine ve haiz olduk

ları hukuk ile maaşlaruıa dair olan (2/364) numaralı 
teklifi kanunîleri ve Dahiliye Encümeni mazbatası ha
vale buyrulmakla encümenimizce tetkik olundu. En
cümeni mahsusça tetkik ve müzakere edilmekte olan 
Memurin Kanunu lâyihasının müzakeresi ikmal ve in
taç edilmiş ve bu bapta mezkûr lâyihada kâfi miktar
da ahkâm ve şerait münderiç bulunmuş olduğundan 
işbu lâyiha! kanuniye üzerine tekrar mütalâa serd ve 
ispatına mahal görülmemiş olmakla Heyeti Umumi
yeye arz ve takdim olunur. 
Memurin Encümeni Mahsusu 

Reisi 
Canik 

Süleyman Necmi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Niğde 

Mehmet Ata 
Aza 
Bolu 

Emin Cemal 
Aza 

Trabzon 
Abdullah 

Aza 
Urfa 

Saffet Kemalettin 
Aza 

Diyarbekir 
Cavit 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 
REİS — Efendim; encümen mazbatasını reye ko

yuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir. 

7. — Kanunu Medenî lâyihası 1/761 ve Adliye 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Rey İstihsali 

1. — Umumî İstihlâk Vergisi hakkındaki Kanunun 
tayini esami ile ikinci defa reye vazı. 

'REİS — Efendim, bu kanunu ikinci defa reye 
vazediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin, işgal za

manlarında İngilizlere istinaden Belgrat Ormanlarını 
tahrip eden Kinderos hakkında suali ve Ziraat Ve
kili Sabrı Beyin şifahî cevabı. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRt BEY (Saruhan) — Re
is Paşa; Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin bir suali 
vardı. Müsaade buyurumrsa şimdi cevap vereyim. 
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REİS — Söz Ziraat Vekili Beyefendinindir. Bun
dan evvel müsaade ibuyurulsun da takriri okuyalım : 

Riyaseti 'Celileye 
Bütün Türkiye ve Türkler için elim olan devri 

işgalin devam ettiği müddet kuvayi işgaliyeden ba
zılarına istinat ve onlarla yararlığı ile işgal kuvvetle
rinin Türkiye'yi imha siyasetine rehbeflik eden Türk 
tebası birtakım eşhas vardır ki bunlar bugün yine 
maatteessüf Türk camiası altında yer buluyor. Mevki 
tutuyor. Ezcümle ingilizlere istinatla bu işgal zaman
larında Belgrat Ormanlarını tahrip eden (Kutro) hak
kında takibatı lâzime ifa edilmekte ise de aynı tah
ribatı yapan (Kinderos) hakkında takibat yapılma
dığı ve bunun birtakım Türk mutavassıtların hükü
metle (Kinderos'un) arası bulunmak üzere hükümete 
müracaatta bulunduğunu Dersadette haber aldım. 

İngiliz kuvvetlerine ve hatta General Harring-
ton'a istinatla devletin ve milletin hukukuna tecavüz 
eden Kinderos hakkında mutavassıtlara ehemmiyet 
verilerek bu adam pençei kanuna tevdi edilmeyecek 
midir? Bu cihetin şifahen bildirilmesi için sual takri
rimin Ziraat Vekâleti Celilesine havalesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Nuhzade Mehmet Vasfı 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Efendim, Heyeti Celilelerinjn de malumudur ki Bel
grat Ormanları İstanbul'un hayatını temin eden bir 
ormandır. Bu ormandan bir dalın koparılması bir elin 
kafim icalbettirir gibi kararlar ittihaz edilmiştir. Maa
lesef işgal zamanında Vasfi Beytin buyurdukları gibi 
Kinderos ve Kutro taraflarından 'bu ormanın tahri
batına devam edilmiştir. Hükümeti Cumhuriye tara
fından İstanbul İdaresine vaziyet edilince her ikisi 
hakkında da icabeden muamelei kanuniyeye tevessül 
edilmiştir. Ve sual sahibi muhteremine dosyalarını tev
di ettim. Kendileri de görmüşlerdir ki, Vekâlet bun
ların her ikisi hakkında da katiyen İhmal ve teseyyüp
te bulunmayarak takibatı kanuniyede bulunmaktadır 
ve ümit ederim ki, bunların mahkemeden cezalarını 
istilzam eden karar istihsal olunacaktır. Bunun için 
hiçlbir endişeye mahal yoktur. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, takririmde de arz ettiğim veçhile işgalin 
devam ettiği müddetçe İstanbul'da kalmak bedbaht
lığına maruz kalan vatandaşlarımız pek çok fecayia 
şahit olmuşlardır. Hatta alâkası olmak itibariyle se
bebi tevkifim oîan bir mesele de budur. O bahsi aher. 
Yalnız bu defa İstanbul'da bulunduğum zaman nazarı 

dikkatimi calip birçok mesmuata şahit oldum ve bir
takım .bedlbînane şayiata ıttıla hâsıl ettim. Buraya 
gelir gelmez, Vekâleti aidesinden bu suali sormaya 
nıedbur kaldım. Çok şâyânı şükrandır ki, Vekâleti 
Celile kendisine düşen vazifeyi belagan mabelağ ifa 
etmiştim. Yalnız korktuğum bir cihet vardır ki el-
yevm endişeyi izale etmiyor. O da; Vekil Beyefendi
nin buyurdukları gibi «'Hükmü kanun neden ibaret 
ise icra olunacaktır.» şeklinde ifadeleridir. İşte muh
terem arkadaşlar, benim açık ve sarih olan endişem 
şu idi : İşitiyorum ki birtakım Türk Dava Vekille
ri bu Kinderos hakkında tavassut ederek hükümeti 
tahfifi cezaya imale ettirmek arzusunda imişler. 

Arkadaşlar, bu öyle elîm bir vaziyettir ki, Kinde
ros denen bu adam, o vakit kendisinin bu gayri ka
nunî halatına mümanaat eden devlet kuvvetine İngi
liz süngüsü ile mukabele etmiştir. Ve ö vakit'ki ar
man idaresinin masasına çıkmış demiştir ki, zanneder 
misiniz Türkiye Hükümeti kuvvetlenip bundan sonra 
bir sual bizden soracak? Bugün biz buraya İngiliz 
himayesi altında vaziyet ediyoruz, siz mümanaat eder
seniz, biz mukabele ederiz. İşte bu adam için muta-
vassıtlık eden o Türk Dava Vekili kim ise ona şu 
kürsüi milletten teessüf etmeyi bir vazife ve vecibe 
addediyorum. Acaba o mutavassıtta hiçbir gururu mil
lî yok mudur ki, kalkıp hükümete gidiyor, rnutavassıt-
hk vazifesini deruhte ediyor? Şu kürsüden onu tel'in 
ediyorum ve diyorum ki, eğer biz bu gibi devlete ve 
millete zamanında ihanet etmeyi bir fırsat bilen ve 
vatandaş namı altında ülkemizde bulunan bu gibi 
adamlara hâlâ müsamahakâr davranacak olursak va
ziyetin elîm bir sfhaya gireceği pîşi teemmüle alınır? 
Tabiîdir ki, erbabı namus olan İngiliz süngüsüne ve 
ktfvvei işgaliyesinin birçok mukavemetine göğüs ge
ren vatandaşlarımız elbette bundan müteessir olacak
lardır. Onun için, çok temenni ederim ki Vekil Bey
efendinin beyanatı ile anladım - bu endişeye mahal 
olmadığına kanaati ramme hâsıl ettiğim şu maruza
tımı tekrar ederken yine izhar ederim ki, bugün Bel
grat Ormanlarında kesilen (90) bin çeki odun için bu 
adam mutavassıt vasıta'sıyle beher çekisine on, ortbeş 
kuruş vermek suretiyle işi kapatmak istiyormuş. Hal
buki Belgrat Ormanları öyle bir istinaiyeti haizdir ki, 
ıbu ormanlar için İstanbul Vilâyetince verilmiş bir 
karar vardır. Bu karara göre beher çekiden 75 kuruş 
alınacaktır. Bu adam ise 75 kuruş vermemekle beraber 
yalnız kestiği odun değildir, o zaman İstanbul'da bu
lunan İngiliz Ordusuna lâzım olan travers vesaîreyi de 
temin etmiştir. Bir defa kanunsuz olan halata karşı, 
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bir de İstanbul'un işgali sırasında bütün Türkiye'yi 
imha etmek için çalışan İngilizlere yararlılık gösteren 
bu adam, her iki surette mucibi mücazattır. Onun 
için Heyeti Celilenizden ve Vekâleti aidesinden rica 
ediyorum ki, bu adam hakkında katiyyen mutavassıt
ların tavassutlarına rüyu iltifat gösterilmeyerek ken
disinin hükmü kanunla tecziye edilmesini temenni ede
rim. Vakıa bundan evvel 'birisi Vekâleti Celileye gel
miş ve Vekâleti Celile de o Türkü gayet duruştane 
bir muamele ile adetâ kapı dışarı edercesine çıkar
mış olduğunu bu tetkikatım sırsamda vakıf oluyo
rum ki, şâyânı şükrandır. Bu teşekkürümü Vekâleti 
Celileye arz etmekle beraber herhalde hükmü kanunî
nin şiddetle tatbikini bir ibreti müessire olmak üzere 
Vekâleti Celile icra buyursunlar. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Sanman) — 
Efendim, arz ettim ve maruzatım da Mehmet Vasfi 
Beyin dosyaları tetkikinde gördüğü üzere Vekâlet, 
bu mütecasirlerin lâyık olduğu cezalan verdirmek 
için katiyen ihmal ve teseyyüpte bulunmuyor. 

İZZET ULVİ BEY (Afyonkarabisar) — Kimdir 
bu mutavassıtlar? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Devamla) — Pa
ra meselesine gelince; şüphesizdir ki meseleyi bu ka
dar şiddet ve ciddiyetle takip eden Vekâlet hakkını 
istihsal ettiği zaman da kanunen alınması lâzım ge
len paradan on para bile fedâkârlık yapmayacak
tır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Çok teşekkür 
ederim. 

REİS — Efendim müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz : 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim ruznamenin 
birinci maddesinde Kanunu Esasi Encümeninin maz
batası vardır. Bu mazbata tefsire aittir, lütfen okun
masını rica ederim. 

REİS — Tahriri bir teklif yapınız. Reye koya
lım efendim. Umumî İstihlâk Vergisi Kanununa he
nüz rey vermeye zevat varsa lütfen reylerini versinler. 

Takrirler 
REİS — Efendim müzakere edilecek mevadda 

dair bir takrir var, okunacaktır : 
1. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin; 

Ruznamenin 4 ncü maddesinde İdarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununun 103 ncü maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunisinin müstaceliyetle müzakere edilmesi
ne dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bazı mahallerde meclisi umumî intihaba tına baş

lanmış ve bazı vilâyetlerde başlanmak üzere bulun
muş olunduğundan taallûku hasebiyle ruznamemizde-
ki 4 ncü maddenin müstaceliyette ve varidat kanunla
rından sonra müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

REİS — Efendim, varidat kanunlarından sonra 
denildiğine göre bugün varidat kanunlarından müza
kere edilecek bir şey yoktur. Eğer onlardan sonra 
müzakere edilecekse daha ziyade teehhür edecektir. 
Binaenaleyh teklifiniz bu kanunun müstaceliyetle 
müzakeresi hakkında mıdır? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet efen
dim. 

REİS — O halde müstaceliyetine karar verilirken 
sırası ile müzakere ederiz. 

Efendim, ruznamenin dördüncü maddesindeki 
kanunun müstacelen müzakeresi teklif edilmek
tedir. Müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi. 

Erendim, bir takrir daha var : 

2. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Ruzname
nin 21 nci maddesindeki Ankara Hukuk Mektebinde 
müderris olan mebuslara maaş verilip verilmeyeceğine 
dair mazbatanın müstacelen müzakeresine dair tak
riri. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
'Ruznamenin 21 nci maddesinde muharrer Kanu

nu Esasi Encümeni mazbatasının müstacelen müzake
resini arz ve teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Henüz ta
bi ve tevzi edilmedi. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu esasen 
bir tefsir mazbatasıdır. Lâyihai kanuniye değil ki iki 
defa müzakereye tabi olsun, ruznamedeki diğer me-
vaddm müzakeresine geçilmeden okunup geçecektir. 

REİS — Yani tercihan okunsun değil mi? Tabı 
ve tevzi edilmemiştir. Müsaade ederseniz tabi ve tev
zi edilsin, ondan sonra Meclisi Âli karar verirse he
men müzakere ederiz. 

RASİH BEY (Antalya) — Peki âlâ efendim. 
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4. — MÜZAKERI 

REİS — Ruznamemizin birinci maddesinde ka
zanç yergisi kanununa ait encümene verilen madde
ler vardır. Bu maddeler encümenden gelmediği için 
bunu geçiyoruz. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz : 

/. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; Vi-
lâyat Belediye Kanununa bazı mevad tezy iline dair 
(2/528) numaralı teklifi kanunîsi ve Dahiliye Encü
meni Mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Vilâyat Belediye Kanununa müzeyyel kanun 
Madde 1. — Her kasaba veya şehir toplu ve da

ğınık evleri bağ ve bahçe ve tarla ve meraları ile 
birlikte belediye dairesi teşkil eder. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen yok. 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Her kasaba veya şehirin hududu 
uzak tarla, bağ, bahçe ve otlakları içeride kalmak ve 
tepe veya dere gibi sabit noktalardan geçmek üzere 
belediye meclisi tarafından bir mazbata ile tespit olu
nur. Hududu gösteren bu mazbataya bir de harita 
ilâve edilir. Hudut için kasaba ve şehir ile komşu 
köyler arasında ihtilâf varsa o da mazbataya yazı
lır. Hududu gösteren işbu mazbata kaza kaymaka
mına veya Valiye verifir. Vilâyet idare heyetinin ka
rarı alınarak kasaba hudutları valinin ve şehirin hu
dutları dahiliye vekâletinin tasdiki ik kesbi katiyet 
eder. 

Kesbi katiyet eden hududu gösteren mazbata ve 
haritaların musaddak örneklerinden biri Dahiliye Ve
kâletinde veya vilâyette hıfz edilir. Diğeri şehir veya 
kasaba belediyesine gönderilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). İkinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Belediye hudutlarının tespiti köy ka
nununun 3, 4, 5, 6 ncı maddelerine göre icra olunur. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

EDİLEN MEVAD 

I REİS — 3 ncü madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri). 3 ncü maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — İşbu ka
nunun ahkâmım icraya demek lâzımdır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Dahiliye Ve
kâleti değil, Dahiliye Vekili memurdur. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, burada bir 
tertip sehvi vardır. Takdim tehir vardır. Dördüncü 
madde beşinci madde olacak, beşinci madde dördün
cü madde olacak. 

REİS — Evet efendim. Şimdiye kadar geçen ka
nunlar öyledir, o halde bu da öyle olmak lâzım ge
lir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bunun hakkında müstaceliyet kararı 
yoktur. Heyeti Umumiyesinin reye vazı keenlemye-
kündür. İkinci defa müzakere edilecektir. 

2. — Amerika'dan celp ettikleri fıstıklardan itha
lât rüsumunun on iki misli zammiyle istiyfası muk-

\ tazı iken sehven beş misli ücret ahz olunduğu halde 
iki sene sonra mütebaki rüsumun tahsiline teşebbüs 
edildiğine dair İzmit tüccarlarından Sabri Bey ve 
rüfekasının istidası ve İstida Encümeni Mazbata-

I sı. (D 
REİS — Müzakeresine geçiyoruz, mazbata okun-

I du . 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim» mazbata hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri), İstida Encümeni Mazbatası
nı reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim; ruznamenin dördüncü maddesindeki : 

' 3. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve rüfe-
kasının; idarei umumiyei vilâyat kanununun 103 ncü 
maddesinin tadiline dair (2/347) numaralı teklifi ka
nunîsi ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim; eskiden elli 
bin nüfus zükûrden mebus intihap olunmasına göre 
Meclisi Umumilere de 12 500 kişide bir aza intihap 
olunuyordu. Fakat vilâyetlerin birçok aksama dağıl
ması, sancakların vilâyet haline gelmesi itibariyle nü
fusları tenakus ettiğinden beş azalı birtakım meclisi 
umumîler vardır. Bunun refi için meclisi umumî aza-
lığı intihabında esas olan 12 500 nüfusun tenzili ile 
meclisi umumî azalarının teksirine dair Ali Rıza Bey 
ile rüfekasımn teklifleri vardır. Bunlar Dahiliye En
cümeninde müzakere olundu. Esnayı müzakerede 
(12 500) nüfusun 7 500 nüfusa tenzili ile meclisi ida
re azalarının ona göre tezyidi karargir oldu. Ve He
yeti Celilelerine arz olundu. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Meclisi umumî azaları 
değil mi? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Af buyurunuz, evet 
meclisi umumî azaları. Ancak malumu ihsanınız bu 
vahidi kiyasînin gerek 7 500 ve gerek on iki bin beş 
yüze göre kabulü esas ittihaz olunur deseydiniz nis-
betlerin de ona tevfiki icap edeceği halde buradaki 
nisbetler bazısmda beş bin bazısmda yedi bin beş 
yüzdür. Bendeniz buna mazbata muharriri olmak sı-
fatiyle muhalif kalmışımdır. Muhalefetimi de maz
batada arz ettim. Binaenaleyh bu esaslardan yedi bin 
beş yüzün kabulü halinde, beher beş bin nüfusa aza 
isabet edecek derecede tashihi lâzımdır. Buradaki 
nisbetlerin tashihini Heyeti Celilenize arz ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şahsınız na
mına mı söylediniz? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Evet efendim. 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne — Bu teklifin 

saikı, vilâyetlerin küçültülerek, eskiden mutasarrıflık 
olan yerlerin vilâyet haline kalbedilmeşi üzerine aza-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

sı az olan meclisi umumîlere kâfi derecede aza inti
hap etmektir. Halbuki halihazır teşkilâtı mülkiye de
ğiştiriliyor. Bu derdesttir. Binaenaleyh bu kanunun 
ondan sonra daha esash bir surette müzakere ve ted
vin edilmesi muvafık olur. O zaman belki bu kanu
na olan ihtiyaç da kalkmış olur. Onun için bu ka
nunun müzakeresinin tehirini rica ederim. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresine takaddüm eden bir mesele hâsıl oldu. 
Tehiri müzakeresi teklif ediliyor. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Telıît 
edilmemesi lüzumu için söz söyleyeceğim. 

REİS — Yani usulü müzakere hakkında. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet efen
dim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
esasen beher on iki bin beş yüze mukabil bir mec
lisi umumî azası intihabı, elli bin nüfusa mukabil bir 
mebus intihabı yapıldığı zamana ait idi. Şimdi yirmi 
bin nüfusa mukabil bir mebus intihap edilmektedir. 
Malumu âlinizdir ki vilâyetlerde arayı umumiyenin 
ne kadar daha iyi tecellisi imkânı varsa o temin olun
malıdır. Bunun için de mehmaemken vilâyetlerin ka* 
zalarından o vilâyet ve kazanın halkım temsil edici 
müntehaplar intihap olunmaladır. Arkadaşımız di
yorlar ki : Bu teklifin saiki, vilâyetlerin küçük olması 
vesairedir. Halbuki vilâyetlerin küçük, büyük olma
sı bu teklif ile alâkadar değildir. Çünkü esasen nü
fus miktarına göredir. Vilâyet küçülsün, büyüsün, 
nüfus miktarına göre intihap yapılacaktır. Yarın bü
yürse o miktara göre, küçülürse yine o nisbette mü
messil gönderecektir. Onun için arkadaşımızın itira
zı varit değildir. 

Sonra arkadaşımız diyorlar ki : Vilâyetler teşkili 
henüz takarrür etmemiştir. Hangi nüfusa göre teşkil 
olunacak ve vilâyetler kaça baliğ olacaktır. Ne mik
tarı tenkis edilecektir : Bu cihet henüz takarrür et
memiştir. Vilâyetlerin büyütülmesi takarrür etse bile 
yine nüfus miktarı ile mütenasiben mümessil, mün-
tehap aranıldığı için bendenizce vilâyetlerin teşkiline 
kadar kanunu tehir etmek doğru değildir. Bütün ar
kadaşlar dairei intihabiyelerinde bu hususta yaptık-
lan tetkikata göre zannedersem nüfus nisbetinin böy
lece yirmi bine nazaran hiç olmazsa üç bin beş yüze 
indirilmesini muvafık göreceklerdir. Onun için mü
zakeresini teklif ediyorum. 
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Riyaseti Celileye 
İşbu Kanununun teşkilâtı mülkiyenin takarrü

ründen sonra müzakeresini teklif ederim. 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

O halde bu kanunun müzakeresini tehir ediyo
ruz. 

Takrirler 
3. — Malatya Mebusu Reşit Beyin, ruznamenin 

16 ncı maddesini teşkil eden usulü muhakematı ceza
iye kanununun bazı mevaddını muaddel lâyihanın 
tercihan müzakeresine dair takriri. 

REİS — Ruzname hakkında Reşit Beyin bir tek
lifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin on altıncı maddesini teşkil eden 

usulü muhakematı cezaiye kanununun bazı madde
sinin tadili hakkındaki maddenin tercihan müzake
resini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Reşit 

REİS — Reşit Beyin teklifini reyinize arz ediyo
rum. Ruznamenin 16 ncı maddesindeki kanunun te-
richan müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Efendim, ruznamenin 5 nci maddesinin müzake
resine geçiyoruz : 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

4. — Mülkiye harcirah kararnamesinin 27 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının tadili hakkında (1/787) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Var okunacaktır : 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.., 
Kabul edilmiştir. 

15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye harcirah kararna
mesinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasını muaddil 
kanun. 

Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye har
cirah kararnamesinin 27 nci maddesinin ikinci fık
rası berveçhizîr tadil olunmuştur : ücreti yevmiye 
veya şehriye ile müstahdem memurinin harcırahları 
yevmiyelerinin otuz mislinin veya ücreti şehriyeleri
nin tutarı matahsısatı fevkalâde hangi derece maaşa 
tekabül ederse o miktar maaşı aslîye malik memurine 
verilen haricrahlara kiyasen hesap ve tesviye olu-
olunur. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

Ancak hususî mukavelenamelerle istihdam olu
nanların harcırahları müstesna olmak üzere ücretin 
tutarı neye baliğ olursa olsun bu miktar yüz lira 
maaşı aslî derecesini tecavüz edemez. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-
tir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanun müstaceliyetle müzakere edilme
diği için ikinci defa müzakere edilecektir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse; Saat : 15,05 

•••« 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi MUzakerat; Saat : 1530 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTlP : Şeref Bey (Dîyarbekir) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

5. — Vakti mesai haricinde çalışan orman cibayet 
ve muamelât ^kontrol memurlarına verilecek ücurat 
hakkında 1/687 numaralı kanun lâyihası ve Muvaze
nei Maliye Encümeni Mazbatası. (1) _ . 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Zamanı mesai haricinde çalışan bazı orman memur
larına ücret itası hakkında kanun. 

Madde 1. — Ziraat Vekâletince tayin olunan za
manı mesai haricinde dahi imara ait muamelâtı ifa
ya devam etmelerine alâkadaran tarafından lüzum 
gösterilen sevahilde ve demiryolları güzergâhmdaki 
mevakide imarat ile vazifedar orman cibayet veya 
muamelâtı cibayet memurlarına bir saat için seksen 
kuruş ücret verilir ve ücret alâkadarandan tahsil olu
nur. Zamanı işgal bir saatten ziyade imtidat ederse 
fazla müddet zarfında her saat için muayyen ücretin 
nısfı ita ve saat küsuratı tam hesap olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ziraat 
Vekâletinden kaç defa rica ettik ki, köylülerle en 
ziyade temasta bulunan odur. Niçin anadilimizi yaz
mıyor? Şuna bakınız, (ıslahı büzur), tohumların ısla
hı demek lâzım gelirken niçin böyle yazıyor? 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

(7) Zabtın sonuna merbuttur. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmım icraya- Zi
raat Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanun hakkında müstaceliyet kararı 
yoktur, ikinci defa müzakereye tabidir. 

6. — Biga Mebusu Şükrü Beyin; 11 Kânunişani 
1339 tarih ve 295 numaralı Kanunun altıncı madde
sine bir zeyl ilâvesi hakkında (2/487) numaralı tek
lifi kanunîsi ve reddine dair Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Var, müzakeresine başlıyoruz, 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) ^ Efendim* bendeniz ufak 

bir sehvi Heyeti Celileye arz etmek istedim. Fakat 
Kavanini Maliye Encümeni noktai nazarımı çok yan
lış anlamış, maksadımı anlatamadım. Muvazenei Ma
liye Encümeni diğer bir noktai nazardan esbabı mu
cibe yürütüyor. Halbuki ikisinin de esbabı mucibesi 
şayanı kabul değildir. Kavanini Maliye Encümenin-
kini anlamıyorum. Çünkü arz ettiğim gibi onlarla 
aramda bir suitefehhüm olmuş, mubayenet var, mev-
zuubahis edilmesi zemin teşkil etmez. 

Muvazenei Maliye Encümeni ise diyor ki, «evve
lâ ithali men edilmişti ve sonra da 12 misli resme tabi 
olmak suretiyle ithaline müsaade edilmiştir» bunun 
12 misli resme tabi tautulması ne siyaseti iktisadiye-
miz icabmdandır ve ne de meni mucip hiç bir sebep 
yoktur. Vakıa evvelce ithali men edilmiştir. Fakat 
men edilen yalnız yaprak sigara ve enfiye değildi. 
Men edilenler meyamnda şampanya, şarap, kolonya, 
lavanta, ipekli eşya vesaire vardı. Yani Tarifei Umu
miye Kanununun (B) ve (D) cetvellerinde mevcut 
bilumum eşya ve mevad vardı. Zannederim iki yüz 
cins eşyaya baliğ oluyordu ve bu memnuiyet zanne
derim - 7 Mayıs 1337 tarihinde yani harekâtı milliye 
zamanında ve bu gibi eşyanın memlekete gayet galî 

(1) Zaptın sonuna merbuttur.^ 
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fiyatlarla girmesi sebebiyle israfatın önüne geçmek 
maksadıyle yapılmış bir tedbirdi. Bilâhara 11 Kânu
nusani 1334 tarih ve 295 numaralı Kanunla bu mem-
nuiyet ref edildi ve kanun bu memnuiyeti ref ederken 
(B) ve (D) cetvelleri münderecatı birleştiriyor ve ta
rife kanunundaki gümrük resmi 12 misle iblâğ edi
liyordu, Yalnız tarife kanununda üç madde unutul
muştu. Biri yaprak sigara yani puro, diğeri enfiye ve 
diğeri de goblen halılardır, yaprak sigaralardan kıy
met üzerinden yüzde yetmiş beş nispetinde resim alı
nıyordu, adet üzerinden değil, kaç kuruş kıymetin
de iken onun yüzde yetmiş beşi üzerinden evvelce 
resim alınıyordu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ne vakit? 
ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu memnuiyet ve 

bunun refi kanundan evvel, ta minevvelin böyle alı
nıyordu. Goblen halılarından yüzde yetmiş beş,, kıy
metlerinden, adetlerinden değil. Sonra enfiyeninki 
yüzde yüz idi. Şimdi tasavvur buyurunuz, iki madde 
vardır : İkisi de aynı cinstendir. 

Birisi kıyılmış tütün, mamul sigara halinde geli
yor. O sikleti üzerinden rüsum veriyor. Vaktiyle yüz 
kilosundan 180 lira veriyordu. 12 Misline iblağ olun
ca yüz kiloda 1 80Ö lira veriyor. Aynı cinsten olan 
yani kıyılmamış tütünlerden yapılan Sigara evvelce 
kıymetin yüzde yetmiş beşini veriyordu. Şimdi 12 
misli olunca yüzde (900/) nü vermek icap ediyor. Sik-
let üzerinden değil, olsaydı teadül olurdu. Bugün ka
nunla bu mantıksızlık var. Yaprak sigarası yüzde beş 
verirken 12 misline çıkarılmak dolayısiyle yüde (900) 
resme tabi oluyor. Mamul sigara ki memleketimizde 
emsali, vardır ve memleketimizde enfes bir surette ye
tişiyor, bunlar ithal edilmekten men edilmiyor. Bun
ların sikleti üzerinden on iki misil olarak yani yüz 
kilosundan (1 800) lira alınıyor. Bizim de en iyi siga
ralarımız o on sekiz liraya tahammül ediyor ve bu 
kanunun tatbikinden dolayı memleketimize ecnebi 
yaprak sigaraları gelemiyor. 

Şimdi gelelim bu; siyaseti iktisadiyemizden mi
dir, değil midir bahsine: Kavanîni Maliye Encüme
ninin keyfî vesilelerle dediği gibi yani iki manaya 
alınabilecek elastik tabirle dediği gibi düşünelim. Eğer 
bu mükeyyefattan olduğundan dolayı memlekete gir
mesi memnu ise rica ederim, şampanya, şarap, ipekli 
çorap, ipekli mendil, serveti milliyenin harice gitmesi 
itibariyle bundan daha muzır değil midir? İpekli eşya 
sıklet üzerinden gümrük Verdiğinden dolayı velevki 
gümrük 12 misli çıkmış olsa bile bir çorap, bir men
di] beş on kuruştan fazla müessir olmuyor. Yine çok 
paralarımız bu yüzden harice akıp gidiyor. 

Kimse tasavvur etmez ki yaprak sigaranın ithalini 
men edelim. Fakat bunu içebilecek sahibi servet bir 
adamdır. 

Her halde fakirden daha ziyade üzerine yükle-
nilebilir. Eğer arzu ediyorsa ki ben % 75 veya daha 
ziyade meselâ yüzde yüz vergiyi vereceğim ve alıp 
içeceğim, rica ederim bu vergiyi almaktan hükümeti 
men eden esbap nedir? 

Şimdi diyorlar ki tahdit etmek.. Tahdit değil maa
lesef mendir. Yüzde dokuz yüz gümrüğe tabi ohın 
bir sigara katiyen memlekete dahil olamaz. Beş ku
ruş altmış kuruşa çıkıyor. Altmış kuruşa ise havana 
sigaraları almıyor. Men edersek hazine ne kazana
cak? Hiç bir memlekette bunu yapabilecek yoktur. 
Bizim tütünlerimizi alacak pek çok pazarı ticaret var
dır. Nefaseti itibariyle Amerika ve Almanya'da alır. 
Binaenaleyh bunun gelmesi memleketimizin tütünle
rine bir tesir yapmaz. Gelmeyecektir deriz. Gelmeyin
ce 10 - 20, bin lira varidat da hükümetin elinden git
miş olacaktır. Fakat bunun gitmesi ile ne kazanıla
caktır? Mühim bir varidat tenkis edilecektir. En seh-
lil istihsal olan ve zenginlerin vereceği ve kemali mem
nuniyetle vermekte olduğu bu vergiden hükümet mah
rum kalacaktır. Rica ederim. Efendiler, fakirlerden 
İstihlâk Vergisi diye fıkaranın lokmasından vergi 
alındığı zamanlarla zenginlerden alınmaması doğru 
mudur? Hiç de doğru değildir. Binaenaleyh Muvaze-
nei Maliye Encümeninin mazbatasının reddini teklif 
eylerim. Çünkü vergiyi zenginlerden alacaktır ve bu 
kanun maddei asliyesiyle kalacak olursa varidat da 
kaybolmuş olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, mevzuubahsolan mesele Şükrü Beyefendi 
refikimizin teklifi, enfiye ve yaprak sigaraların vak
tiyle, yani hükümeti milliyeden evvel reji idaresi ta
rafından tatbik edildiği gibi (Advalorem) olarak 
yani rayici üzerinden yüzde yetmişbeş gümrük res
mine tabi tutulmasını talepten ibarettir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yüzde yok olsun zarar 
yok* 

MAYİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Yüzde bine de razısınız ama ben razı değilim, (han
deler). Hükümeti Milliye devrinde gümrük kanun*' 
larına dair yapılan tarifeler, kavanin vesaire hükü
metti milliyeden evvelki ahkâmı ilga etmiştir. Nite
kim Şükrü Beyefendi de, yeni bir maddeyi kanuni
ye yapılması lüzumuna kanidir ki yeni bir teklifi 
kanunî ite maksatlarına varmak istediler. Bir kere 
1337 tarihli kanun birtakım ithali memnu eşya cet-
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veli tertip etmiştir. Gümrük tarifesinde (B) ve (D) 
kısımlarına dahil olanların ithali o kanun mucibin
ce memnu idi. Lozan müzakeresi esnasında idi ki 
Meclisi Âli ikinci bir kanunla lüks eşyadan madut 
olan (B) ve (D) fıkralarına dahii bilcümle eşyanın 
memnuniyetlerini ilga ederek bunları on iki misM ta
rifeye talbi tutmuştur. Bu on iki misli tarife meya» 
nında ipekli çorap, kolonya, yani Şükrü Beyefendi
nin tadat buyurduğu lüks eşya dahil olduğu gibi 
yaprak tütün de ve enfiye de dahil idi. Şu halde 
memnuiyeti ref edip, memnuiyete tabi tatulan eşya
nın ne suretle resme tabi tutulacağına dair 1339 ta
rihli kanun (Advalorem) değil, sikle* üzerinden 
gümrük alınması esasım vaz etmiştir. Binaenaleyh 
bu kanunun tarihi neşrinden beri enfiye ve yaprak 
sigaralarına ancak sikîet üzerinden ve tarifeye bina
en 12 misil resim almak sureliyle muamele yapıla
bilir. Bunun hilafı gayri kanunî olur. Şu halde ya
pılmakta olan muamele kanunun ruhuna^ metnine 
tamamen mutabıktır. Zaten ondan şikâyet etmedi
ler J Bazı esbabı iktisadiye ve erbabı iÜyacm ihtiya-
catmı daha ucuz temin etmek maksaidîyle bu hük
mü değiştirerek rayiç üzerinden alınması esasını tek
lif ediyorlar. Tekliflerinin esası budur. Evvelâ arz 
edeyim ki her hangi bir maddenin lüzumuna binaen 
gümrük resmini tenzil mevzunbahs ise, bu tenzil 
vesilesiyle gümrük sistemini değiştirmeye Kizum 
yoktur. Gümrük sistemi tarife usulüdür. Yani 
(Duruva Ispesibik) d ir. O resim ağır olur, zayıf olur, 
çok zayıf ohır, müstesna olur. Velhasıl ne ise 
gümrük sisteminin kabul ettiği esas üzerine olur. 
Tarife sistemi cereyan eden bir memlekette (Adva
lorem) usulü ile gümrük clbayeti tamamen muhalif 
bir şekildir. Bizim tarife kanununda bir madde 
vardır. Derki: İşbu tarifede dahil ohnıyan eşyayı 

ticarîye varsa zikredilemiyen varsa bunlardan da ra
yiçlerinin yüzde yirmisi alınsın der. Bunun sebebi 
(Duruva IspesJbik) tarife kanunumuz ilk gümrük ta-
rifemizdir. Bunun bazı noksanları vardır. Fiiliyat
ta birçok noksanlarına vakıf olduk; Peyderpey ıs
lah ve icmal ediyoruz. Bunun için iki komisyon 
teşkil ettik. Umumî tarifeyi meydana getirmek 
içhu Bazı eşya tarifeye ithal edilmemiş fee onun 
hakkında gümrükçe yapılacak muameleyi gösterir 
kanunda bir madde vardır. Madde, gümrük tarife
sinde dahil ohnıyan eşya hakkındadır. Demek isti
yorum ki ya rayiç usulü veya tarife usulü her han
gisi kabul edilecek olursa, hangi eşya olursa olsun o 
sisteme göre muamele yapmak lâzımgelir. Eğer 

enfiye ve yaprak sigaraların bazı mülâhazatı iktisa
diye nokttai nazarından tenzili resmî metvzuubahs olur
sa arz ettiğim gibi (Advalorem) gütmeye Kizum yok
tur. Gümrük sistemi ile, tarifesinin nasbetini de
ğiştirmek meselesi olabilir. Halbuki Şükrü Beyefen
di, buna muvafık olarak değil, tamamen aykırı 
olarak bir sistem teklif etmiştir. 

Saniyen enfiye ve yaprak sigaraları memleketi
mizde imal edilmeyip hariçte ithal edilen eşya ile 
temini ihtiyaç ediliyor. Acaafb bizim için dahide' 
bunları imal etmiyoruz diye hariçten ithaline saik 
var mıdır? Bendeniz müsaadeleriyle arz edeceğim 
ki ne kadar sevaik derhatır edilirse bu iki maddenin 
aleyhinedir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Şampanyanın hiç yok
tur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evvelâ bu
yurdular ki lüks eşyadır, mükeyyefatnr. Yalnız 
yaprak sîgara değil, şampanya da mükeyyefattandır. 
Hususî şaraplar, lavantalar; ipekli eşyalar hepsi 
de lüks eşyadır. Onun memlekete girmesine müsaa
de edilir de bunun niçin girmesine müsaade edilmi
yor? Hayır! gümrük noktai nazarından yapılan mu
amele aynıdır. Hepsi 12 misli resme tabidir. İstis
naî bir muamele yapılmamıştır. Fakat bu haddi za-

* tında o kadar pahalı bir maddedir ki - Havana si
garası şu marka, bu marka, içenlerin malumudur-
yüz kilosu üzerinden, sıkleti üzerinden resmî aslînin 
12 mislini ahnca, ipek çorap hakkında yaptığımız 
muameleyi bunun üzerinde de yaptıkça bunun resmî 
gayet pahalı oluyor, çok afâ. Esasen bu tarifeyi 
yaparken enfiye ve yaprak sigaraları memlekete gir
sin diye teshüat irae eden bir tarife, bir maksat ka
bul edilmiş değildir. Bilâkis punoimitif tarzı bu mad
delere karşı mevzuubahis olmuştur. Sebebi vardır. 
Bu mükeyyefattandır. Ama tadat buyurdukları şam
panya vesair eşya gibi memleketimizde yetîşmiyen 
eşyadan değildir. Herkes bilir ki Türkiye en nefis 
tütün yetiştirmekle meşhur olan bir memlekettir. Mü-
fceyyefattan olan maddenin tekabül ettiği zevki ih
tiyacı bizon memleketimizde en nefis surette yetişen 
aynı madde ile kabili temin ve tatmindir. Neden 
kendi eşyamızı istihlâk etmiyeKm de aynı mükeyye-
fattan olan eşyayı Amerika'nın Hatisînden, Alman
ya'nın bilmem hangi fabrikasından gelecek olan 
sigaralarla temini düşünelim. Bu öyle bir madde
dir ki memleketimizde en iyisi vardır ve tahtı inhi
sardadır. Binaenaleyh aynı ihtiyacı kendi memleketi
mizin mahsulâtı ile temin ve tatmine' etmek mecbu-
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riyetindeyiz, erbabı keyfin keyfî tahdit edilmiş de
ğildir, şunu da arz edeyim ki yaprak sigarası iç
meğe müptela pek mahdut adette arkadaşımız ve mil-
letdaşımız vardır. Ve sahibi teklif arkadaşımız Şük
rü Beyefendi de bu pek mahdut zevattan birisidir. 
Bendeniz yakinen bilirim ki günde lâekal on yaprak 
sigara içer. Hususî bir zevktir. Hiç bir mülâhaza 
üzerine mütalâa yürütmeye imkân yoktur. Bende
niz arzu ediyorum ki memleketin malı olan tütün
den ve idarei inhisariyenin yaptığı iyi sigalardan bu 
ihtiyacı tatmin buyursun da cebindeki paraların bir 
kısmını (Haiti) ye yollamasın. Mesele bundan iba
rettir. Yaprak sigara ağır rüsuma tabi olursa, va
ridat memlekete girmezse devlet bir kısım erbabı key
fin maalmemnuniye vermeye amade olduğu vergi
den mahrum olur diyorlar. Memleketin öbür he
saptan mahrumiyeti daha büyüktür. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Tütün idaresi niçin 
yapmaya teşebbüs etmiyor? 

MALİYE VEKİLİ HASSAN BEY — Gelecek 
efendim, acele etmeyin, müsaade buyurun. Bir ta
kım ihtiyacatın yaprak sigarası ile tatmin olunur. 
Bunun yerine memleketin mamulâtı olan, inhisar 
idaresinin nefis sigaralarıydı tatmin edilmemesinden 
dahi Maliye Vekâleti mutazarrırdır. Bu gümrükten 
mahrumiyetten duyacağı zarardan daha fazladır. 
Pekâlâ kabul buyurursunuz ki bunlar, yekdiğeri yeri
ne pek kolay kaim olan eşyadır. Gerek alelade si
garanın, gerek yaprak sigarasının, gerek enfiyenin 
tekabül ettiği ihtiyaç mahiyeti itibariyle yekdiğerinin 
aynıdır ve yekdiğerinin yerine konulabilir iki madde
dir. Birisi memleketimizde yetişir ve Malîye Vekâ
leti bunun istihlâkinden alâkadardır. Diğeri, mem
lekete hariçten ithal edilir. Bunun ikisinden hangi
sini tercih etmek lâzımdır? Arz ediyorum ki tarife
nin aslı dahi bu eşyayı mümkün mertebe ağır ver
giye tabi tutarak memlekete girmemesi esasını takip 
etmiştir. Ve 1339 tarihli kanun ise diğer lüks eşya 
ile bunu 12 misli tarifeye tabi tutmakla aynı gaye
yi takviye etmiş oluyor. Mülâhazatı umumiye ve 
iktisadiye bunda, ithale teshilât göstermek değil, bi
lâkis aynı sistem üzerinde yürümeyi daîdir. Bundan 
başka bendeniz zannediyorum ki ihtiyaçları da kıs
men temin ed^ii::ş olacaktır. Düşündük: Sigara, tü
tün ve sigara kâğıdı tahtı inhisarda da yaprak siga
rası niçin değil* enfiye niçin değil, ağız tütünü niçin 
değil, tömbeki niçin değil? Binaenaleyh bu dört 
maddenin dahi tahtı inhisara alınması için Heyeti 
Celileye bir lâyiha takdim ettik. Binaenaleyh yakın

da arzu ettikleri sigaraları,; dahilde yapacağım. 
Yahut getirip içireceğim, Şunun bunun getirmesin
de hiçbir faide melhuz değildir. Onun için - mü
saade buyururlarsa- lâyihanın kabulüne saik hiçbir 
müjâhazai içtimaîye yoktur. (Reye sesleri) kâfi ses
leri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal-
dırsınfar... Kabul etmiyenler el kaldırsınlar... Müza
kere kâfi gömmüştür. 

Efendim; Encümen mazbatasının reddi hakkında 
bir takrir vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Takririni okunmadan 
evvel bir iki nokta arz edeceğim. Maliye Vekili Be
yin beyanatının bazı nokatı maruzatıma tetabuk edi
yor. 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maliye Vekili Beyefendi

nin nutku belki Heyeti Celile üzerinde bir tesir icra 
etmiştir. Halbuki hatalar vardır. 

REİS — Sonra zatı âlinizin nutkunuz yine icrayi 
tes'r eder. Sonra yine Maliye Vekili Beyin nutku ic
rayı tesir eder (handeler). Takrir okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeninin 118 numaralı maz

batasının reddini teklif eylerim. 18 Şubat 1926 
Biga Mebusu 

Şükrü 

REİS — Şükrü Beyin takririni kabul edenler lüt
fen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... 
Kabul edilmemiştir. O halde mazbatayı aynen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsınlar... Mazbata kabul edilmiştir. 
Yani teklifi kanunî reddolunmuştur. 

7. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 41 nci maddesinin tefsirine dair (3/537) numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

Tefsir Fıkrası 
8 Şubat 1341 tarihli Malulin Terfih Kanunu muci

bince malûlini askeriye ita edilen terfih zammının on 
seneliği dahi 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 41 nci maddesi mucibince defaten verilecek 
olan maaş ve tahsisatı fevkalâdenin on seneliği ile bir
likte hesap edilerek tesviye olunur. 

REİS — Efendim, tefsir hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri,) Fıkrai tefsiriyeyi kabul edenler 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el- j 
terini kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

8. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
22 nci maddesi mucibince teşkil olunan tetkiki hesa-
.bat heyetlerinin lağvı ile vazifelerinin Divanı Muhase
bat tarafından rüyet edilmesi hakkında (1/800) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (2) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun ,22 nci 
Maddesinin İlgasına dair Kanun 

Madde 1. — 1340. senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 22 nci maddesi mülgadır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mal sandıkları ile muhasibi mesul
lerden zimmetleri hakkında hüküm mevcut olmıyanla-
rın teminat ve kefaletleri fek ve iade olunur. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — İzahat ver
sinler efendim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, zat ve zaman hesabı görülmeden evvel eski mal 
memurlarının kefilleri vardı. 10 * 15 seneden beri he
sabat görülmediği için o kefillerin mallarına mevzu H 
olan hacizler duruyor. Bu tetkiki hesabat komisyonla
rı kalkınca bu memurlar hakkında, zimmetdar olduk
larına dair teminatı ref etmeli ve herkesi artık malına 
sahip kılmalı. İkinci madde bunun için yazılmıştır. 

İSMET BEY (Çorum) — İkinci maddenin ibare- I 
sinde «hüküm mevcut olmayan» cümlesi vardır. Tet
kiki hesabat heyetleri hesaplan neticelendirdikçe ev
velce rapor şeklinde intaç ederlerdi. Bilâhare rapor-
lann ilân şeklinde yapılması tebliğ edilmişti. Tetkiki 
hesabat heyetleri başladıkları hesaplan ikmal etme
den tebeddül etmişlerdir. Bir kısım raporları ikmal et
miş, bir kısım ilânları yazmış, raporlar ilâm şekline 
tahvil edilmemiş birisi imza etmiş, diğeri etmemiş, şu 
halde ilâmlar, raporlar tamam olmamıştır. Bu tamam 
olmıyanlan hüküm mevcut olmıyanlardan addetmek 
mi lâzım gelir, yoksa hüküm mevcut olmuş gibi mi 

(2) Zabtın sonuna merbuttur. 

telâkki etmek iktiza eder? Binaenaleyh bu maddenin 
esasında umumî bir tasfiye meselesi vardır. Binaena
leyh böyle natamam olan raporlan ve ilânları dahi 
hüküm mevcut olmamış gibi addetmek lâzım gelir ka
naatindeyim. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
Hükümetin teklifinde bu kabil hesabatın Divanı Mu
hasebat tarafından rüyet edilmesi teklif ediliyor. Böy
le Hazineye medyun olan veya suiistimal dolayısıyle 
zimmetine emvali milliye geçirenler hakkında tabiî 
tedrici takibat icra edilmek lâzımdır. Yani hukuku 
şahsiyei devlet af edilemez. Hükümet de bu ciheü na-
zan dikkate alarak bu vazifeyi Divanı Muhasebat 
görsün diyor. Muvazenei Maliye Encümeni ise doğ
rudan doğruya elyevm kanunun neşri tarihinde mah
kûm olmıyan ve fakat hesabatı rüyet edildiği takdirde 
bir iki sene sonra mahkûm olması lâzım gelen ve Ha
zineye külli menfaati olan kimselerin affını şu mad
de ile temin etmek istiyor. Aynı zamanda bu mad
denin mefhum, mana, ve maksadı bihakkın ifade etti
ğini zannetmiyorum. «Mal sandıklanyle muhasibi 
mesullerden zimmetleri hakkında hüküm mevcut ol-
mıyanlann teminat ve kefaletleri fek ve iade olunur..» 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankın) — 
Mal sandıklan değil, mal memurlandır. Yanlış yazıl
mış. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh maruzatım şudur ki, Hükümetin teklifi daha zi
yade adi ve hakka muvafıktır. Bu maddeyi encümene 
iade edelim. Tarafeyni rencide etmiyecek derecede 
hesabat rüyet edilsin. Mahkûm olanlar deynini ver
sin, mahkûm olmıyanlar deyinini vermesin. Divanı 
Muhasebat bu vazifeyi görsün. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankın) — 
Bu madde kabul edildfği zaman 1340 Muvazenei Umu
miye Kanunu tertip tahtında kabul edilmiştir. Divanı 
Muhasebatı yeni teşkil etmiştik. Divam Muhasebat 
1340'tan itibaren işe başlasın, dedik ve eğer eski he
sabatı Divanı Muhasebatın tetkikine arz edersek Di
vanı Muhasebat 1340'tan itibaren bir şey yapamıya-
caktır. Onun için böyle tetkiki hesabat namıyle birta
kım komisyonlar teşkil ediliyor. Eğer bu gibi vazife
leri Divam Muhasebata verecek olursak Divam Mu
hasebat yine bugünkü hesabatı rüyet edemiyecek ve 
tamamen eski hesabatla meşgul olacak ve onlann 
içinden çıkaımyacaktır. Gerek Hükümet ve gerek 
Divam Muhasebat Reisi huzurunda bu kanun müza
kere edilirken encümenin noktai nazan artık eski he
sabat hakkında bir tasfiye yapmak merkezinde tebed-
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dül etti. Onun için bu maddeyi bu suretle arz ettik. 
Eğer Divanı Muhasebat görebilirim derse maalmem
nuniye encümen buna iştirak eder. Bunun için en
cümenin hiç bir itirazı yoktur. Bunu söylemediği 
içindir ki encümen bu maddeyi bu suretle tespit et
miştir. Divanı Muhasebat Reisi burada değilse müza
kere tehir edilir. Divanı Muhasebat Reisi gelir. Eğer 
burada bunu yapacağına dair Heyeti Celilenize maru
zatta bulunursa encümen maalmemnuniye buna işti
rak eder. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, encümen, hü
küm mevcut olmayan ibaresinde böyle natamam ilâm
ları da bu cümleye dahil ediyor mu, etmiyor mu? 

MUSTAFA ABDÜLHAIİK BEY (Çankırı) — 
Evet, dahildir efendim. 

REÎS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Bir tadil teklifi de yoktur. 

MUSTAFA FEYZt BEY (Konya) — Bendeniz 
teklif ediyorum. 

REİS— Takririniz yoktur. 
Efendim, encümen Divanı Muhasebat Reisinin 

izahat vermesini istiyor mu? Divanı Muhasebat Reisi 
gelmiştir. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY — İzahat ver
sinler efendim. Heyeti Celile daha ziyade tenevvür 
eder. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim, Divanı Muhasebat teşkil olunduğu zamanda 
1340 senesinden itibaren hesabahn bakılmasına ka
rar verildi. Bunun o zaman encümende duru dıraz 
müzakeratı esnasında daha evvelki zamana ait olan 
hesahatın tahmil edilmesine saik olan en birinci nokta, 
Divanı Muhasebatın ta 1325 senesinden beri görülme
miş birtakım hesabahn müterakim bulunduğu, Hükü
meti milliyenin teşekkülünden sonra 1336, 1337 se
nelerinde Devletin harp ile meşgul olması hasebiyle 
ve müteaddit yerlerin işgali, istirdadı, evrakı nıüs-
bitenin şuradan, buraya nakli gibi ahval dolayısıyle 
Divanı Muhasebatın elindeki kanun mucibince bir 
muhasibin hesabını teker teker evrakı müsbiteye müs
tenit olmak şartıyle rüyet etmesi mecburî olmasından 
naşi bu yolda hesap verebilecek muhasiplerin olamı-
yacağı, binaem'cy'ı bunların birtakım idarî heyetler 
vasıtasîyle tetkik ettirilmesi vazifesi Divanı Muhase
bata tahmil ed'lecek olursa bugünkü teşkilâtın iki 
misli teşkilâta Divanı Muhasebatın malik olması lâ
zımdır ve binnetice hiç bir muhasibin - arz ettiğim 
gibi - evrakını tamam olarak rüyet edip de salim bir 

hükme, bir ilâma rapt edilmek imkânı bulunmayacağı 
tahakkuk etmesine binaen bu vazife Divanı Muhase
bata tahmil edilmeli. Diğer taraftan bu hesabata la
lettayin bir sünger çekilip hiç bakılmasın mı denildi. 
Tabiî bu da tecviz edilmedi. Onun üzerine bu tetki
ki hesabat heyetlerinin şimdiye kadar mesailerinden 
hâsıl olan netice, encümen mazbatasında tasrih edildi
ği gibi, büyük mikyasta tetkikat yapılmıştır. Yani fer
den ferda her muhasibin hesabının tekmili intaç edil
miş değilse de umumiyet itibariyle hesaptan tetkikten 
büyük bir suiistimal bulunmadığına kanaat hâsıl edi
lecek derecede tetkikatta bulunulmuştur. Binaenaleyh 
bunu daha ziyade sürüklendirip Devleti masrafa sok
mak, yahut Divanı Muhasebata tevdi etmek gibi bi
dayette mahzurlarından dolayı tecviz edilmedi. En
cümende tetkikat icra edildiği zaman Maliye Vekili 
Beyefendi Hazretleri de buna iştirak buyurdular. En
cümeni âli de kabul buyurdu ve Heyeti Celilenize arz 
etti. (Muvafık sesleri) Burada «zimmetleri hakkında 
hüküm mevcut olmıyanlann» deniyor. O kapı açık 
bırakılıyor. Her hangi bir surette bir kayıt da Dev
letin def atili üzerinden zimmetine muttali olunursa 
o adam hakkında takibat yapmak hakkı bakidir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Öyle ise 
pek âlâ. 

REİS — Efendim, takrir vardır, okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Bu maddenin encümene havalesini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Takririmi 
geri alıyorum efendim. 

REİS Mustafa Feyzi Bey takririni gcıi alıyorlar 
efendim. O halde maddeyi aynen reyinize arz edece
ğim. Yalnız maddedeki (mal sandıkları) nın (mal 
memurları) tarzında olacağını Muvazenei Maliye En
cümeni Reisi Beyefendi söylediler. Ona göre tashih 
edilecektir. 

Efendim, ikinci maddeyi aynen reyi âlinize arz 
ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabu] edilmiştir. 

Madde 3. İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim. Üçüncü 
maddeyi aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın;.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. İşbu kanunun ahkâmını icraya Mali
ye Vekili memurdur. 
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REİS — Dördüncü maddeyi aynen kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul eetmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Dördüncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Efendim, umumî istihlâkat vergisi hakkındaki ka-
kanuna ait istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar; Türkiye Cumhuri
yeti ile Rus içtimaî şûralar hükümeti arasında Paris' 
te imza olunan bîtaraflık muahedenamesinin müsta
celiyetle müzakeresini ve lütfen yarınki ruznamenin 
«basma konulmasını rica edeceğim. 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Beyefendinin 
teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Simdi müzakere ettiğimiz lâyihanın müstaceliye
ti hakkında bir karar olmadığı için ikinci defa mü
zakere edeceğiz. 

İstihlâk vergisi hakkındaki kanuna 134 zat rey ver
miştir. Kanun ikinci defa reye vaz edilmiştir. 119 
kabul, 15 red vardır. Binaenaleyh kanun 119 rey ile 
kabul edilmiştir. 

Varın saat 14*te içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 16,30 

* * 
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ÜhıÜtttt İstihlâk Vergisi Kanununun İkinci DeMi Netkesi Arâst 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHISAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B« 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas Bi 

Dr. Emin Cemal B< 
Mehmet Vasfi B< 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı Bi 

Musttafa Fehmi B, 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 

134 
119 
15 
— 

Kanun Kabul Edilmiştir. 

(Kabu Edenler) 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B< 
Şeref B. 
Zülfi B< 

EDİRNE 
Faik B, 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, 
Muhittin B. 
Mustafa B, 
NaciB. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B< 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B< 

ESKİŞEHİR 
Emin B-

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B, 
Şahin B< 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Tevfik Kâmil B, 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B< 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Hafit B, 
Sabit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B« 
Fuat B 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 

Rağıp B; 
Rıza B, 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B< 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B, 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 
Rahmi B. 

Rasim B, 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B.. 
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Süleyman Sırrı B. 
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Kâmil B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Necati B. 
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VAN 

Hakkı B, 
Münip B< 

(Reddedenler) 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Halet B. 

Raif B. 
Rüştü Paşa 

GÜMÜŞHANE 
ZekiB. 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
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ZONGULDAK 

Tunalı Hilmi B, 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 

KASTAMONU 
Halil B. 

TRABZON 
Rahmi B. 
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Sıra numarası : 45 

KARESİ MEBUSU MEHMET VEHBİ BEYİN VİLÂYAT BELEDİYE KANUNUNA BAZI MEVAD 
TEZYİLİNE DAİR (3/528) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Elyevm merî belediye kanunlarına nazaran beledi

yelerin hududu bulundukları kasaba ve şehirlerin son 
hanelerine kadardır. Bunun neticesi kasaba veya şe
hirlerin kenarlarında bulunan mezbelelMeri kaldırt
maya veya bataklıkları gidermeye veya geçitleri ve 
dereleri düzelterek gelip geçmeyi temine belediye ka-
rışamaldığı gibi karışmaya da kanunen bir salâhiyet 
bulamamaktadır. Kasaba ve şehirlerin gittikçe bü
yümesine karşı kasaba yakınında inşaata bulunanla
ra dahi bir şekil ve istikâmet tayini de mümkün ola
mamaktadır. Diğer taraftan Türkiye'mizin her tara
fında ziraî asayişinden dolayı merci olarak taamülen 
belediyeler görülmekte ve bunlarda tarlasına hayvan 
giren ve zarar veren her müştekinin şikâyetini dinle
yerek suftıan tazmine delâlet etmekte iseler de kanunî 
bir salâhiyetleri olmadığından gayrı muntazam bir şe-
kilde cereyan etmektedir. Her tarafta kasaba ve şehir 
civarlarında ormanların fıktanı dolayısryle yağmur ve 
havaların ıttıraksızlığına karşı koru yetiştirmek veya 
.park yapmak için belediyelerin teşebbüsatı akim kal
maktadır. Halbuki köylerimizin hududu tespit edil
dikten «onra kasaba ve şehirlerimizin 'böyle mühmel 
bırakılması doğru olmadığından ve belki civar köy

lerin hududu tespit edilince kasaba ve şehirlerin hu
dudu taayyün etmiş olacağından buna kanunî bir şe
kil vermek üzere âtideki maddelerin kabulünü arz ve 
teklif eylerim efendim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet : 49 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin Vilâyat Be

lediye Kanununa bâzımevad tezylline dair teklifi ka
nunîsi Encümenimizce bittetkik esas itibariyle şayanı 
müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz öjunur. 

Mazbata Muharrir 
Uri'a 
Refet 
Aza 

Elâziz 
Hüseyin 

Antalya 
RasJh 

Kâtip 
Giresun 

Ali Şevket 
Aza 

Malatya 
Reşit 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 35 

23 . 1 . 1926 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, Vilâyet 
Belediye Kanununa bazı mevad tezyilüıe dair 5.1JL926 
tarihli teklifi kanunisi Encümenimize havale buyrul-
makla tetkik ve müzakere olundu. 

Elyevm merî olan Vilâyat Belediye Kanununda 
belediye hudutları kasaba ve şehirlerin son hanelerine 

kadar imtidat edip bunun haricinde kalan sahalar 
için belediyelere bir hak ve vazife tayin edilmemiştir. 

Kasaba ve şehirler günden güne kesbi ümran ve 
ittisa eyledikçe valrfiyle belediye hudutları haricin-' 
de kalıp her türlü intizamdan arî olarak bir takım 
mebani inşa ve yollar kuşat olunan aksamı da hududu 
dahilinde kaldığından şehir ve kasaba methallerinde 
intizamsızlıklara fena manzaralara ve hatta mezbe
lelere tesadüf edilmekte ve kasaba ve şehirden hariç 
olan mahaller daima mühmel bırakılmaktadır. Faz
la olarak belediye hudutlarının bu suretle kasaba ve 
şehirlerin son haneleriyle tahdidi kasaba ve şehir ha
ricinde kalan bahçe, bağ ve tarlaların asayişi ziraiye-
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sini temin ve beldeler sükâmının sıhhat ve inkişafı 
bedenilerine hizmet için korular, parklar, sahalar 
vücuda getirilmesini tasib eylemektedir. 

Binaenaleyh kasaba ve şehirler budunun tevsii za
manının hulul eylediğine ve teklifi kanuninin isabe
tine encümenimiz kani bulunduğundan berveçhizir ta-
dilea kabul edilen maddeler Heyeti Celiienin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Ardahan 

Tahsin 

Kâtip 
Kâmil 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Tekfurdağı 

Faik Bey 
Hini imzada bulunamadı 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Rize 
Esat 

Karesi Mebusu Mehmet Vasfi Beyin Teklifi 
Vilâyat Belediye Kanununa Zeyl 

Madde 1. — Her kasaba veya şehir toplu ve da
ğınık evleri, bağ, bahçe ve tarla ve meraları ile bir
likte bir belediye dairesi teşkil eder. 

2. Her kasaba veya şehirin hududu uzak tarla, 
bağ ve bahçe ve otlakları içerisinde kalmak ve tepe 
veya dere gibi sabit noktalardan geçmek üzere be
lediye meclisi tarafından bir mazbata ile tespit olu
nur. 

Hududu gösteren bu mazbataya bir de harita ilâ
ve olunur. Hudut için kasaba ve şehir ile komşu köy
ler arasında ihtilâf varsa o da mazbataya yazılır. 
Hududu gösteren işbu mazbata ve harita kaza kay
makamına veya valiye verilir. Ve vilâyet idare mec
lisi tarafından karara bağlanarak bir örneği kasaba 

veya şehir belediyesine iade olunur. Diğer iki örne
ği kasaba veya şehir belediyesine iade olunur. Diğer 
iki örneğinden biri vilâyette saklanarak üçüncüsü da
hiliye vekâletine gönderilir. 

Madde 3. — Belediye hudutların tespitinde husu
le gelen ihtilâfat köy kanununun 2, 3, 4, 5, 6 ncı mad
delerine göre hallolımur. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Her kasaba veya şehir toplu ve da
ğınık evleri bağ ve bahçe ve tarla ve meraları ile bir
likte bir belediye dairesi teşkil eder. 

Madde 2. — Her kasaba veya şehirin hududu 
uzak tarla, bağ, bahçe ve otlakları içeride kalmak 
ve tepe veya dere gibi sabit noktalardan geçmek 
üzere belediye meclisi tarafından bir mazbata ile tes
pit o'unur. 

Hududu gösteren bu mazbataya bir de harita ilâ
ve edilir. Hudut için kasaba ve şehir ile komşu köy
ler arasında ihtilâf varsa o da mazbataya yazılır. Hu
dudu gösteren işbu mazbata kaza kaymakamına ve
ya valiye verilir. Vilâyet idare heyetinin karan alına
rak kasaba hudutları valinin ve şehirin hudutlan Da
hiliye Vekâletinin tasdiki ile kesbi katiyet eder. 

Kesbi katiyet eden hududu gösteren mazbata ve 
haritaların musaddak örneklerinden biri Dahiliye Ve
kâletinde veya vilâyette hsfz edilir. Diğeri şehir veya 
kasaba belediyesine gönderilir. 

Madde 3. — Belediye hudutlarının tespiti köy ka
nununun 3, 4, 5, 6 ncı maddelerine göre icra olunur. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

Madde 5. — İşbu1 kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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AMERİKA'DAN CELP ETTİRDİKLERİ FISTIKLARDAN İTHALÂT RÜSUMUNUN ON İKİ MÎSLİ 
ZAMMİYLE ÎSTİYFASI MUKTAZİ. İKEN SEHVEN BEŞ MİSLİ ÜCRET AHZ OLUNDUĞU HALDE 
İKİ SENE SONRA MÜTEBAKİ RÜSUMUN TAHSİLİNE TEŞEBBÜS EDİLDİĞİNE DAİR İZMİT 
TÜCCARLARINDAN SABRİ BEY VE RÜFEKASININ İSTİDASI VE (4/321) NUMARALI İSTİDA 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tetkiki Muhasebat 
Heyeti Muhteremesi Riyaseti Ceiilesine 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinden tamimen 
rüsumat Müdüriyetlerine teblfğ olunan (B) cetvelin
deki sarahata bâıaen mukaddema namımıza vürut 
eden Amerika fıstıklarından İzmit rüsumat idaresince 
beş misli resim alının; ş ve mezkûr resim maliyet fi
yatına zam ile fıstıklar tamamen furuht ve istihlâk 
olunmuş idi. Aradan iki sene mürurundan sonra rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesinden verilen bir emir
de mezkûr fıstıklar üç yüz otuz dokuz senesi ithalât 
rüsumunun on iki misli zammı ile ahzına dair neşr 
olunan kanunun hükmü carî olduğu bir zamanda vü
rut etmiş olduğu için alâkadar tüccardan daha yedi 
misli resim aîızı bildirilmesi üzerine İzmit rüsumat 
idaresince şimdi bu farktan dolayı mehakim vasıta-
siyle dahi tazyik ediliyoruz. Cereyanı halden müste-
ban olacağı üzere bu hususta acizlerinin zerre kadar 
sun'u taksirimiz ve bahusus binnetice müstehliklerin 
kesesinden çıkan rüsumun tefavüt miktarından dahi 
bir gûna kâr ve zararımız olmayıp vaktinde on iki 
misli talep olursa o suretle tesviye olunacağı, fıstık
ların dahi o nispette zammiyat icrasiyle satılacağı 
tabiî iken bervcçlıi maruz aradan iki sene geçtikten 
sonra mücerret rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin 
kendi hatası yüzünden ve noksan muamelesinden 
mütevellit mesuliyeti maddiye ve maliyenin acizleri
ne tahmil edilmesi ve her birimizden üçer beşer yüz 
ve bin lira raddesinde farkı rüsum aranması hiç bir 
kaidei hukukiye ile kabili telif olamayacağı ve bu hal 
cüzî olan sermayelerimizden mahrumiyetle ticaretha
nelerimizin şeddine badi olacağı cihetle zikr olunan 
zararı malî müsebbiplerinden aranmak üzere halikı
mızda vaki olan tazyikaün refi için viîâyat ticaret 
odasınca teşebbüsatta bulunulduğu halde Maliye 
Hukuk Müşavirliğinden yazılan ilâmda ve tüccaran 
tarafından mukaddema gümrükten imrar olunan fıs
tığın sarf edilmiş olması hasebiyle kendilerinden far
kı resmin alınması mağduriyetlerini mucip olacak ise 
de memurun hatasından mütevellit olarak esasen nok
san alınan resmin tamamen istiyfa olunmaması hu
kuku hazinenin ziyamı müeddi olacağından hükmü 
kanuna tevfikan farkı resmin tahsili lâzım geleceği 

zemininde mütalâa dermeyan edildiği istihbar olun
muştur. Bir taraftan memurun hatası itiraf olunur
ken diğer taraftan o hatadan mütevellit zararı maliyi 
mağdur olacaklarını biie bile tüccara yükletmek yo
lundaki bu mütalâa! garibe üzerine bugünlerde yeni 
bir emrin viirudu ile tazyikatın teşdit edileceği tabiî 
olduğundan zararı hazine müsebbiplerinden aranmak 
üzere adi ve hakka mugayir olarak vaki olan müta-
lâat ve tazyikattan azade tutulmakhğımız esbabının 
istikmal buyurulmasını arz ve istida eylerim efen
dim. 

11 . 1 . 1926 
Sabrı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İstida Encümeni 21 . 1 . 1926 
Adet 
Karar 

87 
İstida Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Varidat Müdürü Umumisi Kemal Bey de hazır 

olduğu halde İzmit tüccarından Sabri Bey ve rüfe-
kasmın istidası encümenimizce mütalâa olundu. 

Cereyan eden müzakere neticesinde Amerika'dan 
celp ettirdikleri fıstıklardan ithalât, rüsumunun on 
iki misli zamla istiyfayi muktazi iken İzmit rüsu
mat idaresince «B» cetvelindeki sarahata göre ve 
sehven beş misil ücret alız olunduğu ve meselede 
tüccarların bir sun'u taksirleri olmadığı halde iki se
ne sonra mütebaki rüsumunun da tahsiline teşebbüs 
edildiğinden ve bu suret mağduriyetlerini mucip ola
cağından keyfiyetin heyeti umumiyeye arzı ile afları 
esbabının istikmaline karar verilmekle arz olunur 
efendim. 

İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Muş 
Cavit Osman Kadri 

Kâtip Namına 
Muş 

Osman Kadri 
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GAZİANTEP MEBUSU ALİ CENANİ BEY VE RÜFEKASININ İDAREİ UMUMİYEİ VİLÂYAT KA-
NUNUNUN 103 NCÜ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR (3/347) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ 

VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiyei vilâyat kanunu tertip ve neşre-

dildiği zaman her elli bin nüfus zükûrda bir mebus 
intihap edilmesi esası tatbik edilmekte olunmasına 
göre Meclisi Umumî azalarının da 12 500 nüfus zü
kûrun bîr meclisi umumî azası intihap etmesi tensip 
ve kanunu mezkûrun 103 ncü maddesi oiveçhile ter
tip edilmişti. Halbuki Cumhuriyet Prensibinin kabu
lü üzerine halkın umuru idarei devlete daha ziyade 
iştirak etmesi kabul edilerek beher yirmi bin nüfusu 
zükûrun bir mebus intihap etmesi muvafık görüldü
ğü gibi bilumum sancaklar vilâyet haline kalb oluna
rak ayrı ayrı birer şahsiyeti maneviyeye sahip olma
sına mebni meclisi umumî azaları bazı vilâyetlerde 
ona, sekize ve bazılarında ise dörde kadar tenezzül 
ederek halkı temsil edemeyecek bir hale gelmiştir. 

Daha garip olarak beş azadan terekküp eden 
meclisi umuminin içlerinden intihap edecekleri ancak 
vilâyet için 3 aza göstermek mecburiyetinde kaldık
larından meclisi umuminin vazifei teşriiye ve terifi-
zjyesiyle vazifei icraiyesi aynı eşhas uhdesinde içtima 
ederek tefriki vazaif prensibi ihlâl edildiği gibi icra 
ile mükellef olan encümeni tenfiz kabiliyeti dahi 
kalkmıştır. 

Binaenaleyh meclisi umumî vilâyete halkın daha 
vâsi mikyasta iştiraki fiili "tebarüz etmiş olmakla bir 
mebus intihap eden miktar mülga devlet meclisi 
umumî azası intihap etmek salâhiyeti hakkında esa
sı muhafaza etmek yani yirmi bin nüfus zükûrun 
dört meclisi umumî intihap hakkını haiz olmak su
retinde idarei vilâyet kanununun yüz üçüncü mad
desini tadiîen kaleme aldığımız lâyihai kanuniyeyi 
Heyeti Celileye takdim ediyor, tetkik ve tasdikini ri
ca eyleriz. 

Gaziantep Kırşehir 
Ali Cenanı Yahya Galip 

Ardahan Kayseri 
Taîât Ahmet Hilmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 30 . 10 . 1340 

Lâyiha Encümeni 
41 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İdarei umumiyei vilâyat kanunun yüz üçüncü 

maddesinin tadiline dair Gaziantep Mebusu Ali Ce-

nani Bey ve rüfekasuun teklifi kanunisi Encümeni-
mizce ledettetkik esas itibariyle şayanı müzakere gö
rülmekle heyeti umumiyeye takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde Bozofe 

Ebubekir Hazım Ahmet Hamdi 
Kâtip Aza 
Denizli Trabzon 

Necip Alî Şefik 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Dahiliye Encümeni 3 . 2 . 1926 
37 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 103 ncü 

maddesinin tadiline dair Gaziantep Mebusu Ali Ce
nanı Bey ile üç refiki tarafından muatti 23 Teşrini
evvel 1340 tarihli teklifi kanunî encümenimize hava
le bııyrulmakia tetkik ve tezekkür kılmdı. 

Halkın umuru idaresi Uevlete alâka ve iştiraki 
Cumhuriyet prensibimizin icabatı tahliyesinden bulun
duğuna göre şahsiyeti hükrraiyeyi haiz olan vilâyat 
mecalisi umunıiyesine halkın daha ziyade alâkadar 
tutulması da o esasalın muktezayi tabiîyesfndendir. 
Teklifin esbabı mucibelerinde de izah olunduğu üzere 
bilûmum elviyei mülhakımın vilâyet haline ifrağı ec
zasından bulundukları vilâyetlerin gerek nüfus ve ge
rek varidatı husussyelerini tenkis eylediği gibi tevsii 
mezuniyet eden vilâyetlerde nüfus cihetinden matlup 
neticeye vâsıl olamamışlardır. Bunun için ekseri vi
lâyat mccrıüsi umumlyesi beş azadan terekküp etmek
te ve bu miktar aza iîe halk bihakkın temsil edileme
mekte ve muamelâtça birçok mezahir tevlit etmekte
dir. Bunun için encümenimiz mecalisi umumiye azası 
intihabına esas olan vahidi kiyasiyi tenkise taraftar
dır. 

$u kadar var ki, bu baptaki vahidi kıyası, ashabı 
teklifini tâyin buyurdukları beş bin nüfus üzerinde ka
bul edilecek olursa azayı mevcudenin daha birbuçuk 
misli artırılmasını ve zaten haddi kifayede bulunmı-
yan varidatı hususiyemn teşkilât masarifi ile bir kat 
daha tenakusu intaç edeceğinden encümenimiz bu 
miktarı 7 500 nüfus üzerine tespit ve bu miktarın 
yeni întihabata esas ittihaz olunup elyevm müntehap 
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bulunan mecalisi umumiye azasına ademi şümulünü 

kabul eylemiştir. Binaenaleyh tadilâtı mezkûreyi muh

tevi olarak tespit olunan berveçhiatî mevad Heyeti 

Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 

Namına 
Ardahan 

Tahsin 

Kâtip 
İzmir 

Kâmil 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

İkinci fıkrada ekseriyetle it
tihaz olunan nispet esasına 

muhalifim 
Ahmet Münir 

Aza 
Rize 

Esat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Tekirdağı 
Faik Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Yozgat 

Mademki mebus intihabında nisap elli bin nü
fustan yirmi bine tenzil edilmiştir. Meclisi umu
mî azası için ayni nispet dahilinde beş bin nü

fus için bir aza intihabı esasının kabulü 
reyindeyim 

Süleyman Sırn 
Aza 

Münir Beyin yazdığı reye mutabıkım 
Tahsin 

Gaziantep Mebusa Ali Cenani Bey ve rüfekasının 
Teklifi 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüzüçüncü 
Maddesini Muaddil Kanun 

Madde 1. — İdarei Umumiy«i Vilâyat Kanunu

nun yüz üçüncü maddesi berveçhizîr tadil olunmuş

tu r : 

Her vilâyette bir meclisi umumî bulunur. Meclisi 
umumî vilâyet azası kazalar tarafından intihap olu
nur. Kazalarda her on beş bin nüfus zükûr ve küsuru 
için bir aza göndermek hakkını haizdir. 

Şöyleki: Beş binden yedi bin beş yüze kadar bir, 
on iki bin beş yüze kadar iki, onbeş bine kadar üç, 
yirmi bine kadar dört aza intihap olunacak ve bu 
miktardan ziyadesi bu nispet üzere artırılacaktır. Nü
fus zükûru beş binden dun olan kazalar dahi beheme
hal bir aza intihap edeceklerdir. Vali vakti muayye
ninde meclisi umumî intihabatını icra ettirmeye mec
burduk'. 

Madde 2, — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

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

Dahiliye Encümeninin Tadili İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 103 ncü Maddesinin 

tadiline dair kanun 

Madde 1. — İdarei Umumiye! Vilâyat Kanunu 
muvakkatinin yüz üçüncü maddesi berveçhizir tadil 
edilmiştir : 

Her vilâyette bir Meclisi umumî bulunur. Meclisi 
umumî vilâyat azası kazalar tarafından intihap olu
nur. Kazalar her yedi bin beş yüz nüfus zükûr ve 
kusuru için bir aza göndermek hakkını haizdir. 
Şöyle ki, yedi bin beş yüzden on bine kadar bir, 
on bin birden, on beş bine kadar iki, on beş bin 
birden yirmi bine kadar üç, yirmi bin birden otuz bine 
kadar dört, bundan sonra her on bin için bir aza in
tihap olunacaktır. 

Nüfusu yedi bin beş yüzden dün olan kazalar 
bir aza gönderirler. Vali vakti muayyeninde meclisi 
umumî intihabatını icra ettirmeğe mecburdur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

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

Maddei muvakkate — İşbu kanunun neşrinden 
mukaddem katiyet kesbeden intihabat bundan müs
tesnadır^ 
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Sıra No : 50 

MÜLKİYE HARCIRAH KARARNAMESİNİN YİRMİ YEDİNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ 
TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/787) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE 

KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEI MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

6066 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Mülkiye Hardirah kararnamesinin yirmi yedinci 
maddesinin ikinci fıkrasının tadili hakkında Maliye 
Vekâletince tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
13 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvib edilen kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffcn 
takdim olunmuştur. 

Mülktezasmm ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyrulmasım rîca eylerim efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
15 Mayıs 1335 tarihli harcirah kararnamesinin 27 

nci maddesinin ikinci fıkrasında yevmiye ile fetihdam 
olunan memurinin hardrahları yevmiyelerinin otuz 
misli ve ücretleri mah bemah tesviye edilenlerin har-
cirahları aldıkları bir aylık ücret miktarı bir maaş 
addedilerek hesap olunur dîye muharrer olduğu ci
hetle Divanı Muhasebat İşbu Matîdei kanuniyeye is
tinaden yevmiye ve ücreti mantualı memurine harcı
rahlarının almış oldukları yevmiye ve ücreti şehriye
leri üzerinden tahakkuk ve itasını iltizam etmekte ve 
bu sureti şekil kanuna tevafuk etmekte ise de harcı
rah kararnamesinin mevkii meriyete vazında tahsisatı 
fevkalâde kararnamesi henüz neşredilmemiş olduğu 
cihetle kararnamede şekli mezkûrun vazı bilfarz altı 
yüz kuruş maaşlı bir memur ile 600 kuruş ücreti şeh
riyeyi veya yirmi kuruş yevmiyeli bir memurun har
cirah hesabında müsavi tutulmuş olmasından münbais 
olacağı bedihîdir. Halbuki tahsisatı fevkalâde karar
namesinin neşri üzerine o tarihten beri verilen ücu-
rat ve yevmiye miktarı tahsisatı fevkalâde kararname
sinin neşri münasebeti ile hayli tezayüt etmiş olduğun
dan halen maddei mezkûre ahkâmının devamı tatbiki 
meselâ 80/60 lira ücreti maktuah bir kolordu şo
förünün hemen kolordu kumandanı gibi hardirah alın

masını istilzam cttfği görülmekte ve bu hal maslahafen 
ve menafii hazine nokta! nazarından da muvafık gö-
rülemlyeceğj cihetle badema ücreti yevmiye veya şeh-
rüyeii memurin harciralılarınm mumaileyhime tesviye 
edilen ücurata muadil matahsisatı fevkalâde maaş 
alan memurin harcirahlarma kıyascn tesviyesi hem 
menfaati hazineye ve hem de ieabaîı madeîete daha 
muvafık görülmüş olduğundan bu emniyeyi teminen 
harcirah kararnamesinin saHfüîatz 27 nci maddesi
nin ikinci fıkrasını muaddil tanzim kılman maddei 
kanuniye lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 28 17 . 1 . 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ücreti yevmiye veya şehriye ile müstahdem me
murinin harcırahları bir aylık ücretlerinin tuan mik
tarında ma tahsisatı fevkalâde maaş alan memurine 
kıyasen hesap edilmesi için harcırah kararnamesinin 
ikinci fıkrasının tadilil üzumna dair Başvekâletin, 
makamı riyasetten muhavvel 21 Kânun 1341 tarih ve 
6/6066 numaralı tezkeresine merbut lâyihai kanuniye 
ve esbabı mucibesi mütalâa olundu. Lâyihai mezkûre 
ücreti yevmiye veya şehriye alan memurin harcırah-
larınm da sair memurin harcırahları misüllu salim 
bir usulde tesviyesi ve menfaati Hazineyi teminen 
matuf bulunduğu cihetle encümence muvafık görülerek 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine karar veril
miştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırn 

Aza 
Van 

Münip 

Aza 
Ordu 

Hamdi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata 
Numarası : 120} 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Mülkiye harcirah kararnamesinin yirmi yedinci 
madesinin ikinci fıkrasının tadili hakkında Başve
kâletten gönderilen 21 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 
6/6066 numaralı tezkereye merbut kanun lâyihası 
Heyeti Umumiyenin 7 Kânunusani 1926 tarihli içii-
maında encümenimize de havale buyrulmuş olmak
la evrakı müteferriası ile birlikte muhasebei Umumi
ye Müdiri Umumisi Salih ve Haydar Bey hazır bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Hüküme
tin esbabı mucibesinde elyevm yüksek ücreti maktua 
almakta bulunan bazı memurinin maruzzikr yirmi 
yedinci maddenin ikinci fıkrası ahkâmına tevfikan 
hesabı muktazi harcirahlarımn devlet teşkilâtı için
de en yüksek maaş sahibi olan memurin harcırahla
rından da şayanı dikkat bir dereceden fazla tahakkuku 
gibi gayri tabiî vaziyetler hâsıl olduğu izahed ilmekte 
ve Divanı Muhasebatın 1340; Eylül, Teşrinievvel ve 
Teşrinisani raporunun (110) ncu sayfasında zikredil-
diği veçhile (27) nci maddenin ikinci fıkrasının tarzı 
tatbiki ekseriya vekâletleri de mesuliyet deruhdesi 
mecburiyetinde bırakmaktadır. 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin tarihi neşrindeki ücuratı maktuaya 
nazaran (27) nci maddenin ikinci fıkrası mucibince 
tahakku ettirilen harcırahların maaşlı memurin har-
cırahlarıyle mümkün mertebe tenasüp ve muvazatı 
düşünülmüş olmak tabiî ise de altı yedi seneden beri 
vukua gelen tebeddülat ve ücuratı maktua miktarla
rını hayli arttırdığı cihetle elyevm maaşlı memurin 
harcırahlarıyla (27) nci maddenin ikinci fıkrasına 
göre verilen harcırahlar arasında bariz bir nisbetsiz-
lik hâsıl olmuş ve bu vaziyeti nazarı dikkate alan 
encümenimiz de Hükümetçe teklif olunan Lâyiha i Ka
nuniyenin esas itibariyle tervici lüzumuna kanaat et
miştir. Ancak elyevm şehri üç dört yüz lira ücreti 
maktua ile müstahdem bazı memurin mevcut olma
sına nazaran hükümetin teklif ettiği Lâyihai Kanuni
yenin birinci maddesi mucibince bunlara harcırah 
itası halinde iki yüz, iki yüz elli lira maaşı aslî üze
rinden harcırah tahakkuk ettirilmek gibi bir netice 
karşısında kalınmak muhtemel olduğundan bu gibi 

ihtimalâtı derpiş ile birinci maddede ona göre bir 
haddi azamî kabulü muvafık görülmüştür. 

Lâyihai Kanuniyenin diğer maddeleri de şeklî bazı 
tadilât ile kabul olunmuş ve tanzim kılınan muaddel 
Lâyihai Kanuniyenin Heyeti Celileye takdimine ka
rar verilmiştir. 27 . 1 . 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Saruhan 

Reşat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 

Aza 
Giresun 

Kâzım Bey 
Hini imzada bulnmadı 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem Bey 
Hini imzada bulnumadı 

Aza 
Diyarbakır 

Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Maraş 

Mithat 

Hükümetin Teklifi 

15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye harcırah kararna
mesinin yirmi yedinci maddesinin ikinci fıkrasını 
muaddil kanun. 

Madde 1. — Ücreti yevmiye veya şehriye ile müs
tahdem memurinin harcırahları bir aylık ücretlerinin 
tutan miktannm matahsisatı fevkalâde maaş alan 
memurinin maaşı aslisine kıyasen hesap ve tesviye 
olunur. 

Madde 2. -
meriyülicradır, 

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 13 Kânunuevvel 1341. 

Başvekil 
İsmet 

Miidafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

Hini imzada bulunamadı. 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
15 Mayıs 1335 Tarihli Mülkiye Harcırah Kararna

mesini Muaddil Kanun. 
Birinci Madde — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye 

Harcırah Kararnamesinin yirmi yedinci maddesinin 
ikinci fıkrası berveçhizîr tadil olunmuştur. 

«Ücreti yevmiye veya şehriye ile müstahdem me
murinin harcırahları, yevmiyelerinin otuz mislinin ve
ya ücreti şehriyelerinin tutan matahsisatı fevkalâde 
hangi derece maaşata tekabül ederse o miktar maaşı 
asliye malik memurine verilen harcırahlara kıyasen 
hesap ve tesviye olunur. Ancak hususi mukavelena
melerle Bstihdam olunanların harcırahları müstesna 
olmak üzere ücretin tutarı neye baliğ olursa olsun 
bu miktar yüz lira maaşı aslî derecesini tecavüz ede
mez. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icra-
' ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

VAKTt MESAİ HARİCİNDE ÇALIŞAN ORMAN CİBAYET, MUAMELÂT VE KONTROL MEMUR
LARINA VERİLECEK ÜCURAT HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/687 NUMARALI KANUN 

LÂYİHASI VE MUVAZENEİ MALlYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 2 . 4 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

1683 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vakti mesai haricinde çalışan orman cibayet, mua

melât ve kontrol memurlarına verilecek iicurat hak
kında Ziraat Vekâleti Ceiilesince tanzim kılınan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 25 . 3 . 1341 tarihli içtima-
ında ledettezekkür Meclisi Aliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibeyi havi tezkere su
reti leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına 

ve neticesinin inhasına müsaade buyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil İsmet 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Başvekâleti Celileye 

Zamanı mesai haricinde iştigâl eden gümrük me
murlarına gümrük kanununun 62 nci maddesine tev
fikan alâkadarandan tahsil edilmek şarüyle muayyen 
ücuratın tediye ve tesviye edilmekte olduğu müstağ
ni! arz ve beyandır. Bu meyanda Hükümeti Cumhu-
riyemiz sevahil iskelelerinde istihdam edilen maciba-
yet orman muamelât ve orman kontrol memurları, 
sefaine tahmilen harice sevk ve imrar edilecek orma
na ait mevaddın vezin tadat, muayene ve mesaha-
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smda vazife itibariyle en ziyade alâkadar ve rüsu
mat memurlara ile bu hususta vazaifi müştereke as
habından olduğu halde fazla mesai için ücretten 
mahram kalmaktadır. 

Memurini mumaileyhimaya rüsumat memurları 
misüllü saati mesai haricindeki iştigalâtı için muay
yen ücretin itası muvafikı madelet olacağı gibi mua
melâtı ticariyeyi de teshil ve tesri edeceğinden bu 
bapta tanzim edilip merbuten takdim kılınan üç mad
delik lâyihai kanuniye Heyeti Vekilece de bittezek-
kür tasvip buyrulduğu takdirde Büyük Millet Mec
lisine takdimi maruzdur efendim. 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası 
32 

Esas numarası 
1/687 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Vakti mesai haricinde çalışan orman cibayet, 
muamelât ve kontrol memurlarına verilecek ücurat 
hakkında Başvekâletten varit olup 5 Nisan İ341 ta
rihli Heyeti Umumiye içtimaında encümenimize ha
vale buyrulmuş olan lâyihai kanuniye esbabı mucibe 
lâyihası ile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin eslbabı mucibe lâyihasında zamanı me
sai haricinde iştigal eden gümrük memurlarına Güm
rük Kanununun 62 nci maddesine tevfikan alâkada-
randan tahsil suretiyle bir ücret tediye edilmekte ol
duğu halde aynı vaziyette bulunan orman memurla
rına ücret verilmemesi muvafikı madelet olamayacağı 
izah edilmektedir. Filhakika muayyen zamanı mesai 
haricinde çalışan gümrük memur ve kolcularına Güm
rük Kanununun 62 nci maddesi mucibince müddeti 
mesaiye nazaran muhtelif miktarlarda ücret itası ve 
bu ücretlerin afâkadarandan istiyfası esas kabul edil
miş ve 4 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanun ile işbu 
ücretler dörder misle iblâğ olunmuştur. 

Sahillerle şimendifer hututu üzerindeki mevakide 
ifayı vazife eden orman cibayet veya mamuamelât 
cibayet memurlarının vaziyetleri ise gümrük memur
larına tamamen şlbîh olup ekseriya müştereken ifayı 
vazifeye mecbur tutulan gümrük ve orman cibayet 

memurlarının birinin fazla zamanı mesai için ücret 
alarak diğerlerinin mahrum bulunması bir suitesir 
icra edeceği tabiî görülmektedir. Bu mülâhazaya ka
ni olarak Encümenimiz 'lâyihai kanuniyeyi esas itiba
riyle tasvip etmiş olmakla beraber gümrük memur
ları için zamanı mesai Gümrük Kanununun 80 nci 
maddesinde tayin edilmiş olup ücrete istihkak ancak 
bu muayyen müddetin haricinde çalışmakla meşrut 
olduğu cihetle orman memurları hakkında da bu yol
da bir kayıt vazı ve ücret itası hususunun orman me
murlarından imrarat ile vazifedar olan sahil veya şi
mendifer mevakiindeki dbayet veya mamuamelât 
cibayet memurlarına ha'srı ve muayyen zamanı mesai 
haricinde alınacak ücretin bilâinkıta hizmetin devamı 
ile meşrut tutulması muvafık görülerek ona göre bi
rinci maddede tadilât icra kılınmıştır. Bu münaseibet-
3e Encümenimiz bir noktayi şâyânı kayıt görmek
tedir ki ücret itası alâkadaran tarafından zamanı 
mesai haricinde vazifeye devamın talep edilmesine 
tabi olduğu gibi Ziraat Vekâletince zamanı mesai da
hilinde ifası kabil olan muamelâtı bilâ lüzum zamanı 
mesai haricinde ifaya matuf olabilecek ahvalin hu-
dusuna manii tedafrir ittihazı da mertebei vücupta-
dır. Maruzatı anife dairesinde tadilen tanzim kılman 
lâyihai kanuniye Heyeti Celileye takdim olunur. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdulhalİk 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Sîvaa 
Rahmi 

27 . 1 . 1926 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
I>iyarl»ekir 

Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza Aza 
Konya Kütahya 

Kâzım Hüsnü Mehmet Nuri 
Hini imzada bulunmadılar. 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
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Hükümetin Teklifi 
Zamanı Mesai Haricinde Çalışan Madbayet Orman 

Muamelât ve Orman Kontrol Memurlarına 
. Verilecek Ücret Kanunu 

Madde 1. — Zamanı mesâi haricinde iştigal eden 
ve vazifesi imrarata münhasır olan sevalhil macifaayet 
orman muamelât memurları ile orman kontrol me
murlarma bir saat içlin yirmi kuruş ücret alâkada-
randan tahsil edilerek verilecektir. Zamanı iştigal bir 
saattan ziyade imtidat ederse fazla müddetin beher 
saati için muayyen ücretin nısfını ita ve saat küsuratı 
tem hesap edilecektir. 

Mailde 2. — işbu Kanun tarihi neşrinden biliîibar 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icra ahkâmına Zi
raat Vekili memurdur. 

'Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiîiye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 

Hasan 
Nâfia Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Terfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Safari 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaîye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili Zamanı 
Mesai Haricinde Çalışan Bazı Orman Memurlarma 

Ücret ttasr Hakkında Kanun 

Birinci madde — Ziraat Vekâletince tayin olu
nan zamanı mesaî haricinde dahi imrara ait mua

melâtı ifaya devam etmelerine alâkadaran tarafın
dan lüzum gösterilen sevahilde ve demiryolları gü-
zergâhındaki mevakide inırarat ile vazifedar orman 
cibayet veya maınuamelât cibayet memurlarma bir 
saati için seksen kuruş ücret verilir ve bu ücret alâ-
kadarandan tahsil olunur. Zamanı iştigal bir saat
tan ziyade imtidat ederse fazla müddet zarfında her 
saati için muayyen ücretin nısfı ita ve saat küsuratı 
tam hesap olunur. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icrst-
ya Ziraat Vekili memurdur. 

Muvazeneli Malîye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Niğde 
Gaip 

Mazbata Muharriri 
Çaıt»!ca 
Şakir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nurî Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Gazlcntep 

Ahmet Remzi 
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Sıra No. : 49 

BİGA MEBUSU ŞÜKRÜ BEYİN 11 KÂNUNUSANİ 1339 TARİH VE 295 NUMARALI KANUNUN 
ALTINCI MADDESİNE BİR ZEYL İLÂVESİ HAKKINDA 2/487 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE 
REDDİNE DAİR KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEI MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

7 Mayıs 1337 Tarih ve 122 numaralı Kanun 
mucibince ithali men olunan ye kanunu mezkûre 
merhut (D) cetvelinde münderiç bulunan eşyanın 
memnuiyeti İthali 11 Kânunusani 1339 tarih ve 295 
numaralı Kanunla ref olunarak eşyayı mezkûreden 
tarifei asliyenin on iki misli üzerinden resim alın
ması Meclisi Âlice tahtı karara alınmıştır. 

Halbuki eşyayı saireden tarifei asliye mucibince 
sıkletleri itibariyle bir resmî mukannen alınmakta iken 
Tarife Kanununun yalnız 138 ve 139 ncu maddele
rinde muharrer yaprak sigarası île (Puro) enfiyeden 
kıymetlerinin yüzde yetmiş beş ve yüzde yüzü nisbe-
tinde ithalât resmi alınmakta idi. 

Kıymet itibariyle resme tabi bulunan eşyanın 
sikJet itibariyle resme tabi olanlarla aynı muameleye 
tabi tutulması muvafıkı nısfet ve adalet değildir. 
Meselâ Tarife Kanununa nazaran her hangi nevi
den olursa olsun mutlak olarak mamul sigaranın yüz 
kilosundan yüzelli lira alınmakta idi. Halbuki aynı 
siklette bulunan yaprak sigaralarından kıymetleri 
nöbetinde resim alındığından 450 liradan 4 000 li
raya kadar resim istiyfa olunuyordu. Binaenaleyh 
aynı neviden yani ikisi de ecnebi tütününden mamul 
bu iki maddenin hiç olmazsa aynı resme tabi tutul
ması lâzımei mantık ve adalettir. Bahusus memle
ketimizde henüz yaprak sigarası imal edilmediğin
den bunun diğerinden daha az resme tabi tutulması 
hiç!bir mahzuru daî değildir. Aksi takdirde bu yüz
den Hazinei Maliyeye giren varidat mahvedilmiş 
o!urj Çünkü kıymeti asliyesi dört kuruş oîup bugün 
üç kuruş resim vererek yedi sekiz kuruşa satılabi-
len bu sigaraların kırk kuruş mukabilinde satılması 
İmkânsızdın Binaenaleyh memlekete ithal olunamı-
yacaktır. Halbuki halihazırda sigara amili bulunma
dığından ve memleketimizde sigara imaline satfh tü
tün yeliştMîmediğinden bu resmin ziyaı hiç bir fai-
deyi intaç eylemiyecektir. Bundan başka kanunu 
ahirin bu mevada taalluk eden ahkâmı bazı muha
berat dolayısiyle henüz tatbik edilemediğinden bu 
İşle müteveğîl tüccar celp ettikleri malın kıymeti üze
rinden yüzde yetmişbeş ita edecekleri kanaati ile 
siparişatta bulunmuş ve malları eîyevm gümrüğe va
sıl oîmuştur. İşbu esbaba binaen berveçhiati mad

de! müzeyyelei kanuniyenin kabulünü Heyeti CeHIe-
ye arz ve teklif eylerhn: 

(Müsakkafat vergisi ve ağnam resmi ile gümrük 
tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1336 tarihli Kanu
nun ilgasına ve memaliki müstahlasa izar muamelâ
tına ve âşâr mültezimlerinden edayi deyin edenlerin 
emlâki merhume mütefevvezelerinin iadesine ve âşâr 
nizamnamesine ve vifâyetferiMi hissei menafi ve maa
rifine ve Tömlbeki beyiye ve istihlâk resmine ve 9 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir mad
de ilâvesine dair 11 Kânunusani 1335 tarihli ve 295 
numaralı Kanunun altıncı maddesine zeyldir. Tari-
fei asliyenin 138 nci maddesinde muharrer yaprak 
sigaralarından kemakân kıymetlerinin yüzde yetmiş 
beşi ve yüz otuz dokuzuncu maddesinde muharrer 
enfiyeden kıymetinin yüzde yüzü nisbetinde resim 
acınır). 

Biga Mebusu 
Şükrü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet 

Karar : 14 

Büyük Mület Meclisi 28 .11.1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

11 Kânunusani ve 1339 tarih ve 295 numaralı 
Kanunun altıncı maddesine bir zeyl ilâvesi hakkın
da Biga Mebusu Şükrü Beyin teklifi kanunisi Encü-
menimizce bittetkik esas itbariyle şayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Mazbata Muharriri 
Urfa 

Refet 

Aza 
Çankırı 

Yusuf Ziya 

Aza 
Elâznz 

Hüseyin 

Kâtip 
Giresun 

AH Şevket 

Aza 
Niğde 
Halit 
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Türlüye 
Büyük Millet Meclisi 7.1.1926 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

29 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

T Mayısr 1337 tarih ve 122 numaralı Kanun mu
cibince ithali memnu iken ahiren kanunu mezkûrc 
merbut (D); cetveline ilâve edilen yaprak sigarası 
ile enfiyeden alınmakta bulunan resim kıymetlerinin 
yüzde 75 ve yüzde 100 nispetine tabi olmakta bu
lunduğundan emsali memleketimizde yetişmeyen hu 
gibi eşyanın bu suretle ağır bir resme tabi tutulması 
muvafıkı nısfet olmamakla beraber memleketin ik
tisadiyatına da irası. halel eylemekte bulunduğu ci
hetle tatifei asliyenin 138, 139 ncu maddelerinde 
dahil ve şimdiye kadar sikletleri üzerinden resim 
istiyfa edilmekte bulunan mezkûr sigara ve enfiye
den fimabaat kıymetleri nispetinde resme tabi tu
tulması. hakkında 11 Kânunusani 1339 tarih ve 295 
numaralı Kanunun altıncı maddesine bir zeyl ilâve
sine dair Biga Mebusu Şükrü Beyin encümenimize 
muhavvel 23 . 11 . 1340 tarihli teklifi kanunisi, 
Maliye Vekili Hasan Beyin huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. Mezkûr sigara ve enfiyenin evvelce 
7 Mayıs 1337 tarihli Kanunla Türkiye dahiline it
hali men edildiği halde ahiren sair eşyayı memnua 
ile birlikte tarifei asliye mucibince 12 misli resme 
tabi olanlar meyanına ithal edilmiştir. Bu memnui-
yeti vaz etmekten gaye memlekette yetişen mahsu
lâtı himaye ve serveti milliyenin bu gibi keyfî vesi
lelerle harice çıkarılmamasını vikayeden ibaret iken 
refi istisnaîsine bir sebebi malî ve kanunî bulunma
dığı cihetle teklifi mezkûrun muvafık görülmeyerek 
reddine ve Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine 
karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Şefik 

Kâtip 
İhsan 

Mazbata Muharriri 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aaa 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası: 118 
Esas numarası: 2/487 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti; Celüeys 

11 Kânunusani 1339̂  tarihli ve 295 numaralı Ka
nunun yedinci- maddesi ile tarifei asliyenin 12 misli 
üzerinden Gümrük Resmine tabi tutulan sigaralarla 
enfiyeden tarifei asliyede muharrer miktar resmin 
alınmasına dair Biga Mebusu Şükrü Beyin teklifi 
kanunisi Kavanini Maliye Encümeni mazbatası ile 
birlikte ve Maliye Vekili Hasan Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yaprak sigaralarla enfiyenin 7 Mayıs 1337 ta
rihli ve 122 numaralı Kanunun birinci maddesi ile 
tamamen memleketimize ithali men edilmiş iken 
bilâhara 11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 numa
ralı Kanunun yedinci maddesi ile tarifei asliyenin 
12 misli üzerinden resme tabi tutularak ithali mem-
nuiyeti ref edilmiş idi. Gerek hidayeten vaz olunan 
memnuiyet, gerek bilâhare bu memnuiyetin refiyle 
Gümrük Resminin oniki misle iblâğı yaprak sigara 
ve enfiyenin mükeyyefattan ve lüks mevadından ol
masına mebni olup bu kabil mevaddın tahdidi it
hali veya yüksek tarifeye tabi tutulması siyaseti ik-
tisadiyemize muvafık bir tedbir olduğu gibi halen 
yaprak sigara ve enfiyenin ithalini teşvik, için hiç
bir sebebi ciddî mülâhaza edilememiş olduğundan 
encümenimizce de Kavanini Maliye Encümeninin 
noktai nazarına iltihak edilerek teklifi vakiin ademi 
kabulü hususunun Heyeti Celileye arzı karargir ol
muştur. 27 Kânunusani 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir 
Kâtip Aza 
Konya Zonguldak 
Fuat Ragıp 
Aza Aza 

Gaziantep Maraş 
Ahmet Remzi: Mithat 

Aza Aza 
Kırşehir Konya 

Yahya Galip Kâzım Hüsnü- Bey 
Aza Aasa 

Kütahya Gir «sun 
Mehmet Nuri Bey Kâzun Bey 

Mini imzada bulunmadılar. 
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SIRA NO.: 51 

1341 SENESİ MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN KIRK BİRİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİNE 
DAİR (3/537) NUMARALI DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ VE KAV ANİNİ MALİYE 

VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Divanı Muhasebat 
Adet 

136/2 6 , 1 , 1926 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 41'-
nci maddesine tevfikan maaşı aslîleri yüz kuruş ve da
ha dun miktarda bulunan mütekaidinden malul olan
lara on senelik maaşından başka Terfih Kanununa tev
fikan almakta oldukları maktu zamaimin de maaş 
ile birlikte on seneliğinin tahakkuku ettirilmekte ol
duğu vize için vürut eden ita emirlerinin tetkikinden 
anlaşılması üzerine muhalifi kanun görülen bu tarzı 
tahakkuk hakkındaki mütalâa Maliye Vekâleti CeH-
lesinden istifsar kılınmış idi. Vekâleti Müşariileyha-
dan cevaben varit olan tezkerede Terfih Kanunu mu
cibince malulin iki senede bir defa muayeneye tabi 
tutularak neticei muameyeneye göre verilen zamai
min tezyit veya tenkis veya büsbütün kat edrlmesi ih
timaline ve bunlardan âciz ve hîkes olanların malul 
gaziler yurdunda meccanen iskân ve maaşları muka
bilinde iaşe edileceklerine nazaran vahlei ulâda malu-
lini mumaileyhimden yüz kuruşa kadar maaşı olanla
ra verilecek on senelik maaşlanyle birlikte terfih zam
larının ita olunmaması varit görülürse de Muvazenei 
Umumiye. Kanununun 41 nci maddesinde mütekaidin 
kaydı mutlak olarak mezkûr olmasına binaen diğer 
ashabı maaşın vefat veya efradı aile meyamnda bu
lunan ünasın teehhülü gibi hakkı maaşın iskatını mu
cip ahval kanunen nazarı dikkate alınmıyarak bunla
rın on senelik maaşları def'atan tesviye ve Hazine 
ile alâkaları kat edilmekte olduğundan maluline veri
len terfih zammı esasen tahsisatı fevkalâde tertibinden 
ita kılınmakta olunması hasebiyle mumaileyhimin bi
lâhare zuhur edebilecek tebeddülat dolayısıyle terfih 
zamlarının rstisnaen devamı tediyesi yüz kuruşa kadar 
olan maaşatın tasfiyesi hakkındaki gaye ile kabili telif 
olamıyacağmdan maaşı yüz kuruşa kadar olan malu
line de işbu zamaimin on senelik maaşlanyle birilikte 
on seneliğinin bilhesap itası suretiyle katı alâkaları
nın muvafık görülmekte olduğu iş'ar kıhnmıştır. 

Bilûmum askerî malullerin terfihine dair olan 8 Şu
bat 1341 tarihli Kanunun birinci maddesinde «Maaş
tan maada 13 Kânunuevvel 1335 tarihli kararnameye 
tevfikan verilmekte olan ve bundan sonra kavanini 

{ mahsusa ile verilecek olan tahsisatı fevkalâdeye zami-
meten şehri berveçhiati zamaim maktuan ita ve arazi 
tefviz olunur.» denilmiş olmasına ve senei haliye Mu
vazenei Umumiye Kanununun 41 nci maddesinde ise 
1341 senei 'maliyesinden itibaren mütekaidini mülki
ye, ilmiye ve askerîye ile eytam ve eramiline tahsis 
edilecek maaşattan bir nüfusa isabet edecek yüz kuruş 
ve daha dun derecesinin on seneliği 13 Kânunuevvel 
1335 tarihli tahsisatı fevkalâde Kararnamesinde mu
ayyen zammı ile defaten verileceği gösterilip Terfih 
Kanunu mucibince tesviyesi lâzım gelen zamaimden 
bahsedilmemiş olmasına -binaen mumaileyhimin yalnız 
tekaüt maaşlanyle salifüzzikr 13 Kânunuevvel 1335 
tarihli tahsisatı fevkalâde Kararnamesi mucibince al
maları lâzım gelen tahsisatı fevkalâdelerinin on seneli
ğinin ilası ile terfih zamlarının devamı tediyesi muk-
tazi olup şu kadar ki : Terfih Kanunu mucibince ita 
edilecek mebaliğin tahsisatı fevkalâdeye zamimeten 
tesviyesi Terfih Kanunu ahkâmı icabından olması iti
bariyle Hazinenin bu baptaki noktai nazarı da muhil
li içühad görülmüş olduğundan keyfiyetin tefsiren bir 
karara rantına müsaade buyrulmasımn Heyeti Umu
miye karan ile arzına mübaşeret kılındı efendim. 

Divanı Muhasebat Reisi Evveli 
6 Kânunusani 1926 

Fuat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet: 34 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
41 nci maddesine tevfikan maaşı aslîleri yüz kuruş 
ve daha dun miktarda bulunan mütekaidinden malul 
olanlara on senelik maaşından başka Terfih Kanunu
na tevfikan almakta oldukları maktu zamaimin de 
maaş ile birlikte on seneliğinin tahakkuk ettirilmekte 
olduğu vize için vürut eden ita emirlerinin tetkikinden 
anlaşılması üzerine muhalifi kanun görülen bu tarzı 
tahakkuk hakkındaki mütalâa Maliye Vekâleti Celile-
sinden istifsar kılınmış idi. Vekâleti Mtişariileyhadan 
cevaben varit olan tezkerede Terfih Kanunu mucibin
ce malulin iki senede bir defa muayeneye tabi tutu-
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larak neticci muayeneye göre verilen zamaimin tezyit 
veya tenkisi veya büsbütün kat edilmesi ihtimaline 
ve bunlardan âciz ve bikes olanların malul gaziler 
yurdunda meccanen iskân ve maaşları mukabilinde 
iaşe edileceklerine nazaran vehlei ulâda malulini mu
maileyhimden yüz kuruşa kadar maaşı olanlara veri
lecek on senelik maaşlarıyle birlikte terfih zamları
nın ita olunmaması varit görülür ise de Muvazenei 
Umumiye Kanununun 41 nci maddesinde mütekaidin 
kaydı mutlak olarak mezkûr olmasına binaen diğer 
eshabı maaşın vefat veya efradı aile meyanmda hulu-
non üniasın teehhül gibi hakkı maaşın ıskatını mucip 
ahval kanunen nazarı dikkate ahnmıyarak bunların on 
senelik maaşları defaten tesviye ve Hazine ile alâka
ları kat edilmekte olduğundan ve malullne verilen 
terfih zammı esasen tahsisatı fevkalâde tertibinden ita 
kılınmakta olması hasebiyle mumaileyhim bilâhare zu
hur edebilecek tebeddülat dolayısıyle terfih zamları
nın istfsnaen devamı tediyesi yüz kuruşa kadar olan 

maaşatın tasfiyesi hakkındaki gaye ile kabili telif 
olamıyacağından maaşı yüz kuruşa kadar maluline de 
işbu zamaimin on senelik maaşlarıyle birlikte on se
neliğinin b.'Jhesap itası suretiyle katı alâkalarının mu
vafık görülmekte olduğu iş'ar kılınmıştır. 

Bilûmum askerî malullerin terfihine dair 8 Şubat 
1341 tarihli Kanunun birinci maddesinde «Maaştan 
maada 13 Kânunuevvel 1335 tarihli kararnameye tev
fikan verilmekte olan ve bundan sonra kavanini mah
susa ile verilecek olan tahsisatı fevkalâdeye zamime-
ten şehrî berveçhiati zamaim maktuan ita ve arazi tef
viz olur.» denilmiş olmasına ve senei haliye Muva
zenei Umumiye Kanununun 41 nci maddesinde ise 
1341 senei maliyesinden itibaren mütekaidini mülki
ye, ilmiye ve askerîye ile eytam ve eramiline tahsis 
edilecek maaşattan bir nüfusa isabet edecek yüz kuruş 
ve daha dun derecesinin on seneliği 13 Kânunuevvel 
1335 tarihli Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesinde mu
ayyen zammiyfe defaten verileceği gösterilip Terfih 
Kanunu mucibince tesviyesi lâzım gelen zamaimden 
bahsedilmemiş olmasına binaen mumaileyhimin yalnız 
tekaüt maaşlarıyle salifuzzikr 13 Kânunuevvel 1335 
tarihli Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesi mucibince 
almaları lâzım gelen tahsisatı fevkalâdelerinin on sene
liğinin itası ile terfih zamlarının devamı tediyesi, muk-
tazi olup şu kadar k i : Terfih Kanunu mucibince ita 
edilecek mebaiiğuı tahsisatı fevkalâdeye zamimeten 
tesviyesi Terfih Kanunu ahkâmı icabından olması iti
bariyle Hazinenin bu baptaki nokfai nazarı da mu
hilli içtihat görülmüş olduğundan keyfiyetin tefsiren 

bir karara raptına dair Divanı Muhasebat Riyasetinin 
6 Kânunusani 1926 tasrih ve 136 numaralı tezkeresi 
mütalâa ve tetkik olundu. 

1341 Senei Maliyesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun kırkbirinci maddesi mucibince 1341 - 1925 se
nei maliyesinden itibaren yüz kuruşa kadar oîan ma-
aşat ashabından matahsrsat on senelik maaşı defaten 
verilerek Hazine ile alâkaları kat olunacaklar meya-
yaııında mütekaidini askerîye de mevcuttur. Binaena
leyh mezkûr madde mucibince bunların on senelik 
maaşı aslî ve tahsisatlarının tesviyesi ile Hazine ile 
alâkalarının kesilmesi muktazi olmasına* nazaran 
8 Şubat 1341 tarihli Maiulin Terfih Kanunu ile bahş 
ve tahsis edilmiş oîan farkı tahsisatın da on senelik 
miktarının birlikte tesviyesi zarurîdir. Çünkü Muva
zene!, Umumiye Kanunu 18 Nisan 1341 tarihinden 
muahhar olup aynı zamanda mütekaidini mülkiye, il
mîye ve Askerîye ile bunların eytam ve eramilinin 
dahi bu müddet zarfında kadınların teehhülü ve er
keklerin sinni rüşte bulûğu gibi vaziyetteki tebeddüla
tı bile nazarı itibare akmyarak alâkalarının katı ile 
hem Hazinenin içtigalâtının tahfifi ve hem de ellerine 
toptan bir meblâğ geçmek suretiyle birtakım malûl ve 
rmıhtacinin terfihi gayesini istihdaf etmiş olduğundan 
Encümenimiz malulini askeriyenin terfihine mütedair 
mezkûr 8 Şubat 1341 tarihli Kanuna göre vukubulan 
terfih zammın da on seneliğinin maaş ve tahsisatı 
rnunzammanın on senelik miktarı ile birlikte bilhesap 
tesviyesi lâzım geleceği yolundaki Maliye Vekâletinin 
noktai nazarına iştirak etmiş ve keyfiyeti berveçhiati 
tefsir ederek Muvazenei Maliye Encümenine tevdie 
karar vermiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara Konya 

Mustafa 

Aza 
Karesi 

Mehmet Cavit 

Fıkra : 
8 Şubat 1341 tarihli Maiulin Terfih Kanunu mu

cibince malulini askeriyeye ita edilen terfih zammının 
on seneliği dahi 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 41 nci maddesi mucibince defaten verilecek 
olan maaş ve tahsisatı fevkalâdenin on seneliği ile bir
likte hesap edilerek tesviye olunur. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Numara 

119 

Esas numarası 
3 

537 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
41 nci maddesi hükmüne dahil olmakla beraber bilu
mum askerî malullerin terfihi hakkındaki 8 Şubat 
1341 tarihli Kanuna tevfikan ayrıca zamaîmi maktua 
almakta bulunan askerî malullerin Hazine ile alâkala
rının katı icap edipp etmiyeceğine dair Divanı Muha
sebat Riyasetinden yarit olup 9 . 1 . 1926 tarihli He
yeti Umumiye içtimaında Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale buyrulan tezkere Kavanini 
Maliye Encümeninin mazbatası ile birlikte encümeni
mize tevdi edilmekle Maliye Veletti namına Muhase-
bei Umumiye Müdiri Umumisi Salih ve Haydar Beyin 
huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. Gerçi 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 41 nci mad
desinde mütekaidini mülkiye, ilmîye ve askerîye ile 
bunların eytam ve eramiline tahsis edilmrş ve edilecek 
olan maaşattan bir nüfusa isabet eden yüz kuruş ve 
daha dun derecesinin on seneliği tahsisatı fevkalâde-
leriyle defaten tediye edilerek Hazine ile olan alâka
larının kat edileceği muharrer ise de askerî malullere 
ait zamaimi maktuanın bu yolda bir muameleye tabi 
tutulacağına dair bir kayıt ve işareti muhtevi olma
makla beraber 8 Şubat 1341 tarilıli Kanun da sırf 
malulini askeriyeyi müstemiren terfih maksadıyle tan
zim edilmiş ve hattâ kanunu mezkûrun dokuzuncu 
maddesi ile ahkâmı umumiyemiz haricinde mumai
leyhime bazı müsaadat da bahşedilmiş olduğundan en-

cümenim'zce gerek Divanı Muhasebat tezkeresinde 
mevzuubahs olan Maliye Vekâletinin gerek Kavanini 
Maliye Encümeninin noktai nazarlarına iştirak edile-
miyerek 1341 Muvazenei Umumiye Kanununun 41 nci 
maddesinin mumaileyhim hakkında tatbikine imkân 
olamıyacağı ve 41 nci maddenin 8 Şubat 1341 tarihli 
Kanundan müstefit olan malulini askeriyeye teşmili 
kanunu mezkûrun ruhu ile telif edilemiyeceği mütalâa 
olunmuş ve bu noktai nazar dahilinde tanzim edilen 
fıkrai tefsiriyenin berayi tasdik Heyeti Celileye arzına 
karar verilmiştir. 27 Kânunusani 1926. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhab'k 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Kâzım Hüsnü Bey 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Hini imzada bulunmadı 

Kütahya Giresun 
Mehmet Nuri Bey Kâzım Bey 

Hini imzada bulunmadı Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Fıkrai Tefsiriye : 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 

41 nci maddesi hükmü 8 Şubat 1341 tarihli Kanun
dan müstefit olan malulini askeriyeye şamil değildir. 
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1340 SENESİ MUVAZENE! UMUMİYE KANUNUNUN YİRMİ İKİNCİ MADDESİ MUCİBİNCE TEŞ
KİL OLUNAN TETKİKİ HESABAT HEYETLERİNİN LAĞVI İLE VAZİFELERİNİN DİVANI MUHA
SEBAT TARAFINDAN RÜYET EDİLMESİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/800) NUMA

RALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 29 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6/6201 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun yir

mi ikinci maddesi mucibince teşkil olunan Tetkiki He
saba! heyetlerinin üç yüç kırk iki senesinden itibaren 
lâğviyle vazifelerinin Divanı Muhasebat tarafından 
rüyet ve ifa edilmesi hakkında Maliye Vekâletince 
tanzim ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
20 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun yir

mi ikinci maddesi mucibince 1339 senesi gayesine ka
dar mülga Divanı Muhasebatça rüyet edilmemiş olan 
muhasibi mesuller hesabatım tetkik eylemek üzere 
melfuf cetvelde esamisi muharrer menatıkta ceman 
(19) heyet teşkili takarrür ederek bunlardan (19) nu
maralı heyetten maadası mıntıkai tetkikiyelerine da
hil, olan muhasipler hesabatından şimdiye kadar ancak 
hizalarında gösterilen miktarda hesap tetkik ve intaç 
eylemişlerdir. 

(19) Numaralı heyete ahiren bir reis tayin edflmişse 
de aza tedarik olunamadığından naşi neticei tetkikat 
kanunen tekemmül edemiyerek ilâma rapt ve intaç 
edilememiştir. Reisi mumaileyh dahi ahiren diğer bir 
memuriyete naklederek bilnetice (19) numaralı heyet 
faal bir sahaya vazolunamamıştır. 

Fiilen mevcut olan (18) heyetten 7, 12, 13 numara
lı heyet reisleri ve 5, 6 numaralı heyetlerin azaları 
ahiren başka bir memuriyete nakl ve tayin edildikleri 
ve 16, 17, numaralı heyet rüesasımn da Divanı Muha
sebata derdesti tayin bulunduktan haber alınmıştır. 

Şu vaziyete nazaran (18) heyetten yedisi elyevm 
kanunen ilâm tanzim edecek vaziyette olmadıkları ve 

esasen heyeti mezkûrenin tekemmül edebilmesi için 
sahibi ihtisas aza ve reis tedariki de müşkül bulundu
ğu gibi zat ve zaman hesabatının tetkiki meselesinde 
halen müstahdem muhasibi mesuller iki heyet muvace
hesinde kalmaktadırlar ki, bunlardan biri Hazine tara
fından mansup iki, diğer Divam Muhasebatın tetkiki 
hesap heyet ve murakıplarıdır. 

Tetkiki hesap heyetleri, 1339 senesi gayesine ka
dar ve Divanı Muhasebat tetkiki hesap murakıpları 
senei mezkûrcd en muahhar olan hesabatı tetkik eyle
mek üzere muhasiplerin zat ve zamanı idare hesapla
rını talep eylemektedirler ki, hesabatı mezburenin 
tetkike arzu için istüızarat ve mesaiye lüzum olduğu 
müstağnii arz ve izahtır. 

Memurini Maliyenin esasen muamelâtı ruzumerre-
yi bile bihakkin ifa edememekte olmalarına rağmen 
bir de her iki heyete itayi hesap etmekteki müşkülât 
ilcasiyle ekseri mahallerde hiçbir işin matluba muva
fık görülmediği anlaşılmıştır. İşlerin böyle yanm ya
malak görühriesindense tetkiki hesabata müteallik bü
tün işlerin bir merkezde toplanması ve bir merkezden 
tetkik ve takibi daha salim ve muvafıktır. Çünkü 
muhasibi mesullere ait teki ki hesap keyfiyetinin muh
telif iki daireye mensup heyetlere tevdii hem vazife 
noktai nazarından muhasibi mesulleri tazyik ve mua
melâtı hesabiyenin tedahülde kalmasına badî olmakta 
hem de bir müddet tetkiki hesabat heyetinde çalışarak 
iktisabı mümarese eyleyen memurinin daimî mahiyeti 
haiz olan Divam Muhasebat murakıplığı veya diğer 
bir memuriyeti tercih eylemekte ve diğer taraftan ih
tiyaç dolayısıyle memurini mezkûre tayyin ve kabul 
edilmekle olmasından dolayı tetkiki hesap heyetlerinin 
mesaisinde göze çarpacak derecede bataet tezahür et
meye başlamıştır. Bu sebeple kanunun istihdaf eyle-
d'«?i gayenin senelerce istihsali mümkün olamıyarak 
birçok seneler bütçeye ehemmiyetli surette bar teşkil 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu şerait tahtında heyeti mezkûrenin tetkikatı uzun 
seneler devam edeceği gibi balâda arz olunan esbaptan 
naşi tekemmül etmiş heyet halinde müstemiren ifayı 
vazifeye de imkân olamamasından mevcut heyetlerin 
1342 senei maliyesinden itibaren lâğv ve vazifelerinin 
Divanı Muhasebata devri ile mezkûr senelere ait he-
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sabatın da Divan teşkilâtı hazırası ile memzucen tet
kik ettirilmesi menfaati Hazine noktai nazarından da
ha münasip ve zarurî görülerek merbut lâyiha i kanu
niye tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 122 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Tetkiki hesabat heyetlerinin lağvı ile vazifelerinin 

Divanı Muhasebat tarafından niyet ve ifa edilmesi 
hakkında Başvekâleten varit olup 30 Kânunuevvel 
1341 tarihli heyeti umumiye içtimaında encümeni
mize havale buyrulan esbabı mucibeyi havi Lâyihai 
Kanuniye Maliye Vekili ve Divanı Muhasebat Reisi 
Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetçe esbabı mucibede 1340 senesi Muva-
nei Umumiye Kanununun (22) nci maddesi mucibince 
1339 senesi nihayetine kadar hesapları rüyet edilme
miş mal sandıklarıyle bilumum muhasibi mesuller 
hesabatının ve bilhassa eşhas zimemi ile avansların 
Maliye Vekâletince teşkil edilecek tetkiki hesap he
yetleri vasıtasıyle tetkik ve intacı kabul olunmuş ve 
maddei mezkûre mucibince on dokuz heyet teşkili 
takarrür ederek bunlardan yalnız biri hariç olmak 
üzere on sekizinin faaliyete başlattırılmış olduğu, 
faaliyete başlattırılmayan heyetin Siirt, Bitlis, Van, 
Hakkâri, Genç ve Muş vilâyetlerim ihtiva eden mın
tıkaya ait olup aza tedariki kabil olamadığından he
yetin tekemmülüne imkân bulunamadığı on sekiz he
yetten de elyevm yedi heytin reisi veya aza noksam 
yüzünden kanunen ilâm tanzim edecek bir vaziyette 
olmadığı gibi heyeti mezkûrenin tekemmül edebil
mesi için sahibi ihtisas zevat tedarikinde ciddi müş
külâta mâruz kalındığı ve memurini maliyenin esasen 
muamelâtı ruzu metreyi bile bihakkın ifa edememek
te olmalarına rağmen 1339 senesi gayesine kadar 
olan zaman için tetkiki hesap heyetlerine 1340 sene
sinden sonraki zaman için de Divam Muhasebat 
heyet ve murakıplarına ayrı ayrı hesap vermekteki 
müşkülât ilcasıyle ekseri mahallerde hiç bir işin mat' 
luba muvafık görülmediği ve bütün işlerin böyle na
kıs kalmasından ise tetkiki hesabata ait muamelâtın 
Divanı Muhasebatta temerküz ettirilmesi ve hem fa-
zife noktai nazarından buhasibi mesulleri tazyik et
memek hem hesabatın tetkikinde istimrar ve ittırat 
temin eylemek itibariyle muvafık olduğu ve halihazırı 
ile 1340 Muvazenei Umumiye Kanununun istihdaf et

tiği gayenin senelerce istihsali mümkün olamayarak 
birçok seneler bütçeye ehemmiyetli surette bar teş
kil edecek masarife maruz kalınacağı ve bu mütalâa 
ile tetkiki hesap heyetlerinin 6 Mart 1342 senesinden 
itibaren lağvı ile vaziöelerinin Divanı Muhasebata 
tevdiini lüzum görülmediği izah olunmaktadır. 

Filhakika encümenimizce alınan malûmattan da 
iki seneden beri fiilen mevcut on sekiz heyetin muh
telif senelere ait olmak üzere ancak iki yüz yedi he
sap intaç edebilmiş olup bu müddet zarfında 105 000 
lira masraf vukubulduğu ve 1325, 1335 seneleri ara
sında ki on beş senelik zat ve zaman hesabat mikta
rına ve şimdiye kadar işlerin tarzı cereyanına naza
ran tetkikatın ikmal ve intacı gayri muayyen bir 
müddet zarfında gayrı muayyen masarif ihtiyarını 
müstelzim olmakla beraber şimdiye kadar ilâma rapt 
olunan hesabat meyanında nazarı dikkati calip bir 
hale tesadüf edilemediğine bakarak harp, istilâ ve 
muhaceretler dolayısıyle evrakı müspiteleri ziyaa uğ
rayan ve aher mahallere nakl olunan yerlerde tetkiki 
hesaptan bir netice istihsali daha az ümitbahş ola
cağı ve bu vazifenin Divanı Muhasebata devri ise 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nci 
maddesinin hini tanziminde düşünldüğü gibi Divanı 
Muhasebatın 1340 tan sonraki hesabatı vakti zamani 
ile rüyet ve intaç edebilmesi Meclisi Âlinin bilhassa 
maksudu olmasına nazaran bu imkânı selb edebile
cek bir vesilei teşevvüş teşkil edeceği anlaşılmış ve 
bu karışık ve eski zamanlara ait hesabatın bir teşki
lâttan alınıp diğerined evrinden ziyade esaslı surette 
tasfiyesi ve haklarında hükmü lâhik olan veya olacak
lardan maadasının beraeti zimmetleri kabul edilerek 
teminat ve kefaletlerinin fek ve iadesi memurini ma
liyeyi beyhude tazyik ve işgalden ve kefil ve alâka
darları gayri muayyen bir zamana kadar intizardan 
kurtarmakla beraber her sene bütçemizde elli altmış 
bin liralık beyhude bir masrafa da mahal bırakmaya
cağına binaen encümenimizce daha ziyade muvafıkı 
maslahat ve adalet görülmüştür. 

Bu mülâhaza ile teklif olunan Lâyihai Kanuniye-
nin birinci maddesi tetkiki hesabat heyetlerinin teş
kiline dair bulunan 1340 Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 24 ncü maddesinin ilgası ve iiknci madde 
olarak mal sandıklarıyle muhasibi mesullerden zim
metleri hakkında hüküm mevcut olmayanların temi
nat ve kefaletlerinin iadesine müteallik bir hükmün 
ilâvesi suretiyle ve üçüncü ve dördüncü madde ola
rak lâyihamın ikinci ve üçüncü maddeleri bazı ibare 
tashihatiyle kabulüne ve tanzim kılınan Lâyihanın 
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Heyeti Celilejje takdimine karar verilmiştir. 30 Kânu
nusani 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abülhalik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem Bey 

Hini izmada bulunmadı 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Maraş 

Mithat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakır 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Giresun 

Kâzım Bey 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — 1340 Senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun yirmi ikinci maddesi mucibince Maliye 
Vekâletince teşkil olunan tetkiki hesabat heyetleri 
1342 senei maliyesinden itibaren mülgadır. Heyeti 
Mezkûreye mevdu vazaif Divanı Muhasebat tarafın
dan rüyet ve ifa kılınır. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Mart 1342 tarihinden 
itibaren meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi ve Maliye Vekili memurdur. 20 Kânunu
evvel 1341 

Başvekil 
İsmet 

Mufafqai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Mahmut Esat 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Maarif Vekili 
Necati Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nci 
Maddesinin İlgasına dair kanun 

Birinci madde — 1340 Senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun 22 nci maddesi mülgadır. 

İkinci madde — Mal sandıklarıyla muhasibi me
sullerden zimmetleri hakkında hüküm mevcut olmı-
yanların teminat ve kefaletleri fek ve iade olunur. 

Üçüncü madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

Reis 
Çankırı 

Mazbata Muharriri 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Hini imzada bulunmadılar.; 
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Tetkiki Hesap Heyetlerinin Teşrinisani 1341 gayesi itibariyle kaç senelik ve kaç 

Heyetin menatıkı tetkikiyesi 

£ 'S 

2? S s | > a 

i 
i 

<* E 

1 İstanbul 
2 » 1 3 
3 Çatalca, Tekirdağ, Edirne, Gelibolu, Çanakkale 2 2 
4 Kocaeli, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya, 

Afyonkarahisar 
5 Karesi, Samban, İzmir, Aydın 2 2 
6 Muğla, Denizli, İsparta, Burdur, Antalya 2 
7 Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Sinop 
8 Ankara 2 
9 Kırşehir, Bozok, Çankırı 1 

10 Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, İçel 1 
11 Mersin, Adana, Cebelibereket, Maraş Gazian

tep, Kozan 1 
12 Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas 2 
13 Karahisanşarki, Giresun, Ordu, Trabzon 1 
14 Rize, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum 2 
15 Artvin, Ardahan, Kars, Bayezıt 2 
16 Ankara, 4 
17 Malatya, Elâziz, Ergani, Dersim 
18 Urfa, Mardin, Siverek, Diyarbekir 1 1 
19 Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri, Genç, Muş 1 

I 

•c 

• * •» * * 

• 1 

£ i s İ ! I 325 326 327 

19 16 9 12 4 
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muhasibi mesulün hesabını rüiyet ederek merkeze gönderdiklerini gösterir cetvel 

Tetkik edilmiş olan hesabatın hangi senelere ait olduğu ve miktan Heyetin tarihi teşekkülü 

328 329 330 331 332 333 334 335 336 33 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 2 
1 1 

338 339 £ 

9 6 24 
2 4 7 
3 6 17 

5 
13 
11 
4 

11 
11 
9 

6 
9 

27 
23 
6 

13 

11 

16 
12 
30 

Haziran 1340 

21 
29 
6 

11 
5 » 

19 Temmuz 
18 Haziran 

» 
Eylül 

Ağustos 

24 » » 
25 » » 
20 Ağustos » 
29 Temmuz » 
3 Kânunuevvel » 

20 Ağustos » 
15 Teşrinisani » 
29 Kânunuevvel » 

i 

10 19 Ağustos 

11 8 11 11 11 11 17 33 42 50 Yekûn 

» e « 




