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. 1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — HAVLE EDİLEN EVRAK . 

Lâyihalar 581 
1. — Posta ve telgraf ve telefon memurla

rı hakkında kanun lâyihası, (1/1236) 581 

Mazbatalar 581, 
2. — Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 

kanunun maddei mahsusasına tevfikan Adli
ye ve Dahiliye Encümenlerinin Şûrayı Dev
let Riyaset ve azalıklarma namzet tefrikine 
dair mazbatası. 581 

3. — İzmir Mebusu Münir ve Urfa Me
busu Refet Beylerin mektep vergisi kanunu-? 
nün üçüncü maddesinin tadili hakkında. 
(2/661) numaralı teklifi kanunisi ve Maarif 
Encümeni mazbatası. 581 f 

4. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu
miyetinin 1927 bütçesine merbut müstahde
mini daime kadrosunun tadili hakkında. 
(3/969) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Büt
çe Encümeni mazbatası. 581 

5. — 13 Kânunsani 1339 tarihli İstanbul 
Avans Kanununun ikinci maddesinin tefsiri 

hakkında Arzuhal ve Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

6. —: İki zatın istiklâl madalyasiyle taltif
leri hakkında. (3/945), dört zatın istiklâl ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında. (3/946), yirmi 
sekiz zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında. (3/947) numaralı Başvekâlet tezkereleri 
ve Müdaıf aai Milliye Erıcümlenli tnlazibatalsı. 

7. — Pederi Abuş'ü katletmek maddesin
den müttehirn Hasan'ın idamı hakkında. 
(3/902) numaralı Başvekâlet tezkeresi, ve Ad
liye Etocümeni rniazbata'sı.•'•-• 

8. — Zevcesini ip ile boğmak maddesin
den müttehirn Dellâloğlu Yusuf'un idamı 
hakkında. (3/914) numaralı Başvekâlet tezke-
nesâ. ve Adiye Encümeaıi mazbatası. 

9. — Bedel oğlu Akif'in memnu hakları
nın iadesine dair. (3/95) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve A'dİye Bncümıenli mazbatası 

10. — Affı Umumî Kanununun tefsiri 
hakkında. (3/694) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve tefsire mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 

11. — Muslihiddin Âdil Beyin, istiklâl 
madalyasiyle taltifi hakkında. (3/966), iki za-
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tın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında. 
(3/965), üç zatın istiklâl madalyasiyle taltifi 
hakkında. (3/967), sabık nahiye müdürlerin
den Zeki Beyin istiklâl madalyasiyle taltifi 
hakkında. (3/959), on beş zatın istiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında. (3/809), üç 
zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında, 
(3/810), İrfan Efendinin istiklâl madalyasiy
le taltifi hakkında. (3/964), üç zatın istiklâl 
madalyasiyle taltifi hakkında. (3/958), tapa 
fabrikası 'bekçilerinden Mehmet Efendinin 
istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında. (3/957), 
İskeçeli Arif Beyin istiklâl madalyasiyle tal
tifi hakkında. (3/733) numaralı on kıta Baş
vekâlet" tezkeresi ve Müdafaai -Milliye En
cümeni mazbatası. 581 

12. — Bir zatın hamil olduğu istiklâl ma
dalyası şeridinin kırmızıya tahvil ıhaikkmida. 
(3/954), bir zatın hamli! olduğu istiklâl maıdal-
yalsı şeridünini kırmızıya taihvili îhlakikındia. 
(3/955) numaralı Başvekâlet tezkeırefari ve Mü
dafaai Milliye Encümeni, mazbatası. 582 

13. — Gümrük tarifei umumi yesine mü
teallik 'kanunun sekizinci, muaddel mıadldösliıne 
iki fıkra tezyili hakkında. (1/1163) ve Güm
rük tarifei umumiyesinin bazı numaralarında 
muharrer eşya rüsumunun tezyidi hakkında. 
(1/11,03) numaralı ikanun lâyihası ve Maliye, 
Bütçe Encümenleri mazbataları. 582 

14. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi ve . 
Kütahya Mebusu Ragıp Beylerin; Kütahya 
Mebusu merhum Seyfi Efendi ailesine hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak- . 
kında. (2/643), numaralı teklifi kanunisi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. : 582 

* 15. — Mahsubu Umumiye Kanununun 
bazı mevaddının tadili hakkında .27 Kânunu
sani 1926 tarihli kanuna bir madde tezyili 
hakkında- (1/684) numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mlazibafcalao. 582 

16. —• Kayseri Mebusu Halit Beyin Mah
subu Umumî .Kanununun. bazı mevaddını 
muaddil 27 Kânunusani 1926 tarihli kanu
nun ikinci maddesi fıkrai ahiresi hükmünün 
bir sene müddetle temdidi hakkında (3/644) 
numaralı teklifi kanunisi ve Maliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. 582 

I 17. — Mahsubu Umumî Kanununun bazı 
mevaddını muaddil 27 Kânunusani 1926 ta
rihli 'kanunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında. (1/883) numaralı Divanı Muhase-

I bat Riyaseti tezkeresi ve tayini muameleye 
mabal olmadığı hakkında Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 582 

18. — Mülga Hazinei hassa düyunatının 
altı ay zarfında Mahsubu Umumi Kanununa 
tevfikan tesviyesi hakkında. (1/1025) numara-

I lı kanun lâyihası, Maliye ve Bütçe encümen-
I îetri mazbataları. 582 
I 19. — İdare Heyetinin, 1927 senesi Riya-
I seti Cumhur bütçesinde münâkale icrasına 

dair. (2/658) numaralı teklifi kanunisi ve 
I Bütçe Encümeni mazbatası. ' 582 • 
I 20. — Hükümetle Es'tern telgraf kum

panyası arasında akit ve teati edilen mukave-
I lenamenin tasdiki hakkında. (1/1227) numa-
I ralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 'Bütçe En-
I cüınanleri mazbatası. 582 

3. — MÜZAKERE EDİLECEK MEVAD 582 " 

I 1. — Posta kanununun bazı maddelerinin 
I tadili hakkındaki kanunun ikindi defa reye 

Vazı. 582,657:659 
2. — İhtiyacatı umumiye için celp oluna-

I cak madeni boruların gümrük resminden mu
afiyeti hakkındaki kanuna müzeyyel kanunun 

I ikinci defa reye vazı. 582,645:647 
I 3. — Kayseri Belediy esince üç yüz bin li-
I ralığa kadar akdedilecek istikraza Hazine-
I nin kefaletine dair kanunun ikinci defa reye 

vazı. 582,660:662 
I 4. — Şehbenderlik rüsumu kanununun 
I ikinci defa reye vazı. 582,654:656 
I 5. — Miriliva Celâl Paşa kerimeleri Se-
I niye, Hadiye ve Redife hanımlara hidematı 
I vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
I kanunun ikinci defa reye vazı. 582,648:650 
I 6. — Tahtelbahirlerde istihdam olunacak 

zabitan ve efrada verilecek zamaim hakkın^ 
I dalki kanunun İkinci defa. reye vazı. 582,651:653 
I 7. — Dalgıç zabitan ve efradına verile-
I cek zamaim hakkındaki kanunun ikinci defa 

reye vazı, 582,663:665 . 
I 8. —• Orman mahsulâtından alınacak mah-
J sulâtı arziye vergisi hakkında. (1/779) numa-
1 ralı 'kanun lâyihası ile Konya Mebusu Tev-
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Sayfa, 
fik Fikret Beyfın; Orman mahsulâtından kab-
leccem ve derci ruhsatiye alınmaması hak
kında. (2/234) numaralı teklifi kanunîsi ve 
Ziraat, Ticaret ve Bütçe Encümenleri mazba-
taten. .582:591 

9. — Kibrit yerine kullanılan ve alev hâ
sıl eden çakmakların imal ve istimallerinin 
memnuiyeti hakkında. (1/1071) numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 'Encümen
leri mazbataları. 591:600 

İÜ. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Be
yin, harekâtı miEiyeye aleyhtar bazı kimseler 
hakkında heyeti mahsusaca verilen kararları 
nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
mükarreratın Heyeti Umumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair. (4/571) numaralı takriri ve 
Arzuhal Endtaıeni mazbaltıası. 600:610! 

14. — 13 Kânunisani 1339 tarihli istan
bul AVans Kanununun ikinci maddesinin tef-
sliri hakkında Arzuhal ve Maliye Encümen-. 
feri mazbataları. 614 

15. — İki zatın istiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında. (3/945), dört zatın istiklâl 
madalyasiyle taltifleri hakkında. (3/946), yir-_ 
mi sekiz zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri I 
hakkında.; (3/947) numaralı Başvekâlet tez
kereleri ve Müdafaai Milliye Encümeni maz- | 
hatası.- 6)14:616 

16. — Pederi Abuş'u katletmek maddesin
den müttehim Hasan'ın idamı hakkında. 
(3/90İ2) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad- ı 
Üye Encümeni rniazbatası. ı 616 ı 

17. — Zevcesini ip ile boğmak maddesin
den müttehim detfâloğlu Yusuf'un idamı haik-
kında. (3/914) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni miazJbatalsı. 616 

18. — Bedev oğlu Akif'in memnu hakla
rının iadesine dair. (3/95) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 616:617 

19. —''Affı umumî kanununun tefsiri hak
kında. (3/694) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve tefsire mahal olmadığına dair Adliye En-
cümıen'i maızbaıtası. 617 

20. — Muslihiddin Âdil Beyin istiklâl 
madalyasiyle taltifi hakkında. (3/966), iki za
tın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında. 
(3/965), üç zatın istiklâl madalyasiyle taltif
leri hakkında. (3/967), sabık nahiye müdür
lerinden Zeki Beyin istiklâl madalyasiyle tal
tifi hakkında. (3/959), on beş zatın istiklâl 
madalyasiyle taltifleri hakkında. (3/809), üç 
zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkın
da. (3/810), irfan Efendinin istiklâl madalya
siyle taltifi hakkında. (3/964), on üç zatın is
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında. (3/958), 
tapa fabrikası bekçilerinden Mehmet Efendi
nin istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında. 
(3/957), İşkeçeli Arif Beyin istiklâl madalya
siyle taltifi hakkında. (3/733) numaralı on kıta 
Başvekâlet tezkeresi ve 'Müdafaai Milliye En-
cümieni mazbatası. 617:618 

21. — 'Bir zâtın hamil olduğu istiklâl ma
dalyası şeridinin 'kırmızıya tahvili hakkında. 
(3/954), bir zatın hamil olduğu istiklâl ma
dalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında.., 
(3/955) numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 
Müldlafaai Miliye Encümeni miaızbatası. 618 

22. — Gümrük tarafei umumiyesine mü-
tallifc kanunun sekizinci muaddel maddesine 
iki fıkra tezyiîi halkkında. (1/1163) ve güm
rük tarifei umumiyesinin bazı numaralarında 
muharrer eşya rüsumunun tezyidi hakkında. 
(1/1103) numaralı kanun lâyihaları ve Mâliye 
fve Bütçe Encümenleri miaızfbaitalıarı. 618:623' 

23. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi 
ve Kütahya Mebusu Ragıp Beylerin Kütahya 
Mebusu merhum Seyfi Efendi ailesine hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında. (2/643) numaralı teklifi kanunîsi ve 
Bütçe Encümeni mazbatalsı. 624:625,672:674 

11. — Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanunun maddei mahsusasına tevfikan Adliye 
ve Dahiliye Encümenlerinin Şûrayı Devlet 
Riyaseti ve azalıklarına namzet tefrikine dair 
mazbatası. 610:611 

12. — İzmir Mebusu Münir ve Urfa Me
busu Refet Beylerin mektep vergisi kanunu-
nun üçüncü maddesinin tadili hakkında. 
(2/661) numaralı teklifi kanunîsi ve Maarif 
Elncümıeni mazbatası. 611:6i 2 

13. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu
miyesinin. 1927 bütçesine merbut müstahde
mini daime kadrosunun tadili hakkında. 
(3/969) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Büt
çe Encümeni mazbatası. , 612:614 
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Sayfa 
24i — Mahsubu Umumî 'kanununun bazı 

mevaddının tadil hakkında 27 Kânunisani 
1926 tarihli kanuna bir madde tezyiilii hak
kında, (1/984) numaralı kanun lâyihası ve 
Maıiye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 625:627 

25. — Kayseri Mebusu Halit Beyin Mah
subu Umumî Kanununun bazı mevaddım mu-
addil 27 'Kânunisani 1926 tarihli kanunun 
ikindi maddesi fıfcraii ahliresi hükmünün 'bir 
sene müddetle temdidi hakkında. (3/644), nu
maralı teklifi kanunîsi ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mıazibatafflari. 627:630 

26. — Mahsubu Umumî Kanununun ba
zı mevaddım muaddil 27 Kânunisani 1926 ta
rihli kanunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında. (1/883) numaralı Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresi ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 630:633 

Sekseninci Mka't 

22 Haziran 1927 Çarşamba 

Refet Beyin riyasetlerinde RiMnicat Arzuhal En
cümeninin haftalık câüveünlde münderiç bir meselenin 
Heyeti Umulm'iyede müzakeresi kalbul ve muamele
leri eksik dörit kıta kanun tekrar reye vaz olundu. 

Sayfa 
27. — Mülga Hazine! hassa düyunatmm 

altı ay zarfında Mahsubu Umumî kanununa! 
tevfikan tesviyesi hakkında. (1/1025) numa
rah kanun lâyihası Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. 633:635 

28. — İdare heyetinin, 1927 senesi Riyaseti 
Cumhur bütçesinde münakale icrasına dair. 
(2/658) numaralı teklifi kanunîsi ve Bütçe 
Encümisnıi mazbatası. 635:637,669:671 

29. — Hükümetle Estern telgraf kumpan
yası arasında imza ve teati edilen mukavele^ 
namenin tasdikli hakkında. (1/1227) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümeri-
İerii mazbataları. 637:641;666:668 

30. — Memurin Kanununun 37 nci mad
desiyle Ordu, Bahriye ve Jandarma zabıtan 
ve memurini hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair. (3/961) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni maz
batası. 641:644 

Bahriye muallimleri hakkındaki kanun lâyihası 
müstaceliyetle müzakere ve kabul edildi 

Telgraf ve Telefon şirketleri kumpanyaları nez-
dindelki komiserliklere morettep vazaifin sureti te
minine, bilumum askeri malullerin terfihi hakkındaki 
kanun ile işgala maruz kalmış memleketlerde işgal 
müddeti esnasında verilen tapu senetlerinin sureti ka-

- . .»• ^ > 9 « 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14.00 

REİS : Hasan Bey, 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır; 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

— 580 — 
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buflüne dair kanunlar ikinci defa olarak müzakere ve 
ikaibul olumdu. 

Posta kanunun bazı mevaddının tadiline, 16 Ni
san 1339 tarihli kanunun birinci maddesine bir fıik-
ra tezyiilline, Kayseri Belediyesince akdedilecek istik
raza Hazinenin kefaletine mütedair kanunların da
hi ikinci müzakereleri icra ve heyeti umuimiıyeleri ta
yini esami ile reye vaz edildi. 

Sayım kanununun altıncı maddesini muaddal kanu
na bir madde tezyiline; Ş-dhlbenderlik rüsumu tarife
sinin tadiline; Şehit Celâl Paşanın kerimelerine bi-
denüaıtı vataniye tertibinden maaş tahsisine; Tahtel
bahir zabliltan, gedikli zalbitan ve naimzetleriyle efra
dına zamalim ve tazminat itasına, dalgıç z&biltan ve 
efradına zaimaiim verilmesine dair kanun lâyihalarıy-
la ilkmelktep muallim ve muavinlerine ait kanunun 
dıkinci ve Maarif Teşkilâtı Kanununun 16 ncı mad
delerinin tadiline, Kaçalkçılığın menine, edviyei mües
sire formüllerinin tevhidini' teminen Bürülsel'de mü-
nafldıt. konferans mükarreratının tasdikine, mühendis 
mdtotelbi mezunlarının hizmeti askeriyeleri nün teciline 
ve Memurin Kanununun 52 nci maddesinin tadiline 

Lâyihalar 
1. — Posta ve telgraf ve telefon memurları hak

kında kanun lâyihası. (111236) (Dahiliye Encümenine) 
Mazbatalar 

2. ı— Şûrayı (Devlet teşkili hakkındaki kanunun 
maddei mahsusasına [tevfikan Adliye ye Dahiliye En
cümenlerinin- Şûrayı Devlet Riyaset ye i cezalıklarına 
namzet tefrikine \dair mazbatası (Ruznameye) 

3. —\Jzmir Mebusu Münir ve Urfa Mebusu Re-
fet Beylerin mektep [vergisi kanununun {üçüncü mad
desinin tadili hakkında )(2/661) numaralı {teklifi ka
nunisi ve Maarif Encümeni mazbatası, (Ruznameye) 

4. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 
1927 bütçesine merbut müsdahdemini daime kadro
sunun tadili hakkında [(31969) numaralı ; Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası, (Ruznameye) 

5. — 13 Kânunisani 1339 tarihli İstanbul Avans 
Kanununun ikinci maddesinin tefsin hakkında Arzu
hal ve Maliye Encümenleri mazbataları, 

6. — İki' zatın İstiklâl Madalyası [taltifleri hak
kında (3/945), dört featın İstiklâl Madalyasıyla tal
tifleri hakkında f 3/946), yirmi sekiz zatın İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/947) numaralı Baş
vekâlet tezkereleri veiMüdafaai Milliye Encümeni maz
batası, 

dair tdklif ve lâyihalar müstaceliyetle müzakere ve 
bunlardan beş evvelkiler tayini esaimi ile reye vaz 
ve diğerleri reyi işarı ile kabul olundu. 

Mebusların aidatı te&aüdiyelerine, Trabzon'lu, 
Gmerbaş zade Celâl Efendiye, Üç ay hapse mah-
ikûm Mehmet Rauf Beye, Maarif Teşkilâtı Kanunu
nun 8 nci maddesine müteallik mazbatalar müzakere 
ve kabul edildi. [ 

Mütea'kiben reye vaz edilimliş kanunlardan müker
rer olanlarla Sayım Kanununun 6 ncı maddesini mu
a d i l kanuna rnüzeyyel Ik'anunun kabul edildiği ve di
ğerlerinin nisaba Miran eltlmediği biMebüğ inikada 
hitam verildi. 

Kâtip 
Reis Vekili Van 

Refet Hakiki • ' • 
Kâtip 

Giresun 
Kâzım 

REİS — Zaptı sâlbılk hülâsasr hakkında mütalâa 
var mı?... Zaptı sâlbılk hulâsası aynen kabul ediimiiş-
<tir. 

7. •— Pederi Abuş'u katletmek maddesinden Vnüt-
tehim flasan'ın idamı hakkında (3/902) \numarah Baş
vekâlet tezkeresi ye ^Adliye Encümeni [mazbatası, 

8. '— Zevcesini ip ile boğmak maddesinden müt-
tehim Dellalpğlu Yusuf'un idamı hakkında (3/914) 
numaralı Başvekâlet . tezkeresi ye Adliye Encümeni 
mazbatası, (Ruznameye) 

9. ı— Bedel oğlu Akif'in memnu (haklarının iade
sine dair (3/95) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası, (Ruznameye) 

10. t—'• Affı 'Umumi Kanununun tefsiri hakkında 
(3/6.94) numaralı [Başvekâlet tezkeresi ye tefsire ma
hal olmadığına dâir Adliye 'Encümeni < [mazbatası, 
(Ruznameye) , 

11. —Muslihiddin Âdil Beyin, İstiklâl Madalya
sıyla taltifi hakkında \(3/966), iki zatın İstiklâl Ma
dalyasıyla taltifleri hakkında (3/965), 'üç zatın İs
tiklâl Madalyasıyla \taltifi hakkında (3/967), sabık 
nahiye müdirlerinden Zeki Beyin İstiklâl Madalyasıyla 
taltifi hakkında (3/959), on beş zatın İstiklâl Madalya
sıyla taltifleri hakkında (3/809), üç zatın İstiklâl Ma
dalyasıyla taltifleri hakkında (3/810), İrfan Efendinin 
İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/964), üç za
tın İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/958), Ta-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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pa fabrikası bekçilerinden Mehmet Efendinin istiklâl 
Madalyasıyla taltifi hakkında (3/957), Iskeçeli Arif 
Beyin İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/733) 
numaralı on kıta Başvekâlet tezkeresi ye Müdafaai 
Milliye .Encümeni mazbatası. 

12. — \Bir zatın hamil olduğu İstiklâl Madalyası 
şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/954), bir za
tın hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kırmı
zıya tahvili hakkında (3/955) numaralı Başvekâlet tez
kereleri ye {Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

13. — 'Gümrük tarifei umumiyesine müteallik ka
nunun sekizinci muaddel maddesine iki fıkra tezyili 
hakkında (1 /1163) ve Gümrük tarifei umumiyesinin 
bazı numaralarında muharrer eşya rüsumunun tez
yidi hakkında (1/1103) numaralı 'kanun lâyihası ve 
Maliye, Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

14. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi ve Kütah
ya Mebusu iRagıp Beylerin; Kütahya Mebusu Merhum 
Seyfi Efendi ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında (2/643) numaralı teklifi kanu
nisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

15. — Mahsubu Umumi Kanununun bazı mevad-
dının tadili hakkında 27 Kanunisani 1926 tarihli ka
nuna bir madde tezyili hakkında (1/ 684) numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları. (Ruznameye) 

1. — Posta kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun. 

2. — İİhtiyacatı umumiye için celp olunacak ma
deni boruların gümrük resminden muafiyeti hakkın
dakikanuna müzeyyel kanun. 

3. — \Kayseri Belediyesince üç yüz bin liralığa 
kadar akdedilecek istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun. 

4. —'Şehbenderlik rüsumu kanunu. 
5. — Miriliva Celâl Paşa kerimeleri Seniye, Ha-

diye ve Redife hanımlara hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında kanun. 

6. — Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan 
ve efrada verilecek zamaim hakkında kanun. 

7. .—- Dalgıç zabitan ye efradına verilecek zamaim 
hakkında kanun. 

REİS — Efendim, bu kanunları ikinci defa olarak • 
reye vaz ediyorum. 

Kaibul edenler beyaz, kaibul etmeyenler kırmızı 
rey pusulası vereceklerdir. 

16. '— Kayseri Mebusu Halit Beyin , Mahsubu 
Umumi Kanununun bazı mevaddını muaddel 27 Ka
nunisani 1926 tarihli kanunun ikinci maddesi fıkrai 
ahiresi hükmünün bir pene müddetle temdidi hak
kında (3/644) numaralı teklifi kanunisi ye Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

17. — Mahsubu Umumi Kanununun bazı me
vaddını muaddel 27 ^Kânunusani 1926 tarihli kanu
nun dördüncü maddesinin tefsiri hakkında (1 /883) nu
maralı Divânı [Muhasebat. Riyaseti tezkeresi ye ta
yini muameleye mahal plmadığı hakkında Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. 

18. — Mülga Hazinei hassa düyunatının altı ay 
zarfında Mahsubu Umumi Kanununa tevfikan tesvi
yesi hakkında (1/1025) numaralı kanun lâyihası, Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye), 

19. — İdare Heyetinin, ,1927 senesi Riyaseti Cum
hur bütçesinde münakale icrasına dair (2/658) numa
ralı teklifi kanunisi ye Sütçe Encümeni mazbatası, 
(Ruznameye) 

20. :—Hükümetle Estern telgraf kumpanyası ara
sında /akit ve teati edilen mukavelenamenin tasdiki 
hakkında (1/1227) numaralı kanun lâyihası ye Da
hiliye ve Bütçe Encümenleri mazbatası. (Ruznameye) 

İki defa müzakereye tabi olan mevad meyanmda 
2-3 numaraların müsitacelen ve tercihen (müzakeresi 
telklf edilmektedir. Bunu reyinize arz ediyorum. İkin
ci ve üçüncü maddelerin tercihen ve müsitacelen müza
keresini kaibul edenler el kaldırsın, ka'bul etmeyen
ler el kaldırsın, kaibul ddilimiştir. 

Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memurin Kanunu
nun 37 nci maddesinin tadili hakkındaki teklifi ka
nunisi henüz tevzi edilmediği için onu geçiyoruz. 

Sinop Mebusu Recep Zülhtü Beyin, harekâtı mil-" 
üyeye aleyhtar bazı kimseler hakkında heyeti mah-
susaca verilen kararların Heyeti Umumiyede tetki
kine dair takriri ve Arzulhal Encümeni mazibatası var
dır, Hükümet yoktur, tehir ediyoruz. Sonr'a müzake
re ederiz. 

Dalhliliye Vekili Beyin vüruduna intizaren mösta-
celen ve tercihen müzakeresine karar verdiğiniz mad
denin müzakeresine başlıyoruz. 

8. — Orman mahsulâtından alınacak mahsulâtı 
arziye vergisi hakkında (1/779) numaralı kanun lâ
yihası ile Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; Orman 
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mahsulâtından kablelcem ve derç ruhsatiye alınmama
sı hakkında (2/234) numaralı teklifi kanunisi ve Zi
raat ve Ticaret ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS —' Okunacaktır efendiim, 

Konya Mebusu . Tevfik Fikret Beyin Esbabı Mucibe 
ve Tökifi Kanunisi ' 

Riyaseti Celiyeye 
1 Kânunusani 1285 tarihi Orman nizamnamesinin 

«meri ormanlarından bilârubsat taş, toprak, taze ve 
kuru yaprak ve ma'deniyat ve bunlara mümasil şey-"' 
ferin ahz ve ihracı memnudur.» Diye muharrer olan 
18 nci maddesine atfen Onman ve mera kanununun 
neşir ve ilânına kadar teşkilâtı icra olunan vilâyat 
ve elviyei müstakile ormanlarında taifibik edilmek üze
re •-kaleme alınan talm'atnaımenin «Ormanlarda mu
bayaa olunacak çemşir, kınacık, kızılcık, sanboya, se
pet Ve küfe, fıçı çubukları ve meşe, çam kabukları 
ve mazı ve palamut, kitre, sahlep, malhmuze, tetre 
ve,çiriş, katran, zift ve neft, reçine vesair mahsu
lât yüz kiydi cedidi, bir kantarı cedit hesabiyle fu-
rubt olunur ve hini vezinde teslim muamelesi it
mam edilmiş bulunur. Ve nevi mahsulâtın fiyat tarife
si mucibince bedeli ahz ve istiyf a olunur ve tedarik 
ve istihsali ruhsatnameye müstenit olacağı gibi na
kil ve ihracı da nakliye ilmüıhalberiyle icra olunur.» 
Diye muharrer olan 13 noü maddesinden dolayı me
darı maişeltleni ormanlardan kitre, sahlep, cehri, vesair 
.hâsılatı ortoaniye toplatmiaktan ibaret olan bir kı
sım fıkarayı halk duçar zarar olmaktadır. Şöyleki : 

1. (Başkaca taayyüş imkânı bulamayan bir kısım 
köylünün ruhsatiye istihsali idin hükümet merkezine 
gelerek uzun müddet muamelei resmiye ve ruhsatiye ile 
uğraşmaları bittabi mağduriyet ve zararı maddilerini 
smudiptir. 

2. Bin müşkülâtla ruhsatı istihsal edilen me-
vad tahteltürap ve hüdayı nabit bulunduğundan bir
çok külfet ve masralf ihtiyarıyla elde edilen ruhsa
tiyede muharrer miktarda hâsılat cemine -zataam 
mesailerinin kısmı küllisini hasrettikleri halde muvaf
fak olamamaları varit ve vakidir, şu halde heder. 
olması da melhuz mesaii azimeye ilâveten bir de ev
velemirde ruhsatiye külfeti muvafikı madelet görüle
mez. ' 

3..— Ruhsatiye itasının ormanlarııı hüsnü muha
fazası ile kaltiyyen alâka ve münasebeti yoktur. Bu 
husus malmulülbih nüzamnalmenin, zaman ve mekân 
kaydetmemdsiyle ve filen sabittir. Ruhsatiye vazma 
sebep kedıdiyeminle yarı aç yarı tok geçinen zuafayı 
h'allktan istihkaktan evvel bir kısım vefıgi sızdırmak-

. 1927 C : 1 
i. 

I tan başka birşey değildir. Ve bu halin temadisi bit
tabi tecviz edilemez, elde edilmesi tesadüfe muallak 
olan av derileri rüsumu nasıl esnayı şevkinde alın
makta ve herhangi bir avcı veya tuzakeıdan mese
lâ yüz tavşan, on tilki için evveldmirde ruhsatiye 

I alınmasına imkân ve lüzum yoksa bir kısım fıkarayı 
halkın da tahteltürap mevki ve mevzii meçhul ve hü-

I dayı naibit mevad derç ve ceminden dolayı ruhsati
yeye medbur tutulmamaları icap edeceğinden me-
vaddı atiyei kanuniyenlin kabulünü teklif ve arz eyle-

• rim efendim. 18 Kânunuevvel 1339 
Konya 

' . , . Tevfifc Fikret 

Kanun 
Madde 1. — Miri ormanları sahasında ihraç edi

lecek olan ve ağaçlara merbut ve mülfcesök olmayan 
çölken, kitre sahlep gibi hâsılatı ormaniyenin taharri 
ve derci serbesttir. 

2. işbu hâsılatın resmi mirisi hini şevkinde ahzo-
lunur. 

3. 1 Kânunusani 1285 tarihli Orman nizamname-
Siriin işbu kanuna mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

4. İşbu kanunun icrasına Maliye ve İktisat Ve
kâletleri memurdur. 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti' Âliyesine 

1.4,1340 

Ormanlar haricinde sahipsiz boş arazide hüdayı 
naibit olarak mdbzulen yetişen ve köylü ve fıkarayı 
halk tarafından toplanarak Avrupa'ya ihraç ve mem-
lefcdte mühim miktarda servet getiren çöğen, kitre, 
sahlep ve emsali ndbatatı müfidenin ruhsatı resmiye 
lisitihsahnden sonra derdi hakkında Orman nizamname 
ve talimatnamesinddki mevaddı takyidiye, çoluk, ço
cuk ve kadından ibaret müstahsilleri müşkülâta duçar 
ve istihsâlatıin ve binndtiüe serveti milliyenin tenaku
zuna sdbdbiydt vermekte olduğundan teklifi kanuni 
esas itibariyle muvafık ve memle)ketimazin vaziyeti 
içtimaiye ve ikcişadiyesine ve menfaati halika muta
bık görülerek tadilen kabul edilmiş olmakla Mu
vazenei Maliye Encümenine takdim olunur. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Denizli 

I Necip Ali 
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Kanun 
Madde 1. — Hali arazide yetişten çöğen, kitre, 

sahlep, ımalhmuze, çiriş ve emsali hüdayı nabiıt mah
sulâtın aranıp toplanması serbesttir. 

Madde 2. — Bunların rüsumu hini imrarında ah-
zolunur. 

Madde 3, — 1 Kânunuevvel 1285 tarihli Or
man nizamnamesinin işbu kanuna mugayir ahkâmı 
mülgadır. 

Madde 4. -— İşlhu kanunun icrasına Ziraat ve 
Maliye Vdkilleri memurdur. 

12 Kânunuevvel 1927 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 

Müdiriyeti 
6/5916 

Büyük MiMet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Palamut, mazı, harnup, çiriş, çam, kabuğu, sah
lep, ve emsali orman mahsulâtından alınmakta olan 
rüsumun ref'd ile hini ihracında yüzde seikiz nispe
tinde mahsulâtı arziye vergisine tabi tutulması hak
kında Ticaret Vekâleti Celileakıce tanzim ve tevdi 
olunan ve tcra Vekilleri Heyetinin 2 kânunuevvel 
1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyurulrnasını ri
ca ederim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizin ihtiva ettiği geniş orman sahala

rı, palamut, mazı, günlük, kitre, saMep, mahmuze, 
çiriş, çam kabuğu, meyan, harnup gibi bir serveti 
haşebiye ve türabiyeyi de ihtiva etmekte ve fakir 
halk tabakası bilhassa kış üzeri daimî bir meşgale 
halinde bu mevaddı derk ve ithar ederek bir vasıtai 
maişet halinde istifade etmektedir. Fakat ruhsatı res
miye istihsali, kura için tüccarın tabi olduğu tarife 
bedeliyle ve Mâmüzayede ruhsat almak mecburi
yeti ormandan nakil ve ihraç için nakliye pusulası 
ve çap kâğıdı almak gibi zaten bîlüzum ve fuzulî or
man talimatnamesinin bir çok kuyut, merasim ve ' 
müşkülâtı ile boğulan bu mesaî son zamanlarda 

bir meşgale telakki edilmeye başlanmıştır. Binıneti-
ce: (köylü haddi zatında müşkül bir tarzı mesaînin 
mukabilini alamıyacağı için bizzarur çalışmayacak, 
mühim bir servet hazinesi mühmel ve metruk çürü-
yüp kalacak ve memlekete bu yüzden giren milyon
larca lira, j-akıip ve çalışma şeraiti daha uygun ma
hallere gidecektir ve belediyelerden bir kısmı, kıy
met itibariyle tabiatın en hasis mahsulâtı olan bu 
mevaddı bahariyeden ad ve azamî okturuva tarife
sine tabi tutmaktadır. Orman resim almakta ve bir 
kısmını ayrıca mahsulâtı arziye vergisi kanunu da 
mükellef tutmaktadır. Binaenaleyh buJmevad halen 
muhtelif rüsum ve tekâlifin matrahı ve mevzuu ha
lindedir. Bu mevaddı ve ihracatımı himaye etmek 
yalnız köylü, bütçe meselesi değil bir kısmı azirnin 
sanayide oynadığı rol itibariyle bir kısım sanayiimi
zin inkişafı meselesidir. Meselâ: bunlardan Palamut 
deri terbiyesinde mühim bir mevki ihraz etmektedir. 
Almanların harbi umumîde keşfettikleri mevaddı 
kimyeviye palamut hulâsasının yerini tutamamıştır. 
Meyan balı tütün terbiyesinde mühim bir mevkii 
haizdir' ve bu mevad esasen dünyanın Yunanistan, 
Balkanlar, İtalya gibi ancak mahdut aksamında ye
tişebilmektedir. Binaenaleyh hususiyeti mahsusaya-
da maliktir ve memleketimiz mahsulâtı en mühim 
ve en kıymetlileri meyanında bulunmaktadır. Bu iti
barla muhtelif kuyut ve merasimi teklifiyenin tarh 
ve ıslahı suretiyle merbut lâyihai kanuniye iktisabı 
mer'iyet etmesine zaruret görülmüştür efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Ziraat Encümeni 
Adet : 11/14 

1 1 . 1 . 1926 

munzam bazı rüsum ve tekâlifin de tesiri ile büsbü- İ 
tün müteassir bir hale gelmiş ve köylü için faydasız '• 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hükümetin esbabı mucibesinde bertafsil beyan 
olunduğu vecih üzerine ormanlardan fıkarayı halikın 
maişetlerini temin eylemek üzere zaman zaman ve 
bin müşkülâtla topladıkları ve netice itibariyle ihra
cat noktai nazarından ehemmiyeti istisgar ed1ilmiye1 

cek dereceye dahil olduğu cihetle memleketin serve
ti milliyesine icrayı tesir eden Orman mahsulâtının 
şimdiye kadar tabi oldukları usul ve merasime na
zaran istihsal ve derçlerinde hakiki müşkülâta ma
ruz kaldığı görülmekte ve bu yüzden serveti milli-
yenin bir kısmı mahvıheba olup gitmekte idi. 

Esasen mevcut Orman nizamnamesinin Orman 
mahsulâtı hakkındaki maddesinin bazı mevadda ka-
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biliyeti tatbifeiyesi bile yoktur. Nitekim muhtelif 
günlerde tesadüf ettikçe cebine veya torbasına bir
kaç tane koparıp koyacağı ve bu suretle yekûnu ha
sılatım uzun bir zaman zarfında ancak iki üç kiloya 
iblağ edebileceği mazı için bir çobanın ruhsatı res
miye alması ve peşinden tespit edilen resmi orman 
memuruna tesviye eylemesi şimdiye kadar vuku-
bulan ahvalden değildir. Yunanistan Avrupa'ya mü
temadiyen hornup ihracatınıda bulunurken memle
ketimizde tatbik olunan kuyüt ve merasim müşkü
lâtı dolay isiyle bizdekiler mahallerinde çürüyüp kal
makta, hatta sanayide ehemmiyeti derkâr bulunan 

' palamutlarımız bile aynı müşkülâtın kurbanı olup 
gitmektedir. Blyevm muhtelif rüsum ve tekâlifin 
matrahı olan işbu orman mahsulâtının sair mahsu
latı arziye misillu bk vergiye tabi tutarak tahsilatın 
basitleştirilmesi ve bunun memleket dahilindeki bir 
kısım sanayiin teşviki zımnında yalnız harice .ihraç 
edebilecekler hakkında tatbik edilmesini menafi 
memleket noktai nazarından pek muvafık olacağına 
kani bulunan Ziraat Encümeni Devlet Ormanlarının 
muhafaza ve idamei hayatlarının temini emri mühim-
mini dahi nazarı dikkate alarak çam kabukları top
layacakların behemehal eskisi gibi ruhsatı resmiye 
almalarının, sair mahsulât için ise memurini aide-
sinin evvelceden keyfiyeti yalnız haberdar eylemesi
nin kifayet eyleyeceğini takarrür ettirmiştir. Heyeti 
Celileye berayı arz Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Mardin 

Necip Ali 
Kâtip Aza 

Saruhan İzmir 
Etem Mustafa Rahmi 
Aza Aza 

Edirne 
Faik 
Aza Aza 

Kastamonu - Zonguldak 
M. Fuat Halil 

Türkiye Büyük ' -
Millet Meclisi 1 8 . 1 . 1926 

Kavanini Maliye 
Encümeni 
Adet : 42 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Aşarın iîgasiyle mahsulâtı arziyeden alınacak vergi 
hakkında 17 Şubat 1341 tarih ve 552 numaralı 

Kanuna müzeyyel Kanun 
Palamut, mazı, kozalak ve çam kabuğu ve em

sali Orman mahsulâtının mahsulâtı arziye vergisine 
tabi tutularak rüsum ve tekâlifi saireden istisnasına 
dair Ticaret Vekâletinin İcra Vekilleri Heyetince 
tasvip ve Meclisi Âliye arz olunarak Encümenimize 
tevdi buyrulan 2 kânunisani 1341 tarihli lâyihai ka
nuniye ve esbabı mucibesi ve Ziraat Encümeni maz
batası mütalaa ve tetkik olundu: 

Gerek hükümetin esbabı mucibe ve gerek Ticaret 
Encümeni mazbatalarında zikr ve tafsil edildiği veç
hile ormanlardan tıkara halkın sırf temini maişet 
için bin müşkülâtla elde edebildikleri mahsulâtın 
keyfiyeti istihsalinin bazı kayıt ve merasime ve 
mahsulün bk takım tekâlife tabi tutîmıası halkın bu 
husustaki istihsaiât ve iktisadiyatının inkişafına mani 
ve sırf bu sebeple geçinen halkın teşdidi ihtiyaçla
rını badi olduğu anlaşılmakla Encümenimiz ziraat 
Encümeninin noktai nazarına iştirakle lâyihai 
mezkûrenin aynen kabulüne muvafakat etmiş ve yal
nız mezkûr orman mahsulâtı, mahsulâtı arziye ver
gisi kanunu veçhile yüzde sekiz nispetinde vergiye 
tabi tutulduğu cihetle lâyihanın mahsulâtı . arziye 
kanununa müzeyyel tedvinini muvafık görerek ber-
mucibi havale Muvazenei Maliye Encümenine tevdie 
karar vermiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazit 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan 

Mazbata- Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Karar : 92 

4 . 8 . 1926 

Ticaret Encümeni Mazbatası , 
Riyaseti Celileye 

Orman mahsulâtından alınacak rüsuma dair hü
kümetten irsal edilip Muvazenei Maliye Encümenin
den tevdi edilen işbu lâyihai kanuniye . mütalaa ve 
tetkik edildi: 

Memleketin mühim ihracat emtiasından' olan bir 
kısım mahsulâtın ihracını teshil için teklif edilen 
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•işbu kânun lâyihası esas itibariyle şayanı kabul gö
rülmüş ölüp ancak mevzubahis olan mahsulâttan bir 
kısmı halkın .•tarlaları içinde toplanılarak vaktiyle 
öşür mukabili olarak resme tabi bulunduğundan ve 
öşür ve onun yerine kaim olan mahsulâtı arziye ver
gisi ilga edilmiş olduğundan bunların resme tabi ol
ması iktiza etmiyeceği gibi ormanlarda çürümeye 
mahkûm olup efradı nas tarafından emek sarfiyle 
toplanılacak olan mahsulâtın da kıymetleri ancak 
emeklerinin bedelini ifaya kifayet edebileceğinden 
bunların cümlesinden resim istiyfa edilmemesi 'ser
veti umumiyenin tezayüdüne hizmet edecek bir ted
bir telakki edilmiş ve cümlesinin resimden istisnası 
muvafık görülmüşitür. 

Ormanlardan toplanılacak olan mevaddan bazıla
rının ormanlara zararı olduğu halde diğer bir kısmı
nım ağaçları tahrip edebileceği nazarı dikkate alına
rak 'bunlardan zararsız olanlarının orman memurlarına 
haber verilmekle toplanılması muzır olabileceklerin ruh
sata tabi olması hakkındaki Ziraat Encümenin fikri tas
vip ve kanun bu esalsat daliresıinidb tadili edilmiş ol
makla lâyiha Muvazenei Maliye Encümenine iade. ve 
tevdii kılınmıştır. 

Ticaret Encümeni Mazbata Muharriri 
Relisi namına 

tsltanbüt 

KâÜib 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 

Aza 

1 Aza 
Mehmet Vasfi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi1 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata No. : 221 
Esas No. : 1/779 

Müvaızenei Maliye Enpümeini Mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Orman mahsulâtından alliriaıcak mahsulâtı arziye 

vergisi hakkında Başvekâleiüten varüt olup 14'.Kanuni-' 
'satti 1341 tarihli Heyetli Umumiye içltim'aındia Ziraat, 
Kavanıiın ve Muavezenıei Mıailye encümenlerine havale 
buyrulan kaimini lâyihası miazkûr encümenlerle Ziraat 
Encümenimin ol baptaki mazbatalaıriyle birlikte Ma

liye Vekili Hasan ve Tcaret Vekili Ali Cenıanli Beyler 
hazır bulundukları halde tefek ve müzakere olundu: 

Ticaret Encümeninin tadilâtı esas ilttliıhaz kılınarak 
Encümenitaizce tanzim kılımam lâyJhali kanuni yenlin 
şekli muaddeli berayı fcalsdük Heyeti Cülileye takdiim 
kılındı. 

15 Mayıs 1926 

:Reis-
Çankırı 

Mustafa Abdüi ıa ik 

Aza 
Diyarbakır 

•Şeref 

Aza 
(Sivas 

Raslirn Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Maraş 

Aza 
İstanbul 

Tevfİk Kâmil 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Orman Mahsulâtından Alınacak Mahsulâtı Arziye 
Vergisi Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Palamut, mazı, klitre, çiriş, çam ka
buğu, sahlep, harnup, mialhmuze, meyan ve emsali 
mahsulâtı arziye vergisine tabi ve bunun haricinde her 
türlü rüsum ve tekâliften muaftır. 

Maldde 2. -
nakli serbesttir. 

Bu mahsulâtın hudutlar dahilinde 

Madde 3. — Birimci maddede mezkûr mahsulâtın 
yergisi gümrük iskelelerinde ve ihraç edliM'ikleri yer-
ieriden gümrüğe kadar ihtiyar edilmiş kâffd' masarif 
tenzil e'düldikiten sonra % 8 olarak alınır.. Bu masarif 
•gümınüğün kâin bulunduğu mahallerin ticaret odlallian 
tarafından teföpiit olunur. 

• Maddeyi Muvakkate 

Henüz ihraç edilmiş olanlardan alınmi'ş olan rü
sum Ve tekâlif mahsulâtı arziye vergisine mahsup edi
lir. 

Maddle 4. — İşbu kanuna muhalif ahkâm mülga
dır, 

Madde 5. — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyyül icradır. 
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Madde 6. — îşibu kanunun defasına Maliye Ve
kili memurdur. 

2 Kânuinuevtvei 1341 

Paışfvekti 
İsmet 

Adlliiye Vakliılıi 
(Mıalbmuıt flBsaıt 

Müdıaffiali M i l l i y e V e k i l i 'Bıafcarûyıa 'VeMli 
" Hjaısıta 

Daihililiiıyıe. V e k i l i Hiaırticıiyie Velklâlötü V e k i l i 
iM, iCemlil - ' Mıalhımıuıt B&alt 

IMaiiyie Vtekiti 'Miaıajrtiıf Vâkjâlliatji VeMlıi 
K a s a n iHülsnıü, Dototbıri RıöfıJk 

Nialf l a V e k i l i 
OH&aısifcat 

Z ima l t Vtelkâtetii V e k i l i 
M . lOemüll 

Tioandt Vekili 
Ali iGanıaınü 

Saihlhiiıyia >ve Muavıenıeıtli îç'tilmiaı'yıe Veıkiii 

Oakboır Rjetflük . 

Ziraat Etncıümıariiiınli'n Tadili 

Orman MaJhısuOâitmıdan Abnialoak iMaibsufâtı 

• Arzüyıa Varigüısi. flHiaikkmjda tKanuın 
•Madde 1. — Palamut, mazı, fcozlaılalk, çam ka

buğu, ıkiiitrie, çiiırüş, ısalblep, ĥıannıuip. mahmuz^, meyan 
Iktöklü, s!oım!aik ;ve ısonmak, yapmağı, çam fıslbığı, ıhla
mur çiçeğii, ive ©misali nııalhsullâitı arzliyıe vtariglısikiıe 
talbi vıe ıbuınuin iharlioinlda bor türlü tekâlif ve rüsu
mu djavtletitan ımaaifitıır. 

Maidde 2. — iBirimicii. maddede mıuibarmar oiuıp 
ıd!evfli0t tormjanllaıııınıdaın, toplanacak oian çam kabuğu 
içiin Ottlmıan memiUir$a!rji tarafından macaaman vemi'le-
oek onuihsatı 'riesmıiyjenfııa ıMIhisalli'vle paiîamıuit, maz^ 
tornulp, kioiziajliak, ısomaik vıe ıgamıak, yıapılağı, çam 
fıstığı vıe ılblamur çiçeğMın toplanmalara içlîn de or-
ırüarij memurilarıaııiın levivalüe keylföyettan şifahen veya 
tahrıkıen yatanız haberdar edilımıeleıli ımieişnulttur. 

Madde 3. —' Bıiırıimicıi maddede ızilkirolüinan maih-
ısulâtıın TCrkliıyie dlaMıinıde nakiîli 'sörtbeıbtıiır. 

M;adde 4. — ftşibu rna|hsullâ>ti!n varîğ&si günımük 
iis'kıeielliealinidle yüîzşde ısekjiz olarak, alnınım. Şu ıkıadar k)i; 
librajç lediMMöni mlaMdan gümrük AskeMerjinıe ka-
ıdar lilhıtiiyıar «dilem ve tliıcamat odaları tamafınıdajn tes
pit .oduınıaını Ikâfifai masarif itanzji jadliır. 
IMaddöi MurvalkkaJtıe : 5 

Hetnıüz; iibmaç (edimıemıiş olan mahsulâttan abn-
miiş olan arıtnan . ıresCmlm • mahısıulâtı araiiyie vıerglisıi-
nıe ımiaihısuip adlim. \ 

•IMaldda- 6. — İgbu kamum mpballilf lalhk&rna Ikariıu-
ıniiye mülgadır. ^ 

Mıadde 7, — Ijşlbu feansun. ınieşfli (tariMından mu-
ıtfdbarıdiır,- -̂  

Madde 8. — îşibu kamuın lahklâmıımın dorıasiınıa 
Mıaliyıe tvie 'Zıirtaıaıt Vdkiiqru memunduıT. 

Tioarat Encümeıniiınliırı Tladiilii 

iBa^ı m|a)hs!u!lâıtı ameliyeden; varlgıi listli'yîfa eıdıi!İımiemesıi; 

!haik|kıın]da kanum 'lâ'yühiası • 

IMıadde il1. —-' îışfou Ikarauınıa merjbuıt ,(ıl). tofe -nu-
manalh fefiade fmiulhaırjrter olan malhsülâıfcı aırzliyeiden 
ihıilçibir ıvtetflgü lalıınmtaz. • . 

IMıadde % — Îşibu kanıunıa merjbult i(2) iilkli. muma-' 
Sualtı fLisıtedje .mulhıarırter <rrphsuilâ!tı :anaiya için ormaıa 
mıemıurlanı ıtlaınalfınıdani maocanıan vıeırliacıeik ruıhsaıtı 
iiıesmjiyen)ir)ı lisıtıihsaîM ive Iştejden hıaırüç olaıilariiii) sfolp-
'larımailaıriı udimde iormıani memıurlıarıniiın levvelcıa fcey-
Ifıiyatlben ışilfıalhjen vıeıya ıtaihırüırieın, 'yalnız ıbalbarıdaır iediil-
mıdîierii imjeşrülttutr, 

>Madde 3. — tşıbu klainuına mu'hallıiif aifofcâmı !k*a;-
niû niiıye miülDgaidır,. 

/Mıadde 4. — itşlbu kamun .tarlilhli ınıeşırliımdeın' mıuıteı-
beridiır,' - ' 

iMadde 5. — Jşlbıu kıanıunun ıa|hlkjâ'mıınifn icsraısunia 
Malliiıye ve Ziınaıaıt Vıelkjifcıti mıamuirıdüir;.: 

Muvazıenıai Mıaliiye Ein)dü!mıan|iınıiq Tıadli 
Baz» mlaıhsulâlttı aırzıiıyeıdıenı Verjgii liatliıyfa, ladiilmıemıasıi 

, :hıalk)kııtnjdla kanun l'âylibıası 

Biniınai maddd: îşbıü Ikıaınjuına meribiult ibiır (1) mu1-
marialıı ilıiısitede mulhıarırıar iolam maihsuilâttı iarıZiiiyeden 
malbsulîıâitı •aalzllyie ve onmam 'resmli lalınmazî. . 

İlkindi mjaldda — İşbu ıkıanunıa meribut ikıi (2) 
. nıumıanallu üstede muterreır majhısuiljâıtı ıaırz|iy,e için or
man mamurları ifcanafıınıdaın m'acoanan varıitepök; ruh-
sualtı ^asmiyanıiın Jisıtilhsialii ive fetödan baırlüç olianların 
tıoplaınmialıam (için de ommiam mamutrlaırının ©vvıelce 
toaylfliyötteın şifalhıeın veya ıtalhfüınenj yalnız, haberdar 
edüîmıelıerli miaşıruıtıtur. 

iüçüınıoüi mıadlde' —< ;Her; filkd fetade mulhıartner tne-.-
viaddun lalım vıe saitıim mıuamölesii .umumî isıtdihliâık 
nesmikııe italbiıdliır. 

iDömdüncıüı madde — l^bu Ikanunıa muihaılıif a!h-
'kiâmı Ikanlunliya mülligaidıir. 

. ©aşiıncii maiddıe ^ - îşibu Jkanuınun :nıeş.r!i ıtariiniindien 
mujfcabıerıdjir'. '-
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Atomcu miaıdde — îşibıu kıaınıum ahkâoraıınii icraya 
MıaJiye ve Zinafaft Vdkii#etrıi mmııuırıduır. 

{il) Biır Nıutmıaıialı OötıveJl - -
Kitaie 
İMıalhimpzie 
Yalbanî sjümlbül sioğamı 
Çivtiiti anjaizii 
'Beyoiz, ımıara 
Çüınük rnaiz?ı 
Çoğoni 
(Baındıaİ 
.Sbm/alk; yaprağı 
ÇMk 
Cehrf . 
ISata yaprağı • 
Meşe yıosıuınp 
Çattrı saikası 
Oevıiz, klölkjü fcatoğu 
Hava -Ova 
Ihlamıuıi! çiçeği 
Yapraklı çiçeği 

'Meste; ikaihuğu 
Kök boya • 
Kelkjilk; yağı 
Keklik otu 
'GMJaıza Ikıalbuğu 
fSabUetp 
(Defime ylaprağı 
Nane yağı 
Supa 'yağı 

Çörek; iatıu yağı 
Çörek otöu 
Merciin, yaprağt 
Günlük Ibulhıuınu 

.. ÇitffleıniWik 
•Dıağ mıenıejkişjesıi 
Kızyül ısomıaik 
Paımıujk; palampt 
Açık faıfınıalk ıpaHaimuit 
Ruikuınıe patomuıt 

. Kıızılicılk ımıeyviesıi 
Döfnıe yaprağı 
Çam foısitığı 
Ada çayı 
Kjeslfcaınje 
CeMiz • 
'Sarikjuım sepet çulbuğu 
Mahnükjaıtita istimal oluınıan 
mıeyvtasiiz kuru oam kozıalağı 
Acı ıbaibern çfâkümdeği 
Hasar ve getr sazı 
'Rjdçümja 
Çam fcalbuğu 
Zilfıt 
Kaltıran! 
Çıra. 
Ayı üzjiimü 
Kızılcık 

{2) Iktl Numlaulallı Cetvel 
Reçiina 
Çam çuibuğu 
ıZSlft' 

'Katran 
Çıra 

Tüiıtkıiye Büyülk Milat MeıclM 
)Büıtça Bnciülmıenıi 

'2011 Kıaıraır ıNıumaıtfaisı 
11/71? Kayut Nıuımiaırasıı 
(2/234 
4/434/41414 

Bütçe .Bnıdiımfanfi Mazbatası 
Rliyaısötıi Ceifeye 

Orman malhısufâtıınlâaırJi ahınaeak mahsulâtı arzli* 
ye vaıigtisii hakkında ofap 15 Mayıs 1926 tarihi 
mazbatamızla Heyeti Umumiyeye takdim kılınmış olan 
kanun lâyihasının birinci maddesi Heyeti Umumiye-

nin 29 Mayıs 1926 tarihli inikadında Biga Mebusu 
Şükrü Beyin kalbui olunan takriri veçhile tadilen ka
bul olunmuş ve ikinci maddenin müzakeresi esnasın
da lâyihanın esaslı bir surette yeniden tetkik edil
mesi hakkında encümenimiz tarafından vuku bulan 
teklif nazarı itibara alınarak lâyihai kanuniye yeni
den tetkik edilmek üzere Encümenimize tevdi buy-
ruimuş idi. Aynı mevzua dair olmak üzere evvelce 
Konya Mebusu Tevfik Fikret Bey. tarafından verilmiş 
olan lâyihai kanuniye Ziraat Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize tevdi kılınmış olduğundan her 
ikisi tövhiden tetkik ve mütalaa olundu. 

Tevfik Fikret Beyin teklifi kanunîsi muayyen or
man mahsulâtının ruhsatiyeden .istisnası maksadına 
matuf olup bu maksat daha geniş bir mikyasta lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesiyle temin edilmekte olma
sına göre, teklifi kanunînin ayrıca hükme tahi tutul
masına mahal görülmemiştir. 

Lâyihai kanuniyeye gelince1: Heyeti Celilece kabul 
olunan birinci madde metni (Bilumum orman mahsu
lâtından Mahsulâtı Arziye Vergisi ve Orman Resmi 
alınmaz) şeklinde olup ahiren Mahsulâtı Arziye Ver
gisi ilga edilmiş olmasına ve buna ait fıkranın kanu
na dercine lüzum kalmadığı gibi (bilumum orman 
mahsulâtından Orman Resmi alınmaz) fıkrası da or̂  
marnlardan kat ye ihraç edilen ağaç, kereste, odun gi
bi devletçe büyük bir varidat men'baı olan rüsumu dâ 
ihtiva ettiği anlaşılmakta olup halbuki Mehmet Şük
rü Beyden maksadı sual edildikte teklifinden Orman 
Resmi istiyfa edilen ağaç, kereste, odun ve emsali 
maksut- olmayıp ancak (II) numaralı cetvelde muhar
rer olmayan bazı orman mahsulâtı bulunmak muta
savver olup teklif ettiği madde ile cetvelden hariç ka
lan bir şey yar ise onları ithal etmek kast eylediğini 
beyan etmiş ve ceryanı müzakereden devletçe büyük 
'bir menbaı varidat olan Orman Resminin, kâffesinin 
ilgası Heyeti Celilece de derpiş edilmediği anlaşılmış-

• t i / , • " , ' 

Binaenaleyh mezkûr birinci ve ikinci maddelerin 
şekli hazıra ve maksada göre tanzimi muvafık görül
müş ve yeniden ihzar kılınan kanun lâyihası müstaee-
len müzakere buyrülmak istirhamiyle Heyeti Ceîiîeye 
arz ve takdim kılınmıştır. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

21 Haziran 1927 
Mazbata Muharriri 

Gaziantep 
Ali Cenanı 

Aza 
îzmir 

Ahmet Münir 
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Aza 
Diyarbakır . 

Sere? 
Aza 

Er'tuğruî 
Doktor Fikret 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 

. Bütçe Encümeninin Tadili 
Bazı Orman Mahsulâtının Orman Resminden 

''İstisnasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Bu kanuna merbut (1) numaralı 

cetvelde muharrer orman mahsulâtından Orman Res
mi alınmaz. 

İkinci Madde.— Bu kanuna merbut (2) numaralı 
cetyelda muharrer orman mahsulâtı için orman me
murları tarafından meccanen verilecek ruhsatı resmi
yetim istihsali ve cetvelden hariç alanların toplanma
ları için de orman memurlarının evvelce keyfiyetten 
şifahen veya tahriren yalnız haberdar edilmeleri meş
ruttu^ 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti unıumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bazı Orman Mahsulâtının Orman Resminden İstisna
sına dair Kanun 

Birinci Madde — Bu kanuna merbut (1) numaralı 
cetvelde muharrer orman mahsulâtından Orman Res
mi alınmaz. 

(1) Numaralı Cetvel 
Kitre' 
Mahmuza 

. Yabani sümbül soğanı 
Çivit mazı 
Beyaz mazı 

. Çürük mazı 
Çöğen 
Hardal 
Som-ak yaprağı 
Çiriş " • 
Cehri 
Sal'iz yaprağı 

Meşa yosunu 
Çam sakızı 
Ceviz kökü kabuğu - . ' 
Hava Civa 
Ihlamur çiçeği 
Yapraklı çiçeği 
Meşe kabuğu! 
Kök boya1 

Kekik yaği 
Kekik otu -
Mazı kabuğu 
Sahlep 
Defne yaprağı 
Nane, yağf 
Suğla .yağı 
Çörek otu yağı 
Çörek otu 
Mersin yaprağı 
Günlük buhuru 
Çitlenbil4 
Dağ menekşesi 
Kızıl s'omak 
Pamuk palamut 
Açık tırnak palamut 

, Rakane palamut 
Kızılcık meyvesi 
Defne yaprağı 
Çam fıstığı • . > 
Ada çayı -
Kestane 
•Cevll 
Sorkum sepet çubuğu 
Mahrukatta istimal olunan meyvesiz kura çam 

kozalağı 
Acı badem çekirdeği. 
Hasır ve ger sazı 
Reçina 
Çam kabuğu 
Zift 
Katran 
Çırri 
Ayı üzümü 
Kızılcık. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

RASÎH BEY (Antalya) — Maddeye bir fıkra ilâ
vesini arz edeceğini: 

Malumu âliniz mahsulâtı arziyenin Resmini ver
mekten ziyade, müşkülât, ruhsat tezkeresini "almakta
dır. Ekseriya bu mahsulâtı toplayan köylülerdir. Bun-, 
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lar usulünü bilmiyorlar, meccanen verilen ruhsati
yeyi almadıklarından dolayı malları müsadere edilir 
ve senelerden beri bilha'ssa benim dairei intihabiyem 
civarında toplanmış ve ruhsat tezkeresi olmadığından 
dolayı harice çıkarılamayıp çürüyen mahsuller vardır. 
En ziyade müşkülât buradadır. Maddeye (bu mevad 
için ruhsatiye tezkeresi aranmaz) fıkrasının ilâvesini 
ve bunun kabulünü rica ederim. (Zaten var sesleri) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Cetvelde 
Muğla yağı yazılmıştır, sıbıkla yağı olacaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim bendenizin tekli
fim; yabani fındık çubukları vardır ki, bizim memle
ketimizde rençberler ondan saman sepeti yaparlar ve 
kendileri istimal ederler. Onun da sörkum sepet 
çubuğu meyanına ithalini, (Yabani fındık çubuğu) 
kaydının ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Şükrü Bey yabani fındık çubuklarının ilâ
vesini teklif ediyorlar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Sâhlep de 
var mı? (Var sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Bir numaralı cetvele (Yalbani fındık çubuklar)'inin 

dahi ilâvesini teklif eylerim. 
Bolu 

Şükrü 
REÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Nazarı dikka
te! alınmıştır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Yani nazarı itibare alın
mıştır değil, mi efendim? 

R'ÖtS — Evet efendim encümene veriyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye fıkrai atiyenin ilâvesini teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

Fıkra : Cetvelde mevcut mevad için ruhsatiye 
tezkeresi aranmaz. •- .' ' 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim Heyeti Mühte-
remeye arz edilmiş olan orman mahsulâtından resim 
alınmayacağı hakkındaki Kanun lâyihası geçen sene 
müzakere edilmişti, birçok tevsi temayülleri neticesi-. 
dir ki, kanunun da çıkması teahhüre uğramıştı, tevsi 
yolunda beyanı mütalaa etmiş olan muhterem hatip
ler bilhassa çubuk gibi ormanların tahribini müeddi 
olabilecek bazı mevaddın dahi resimsiz, ruhsatiyesiz 
doğrudan doğruya ormanlardan çıkarılabilmesi arzu
sunu izhar ediyorlar ki, ormanların muhafazası için 
Meclisi Âlinin iltizam ettiği şiddetle mütenasip de
ğildi. 

Bu noktai nazardan encümenimiz yabanî fındık çu
buklarının ithalini muvafık görmediğ'inli arz eder. 

Rasih Beyefendinin ruhsatiye almmıyaoağı hak
kındaki noktai nazarları esasen ikinci madde ile te
min edilmiştir. Bunun için birinci maddede yenideni 
halle mahal görmemekteyiz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim .Kalbul edilen 
takrir nazarı dikkate alınmıştır. Muvazenei Maliye 
Encümeni bu husustaki noktai nazarını serdediyor. 
Meclisi Âli hakemdir. Tabiî kararını verir. _ 

ŞÜKRÜ BEY ('Bolu) — Sorkum çubuğu ile yaba
nî fındık çubuğu arasında bir fark yoktur. İkisi de 
ormanda bulunur. Esasen takririm kabul edilmiştir. 

REİS — Şükrü Beyin yabanî fındık çubuklarının 
da ithal edilmesi hakkındaki teklifi nazarı itibara alın
mıştır. Bunun ithal edilmemesi hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni nöktali nazarında ısrar ediyor, or
manların tahribi noktasından bu çubukların; lâyüsel 
çıkmasının aleyhinde bulunuyor. Meclisi Âli hakem
dir .t Bütçe Encümeni noktai nazarını muf aifaza ediyor. 
Tekrar reyinize arz etmek mecburiyetindeyim. Maz-
han tasvip olmuştur. Muvazenei Maliye Encümeni
ne verdik. Müstaceliyeti madde hasebiyle derhal nok
tai nazarını - söylüyor. Gitse idi, yarın gelse idi yine 
aynı mesele değildi. Bütçe Encümeni noktai nazarında 
ısrar ediyor. Meclisi Âli hakemdir, tekrar reye ko
rum, hal'lolunur. 

Yabanî fındık çubuklarının cetvele ithalini kabul 
edenler ellerini kaldrısın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Meclisi Âli kabul etmiştir. 

Resih Bey, ikinci madde temin ediyor diyorlar, 
takririnizde ısrar ediyor musunuz? ' 

RÂSİH BEY (Antalya) — İkinci maddede sara
hat yok efendim. 

(Rasih Beyin takriri tekrar okundu.) 
SAKİR BEY (Çatalca) — Nazarı itibara alındığı 

takdirde encümene havalesini rica ederim. 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar lütfen elle
rini kaldırsınlar... Almayanlar ellerini kaldırsınlar... 
Nazarı itibara alınmıştır. Madde ile beraber encüme
ne veriyorum. 

İkinci Madde — Bu kanuna merbut (2) numaralı 
cetvelde muharrer orman mahsulâtı için orman me
murları tarafından meccanen verilecek ruhsatı resmi-
yenin istihsali ve cetvelden hariç olanların toplanma
ları için de orman memurlarının evvelce keyfiyetten: 
şifahen veya tahriren yalnız haberdar edilmeleri meş
ruttu H 
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(2) Numaralı Cetvel 
Reçind 
Çam kabuğu 
Zifi 
Katrari 

REİS — ikinci madde hakkında söz isteyen var mı? 
HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Efendim, 

kİtra yoktur. 
REl'S — Efendim, kitre birinci cetveldedir, oku

duk. Rica ederim. Lâyiha tevzi edilmiştir, şimdi ikin
ci maddeyi ve cetveli okuduk. Maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini, kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun sön iki maddesini, birinci mad
de encümenden geldikten sonra intaç etmek üzere 
tehir ediyoruz. 

Ruznamenin üçüncü maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz ; 

9. — İKibrit yerine kullanılan ve alev {hasıl eden 
çakmakların imal ve ihtimallerinin memnuiyeti hak
kında fi 11071) numaralı Kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiles'ine 
17 Şubat 1927 

Çakmak taşı, benzin veya kimyevî sair terkibatla 
kibrit yerine kullanılan çakmakların imal ve istimalle
rinin sureti memnuiyeti hakkında, Maliye Vekâleti Ce
hle s ince tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 
13 Şubat 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihası ile esbabı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim kı-
lınmiştnv. 

Muktezasının ifasına ve- neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 8 nci 

maddesiyle kibrit imal, ithal ve furuhtu tahtı inhisara 
alınmîş ve işbu inhisarın Hükümet tarafından emane
ten veyahut Hükümetin murakabesi tahtında efrat ve 
şirketler tarafından veyahut şirket ve şirketlere devir 
suretiyle idare olunabileceği maddei mezkûrenin cüm-
lei muhteviyatından olması hasebiyle inhisarı mezkû
run işletilmesi bir Türk anonim şirketine devrolun-
müştur. Ancak maddei mezkûrede yalnız kibrit de
nilerek o makamda istimal olunabilecek mevaddı saire 

zikredilmemiş ve bu itibar ile taş ve mevaddı saire 
ile iştial ve alev hasıl eden mevad inhisar haricinde 
kalmıştır. Halbuki mevaddı me'bhusendn tahtı inhisa
ra alınmaması birçok müessesat ve efrat tarafından 
hariçten bunların kesretle ithali ile kibrit sarfiyatının 
pek ziyade tedennisini ve binnetice kibrit inhisarın
dan beklenilen hasılatı pek cüzî bırakacak derecede 
rekabetler ihdas etmeye başlamıştır. 

'Buna mukabil çakmaklardan alınan istihlâk Res
minin Hazineye temin ettiği varidat senevi sekiz bin 
lira kadar cüzî bir miktardan ibaret bulunmaktadır. 
Halbuki kibrit inhisarı câri bulunan her yerde çak
maklar ya ağır bir resme tabi tutulmak veya imal ve 
furuhtu inhisar İdaresine hasredilmek gibi birtakım 
kayıtlara tabi olduğu gibi Bulgaristan'da imali, ithal 
ve furuhtu tamamen men edilmiştir. Binaenaleyh mem
leketimizde kibrit inhisarından matlup olan gayenin 
•tamamdı temini zımnında gerek dahilde ve gerek me-
maiiki ecnebiyede imal edilerek mevkii furuhta vaz 
edilmiş olan çakmak taşı benzin ile veyahut kimyevî 
!sair terkibatin istimali suretiyle alev hasıl eden ve kib
rit makamında istimal olunan sair âlâtın hariçten it
halinin dahilde de efrat ve müesisesatı hususiye tara
fından imal ve istimalinin tahtı memnudyete alınması1 

zarurî ve memnuiyeti vakıa kibrit inhisarının gaye
siyle tahdit edilmiş olmak için de alev hasıl etmeyen 
fitilli çakmakların istisnası muvafık 'görülmüştür. 

Mamafih hariçten celp ve ithal olunup efyeVm da
hili memlekette mevkii furühta vaz edilmiş olan çak= 
makiarm sahipleri mallarını memleket haricine çıkar
mak mecburiyetinde kalmış olmaları hasebiyle bunla
rın hini ithalinde kaVanini mahsusasına tevfikan is'tiy-
fa edilmiş olan Gümrük ve İstihlâk resimlerinin esnayı 
ihracında iadesi zarurî görülerek lâyihai mezkûrenin 
üçüncü maddesi de bu suretle tanzim ve merbuten 
arz ve takdim kılınmıştır. 

9 . 3 •..19127 
Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Ceiileye 
Memlekette kibrit makamında kullanılan ve alev 

çıkaran fitilli ve fitilsiz her nevi 'çakmağın imal, it
hal ve furuhtu ve istimalinim memnuiyetine dair Ka
nun lâyihası ile Heyeti Umumiyeden Encümenimize 

.havale olunan Başvekâletin 17 Şubat 1927 tarihli ve 
(6/701) numaralı tezkeresi ve merbutu esbabı mucibe 
mazbatası Maliye Vekili Mustafa Abdülhaİk Beyin 
huzuriyle Encümenimize takdim olundu i 

Esbabı mucibe mazbatasında bu kabil çakmakların 
istimali doiayısiyle kibrit inhisarından beklenilen fay
danın tamamen istihsal olunamadığı ve halbuki bu 
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çakmaklardan alınan İstihlâk Resminin ancak senevi 
.8 bin lira kadar cüzî bir meblağdan İbaret bulunduğu 
ispat edilmekte ve bunun men'i halinde kibrit sarfi
yatında vaki olacak tezayütten Hazinenin İstihlâk Res
mîyle kabili kıyas olmayacak derecede müstefit ola-

• cağı ve kibrit inhisarı tatbik edilen birçok mahaller
de çamakların imal ve furuhtunun İnhisar İdaresine 
verilmek suretiyle tahdidata tabi bulunduğu veya ta
mamen men edildiği zikrolunmaktadır. 

Encümence bir esas kabul etmeden evvel Maliye 
Vekili 'Beyden daha mufassal izahat almak şıkkını il-

/ tizam etmiş ve verilen izahata nazaran kibrit İnhisarı 
İdaresiyle mukaddema mukavele ahkâmına nazaran 
.muayyen bir hadden sonra vaki olacak kibrit sarfi
yatının Hükümetin erj azamî surette teneffü edeceği 
surette cihetle kabulü halinde ihhisal- şirketinin elde 
edeceği menfaatin takriben yüzde altıyı tecavüz etme
yeceğine göre Hazineye şayanı istisgar olmayacak bir 
derecede varidat getirmesi kuvvetle ümit olunan işbu 
Kanununun umumî noktai nazardan kabulü neticesine 
varmış ise de metni - kanunda bazı tadilât icrasını da 
zarurî görmüştür. 

Filhakika alev çıkarmayan fitilli çakmakların ke-
mâkân devamı istimali cihetine gidildiğinden yalnız 
lüks çakmakların men'i istimalinde bir mahzur görme
yen encümenimiz binnetice; velev cüzî olsun İnhisar 
Şirketinin dahi menfaatine tesir icra edecek olan bu 
kanunun kabulünü doğru bulmamış ve birinci mad
deyi işbu çakmakların men'inde Hükümeti mezun kıl
mak suretiyle tadil eyliyerek Maliye Vekâletinin men
den evvel İnhisar İdaresiyle yeni bir müzakere aça
bilmesine ve bu kanunun mevkii tatbike vazı sebe
biyle daha bazı menfaatler istihsal etmesine imkân1 

ve zemin bırakmıştır. Encümen esnayı müzakerede 
herhangi bir menfaat istihsal edilmeyen men salâhi
yetinin istimal edilmemesi hususunda Maliye Vekili 

" 'Beyefendiyle mutabık kalmıştır. 
Yine birinci maddede Hükümetin teklifine göre 

esaslı bir tadili muvafık bulan Encümenimiz kanunun, 
halen değil Sinop'ta vücuda getireceği kibrit fabrika
sının açılmasından sonra tatbik edilmesini mütalaa 
eylemiş ye bunda iktisadî bir fayda görmüştür. 

İşbu nukatı nazara göre ve tabirlerin Türkçeleşti
rilmesi suretiyle tadil ve tanzim olunan birinci mad
deden sonra ikinci madde yalnız tabirler değiştirile
rek berveçhi balâ arz edildiği gibi halkın halen bir 
'güçlüğe duçar olmaması için aynen kabul olunmuş-

. İUL 

Dördüncü madde aynen, üçüncü ve beşinci mad
deler cüzî tadilât ile kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Birinci maddede arz olunan es
bap ve mütalaata binaen (işbu kanun 1928 senesi 
Kânunusanisinden itibaren meriyülicradır) şeklinde 
tedvin olunmuştur. O zamana kadar şirketin matlup 
fabrikayı meydana getireceği de alınan izahattan müs-
teban olmuştur. 

Yedinci madde aynen kabul olunmuştur. 
Bermucibi havale Muvazehei Maliye Encümenine 

takdim olunur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Ankara 
Şefik thsan 

Kâtip Aza 
Diyarbekir Konya 

Cavit Mustafa 
Aza Aza 

Kırklareli Kocaeli 
Şevket İbrahim 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyasdti Celiieye 
Kibrit makamında kullanılan ve alev hasıl eden 

her nevi çakmağın imal, ithal, furuht ve istimalinin 
memnuiyetine dair Başvekâletten varit olup Heyeti 
Umumiyenin 26 . 2 . 1927 tarihli içtimaında Maliye 
ve Bütçe encümenlerine havale buyrulan Kanun lâyi
hası, Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte enciüme-
n:rrLze tevdi kılınmakla Maliye Vekili Bey hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika kibrit inhisarını kabul eyleyen diğer 
memleketlerde çakmak ya men edilmiş veya inhisar 
altına alınmıştır. , 

Çakmak da kibritin görmekte olduğu vazifeyi bi-
tamam ifa etmekte olduğundan kibrit istimal eden mü
kellefinin tabi oldukları mecburiyeti maliyenin aynı 
suretle çakmak istimal edenlere de teşmili muvafıkı 
m a diletti ı*. 

Bizde çakmakların yalnız rüsumu istihlâkiyeye ta
bi bulunmuş olması kibrit üzerine mevzu inhisar ne-
ticesindeki vergiye hiçbir suretle tekabül edemediğin
den kibrit istimali çakmağa nazaran ikinci .dereceye 
geçmiştir. Esasen kibrit İnhisar İdaresiyle münakit 
mukavele ahkâmına göre kibritin muayyen bir derece
den fazla vaki olacak sarfiyatından Devletin hisseJ 
nıütenasiben tezayüt edeceğinden çakmaklar hakkında 
bazı kuyudu manda vaz etmek eneümerıliimlizee de mu
vafık görülmüştür. Çakmaklardan elyevm alınmak
ta olan İstihlâk Resmi miktarı bütçelerinde görüldü
ğü veçhile senevî beş bin liradan ibaret bulunmakta
dır. Halbuki kibrit inhisarına ait Mukavelename mu-
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c'bince yirmi beş bin sandıktan fazla vaki olacak sa
tışlardan sandık başına Hazinenin istifadesi yetmişse-
kiz lira olup 320 sandık fazla satış vukuu Hazineye 
çakmak Rüsumu ihtihlâkiyesinden alınan (25) bin li
rayı teniin etmiş olur. iBu hesaba göre kibrit inhisa
rından elde edilecek menfaati Hazinenin vikayesi tabiî 
olmakla beraber alev hasıl eden çakmakların memnui-
yeti encümenimizce şedit telakki edilerek memnuiyet 
yerine çakmakların Devlet inhisarına tabi tutulması 
daha münasip görülmüş ve bu itibarla lâyihai kanuni-
yenin esasından tadil edilmesi zarurî olmuştur. 

Yeni lâyihai kanüniyenin birinci maddesi bu noktai 
nazar dairesinde tanzim kılınmış - ve alev hasıl eden 
çakmaklarla bunların aksamının ithal, imal ve füruh-
tu Devlet inhisarına tabi tutularak bu inhisarı Hü
kümetin bizzat veya bilvasıta İdare edebileceği tasrih 
edilmiştir. Bu münasebetle -Hükümetin teklifine göre 
çakmaklar hakkındaki memnüiyetten maksat kibrit 
inhisarı varidatını artırmak ve bu suretle Hazine men
faatini sıyanet olduğuna göre çakmakların inhisara 
tabi tutulması şeklinde dahi bu maksadın tamamen 
temin edilebileceği Ve idareyi tevhit suretiyle masraf
tan da tasarruf imkânından istifade olunabileceği şa
yanı tezekkür görülmektedir. 

İkinci madde inhisara tabi tutulmamış olan alev 
hasıl etmeyen çakmakların tasrihi maksadiyle tanzim 
olunmuştur. Bu kısım çakmaklar kemakân istihlâk re
simleri verilmek suretiyle imal, imal, füruht ve istimal 
olunabilecektir. 

Üçüncü madde elyevm dahili memlekette tüccar 
ve esnaf yedinde mevcut aleV hâsıl eden çakmaklarla 
aksamının tabi olacağı muameleyi tayin etmekte olup 
bu çakmakların bir ay zarfında beyanname ile Maliye 
dairelerine bildirilmesi ve maliyet fiyatları üzerinden 
mubayaası ̂ ve fiyatta mutabakat hasıl olmadığı takdir
de Gümrük ve istihlâk resimleri iade edilmek sure
tiyle harice şevki esaslarını muhtevidir. 

Dördüncü madde elyevm dahili memlekette elle
rinde a1 v hâsıl eden çakmak bulunan eşhasın tabi 
olacakları muameleyi tayin etmekte olup bunlar elle
rindeki çakmakları tekrar damigalattırmaya Ve bu dam
ga mukabilinde yarım lira Resim yermeye mecbur 
tutulmuşlardır. 

Ayrıca şahıs namına ancak bir çakma'k damgala
nabileceği zikredilmekle tüccar ve esnafın eşhas ıramı-* 
na çakmaklarını damgalattırmak suretiyle kaçakçı!'ğa 
teşebbüsle; :.r e mümaanaat derpiş edilmiştir. 

Beşinci madde ahkâmı cezaiyeyi ihtiva etmekte, 
altıncı ve yedinci maddeler usule müteallik bulunmak-

' tadır. 

Maruzaü anifeye göre tanzim edilen lâyihai kanu
niye malî bir ehemmiyeti haiz olmasına binaen müs-
tacelen müzakeresine müsaadeleri istirhamiyle Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Reis 
Şakir 

'Kâtip 
Fuat 

Âza 
Çorum 
Ziya 
Aza 

Kütahya 
Faik1 

21 Haziran 192!7 

Mazbata Muharriri 
Ali Cenanı 
• Aza 
Ertuğrul 

(Doktor Fikret 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Kanun 
Madde 1. —- işbu kanunun tarihi neşrinden itiba

ren dahili memlekette kibrit makamında istimal olu
nan ve alev hasıl eden fitilli, fitilsiz her nevi çakma
ğın imal, ithal, furuiht ve istimali memnudur. 

Madde 2. —: Alev hasıl etmeyen fitilli çakmakla
rın l!l Mart 1334 tarihli Kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri mucibince rüsumu isti'Mâkiyesi tediye olun
mak şartı ile istimali serbestir. 

Madde 3. — Memaliki ecnebiyeden celbedilip isti
malinin memnuiyeti hasebiyle ihracına mecburiyet ha
sıl olan çakmakların işbu kanunun mevkii meriyete 
yazından itibaren iki mah zarfında ihracı halinde: ev
velce alınmış olan "Gümrük istihlâk resimleri hini ih
racında iade olunur. 

Madde 4. — işbu rüsumun tediyesi için Rüsumat 
{Bütçesinin 207 nci faslının ikinci maddesine beş bini 
lira tahsisat ilâve olunmuştur. 

Madde 5. — Hilafı memnuiyet ithal ve imal edil
miş ve eşhas tarafından istimal1 edilmekte bulunmuş 
olan mevad ve alât müsadere olunmakla beraber be
her alet için Tabsili Emval Kanununa tevfikan cezaenı 
beş lira ahzedilir. 

Madde 6. ^- Bu kanun tarihi neşrinden muteber
di^ 
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Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye, Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

13 Şubat 1927 

Başvekil 
İsmet 

'Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Dök'tor Refik 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Müdafaai 'Milliye Vekili 
Recep 

Dahiİye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
. Mustafa Rahmi 

'Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Maliye Encümeninin Tadili 

Kanun 
Madde 1. — Memleketin dahilinde kibrit yerine 

kullanılan ve alev çıkaran fitilli ve fitilsiz her türlü 
çakmağın yapılmasını, satılmasını, hariçten getirilme
sini ve kullanılmasını men'e Maliye Vekâleti mezun
dur, 

Madde 2. — Alev Çıkarmayan fitilli çakmakların 
1,1 Mart; 13İ34 tarihli kanunların birinci Ve ikinci 
maddeleri mucibince istihlâk res'mi verilmek şartı 
ile kullanılması serbesttir. 

Madde 3. — Ecnebi memleketlerden getirilip kul
lanılmasının meni sebebiyle ihracına mecburiyet ha
sıl olan çakmakların işbu kanunun mevkii meriyete 
vazından itibaren iki ay zarfında'ihracı halinde evvel
ce alınmış olan gümrük ve î's'tihlâk resimleri iade olu
nur. 

Madde 4. — Aynen kabul olunmuştur. 
Madde 5 . — Hilafı mbmnuiyet hariçten getirilen 

ve -dahilde yapılan ve eşhas tarafından kullanılan 
mevat Ve alâit memurini aidesü tarafından istiyfa olu
nur. 

Madde 6. — Bu kanun 1928 .senesi Kânunisanisi 
ip't'idasından muteberdir., 

Madde 7. — Bu kanun ahkâmını icraya Maliye, 
Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili -
Kibrit makamında kullanılan' ve alev hasıl eden ben
zinli, benzinsiz çakmaMarıla aksamı- inhisarına daür 

kanun 
Madde 1. — Kibrit makamında kullanılan ve alev 

hasıl eden benzinli, benzİKİnisiz her nevi çakmak ve 
aksamının ve hava gazini işale mahsus madeni aletle

rin imal, ithal ve furuh'tu devletin tahtı inhisarında-
dır. Hükümet bu inhisarı doğrudan doğruya veya.bi-
vasıta idare edebilir. 

Madde 2. — Alev hasıl etmeyen benzinsiz çakmak
lar inhisara tabi değildir. Bunlardan 14 Mart 1'334 
tarihli kanun ve tadilatı mucibince rüsumu isitihlâikiye 
kemâkân tahsil olunur. 

•Madde 3. — Yedinde alev hasıl eden benzinli, 
benzinsiz her nevi çakmak bulunan tüccar ve esnaf 
çakmaklarının ve aksamının diniş, nevi ve miktarını 
mübeyyin bir beyannameyi bu kanunun neşrinden 
itibaren bir ay zarfında menSup oldukları maliye 
dairesine itaya mecburdurlar. Bu beyannamelerde 
muharrer çakmaklar ve aksamı maliyet fiyatlarüyle 
mübâya olunur. 

Maliyet fiyatları bir mal memuru ile ticaret oda
ları ve belediyelerden intihap' olunacak birer azaSdan 
mürekkep bir komisyonca tayin olunur. Bu komis
yonun menşe faturalannında nazarı dikkate alınması 
suretiyle tespit ettiği fiyata çakmak ashabı ile hlütkü-
met veya makamına kaim olanlardan birisi muvafakat 
eylemediği halde tüccar çakmak ve aksamını fiyattın 
tebliğ tarihinden itibaren iki ay zarfında memaliki 
ecnebiye'ye ihracına mecbur olur, ve bu takdirde ev
velce verilmiş gümrük ve istihlâk resimleri iade edi
lir., ' 

Madde 4. — Yedinde alev hâsıl eden benzinli ve 
benzinsiz çakmak^ bulunan efrat bu kanunun neşrin
den itibaren bir ay zarfında mensup oldukları dairei 
maliyeye çakmaklarını damgalattırmak üzere müra
caata mecburdurlar. Bu damlga için elli kuruş resim 
alınır. Her fert için ancak bir çakmak damgalanır. 

Madde 5. — Kaçak olarak ithal, imal ve furuht 
olunan veya üçüncü madde mucibince beyannamesi 
verilmemiş bulunan çakmak ve aksamı ve dördüncü 
madde mucibince damgalattırılmamış çakmaklar mü
sadere olunmakla beraber beher çakmak için tahsili 
emVal kanununa tevikan on ve aksam için bir parça 
başına bir lira ahzedilir. 

Madde 7. — Bu kanun neşir tarihlinden mute
berdir. * 

Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini icraya Ad
liye, Dahiliye ve. Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereye başlıyoruz : 

;Şöz isteyen var mı? 
iRASÎH BEY (Antalya) •— Heyeti Celilenin ma

lumu olduğu veçhile kibrit inhisar kanunu müzake-. 
re edilirken bu alev ve iştial yapan maddeler mev-
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zu bahis olmuş ve Meclisi Âlide kabul edilmemiştir. 
Şimdi bu suretle çakmağı inhisar altına almak ve in
hisarın idaresini yine' bir şirkete - ve o .şirket yine kib
rit şirketidir - vermek vaktiyle bir mukavele ile mua
meleye başladıktan Sonra tekrar bir İmtiyaz vermek 
demektir. .Bu prensip itibariyle muvafık değildir. 

Saniyen bu kelimenin biraz bu Meclisten uzaklaş
masını çok rica ederim. Artık inhisar istemeyiz. Efen
diler; memlekette halka biraiz iş kalmalıdır. İşsizlik, ti-
caretsiizlik bizi öyle bir vaziyete getirir ki Allah ko
rusun sonra biz kendimizi düzeltemeyiz. Oibayet ede
meyiz. Bunlar küçüktür, fakat belki bu yüzden yüz, 
iki yüz aile bununla geçinebilir. Küçük sanatlarla 
memleketin heyeti umumiyesi idare oluyor ve geçini
yor, küçük sanatları temamen öldürürüz binaenaleyh 
böyle küçük işleri inhisar altına almıyalım. Efendiler 
bir noktayı daha arz edeceğim, çakmakları inhisar al
tına almaktan maksat; kibrit varidatını artırmaktır. 
Efendiler üç senedir bu şirket bu inhisarı ele alalı-
danberi varidatın artmamasına sebep yirmi beş bin 
sandıktan sonraki sarfiyatın yekûnundan hâsıl olan 
kârın çoğu hükümete ait olması maddesidir, kârın 
çoğu hükümete aittir dîye şirket yalnız şimendifer 
güzergâhımda Ve sahillerde vapur uğrayan yerlerde 
satış yapıyor. Dahile nakliyat yapmıyor. Fazla nakli
yeyi Ve külfeti mucip olur dîye. Asıl noksanlık bura
dan geliyor. Şirketi vazifesine davet edelim. Şjirket 
memleketin her tarafında kibriti bulundursun. Efen
diler: çok anlar oldu; sahillerde bile şimendifer istas
yonlarında bile kibrit bulunmadı. Kibrit 20 kuruşa 
kadar çıkmıştır ve çok yerde kaçakçılık kibrit üzerin
de de tevessüğ etmiştir, onun için şirket sarfiyatını her 
yerde bol bol satış yerleri açmak suretiyle tevsi etsin. 
Satışını tevsi etsin, bir an evvel taahhüt ettiği fabrika
yı memleket dahilînde yapsın. Onun için Heyeti CeM-
lenizden çok rica ederim. Böyle İstihsal ettiği bir mu
kavelede olmayan bir şeyi tekrar vermek çığırını aç-
mıyalım. Onun için kanunun heyeti umumiyesinin 
reddini teklif ediyorum1. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Râsih Beyefendi şirkete çakmak 
inhisarının verildiğinden bahsettiler. Böyle bir' fıkra 
görmedim. Acaba nerede gördüler? Doğrudan doğ
ruya hükümetin varidatına tesir eden ve üç senede 
altı yüz tane İken onbin tane olan çıkmakların meni 
ithalidir. Ve onlara öyle bir resim koyalım ki kibrit
le müsavi olsun, kibritin beher çöpünden yedi pa
ra alıyoruz, halbuki çakmağın tanesinden yirmi beş 
kuruş alıyoruz. İkisi de beraber olmak lâzımdır. Yak

mak maddesinden dolayı birisinden varidat alıyor
sunuz, ötekinden almıyorsunuz. O Varidatı almak 
İmkânı var mı? onun için burada şirkete verecek 
birşe'y yoktur. Yirmi beş bin sandıktan fazla olursa 
kârın çoğu hükümete aitmiş de şirket sarfetmiyıor-
rnuş. Hükümet hissesini tespit ederken her sandık
tan alacağını da tespit etmiştir. Yirmi beş bin san
dıktan fazla olursa - zaten sandık basınadır - san
dık başına alınan fark o kadar çok değildir., 

Fabrika yapılmıştır. Sinopta bulunanlar fabrika
nın ne suretle yapıldığını görmüşlerdir. Fabrika mu
kavele mucibince Kânunisaniden itibaren açılacak
tır. Kendi yeril kiibritimiiizi yapacağız. Asıl bu kanu
nun şevkinden maksat demin arz ettiğim ıgibi kib
rit .satışının yirmi beş bin sandıktan yukarıya çıka
rılmasını temin etmektir. 25 bin sandıktan yukarı 
çıkarsa devletin de, istifadesi artacaktır. Yoksa her 
kibrit çöpünden birkaç para resim alırken yalnız bir 
çakmaktan beş ve yirmi beş kuruş miktarında iki se
ne devam «eden bir resim alknak doğru değildir. İster 
iribisar suretiyle olsun, ister' başka surette olsun 
maksadımız resmi müsavi kılmaktır. 

EMİÎN BEY (Eskişehir) — Bu, alev çıkaran çak
makları lortadan kaldırdığımız vakit şirketin lehine 
hakikaten büyük birşey hasıl olacaktır.: 

Acaba, hükiümiet, yeni hasıl olacak şeyden ne de
receye kadar menfaattar lolabileedktir?. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA' ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Arz ediyorum. Zatı âliniz Rastı 
Beyin ifadesinin zıddını söylüyorsunuz. Rasih Bey 
dediler ki: Yirmi; beş bin sandıktan fazla olursa hü
kümetin kârı olduğu İçin şirket saltmalıdır, 

Zatı âliniz aksini söylüyorsunuz ve diyorsunuz 
ki: İn'hisar vaz edildiği takdirde yirmi beş bin san-
dı!k!tan fazla olacaktır. (Gürültüler) Yirmi beş bin 
sandıktan fazla çıkarışa mukavele mucibince her san
dık başı alacağımız parayı alacağız, bu bizim nefi-
mizedir. Ne kadar fazla sarfedilirse hükümetin o ka
dar istifadesi vardır. Tabii hükümet hissesinin fazla
lığını arzu ettiği için 25 bin sandiktam kırk bin san
dığaçıkmasını arzu eder. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, Teklif olu
nan lâyihada' Maliye Vekili Beyefendi bir şirkete de 
verebilmek için salâhiyet alıyor. İthali çok az oldu
ğunu beyan buyurdukları bu çakmaklar için ayrıca 
bir idaremi tesis edilecektir, yoksa doğrudan doğru
ya mevcut olan kibrit şirketi mi alacaktır? Pek ta
biidir ki kibrit şirketi alacaktır. Efendim, iptida tek
lif meni ithaldir. Şirket inhisarı kendisi alacaktır, 
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Hükümetten müstakil bir şirket 'teşekkül edemiyecek-
tir. Bu şirket, Meclisi Âlice meni ithali kabul edil
meyeceğini anlayınca şimdi de İnhisar istiyor ki in
hisarı kendisi alacaktır. 

Prensip itibariyle bendeniz arz ediyorum ki: 
Vaktiyle kendisiyle bir mukavele akdetmişİzdir ve o 
mukavelede kendisinin bu imtiyazı yoktur. Niçin 
şirkete vereceğiz? böylece yine. kaçakçılık tevessü 
edecekiür. Maliye Vekili Beyefendiden çok rica ede
rim, efendiler, vak'tİyle memlekette bir reji şirketi 
vardı. Reji şirketi hakkında memleketin efkârı umu-
miyesi o kadar aleyhe çevriiımiş'ti ki tütün satışı son 
senelerde temamen durmuştur. Burada da efkârı 
umumiye temamen bu şirketin aleyhine çevrilecektir. 
Bizlim teşkilâtımızın hükümetimizin ve milletimizin 
yerine bu şkke'tler .kazanacaktır. Bunun manası yok
tur, onun için çok rica ederim kabul ettiğimiz inhi
sar içinde kibrit kanunu en zararlisıdır. Bu zararla 
iktifa edelim. Bu memleket için •istihlâk resmi ola
rak resim alsa İdik daha çok kâr ederdik, hem devlet 
ve hem de memleket kazanırdı. Onun için Heyeti 
Celileden çok rica ederim. Böyle küçük bir şey için 
•inhisar kanunu çıkarmıyalı'm. Bu kânunun , heyeti 
umumİyesinin reddini rica ederim. 

MİHHMET FUAT BEY (Kastamonu)'— Arka- -
daişlar, çakmağı inhisar ile veyahut çakmağı men İle 
bu memlekette fenni ilgamı ediyoruz? kibrit inhi
sarını vermişiz, hükümet ondan alacağımı alsın; eğer 
bu, çakmaklardan almış olduğu vergiler noksan ise 
kurunu ulâda ecdadımızın yaptığı gibi taş çakmağı 
ile pamükîmu yakacağız? 

RASÎH BEY (Antalya) — Çıra yakacağız. 
"MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Alev çı

karan çakmaklar deniliyor. Fitili olmayan çakmağı 
yakarsam beni kim kontrol edecektir. Böyle pa
mukla fitili imal zor bir şey değildir. Bunun İçin 
fabrikaya da ihtiyaç yoktur. Bir de eğe kırığı bu
lup çaktiirnimı yakarım. (BrdVo sesleri), 

Milleti medeniyete sevkediyorsak hayatta ser
bestisini temin etmelidir. Vergi az İse vergi koyalım. 
Rica ederim bir şirketin menfaati için halkı ezm'iye-
lim. Halk da usulsüz, yoîsuz hırsızlıklara, adiliklere 
seVketmıiyelim. Bunun reddini talep ederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler, çakmaklar
dan, alınan resim nereye taalluk ediyor. Kimlere taal
luk ediyor tabii tütün içenleredir. Tütün içmek esa
sen sıhhati beşere münafi olduğu için buna müptelâ 
olanlar mümkün olduğu kadar az içsinler ve içen
ler de hükümete bir vergi versinler, mütalâasına meb-

ni tütün ve sigara kâğıdını inhisar altına aldık. Mak
sat tütün içenlerden bir vergi almaktır. 

•Şimdi efendiler, biz şeker gibi, hastaların ma
sum çocukların gıdasına lâzım olan mühim şeylere 
inhisar vaz ediyoruz. Ekmeğimizin, yemeğimizin en 
mühim ih'tiiyacından olan tuza inh'isar vaz ediyoruz, 
Gaz gibi - yalnız İstanbul ve Ankara gibi elektrik 
olan yerleri nazarı dikkate almayalım - şeylerede 
inhisar vaz ediyoruz da tütün içenlerden nihayet alı
nacak çakmak rüsumunu mu fâzla vezaif görüyo
ruz? Kibrit inhisarı muhtemel olan varidata sekte 
getirdiği için buna da rüsum vaz ediyoruz. Aynı res
mi koyuyoruz ki hiç olmazsa ötekini kurtaralım 
(Handeler), 

!Gaz, şeker, tuz gibi ihtiyacatı zaruriyemize in
hisar vaz ediyoruz da çakmağa niçin vaz etmiyoruz? 
Bendeniz de çakmak kullananlardan birisiyim (alkış
lar). Biz de temenni ederiz ki tiryakiler eksilsin ve 
bu parayı vermesinler, madem içiyorlar, vermeleri 
lâzımdır. Bu resim gayet muhik ve elzemdir. (Alkış
lar, handeler) 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, huzuru âli
nize arz etmiş olduğumuz lâyihai kanuniye mütalâa 
buyurulmuş olduğu veçhile çakmakların İthali mem-
nuiye'tine mütedair olarak hükümetçe teklif edilme
si zaruri görülen lâyihai kanuniye yerine kaim ol
mak üzere inhisar Usulünü tercih eden bir lâyihai 
kanuniyedir. Hükümetin böyle bir lâyihai kanuniye 
arz etmesi Encümeninizin icra etmiş olduğu tetki-
katâ nazaran- esbabı ciddiyeye istinat etmektedir. 

Bütçeden malumu âliniz olacağı veçhile çakmak
tan alınmakta olan istihlâk resmi, 14 Mart 1334 ta
rihli kanun mucibince çakmak başına yirmi beş ku
ruş olmak üzere senevi yirmi beş bin liradan ibaret 
bulunma'k'tadır. Buna mukabil kibrit inhisarı vazı 
ile inhisarın işletilmesi bir şirkete devredilmek sure
tiyle akdedilmiş olan mukavele icabatından olarak 25 
bin sandığa kadar mak'tuen kibrit şirketinden senevi 
bir milyon yedi yüz kırık bin lira, yirmi beş biri san
dıktan sonra her fazla satışm hissesi olmak üzere 
sandık başına yetmiş sekiz lira alınmaktadır. Bu su
retle bütçemizde kibrit inhisar varidatı olmak üzere 
takriben iki milyon liralık büyük bir yekûn aihzı 
mevki etmektedir. Yirmi beş bin liradan ibaret bu
lunan çakmak istihlâk resmi her sandık başına yet
miş sekiz lira alınacağına göre, üç yüz yirmi'sandık 
satışından temin edilecek varidattır. 

Yirmi beş bin sandıktan sonra, üç yüz yirmi san
dık fazla satış olduğu takdirde bugün çakmaklar-
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dan alınmakta olan istihlâk' resminin - ki yirmi beş 
bin liradan ibarettir - hazine hesabına temin etmiş 
oluyoruz1. 

Hükümet çakmakların tamikni Me kibrit sarfiya
tında günden güne hasıl olan tedenniyi elbette ciddi 
'bir suretde mütalaa etmek mecburiyetinde kalmış ve 
Meclisi Âlîye çakmakların ithali memnüiye'tini mu-
tazarnmın bir lâyiha! kanuniye getirmek lüzumunu 
görmüştür. Encümeniniz, Hükümetin dermeyan et
tiği bu esbabı muoibeyi muhik bulmakla beraber 
çakmakların temamen meni ithali pek şedit bir ted
bir olacağı cihetle - doğrudan doğruya hazineyi mu
tazarrır etmiyecek bir şeklin temini olduğuna göre 
- bunun daha ha'fif bir şekiil olmak üzere inhisar su
retinde temini muvafık olacağına kani olmuştu. Arz 
edilmiş olan çakmak inhisarı hakkındaki lâyihai ka
nuniye bu tetkikatın neticesinden hâsıl olan fikre 
müptentidir. Serdi mütalâa buyurmuş olan muhte
rem hatipler bu inhisarın doğrudan doğruya kibrit 
inhisarına yardım mahiyeti olduğunu ifade ettiler. 
Herhangi bir inhisarın işletilmesi hükümetçe ifa 
edilmediği takdirde ve bu Meclisi Âlinin verimiş ola
cağı müsaade üzerine bir şirkete devredildiği takdir-
de elbette bunun mukabil avizı olmak, karşılığı ol
mak zaruridir, 

iFarzedilemez ki: Hükümet bu inhisarın işletil
mesini herhangi bir ivaz nazarı itibara alınmakisıizın, 
ahar bir şekil ve suretle bir mukaveleye raptetmefc-
sizin ibaşkasma devretmek suretiyle bir muamele 
yapsın, Bu aharın; kibrit inhisar şirketi olacağı mu
hakkak değildir. Fakat; ağlebi ihtimal olması hatıra 
gelebilir. Bunda kendisinin hiç şüphesiz bir menfaati 
vardır, fakat bizim aradığımız bundan ziyade kibrit 
inhisarı varidatı olmak üzere hazineye girecek olan 
meblağın mümkün olduğu kadar artırılmasıdır. Ve 
bu da, arz ettiğim gibi elyevm .yedi yüz kırk bin lira 
maktu hissenin yanında fazla satış hissesi olmak üze
re birkaç yüz bin liralık hazine hesabına fazla vari
dat temin edilmesi müiâhazasıdır, 

Heyeti umumiyeslne dair vaki olan bu maruza
tım, gerek doğrudan doğruya çakmakların ithalinin 
miemnuiyetine müteallik olarak hükümetten gelmiş 
olan lâyihanın metnine dair esbabı, gerek ithali mem-
nuiyetini kabul etmeyen encümeninizin inhisarı ter
cih etmekteki noktâi nazarını kâfi derecede izah et
miştir zannederim. (Kâfi sesleri)., 

DOKTIIOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efen
dim, teklifi kanuninin aleyhinde beyanatta bulunan 
Rasih Beyefendi, şirket, yirmi beş bin sandıktan faz
la ne miktar satarsa satsın, kendisinin menfaati ol

madığından hemen hepsinin hükümete ait olduğun
dan dolayı esasen bu vazifeyi daha ileri götürmeye 
sâyü etoiyor ve memleketin ötesinde berisinde kib^ 
rit yoktur diye iddia ediyor. Bu mesele haddi zatın
da kibrit İnhisarından beklenilen Işın esasına tâalluk 
ettiği halde cevapsız ve münakaşasız kalimış olduğu 
için bendeniz bu vadide birkaç söz söylemeyi (fay
dalı görüyorum. Maksat hem memleketin ihtiyaea-
tmı temin etrnek Ve hem de hükümet muhtaç oldu
ğu varidatın temini olduğuna göre ikisini birden ara
mak ve tetkik etmek lâzım gelir. 

Hiç şüphesiz içtima devresinin en çok günlerini 
devletin varidatını yükseltmiek ve daha iyi esaslara 
istiindt ettirmeye çalışmakla geçiren Meclisi Âli her 
halde bugün devletin varidatının artmasını arzu eder 
vaziyettedir. Ancak bu vazife ifa olunurken muka
bilinde o vazifeyi deruhde eden şirket veya dairenin 
temamen halkın ihtiyacını tatmin etmesi ve devletin 
de bihâkkın kendisinden beklediği varidatı vermesi 
lâzımdır. Eğer kibrit şirketi hakikaten ne miktarda 
satarsa satsın, yirmi beş bin sandığın dununda kaldık
ça aldığı varidatı kâfi görüyorsa devletin kasasına 
fazla para girmesine çalışmıyor vaziyette ise, bu 
çok m!ühim,olan ve tasavvur ettikleri vaziyete naza
ran hiç de güç olmayan bu şekil Hakkında hüküme
tin tedbir almış bulunması ve tetkikat yapmış olması 
gayet tabiidir, ve öyle zannediyorum: ki Maliye Ve
kili Beyefendi .bunun haklkında bizi ikna ive tatmin 
edecek izahat vereceklerdir. Yalnız kibrit inhisarı 
meselesi, yalnız devlete varidat temin etmek veya
hut filân şirkete beş on kuruş para kazandırmak me
selesi değildir. Hakiki ihtiyaç meyanında bunlar mev
cut olduğuna göre hükümetin halkın bu ihtiyacını 
tatmin örmeye çalışması da en mühim1 vazifelerin
den biridir. Hakikaten inkâr edemeyiz ki, nefsi An
kara'da dahi kibriti fahiş bir para ile çok güç bul
duğumuz ve pahalı aldığımız zamanlar da olmuştur 
ve her yere gidince bunun böyle olduğuna dair şa
hit aramaya lüzum yoktur, 

Zannederim ki; hükümet bu me'sele üzerinde bi
raz daha ciddi tedbir almakla bu işi temin edebiliir. 
Bilmiyorum, meselâ basit olarak şirkete karşı getir
diği malın her halde yüzde elli, yüzde altmışının 
derhal dahile filan ifalan memlekete sevk etmesi için 
hükümet biraz tazyik edici bir vaziyet alınüa ve çok 
miktarda kibriti dahile sevkedince, en çok istihlâk 
eden sahil ve diğer memleketlerdeki ihtiyacı karşıla
mak için bittabi (fazla ithalat yapmaya mecbur ola
cak ve bu suretle de miktarı yirmi beş bini geçire-
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cekitür. Arkadaşlarımızın şikâyetleri, kibrit kullanan 
insanların her gün yirmi para, kırk para kibrit yü
zünden ıverigi verdiğini kabul edip dururken üç se
nede 'beş senede bir defa yirmi 'beş kuruş çakmak 
vergisi veren çakmaklarda, bu kibrit kalsın ama hi
maye olunsun gibi bir şey iltizam edileceğini zannet
mem. 

Eğer her ikisini de kullanacağız denirse her iki 
mlük'elleifin de vergisinde tevazün olması lâzım'dır. 
Benzinden alınan resimle bunun karşılaşması ve her 
çakışta bilmem ne kadar miligram sıkletinde benzin 
Sarf et'tiğini faesabetaek imkânı olsa idi o suretle he-
salbettlrdik. Fakat; her halde yüz paralık kibritin ak
mış parası vergidir. 

ALÎ CENANI BEY (Gaziantep) — Yetmiş iki 
parası-.. 

DOKTOR MA2HAR BEY '(Aydın) — Şu hal
de yüz paralık bir kibritin yetmiş iki parası vergi
dir. Yirmi beş kuruşun bilmiyorum: ne kadarı vergi
dir. - Kara cümlem o kadar kuvvetli değildir - Yev
miye ne düşüyor siz hesabediniz. Burada da müsa
maha etmek doğru mudur?.. 

Ya çakmak inhisarını kabul edelim veya ötekini 
de kaldıralım.! 

RAISİH BEY (Antalya) — Kaldıralım. 
DOKTOR MAZHAR BEY — Eğer za«i âli

nizin bu teklifinin Heyeti Aliyfye kabul ederse der
hal o yoldan yürüyelim, inhisarı kaldıralım. Fakat 
inhisarı kaldırdığımızı kalbul edelim. Bu gün yüz pa
raya satılan kibritin 60 - 72 parası hükümete vergi 
olduğuna göre bandrol suretiyle bu işin temin edi
leceğini ifade eden zatı âlileri yine bu 72 parayı ver
diğiniz zaman bu tevazün ve teadülü temin etmiş 
olacakmısi'nız, hükümet bu iradindain vazgeçecek mi? 
vaz geçmiyecek hiç şüphesiz, hükümetin lirada İhti
yacı vardır. Tasavvur ediniz ki gelecek sene ve öbür 
Sene bütçemizin masraf faslına bir hayli rakam ilâ
vesini icabedecek, yakın zamanda hallini beklediği
miz mesail yardır. Bütçemize belki daha çok şeyler 
İlâve edeceklerdir. Geleceik sene elimizi yüzümüze 
dayayacağız ve irat arayacağız (Handeler). Öyle 
zannediyorum. Binaenaleyh esas bu olunca irat mese
lesinden, varidatı almaktan sarfı nazar edemiyeeeği-
mize göre varidatın menbaı ve sureti cibayeti me
selesini nazarı dikkate almak lâzımdır. 

Kibrit inhisarını idame ediyoruz. Kibritten bu 
Varidatı alıyoruz, çakmaktan almıyoruz, ne için? ne 
(için bir kısım insanlar fazla vergi versin bir kısmı 
az yersin? Bu hakikaten tatbikat rioktai nazarından 
dahi mehazın da bir şeydir. 

Çakmağın dahi vergisini artırmak lâzımdır aca
ba bunun kibrit şirketine vereceğiz de kibrit şirketi 
kazanacak mı? Berideniz kibrit şirketi kazanacak, ka
zanmayacak meseiesin'i mevzubahis etmiyorum. El
bet kibrit şirketinin de bunun içinde kazanacağı bir 
şey vardır. Fakat dolayüsiyle devletin kazancını te
min etmek meselesidir. Hükümet bunu kibrit şirketi
ne vermesen, belki tütün idaresine verebilir. Orada 
tütün ile beraber daha fazla sarfiyat olur., 

Bu suretle sarf ettirir. Tütünü Türkiye'nin her 
tarafına sevketmeye muktedir olan reji idaresi çak
makları da her tarafa sevketmeye muktedir olabilir. 
Reji idaresi kibrit şirketiyle uğraşsa ve kibriti ken
disi sevketse daha çok memnun oluruz. Beraber sev-
ketseler de tütünlerle birlikte Türkiye'nin her tara
fına gitse daha iyi olmuş olur. Ve biz de memnun olu
ruz Ve belki daha çok kolaylıkla bu iş ıifa edilmiş 
olur. Binaenaleyh böyle yalnız his meselesi halinde 
aledtasavvur reddeetmek doğru değildir, daha iyi 
tetkik etmenin her halde hem memleketin hem de 
hükümetin ve hazinenin menafii noktasından daha 
muvafık olacağı zannındayım. 

REİS — Reyinize arz edilen kanunlara rey ver
meyen zevat lütfen reylerini istimal etsinler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendeni
zin anladığım bu kanunda maksat kibrit şirketinden' 
beklenilen varidat alınamadığından onun teziyidi için 
bu çakmakları inhisar altına almaktan ibaret olu
yor beyefendiler, herhangi bir şirketle bir mukave
le akdedilip şirket teşkil edildiği zaman kendisinden 
beklediğimiz faydayı göremiyorsak, o şirkete o fay
dayı temin edecek yeniden menabi göstermek usulü
nü kabul edecek olursak zannederim ki bütün şir
ketler birer birer zararlarından bahisle bizden yeni 
yeni menfaatler isteyecektir. Beyefendiler, kibrit az 
satılmaktadır. Matlup, olan menfaat hasıl olmuyor. 
Acaba inhisardan evvel satılan umum kibritin mikta
rı ile inhisardan sonra satılan kibritin miktarı hak
kında bir malumat var mı? Ben eminim ki inhisar
dan evVeî daha fazla kibrit satılıyordu. Hatta beye
fendiler. Bu kibritin sürüîmıemesiniin esbabından 
birisi de meselâ Ankara'da her şeyi bulduğumuz1 

kooperatif bile kibrit satmıyor. Sebebi beyiye vermez. 
Pekiyi kibritte bir ıslahat yapmaz, beyiyeyi az verir, 
kendisinin masrafını ve biraz da kâr temin edecek 
miktarda kibrit satar. O halde şirket mukavelesi mu-

' ci'bince vazifesini ihmal ederse biz buna neden yeni
den bir menba göstermiş olalım? Hiç doğru bir şey 
değil. Sonra bir şey daha var. Bu kanunun içinde 
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bir madde var. Efrattan kimin yedinde çakmak varsa 
•bir ay zarfında götürecek ve imzalattıracak diyor. 
Bendeniz geçen sene çakmak aldım. Damgasını, res
mini verdim, dünyada hiç bir kanun görülmüşnıü-
dür ki geçen sendki kanuna tevfikan resmini verdik
ten slonra ertesi sene tezyit edilen miktar üzerinden 
bir resim'daha. versin.- Bu olmaz, bu görülmerriiştir. 
Zannederim ki: Bunu Muvazenei Maliye Encümeni 
de tasdik buyururlar. Bu, neye benzer? Meselâ geçen 
sene ağnam resmi olarak benden reis başına otuz 
kuruş aldınız. Bu sene ağnam resmi faraza 50 oldu 
diye, 20 kuruş daha vereceksiniz demeye benzer. 
(Bu olur mu?, bir kanunun makabline şümullü olma
yacağı gibi verilmiş olan bir şeye gelecek sene zam' 
olunamaz. Senesi geçtikten sonra tekrar rdsim vaz 
olunamaz. Düşününüz bir kere alacağımız 20 bin 
lira için bu kadar fert gideceğiz memuru mahsusu
nu bulacağız, alın benim çakmağı efendim yeniden 
damga bas diyeceğiz. Zannedersem biraz da halkın 
izaç edilip edilmeyeceğini düşünmek lâzımdır. Halkı 
izaç mı eder, ahlâka mı dokunur? Yalnız hâsılat od
sun, menfaat oisun düşünülmez. Biraz da halk düşü
nülür, herşey nazarı dikkate alınmalıdır. Hülâsa biz 
bu kanunu kabul edecek olursak kaç bin lira kaza
nacağız? O da meçhuldür. 25 bin sandıktan yukarı 
satılmak imkânı vardır, ıbilrnem nedir. 

'Efendiler, sizi temin ederim kaçakçılık artacak
tır. Mubiterern Başvekilimiz kaçakçılık hakkında bu
rada beyanatta bulunurken behemahal bu sene ka
çakçılığın izalesi çaresine bakacağız buyurdular. Bir 
taraftan kaçakçılığın meni için kanun yapmağa ça
lışırken diğer taraftan hasis, ulak şeyler için, riih'a-
ydt 30 - 40 bin liralık bir şey için inhisar yaparız ve 
halkı kaçakçılığa sevk ederiz. Eğer bu kanun hazinei 
devlete 1 milyon, 2 milyon lira temin etse idi* ben
deniz muvafakat edecektim fakat, nihayet 40-50 
bin lira değil midir? (daha azdır .sesleri) 

«Rica ederim muhterem beyler, böyle ufak bir 
şey için halkı izaç etmîyellm, ufak vergi için halkı 
izaç ederek kaçakçılığı tezyit etaiyelim, bu doğru 
değildir. Diğer arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ede
rek bu kanunun reddini rica ederimi 

TAHİR BEY (Giresun) — Arkadaşlar berideniz 
bu kanunun lehinde veya aleyhinde bir şey. söyleye
cek ' değilim':" 

iREİİÎS —. Tabir bey, bu kanunun ya lehinde ve
ya aleyhinde .söyleyeceksiniz, başka mevzuu yoktur. 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim buna dair 
-böyle bir şey söylemek lâzım gelirse Maliye Vekili 
Beyefendiden rica ederim. Böyle kabili iştial kanun-
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J lan Meclise getirmesinler. Bir şey soracağım, ben
zindi çakmaklar deniliyor; bir de fitilli çakmaklar; 
bir üçüncüsü de köylülerimizin kullandığı pamuklu 
ve taşlı çakmaklar vardır. Bunlara da şamil olacak 
mıdır? Bunu sormak istiyorum. 

ŞAİKİÎR BEY (Çatalca)*— Şamil değildir, 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 

bendenizin -bu kanundan anladığım, alev inhisarını 
bu kanun ikmal ediyor, bundan evvelki kanun kib
rit inhisarı idi. Halbuki benzini çakmaklardan da 

J alev, çıkar. Binaenaleyh; bu kanunla onu da inhisa
ra almakla alev inhisarını ikmal ötmiş oluyoruz. 

I Kibrit inhisarı vaktiyle kabul edilmiş, mevkii icraya 
I konmuş, şirketle mukavele akdedilmiş, şahsı aharın 

hakkı taalluk etmiş bir mesele olduğu için tabii 
ona temas etmiyeceğirn. Atev çıkaran çakmakların 

J memnuiyeti hakkındaki kanun her şeyden eWel kib-
I rit inhisarı şirketine en büyük menafii temin edecek 
I bir kanundur, 
I ıBu kanun belki Varidat noktai nazarından lâzım-
J dır. Fakat bu şirket bu menfaate mukabil bedeli 

muktua ne ilâve etmiştir? Müzakere edilmiiş midir, 
I Bedeli maktu 1 milyon, 600 bin liradır. Kibrit in-* 

hisarı bedeli maktua şayet 300 - 500 bin lira böyle 
ıbir şeyi zam diyorsa bunun kabulü lâzımdır. 

I Şirket ile henüz böyle bir şey görülmemiş ise 
j bundan sonra şirket hukuku mütotesöbesini temin 
J etmiş olacağından, bize kendi ne verirse onu 
I kabul etmek düşer. Atıfet derecesinde bir şey 
I olur. Binaenaleyh bu kanun kabul edildiği tak-
I dirde bundan mütevellit menaf ü şirketten te

min etmek şartı ile icraya koymak lâzımdır. Bu 
şartı koşmak lâzımdır. Yani maddede esaslı tadilât 

I yapmak lâzımdır. 
AĞAOĞLU AHMET BEY i(IKars) — Ahaliyi 

I ızrar etmeye lüzum var mıdır?.., 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Devam -

I da - Bendenizce kanunun heyeti umumiyesi kabul 
I edildiği takdirde maddelerde bu şarta behemahal ri

ayet edilmesinin ilâvesi lazım gelir. Maddelerde bu 
şart ilâve ddilmezse ondan sonra şirketten bir şey 
ümit etmenin manası kalmaz. Çünkü kanun mevkii 
meriyete girer ve faydası kalmaz. Fakat» muka
bilini, ivazını, menfaatini düşünmeksizin şirketin 

I menfaatini düşünmek doğru değildir. Şirketin lehine 
mutlak olarak böyle bir kanun vaz etmekte fayda 

I yok'tur. Söyleyeceğim budur. 
REÎS — Söz alan hatipler fikirlerini izah bu

yurdular, başka söz var mıdır l(hayır «esleri) İki 
| takrir vardır. Takrirlerden birisi lâyihanın yeniden 
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tetkik ddilmek üzere Ticaret ve (Bütçe Endüs nenleri
ne ialdesidir. Diğeri 'lâyihanın heyeti umümıyesinin 
ceddidir. 

Evvelâ encümenlerine iadeye dair takriri reye 
doyacağım. Aksine olarak (evvelâ ret itakririıl re
ye koyunuz ise'sl'eri)1. -

Efendini, heyeti umumiyes'inin reddi hakkını, lâ
yiha encümenlerden buraya geldiği zamanda, haiz-
siz. Takrirleri okuyoruz efendim. 

/ Riyaseti Oelıleye 
Kânunun yeniden tetkiki için bütçe Ve Ticaret 

Endümenîerine lia'de'sin'i teklif öderim. 
Konya 

' Refiki 
Riyaseti Celileye 

Esbabı muofbesini Şifahen arz edeceğim. Kanu
nun heyeti umumiyesinin reddini arz ve teklif eyle
rim. 

Antalya 
Rasih . 

RiEİS — Efendim, evvelâ encümenlere iadesini 
reye koyacağım. '(Hayır sesleri, gürültüler). 

iRAGÎP ©EY (Kütahya) — Nizamnamdi dahili 
mucibince ret asıldır. Evvelâ onu reye koyunuz. 

ıREÎIS — Efendim, encümenden herhangi bir lâ
yihayı isterse aynı vaziyet hâsıl olur-

Bu lâyihai kanuni'yenin encümenlere iadesini ka
bul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, lâyihai kanuniyen'in encümenlere iadesi kabul 
edilmemiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesinin reddini 
reyinize arz ediyorum., 

iKalbul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, lâyihai !kanuriiyeriin heydti umumiyesi red-
diolunmuştur. 

lîstihsaii ârâ muamelesi hitanı bulmuştur efen
dim- ' 

10. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, Hare
kâtı Milliyeye aleyhtar bazı kimseler hakkında he
yeti mahsusaca verilen kanarları nakzen Arzuhal En
cümenince ittihaz olunan mukarreratın Heyeti Umu-
miyede tetkik ve müzakeresine dair 4/571 numaralı 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Arzuhal Encümeni; neşrettiği haftalık mukarre-

rat cetvellerine göre 854 numaralı kanun mucibin
ce teşekkül edip harekâtı milliyeye aleyhtar kimse
ler hakkında karar vermekte olan heyeti mahsusa-
nın kararlarını âdeta istinaf Ve temyiz eder mahi

yette tetkikat yapmakta ve nakıs kararlar vermekte
dir. Halbuki yine aynı kanun mucibince heyeti mah-
susanın kararları hükmü kati mahiyetindedir. Ar
zuhal Encümeninin bu kararları tetkik ve naks Veya 
tasdik etmesi usulsüz ve (kanunsuzdur. İBinaenaleyh 
Arzuhal Encümeninin bu hususta şimdiye kadar Ver
diği kararlara umumiyetle ve esas itibariyle itiraz 
eder ve bu meselenin Heyeti Umum iyeye arzını ri
ca eylerim efendim., 

jSinıop- Mebusu 
Recep Zühtü 

Arzuhal Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
-Sinop Mıebüsu Recep Zühtü bey tarafından Ri

yaseti Celileye takdim edilip Enncümenimize hava
le buyurulan merbut takrir mütalâa ve tetkik olun
du: 

Atideki izahattan anlaşılacağı veçhile mezkûr 
takrir nizamnamede mevzubahis edilmiş olan tak
rirlerden hiçbirine tevafuk etmfemdktedir : 

Madde 1. — Dahili nizamnamenin 57 nei mad
desi mucibince Arzuhal Encümeninin 'kararlarından 
herhangisine mukarrerat cetvelinin tevziinden itiba
ren bir ay zarfında aza tarafından itiraz caiz isede 
itirazın muayyen bir karara matuf olması lâzım ol
duğundan umumi ve mutlak olarak bu nevi mukar-
rerata itirazın cevazına dair ne nizamnamede ve ne 
de teamülde bir kayıt Ve misal mevcut değildir. 

Madde 2. — Takrir nkamnamenin Encümene 
bahşettiği salâhiyetin takdirinde isabetsizliği derpiş 
ederek buna dair olan mevadın tefsirine müteallik bir 
tefsir takriri dahi değildir. 

Madde 3, Nizamnamenin Encümene bahşettiği 
salâhiyetin esas İtibariyle fazla veya noksan oldu
ğuna matuf bir tadil teklifi mahiyetinde olmadığı da 
zahirdir. 

'Bu itibar ve sebeplerle esasen müstağnii muame
le olması lâzım gelirse de Heyeti Celilede bir kere 
mevzubahis olmuş bulunan madde hakkında Encü
menimizin noktai nazarının izahı faydalı görül'müş-
tür. 

854 numaralı kanunun 2 nci maddesinde heyeti 
mahsusa kararlarının kati olduğu musarrah isede bu 
heyetin bir mahkeme olmayıp idari bir heyet olduğu 
caiytereddüt değildir. Teşkilâtı esasiye kanunumuz 
mucibince mahakim mukarreratının hiçbir veçhile 
tebdil"ve tağyir ve tehir Ve infaz ahkâmına muha
lefet edilemiyeceğini tasrih etmekte isede, bunun gay
rı devair heyet, hükümdün kararlarına Meclîsi Âli-
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lerioce tetkiki ve binnetice bunlardan mevzuatı ka
nuniye muhalif götülenlerinin tebdil ve tağyiri 
rnemnuiyetine dair ;ne Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
ve ne de dalhiili nizamnamemizde bir kayıt ve işaret 
olmadıktan başka, bilakis nizamnamenin 53 ncü mad
desinin ikinci fıkrasında ((Arzuhal Encümeni - ge
rek resen icranın sön kararına itiraz ve şikayeti 
nıütazammın evrakı ive gerek ait olduğu makam
lardan verilen cevapları ruznamesiine ithal) edeceği 
musarralhtır. Heyeti mahsufsanın bir mahkeme ol-, 
mayıp idari bir heyetten ibaret bulunmasına 
göre bunun mukarreratînın kati olması kuv
ve! idarede bunu tetkike salâhiyettar bir merci 
kabul edilmediğini gösterir İsede icranın son karar
larını tetkike berveçhi maruz salâhiyettar olan Mec
lisi Âlinin ve encümenimizin (salâhiyetini hiçbir su
retle itakyit edemez. 

Zaten ötedenberi heyeti mahsusa înukarr eratına 
karışı gerek hükümet ve gerek alâkadarlar - tarafın
dan vaki olan itirazat 'üzerine Encümence ittihaz 
edilen kararların Heyeti Çelikçe mevzuu müzakere 
ittihaz ve bazılarının lebinde 've 'bazıların da aleyhin
de kararlar ita edilmiş olması da Encümenimizin bu 
noktadaki içtihadının sıhhatini müeyyet görülmüş: 
olduğundan dahili nizamnamenin 57 nci maddesi 
mucibince Recep Zühtü Beyin takririndeki heyeti 
mahsusa kararları kati olduğundan Meclisçe tetkik 
edilemez yolundaki nokta! nazarın varit olmadığı
nın Heyeti Celileye arzına rnüttefikan karar 'verildi. 

rzuhal Encümeni 
Reisi 
Canik 
Cavit 
Kâtip 
İsparta 
İbrahim 

Aza ... 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
ı 

Aza 
Maraş 

Abdülkadir 

Mazbata 
Muharriri 

Konya 
Eyüp Sabrı 

Aza 
Mardin 
Necip 
Aza 

Afyon 
Sadık Beyefendi 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 
Muş 

Osman Kadri 

ıMÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP ©EY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, Arzuhal Encü-
men'inin bu gün Heyeti »Muhteremenize arz edilmiş 
bir mazbatası münasebetiyle zaman zaman Arzuhal 
Encümeninden Heyeti Umumiiyeye gelmek tariki ile 
burada birkaç defa müzakere edilmiş olan bir esansı 

yeniden birilikte tetkik ve münakaşa etmek zaru
retinde kalıyoruz. Arzuhal Encümenindeki arkadaş
larım mazur görsünler ve af buyursunlar. Bendenizin 
telâkkime göre, nasıl yanlış bir zihniyetin eseridir ki 
bu meseleye temas eden birçok misaller, bugün İs
rarla tekrar mazbatalarında bahsettikleri noktai na
zar Meclisi Âlide temamen ret ve selbedllmiş oldu
ğu halde Arzuhal Encümeni aklıma gelen tabirleri 
kullanmakta - kendimi tahzir 'etmeye çalışıyorum -
yine anlaşılmaz bir ısrarla tevakkuf ediyor ve Heyeti 
Mühteremenizi, hepimizi bu mesele ile mükerreren 
iştigale sevkediyor.-

Arkâdaşlar, malumu âlihizdir ki hadiselerin vu
kuundan uzaklaştıkça onların tesiratı insanlar üze
rinde fcesbi hi'ffet eder ve hadiselerin hakikati cere
yanı esnasındaki vaziyetlerin manası gittikçe kuvvet
lerinden zayi eder. Bu, insanların ahvali ruhiyesine 
tetabuk eden bir meseledir. Arz ettiğim bu hiffete te-
karrüp edecek derecede henüz uzaklaşmadık. Türk 
Ordusunun ve Türk heyeti memurininin, geçirdiği
miz mücadele seneleri 'esnasında,herhangi bir suret
te fenalık edenler Ve hükümeti milliye aleyhine ha
reket eyleyenler düşmanlığa uzaktan ve yakından te
mas edenler hakkındaki ahkâmı tespit etmek üzere 
vücuda getirdikleri kararların katiyeti, heyetli mah
susa kararlarının katiyeti bu bapta Meclisi Âlice ka
bul edilen kanunda sarahaten zikredilmiş olduğu 
halde, bu katiyet' kelimesinin vuzuhuna rağmen 
«Her ne kadar kati deniyorsa da bu, mahkeme gibi 
değildir, mütalaasiyle bu kararın ş/u veya bu müra
caat ve vesilelerle tekrar tetkik edilmesi hakkını En
cümen kendisinde buluyor Ve memurin ve ordu za-
bitanının tasfiyesi için vücuda getirilmiş olan muşta-1 

kar vaziyeti bozmağa doğru yeni bir yolda yürüme
ye azrnolunuyor. 

Arkadaşlar, Arzuhal Encümenindeki arkadaşları
mızın hukuki olarak dermeyan ettikleri noktada ke
mali sabır ;ve sükûnetle biraz tevakkuf ettikten'son
ra esas mesele üzerinde kısaca maruzatta bulunaca
ğım: 

Diyorlar ki; bir mahkeme kararı kanunda tasrih 
edilmiş olduğu veçhile hiçbir 'suretle tetkike maruz 
kalamaz. Fakat böyle bir heyeti mahsusa vardır. 
Onun mükarreratmın bir daha tetkik edilemiyeceği-
ne dair Teşkilâtı Esasiyede bir kayıt yoktur. Binaena
leyh devletin hayata tesir dolayısiyle ne kadar ehem 
olursa olsun • netice! tasfiyedeki vaziyeti müstakara-
yı tebdil hakkı vardır.! 

Müntehi tetkikat yapmak hakkımızdır. Dedikleri 
şey budur. 
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Fakat muhterem arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu bir vaziyeti hususiye ve bir zamanı muay
yene ait yapılmış olan kanunu ıma'bisusundaki kati 
ifadeyi, 'kati muameleyi kendi hudut ve şümulü dai
misine tabiatiyle alamaz. 

Heyeti mahsusa kararlarının kati surette ve bir 
daha tetkik edilmemek tarzında bir neticei muayye
ne olduğunu ifade için diğer bir noktayı daba arz 
edeyim 'ki Meclisi Âli bu kanunu derpiş ederken, 
bu heyetlerin teşekkülünden evVel orduya mensup 
zabıtandan memlekete, bu büyük ve hayati müca
delede fenalık etmiş olanlar hakkında o zamanki 
cürümlerinden dolayı divanı harplerden - ki mahke
melerdir - ısadır olmuş olan hükümleri bile nazarı 
itibara almadı ve bunlar bir daha- heyeti mahsusa-
ya gidecektir diye bu kanunu vücuda getirdik. Yani 
heyeti mahsusa kararlarını bile' divanı harp kararla
rının üstünde tuttu. Bu madde arkadaşların yanında 
ise'lütfen okusunlar. 

'Hukuki noktai nazardan varit olan bu mütalaai 
acizanemi esas noktadan tekrar teyit etmek işitiyo
rum. Bu vaziyeti hukukiyeden maada hakikatte vü
cuda gelmiş olan vaziyet şudur: - Ben kendi uhdei 
mesuliyetimde olan IMüdafaai (Milliye Vekâleti hak
kında aırz ediyorum. Dahiliye Vekâleti de arzu bu
yururlarsa kendi memurini hakkında arz ederler. Fa
kat binriihaye memurlar olsun, zabıtan olsun hepi
mizin müştereken alâkadar olduğumuz heyetlerdir. 
'Binaenaleyh her ikisi hakkında kabul edeiblirsiniz 
- bir defa bu memlekete en ağır hıyanet addedilen 
vaziyetlerde bulunmuş veya kanunun derpiş ettiği 
veçhile o fenalığa iştirak etmek noktasından kanu
nen fena bir muamele yapmış isede kanunun salâhi
yeti dairesinde kendisine tevdi edilen vazifeye gel
memek suretiyle bidelâle fenalık ika etmiş olduğun
dan, hakkında kanunun vücuda getirdiği hükmü bo
zalım dedik mi? - bu cümlei müterize, olarak arada 
arz etmek istiyorum - eğer Lozan'da kabul edilmiş 
olan af kanunu çıkmamış olsa idi hayata olan ma
betlerinin bile kat edilmesi -lâzım gelen bir takım 
adamların tekrar ordunun saf ve nezih sinesine av
det etmesini ve tekrar memurin safları arasına avdet 
etmesini mümkün kılacak bir tariki müracaatı tekrar 
kuşat etmiş olacağız. 

Biz ki bunların meiânetini görmüş kimseleriz. Biz 
bu noktada bu zaafı gösterirsek bizden iki üç devre 
sonra gelecek olan arkadaşların hakikat te'sıratı- ne
ticesinde, bir gün mücadelede bu memlekete müspet 
ve menfi hizmet edenler birbirlerine karışık bir Va
ziyette bu devletin idaresine geçmiş olacaklardır ki 

bendeniz 'öyle bir zamana müntehi olacak bir telâk
kiye doğru bir mecra açılmasını ne hukuki, ne ameli 
ve ne de esas noktai nazardan katiyen musip gör
mem. 

Diğer bir noktayı da arz edeceğim arkadaşlar. 
Hiçbir heyet yoktur ki mahkeme olsun, heyeti tahki-
kiye olsun, yaptığı şey hatasız olsun. Hiçbir heyetin 
dünyada hatasız kararı olamaz, onun içindir ki en 

son derecatı mahakimden geçmiş ve kaziyei muha
keme halini almış hükümlerin bile bir takım husu
si yollardan geçerek bazı tadilâta maruz kalması im
kânını hukukiyun temin etmişlerdir. Bendenizde hu
sule gelmiş olan müstakar vaziyetin bozulmamışın
da ve ordu ve memurin haklarında daima sabit kal
makta müşir olmakla beraber hem hukuki hem de 
hİssimanaifet taalluk eder. ©ir teneffüs imkânı bı
rakmak taraftarıyım, zaten bu kanunun ruhunda da 
vardır. ıKanun; heyeti mablsusalar tarafından kati 
olarak haliblunur diyor, fakat kanun demiyor ki tet
kik edilen evrak dosyasında herhangi yeni bir delil 
zuhur eder de hakkında bir muamelei reddiye vaki 
olmuş, ağır bir muamele tatbik edilmiş bulunan bir 
vatandaşın yeniden hakkını meydana çıkarabilecek 
delail zuhur eder ve hakikaten gözle görüldüğü za-
tnan bu anlaşılacak olursa aynı heyeti mahsusaca bir 
daha tetkik edilmez. Kanun böyle demiyor, kanun 
bu yolu kapamış değildir. Gerçi memurini mülkiye 
için teşkil edilmiş olan heyeti matısusanın zamanı 
devamı Meclisi Âlide mevzu olurken, daimi bir me
sele gibi bu açimize işleyip durmasın, muayyen bir 
Zamanda heyet işini bitirsin, bîr sene veya bir müd
detle vazifesi hita'm bulsun diye Heyeti aliyede bir 
temayül izhar edilmiştir. Fakat arz ^ettiğim gibi bu 
temayül meseleyi namahdut bir Zaman için- uzatma
mak maksadiyledir ki (Meclisi Âlice temin edilmiştir, 
yoksa yeniden bir takım evrak ve delail elde edilirse 
heyeti mahsusanın işi bir sen© eVvel bitmiştir, tetkik 
edemez demiyoruz. Aynı heyeti mahsüsaya, yalnız o 

muayyen olan evrak hakkında; şu mesele bilâhare 
meydana çıkmıştır, bunu bir daha tetekik edin de
mekle arz ettiğim (gibi, mahkemelerin kararları üzer
lerinde bile yeni bir teneffüs İmkânı bırakan yeni bir 
usul, böyle bir tarik kuşat „etmek imkânı vardır ki 
bu da doğrudan doğruya hükümetin uhdesinde bu
lunan ve kanunun ifadesiyle kabili nakz olamaya
cak bir surette bir muamelei idariye ve ieraiyedir. 

HİASÂN FEHMİ iBEY ((Gümüşhane) — Doğru 
değildir. Hatayı adli olur. Meclisten af Suretiyle tas
hih olunur. 
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MÜDAFAiA/1- MıİULJİYE VEKİLİ' RECEP BEY 
— Müsaade 'buyurunuz, İhatayı adli olarak dahi yeni 
bir heyetin tetkikine muhtaç kalmamak üzere Mec
lise sevk edilmek yolu İle bir muamele yapılmasını 
ve mehaklme ait işlerin (Meclise gelmesine ait bulu
nan 'bu usulün heyeti mahsusaya tatbikini dahi ben
deniz muvafık bulmam. 

Binnetice arkadaşlar; İstida Encümeninde bulu
nan muhterem arkadaşların bendenizce çok ağır bir 
galatı Tüyet neticesi üzerinde ısrar ettikleri mazbata
larının reddiyle maruzatımın kabulünü arız ve istir
ham ederim. 

§ÜKRÜ İBEY (Biga) — Efendim, mesele hukuki 
esasiyeye taalluk eden mühim bir meseledir. Recep 
Beyefendi hazretleriyle aramızda derin bir noktai na
zar ihtilâfı olduğunu maalesef müşahede ediyorum. 
Milletin mukadderatına hâkim yegâne Meclisi Âlidir. 
Meclis kendisini yalnız bir noktada takyit etmiştir. 
O da yapamıyacağını idrak ettiğindendir ki şekli1. 
hükümetin Cumhuriyetten 'başka bir şey olamıyaea-
ğıdır. Yani bu hususu teklif hiçbir vakit Meclisi Âli
de vaki olamıyacaktır, bundan sonra, memleket da
hilinde, gerek kanun suretiyle tedvin edilmiş olsun, 
gerek kanunen verilmiş olan bir salâhiyet İstimal edil-. 
mek suretiyle olsun hiçbir işeyin Meclise karşı kati
yeti yoktur. O katiyyet yalnız devairi hükümet ve 
şuabatı devleti teşkil eden makamat içindir. Yoksa 
kendisine karşı katiyeti kabul edecek olursa kendi
sinden daha büyük bir salâhiyet sahibi kudret sahi
bi makam (tanımış olur. Meclîsin bu hakkı bilâittiraz, 
bilamünakaşa kabul edildikten sonra herhangi bir 
kanunda filân makama kadar gelen karar katidir. 
dedikten sonra o mesele nasıl Mecliste artık mev
zuu bahis :olamaz denilebilir? 

Bu katiyyet ancak, mahâkimi adliyeden verilen 
ilâmlar için Teşkilâtı Esasiyede kabul olunmuştur. 
Mahkemei Temyizin aksine hiçbir yeni vesika bu
lunmayan gararsız Ve mürdfcüep olmayarak, iiâmat 
'üzerinde yapmış olduğu tetkikat neticesinde verdiği 
hüküm katidir, mutadır ve bunun icrasını Meclis 
bile tehir edemez. Ancak orada bile herhangi bir ha
tayı tadil neticesinde verilmiş olan hüküm kesbi ka
tiyet etmiş olsa bile - misalini gördüğümüz üzere •'••-
o hüküm Mahkemei Temyiz Vasıtasiyle değil, Mec
lis vasıtasiyle ref olunur. Binaenaleyh heyeti mah'su-
sanın olsun, veya İcra Vekilleri- Heyetinin olsun, her
hangi bir bir -vekilin olsun kararından dolayı şikâyet 
etmek isteyen kimse, Meclisi Âliyi karşısında mu
hatap, bulamayacak mıdır? Meclisi Âli kendisine 
melce olamayacak midir? Nizamnamei dahili sarihtir, 

en son mercii şikâyet Meclisi Âlidir. Her şeye vazı-
ülyet olan Meclisi Âli demektir. Meclisi Âli bu şikâ-
yatı niyabeten Arzuhal Encümeni vasıtasiyle istima 
eder, muayyen şerait dâiresinde intaç eder. Yalnız 
ufak bir nokta düşünülebilir ki Arzuhal Encümeni 
izhari bir encümendir. IBu Encümen kati olarak bir 
büküm verebilir mi? Bendeniz Encümenin bu bapta 
kati hüküm verememesi ve (Meclisi Âliye arzı key
fiyet ederek hükmü Âlinin Heyeti Umumiyeden alın
ması taraftarıyım. O noktada mutabık kalırım. An
cak hiç şüphe yok ki heyeti mahsusaîarın kararı bu
rada tetkik olunabilir. Hata sadır olmuş ise ref olu
nabilir ve (Recep Beyefendinin çok teessürle dinledi
ğim bazı sözlerine cevap vermek isterim. Buyurdu
lar ki: Eğer bu kapı açılıma askerlerde olduğu gibi 
mülkiyede de bir takım habis ervah yeniden ordu
nun başına veyahut devlet memurini kadrosuna gi
rebilir. -Niçin efendim? Meclisi Âliye emniyet ve İti
mat yok mu, Meclisi Âli bunları bilerek tecvis eder-
ırii? (o mevzubahis değil «esleri) Rica ediyorum, böy^ 
le hainlerden birisi gerek askeri heyeti mabisusâsın-
dan ve gerek mülki heyeti mahsusasından şikâyet et
se, Meclisi Âli bilâkaydüşart onun yapmış olduğu şey 
doğru değildir, gel orduya gir diye o haini içeriye 
Sokar mı? niçin Meclisi Âliden bu şüphe vaki ol
sun hiç şüphe yok ki Meclisi Âli her hususta mem
leketin, vatanın selâmeti âliyesini herhangi bir heye
ti mahsusa kadar ve belki ondan daha fazla takdir 
eder. Bu hususta neden kendi kendimizden şüphe 
ediyoruz, niçin o tetkik ediyor ve verdiği karar kati 
oluyor, verdiği hüküm nakabili izale /oluyor da son
ra koca: bir Meclis - ki milletin mukadderatına Vazi-
ülyettir - o Meclisin kararından şüphe mi ediliyor ki 
kararı katiye raptetmekte müşkülât çekiyor veyahut 
Meclisin kararı şüpheli addolunuyor? Ben bunu müs
pet igöremem ve bendeniz Teşkilâtı Esasiyemize mü-
naifi olan bu çığırı bilakis daha zararlı görürüm, 
Meclis hiçbir zaman bu haktan feragat edipte ziri' 
idaresinde bulunan beş memurun verdiği kararla 
kendisini mukayyet tutmaz. Bunu Encümen kati ola
rak haHetmemeli, Heyeti Umumiyeye gönderme
lidir. 

Hiçbir makamın kararı sön ve kati olmamalıdır. 
Çünkü kanunlar bile bu Meclisi Âlinin karargerde-
sidir. ve onları tatbikle mükellef olanlar bu Meclisi 
Âlinin tahtı hükmünde olan zevattır. Artık ileride 
zannederim ki böyle herhangi bir salâhiyeti kimseye 
veremeyiz. Bendeniz İstida Encümeninin mazbatası
nı muvafık görürüm. !Şu şartla ki bundan sonra bu 
kabil müracaatı doğrudan doğruya kendisi kati ola-
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raîk intaç ötmesin, Heyeti Umumiyeye müracaat et
sin. 

•REŞAT BEY ı(Malatya) — Efendiler, bendeniz 
Şükrü Bey birad erimizin fikrine İştirak edemiyeee-
ğim. Mahkemenin verdiği hüküm yeniden hiçbir he
yet tarafından 'Veya başka bir mahkemede tetkik edi
lemez. Bu ne iledir? 'Kanunun Verdiği salâhiyet üze
rinedir. O salâhiyeti :o mahkemeye vermiştir. O ka-

. nun o salâhiyeti verdiğinden dolayıdır ki o mahke
menin fevkinde başka bir mahkeme o işe bakamaz. 

Efendiler: Kanun mutlak olarak bir heyeti mah
susa tarafından verilen kararlar katidir ve hakkı 
kazayı haizdir 'demiştir. Çünlkiü bir mahkemede üç 
şahıs hüküm veriyor. Şükrü Beyefendi dediler ki beş 
kişi nasıl karar veriyor? Bir mahkemede üç şahıs 
veya hâkim münferit nasıl hüküm veriyor, burada 
da kanun, mutlak olarak 'salâhiyeti o heyete veriyor. 
Bu da bir mahkemedir. 'Kararları katidir, yalnız ha
tayı adli vardır. Hatayı adli vaki olan bir hükmü 
Meclisi Âli afföttliği gibi bumda da bir hata varit 
olursa o zaman ıslâh edilebilir. Yoksa îstida Encüme
ninin mutlak olarak bir kanunla verilmiş kararın tek
rar tetkik edilmesi hakkındaki mütalaası kanuna mu
gayirdir. Meclisi Âlinin prensibine mugayirdir. Efen
diler* bir îde vahidi kıyasi olmalıdır: geçen 'sene bir 
zabit hakkında mülâzim mi İdi, yüzbaşı mı idi bile
miyorum - îstida Encümeni bir karar vermişti. Mec
lis bu kararr reddetmişti. Meclisi Âlinin memurini 
mülkiye hakkında iadeten karar vermesi için o me
sele bir vahidi kıyasi olmalıdır. Mademki geçen se
ne Ibö'yle olmuştur. Kanun mutlaktır, bunun! da red-
'di lâzımdır. Kanuna muvafıktır. Nasılki Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince, kesbi katİyyet e'tmiş olan 
bir Mâma hiçbir mahkeme hiçbir hâkim bakmadığı 
gibi heyeti mahsusa tarafından verilen kararda onun 
gibi katidir. O kanun tadil edihnedikçe bir şey ya
pılamaz. Ancak Meclisi Âli affedebilir, bunun için 
istida Encümeni mazbatasının reddi lâzımdır. 

MÜIDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÜLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arkadaşlar, Şükrü Beyefendi arkadaşı
mın İfadesinde ağır manada telakki edilecek sözler 
olmasa idi makûs ifadatına rağmen, bu hususta söz 
söyleyen arkadaşlara da kendisine kâfi igeleceği ze-
habiyle cevap vermeye lüzum görmezdim. Bilhassa 
kendilerinle cevap verdiren ağır ifadeleridir. 

Birisi hukuki esasiye telakkiyâtiyle Meclisin salâ
hiyeti noktasında tevakkuf buyurdular. Meclisin sa
lâhiyetinin ne olduğu - nasıl arz edeyim - mektup sa
lâhiyetlerden anlaşıldığı gibi ameli hayatda da malum 
ve muayyendir ve Meclis Salâhı yetine müraat husu

sunda, bu gün kendilerine salâhiyet verilen Meclis 
ve diğer hükümet arkadaşlarımızın Meclisin Âli sa
lâhiyetine ve milfeîin âli hukukuna ne 'derece dikkat 
ettfğkîiizi yeni mfealü ile ispat etmekten mertebei 
acizde olmadığımız kanaatindeyim. Buyuruluyor ki; 
Meclis kendisini - fikirlerinin hülâsası budur - her
hangi bir hususta takyit etmezse orada salâhiyet ka
pısı açıktır. Bendeniz de aynı şeye istinaden arzedi-
yorum ki Meclis kendisinin yaptığı kanunda; heyeti 
mahsusalarca verilecek olan kararlar katidir demek
le kendisini takyit etmiştir. Fakat meselenin bu şekli 
kati ile mahlul bulunmuş olmasına rağmen ve buna 
ilâveten de ve bu mazbatada mevzubahis olan şey
lere müşabih bir takım nazariyelerin Meclisi Âlice 
reddedilmiş olmasına rağmen îstida Encümeni - tek
rar bunu bir mesele diye Meclise getirdiği için - ne 
yapalım ki husule tevfikan getirmiştir - Heyeti Umu-
miyece tekrar, fakat bu sefer sureti katiyede mese
leyi kapayacak tarzda reddi lâzım gelir. Binaenaleyh 
Şükrü Bey arkadaşımızın dedikleri gibi henüz Mec
lisi Âli bu vesile ile kendisini takyit etmemiş kanaa-
tında bulunuyorlarsa bile işte bugünkü mazbatanın 
müzakeresi münasebetiyle yine Meclisin akıl ve şuur 
icabı olarak, bu meselenin mahiyetinde mündemiç 
ehemmiyeti derpiş ile bu ve buna müşabih me&ail-
deki müracaatları kabul etmemek suretiyle kendisini 
takyit etmesini talep ediyorum. Ve bu talebim hu
kuki Esasiyeye tearuz ederse onu da izah etsinler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mecli
sin af hakkına hiçbir suretle halel gelmez. 

MÜDAFÂAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Sonra Şükrü Beyin, ikinci ağır telak
ki ettiğim sözü '(Meclise itimat yok mu?) cümlesidir. 
Bu Meclisin kubbesi altında sarf edilen bu söz çok 
ağır müzakere zamanlarında Şükrü Beye nispetle da
ha hafif düşünceli bulunan kimselerce bile telâ'fifuz 
edilmiş mi edilmemiş mi? Bunu tahattur edemiyo
rum. Meclisi Âliye kimin İtimadı olmaz? Bu kadar 
ağır manada olan bir sözü telâffuza imkân bahşola-
cak hangi bir vaziyet ve mesele mevzubahis olmuş
tur ve tehaddü's etmiştir. Bunu da ben takdirden aci-
zîm. Yalnız Meclise itimat yok mu derken fikirleri
ni pek iyi anlıyamadığım bir iki cümle ile izah et
tiler. Meselâ dediler ki: Meclis kendi işini tetkik ede
bilir ve memlekete ait herhangi bir iş 'gelirse tetkik 
edebilir. Bu liyakat Mecliste yok mudur? 

Arkadaşlar; Meclisin .uhdiei liyakaıtınıa tefviz edlil-
müş olan mesaili milliye o kadiar mukajddbsıtr ki, bütün 
bir devletin hayat ve mukadderatı Meclisiln liyakat ve 
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dirayetine merbuttur ve bunu veren bizzat milldtir. 
İstimali eden de bizzat Meciısliin kendisiidk Bunun hi
laf-ma kimse bir mülâhazaii mücerrede ve nazariye 
dermeyan edemıez. Buyuruluyor ki üç beş memurun 
verdiği karar daha çok. bir heyet tarafından tekrar 
ıtetikiijk edilüp andan daha iyi bir neticeye • vasıl olmak 
tabiî değil midir? Arıkaldaişliar, maruzatım bu noktada 
değildir. Bumu tabiî arkadaşlarımız da anlamışlardır. 
Tekrar arz ediyorum. Müstakar bir vaziyeti hukukiye 
vajndrr. Kanun sureti katiye ifade ediyor. Bir de ha
yatı amelıiyedle, vaziyeti ameliyemizde istikrar husule 
gelmiştir. Ordumuz ve heyeti memurinimiz temiz bir 
vicdanla, temiz bir alınla, mazideki levsiyatla hiç alâ
kası almadığım iddia edebilecek bir m'ertebei re'fliaya 
vasıl olmuştur. Bu cihetle nezaihefli ihlâle, binnetice im
kân balhşolıacak birtakım, talî müracaatlar yolundan 
tahazzür ötmemiz lâzım gelir ve bu istikrar mesele-
ısıinden dolayı hayatı umumilyemizde kanunî başlka 
•şeyler vardır ki Meclis onu tetkik eitmez, sorarım 
Şükrü Beye: Hükümetin akide salâhilyettar olduğu bir 
muıkavetenam'e neticeyi muvaffakiyete vaısııl olduktan, 
sonra Meclis tetkik edeibilir mi? Mîecls bunu tetkiki 
edemezse, tetkikine salâhiyettar değilse hu salâhiyet 
kendisinden hiçbir ehliyeti mievkiyesi olmiayaln ve aiynı 
zamanda kudretli saniyeyi haiz bulunan bir kuvvei 
ahara taraıfınidan mı nez edillimliıştir? Hayır arkadaşlar, 
çünki yapılmış olan mukavelât tetkik edilip taisihih 
.edilirse vaziyeti umumliyedeki istikrar tozulur. Bu iise 
doğru değildir, devlet işli istikrarla yaşar. Bundan do
layı bu kayıt kendlilieri tarafından -kendileri üzerine vaz 
edilimiştir. Reşit Ağa arkadaşımın buyurdukları gibi 
tek bir hâkim bir meseleyi muayyeneldb evet veya ha
yır demekle fikrini izah etmiş oluyor ve Mıecılüisi Âli 
bunu tetkik etmiyor ve edemez. Salâhiyeti oıl'mıaıdığıia-
d'an mı tetkik edıemez? Hayır arkadaşlar. Devletin 

- müebbet bir surette yaşaması için lâzım gelen esasat-
tan birisi de mahâkitnin verdikleri kararların bozul
ması ve istikrarı adlînin daima - payidar olmasıdır. 
Ona müşabih olarak Meclisi Âli şu veya bunu derpiş 
'etmiş, demiştir ki: Şu meseleler için ben falan, filan 
adamlardan bir heyet teşkil ediyorum ve onların ver
miş olduğu 'karar' 'katidir. Buna bir sebep ve lüzum 
görmüş kendi' kendisini devletin kuvveti, müeyyidesi 
namına takyit etmiştir. «Etmiş- midir» Tereddüt varsa 
- ki öyle anlaşılıyor - bu tereddüdü kökünden kal et-' 
mdk üzere bu istidanın reddini arkadaşlarımdan talep 
ve rica ediyorum. 

AHMET REMZİ, BEY (Gaziantep) — Efendim, 
meselenin esasına taalluk eden mütalaatı Recep 

Beyefendi tamamen ve vazıihan söylediler. Bıendeniz bu 
fikirlere iştirak ediyorum. Meclis Hukuku Esasiye 
itibariyle kendi salâhiyetini bazı -mesailide bizzat ken
disi takyit etmiştir. Bu meselede heyeti mahsusanın 
verdiği kararların katî olması hakkında hükmü kanun 
vardır ve bu katidir. Bunun ikinci derecede tetkiki 
temyizeın, istinaf en ımiaihakimde olduğu gübli yapılır. 
Bu noktai nazardan bendeniz iki esasa temas edece
ğim. Birisi İstida Encümeninin mazbataısındaki Recep 
ZÜh'tü Bey arkadaşımızın takririnin niza'mnameyie mu
halif olduğu yolundaki iddiadır. Mazbatanın bu nok
tasına bendeniz itiraz edeceğim. Takrir nizamnameye 
muhalif değildir. Çünki muayyen bir mevzua temas 
etmektedir. Heyeti mahsusanın Vermiş olduğu İstida 
encümeni ne yolda muamele yapaoaîktır. Muayyen 
mevzu budur. İkinci nokta: İstida Encümeninin sa
lâhiyeti meselesidir. Isitida Encümeninin salâhiyeti 
ciımibsinden olmak üzere nizamnamemizde mevzu
bahis olan madde, herhangi kanuna muhalif olarak 
icra tarafından bir karar verilmiş ise bu karardan 
mutazarrır olan şaihıs Meclise müracaat eder. İstida 
Encümeni o kararı tetkik eder, ruznamesini alır. Eğer 
tayini muameleye mahal yok İse bunlar hakkında ka
rar ittihaz eder. Taiyini muamıelleye malhal yarisıa o takdir
de mevcut olan usulün haricimde olmamak şartı ile -nıd 
yolda muarnıelte yapıliacağını tasrih. eder. Fakat herihaıngli 
bir meselede kanuna menafi olup olmadığını takdir et
mek Meclisin İstida Encümenine taalluk ederse dle bu 
karar kanuna, muhaılifıtir,-diyerek intihaî bir karlarla Mec-
. Mislin Heyeti Umumıiıyesine gıelmeisi mıahzudiu olur. Bu
nun mahzuru; icraca verilen kararların herhalde bir 
hükmü kanuna taallûk etmesidir. Bu kararların kanu
na menafi olup olmadığının takdirini Meclise bırak
mayı bu münasebetle arz etmeyi faydalı buldum. Ni
tekim nizamnamei dahilî bu noktayı nazarı itibara 
alarak mesele İstida EncüMenine taalluk ederse de bu 
taalluk birinci derecededir. Şayet kanuna taallûk edi
yorsa bu ciheti asıl tetkik edecek merci Meclisin o ka
nuna taalluk eden ihtisası haiz encümenidir. Bendeniz 
bu noktayı da bu müzakere vesilesiyle arz etmeyi fay
dalı buldum. Tayini muameleye malhal olmayan ar
zuhalleri intaç eder diye 53 ncü maddede bir sarahat 
vardır. Bu, tamamen mefhumu muhailefelti tasrih eden 
bir hükümdür. Tayini muameleye mahal olmayan ar
zuhalleri intaç, diğerlerini mahallerine tevdi eder de
rnektir. . . . 

Bu takdirde İstifa Encümeninin vaziyeti, bu nevi 
şikâyetleri telhis ve ondan netice çıkararak tayini 
muameleye mahal olmayanları tetkik, diğerlerini alâ-
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«kadar makamlara tevdi etmektir.. Bu mütalaata ilâ
veten heyeti mabsusanın kararlannın hüküm mahiye
tinde olmadığı ve hayelti mabsüsainın bir maihkeme 
halinde bulunmadığı fikrine de itiraz edeceğim. He
yeti mabJs usanın vereceği kararlar, devlet memuriye
tinde istihdam edilmemesini amirdir. Bu kararla her
hangi bir şahsin mevcut hukuktan birini terketmesi ve 
ondan mahrum olması demektir. Binaenaleyh muha-
kemeten veriimiiş kararlar gibi bir hakkın nez'ine taal
luk eder, hem de bu münasebetle heyeti mahsusa biri 
mahkeme mahiyetini alır. 

fetida Encümeni diyor ki: Şimdiye kadar bu yolda 
kararlar ittihaz ettik Ve kararlarımız Meclisçe tasvip 
olundu. Binaenaleyh bu, şimdiye kadar yürüdüğümüz 
yolun doğruluğunu gösterir. Halbuki bendeniz, bir za
bitin tasfiyesi mevzubahis olduğu vakit yine Meclisi 
Âli'nizde, aksine karar çıktığını hatırlarım. Şimdi bir 
temennide bulunacağım: Heyeti malhsüsa kararları 
milletin mukadderatına temas eder ve esaslı bir nok
taya taalluk eder bir mevzu olduğu için heyeti mah-
susaya sevkedilen evrak meyamnda yalnız memuriyeti 
mevcut olanların, halen memur bulunanların evrakı 
vardır. Bundan dolayı sonra müşkülâta tesadüf ede
ceğiz kî bunu blhaire halletmekten lise şimdiden hal
ledelim, hükümetimizden ricia ediyorum: Evvelce me
muriyette bulunmamış fakat herhangi bir hareketi 
miilijyeye muhalefette bulunmuş olan bir şahsın evrakı 
komiisyoınıa verilmediği içirt ikomiisyonun vazifesi hi
tam bulduktan sonra o mıemuriyelt alabilecek ve istöh-
diam oluınıacialktır, çünkü hakkında karar yoktur. 

Boy Meri varsa bunlar da komisyonca tasfiye edil
sin. . 

REİS — Efendim, bir takrir var. 
Riyaseti Ceiileye 

Müzakeresi cereyan etmekte olan İstida Encümeni 
mazbatası hakkındaki müzakere kâfidir. Mazbatanın 
reddini teklif eyleriz. 

Konya Denizli 
Refiik Mazhar Müfit. 

Denizli İstanbul 
Yûsuf Ali Rıza 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ EYÜP SABRI (Konya) — Encümen narama 
miaıruzaiîita bulıuna'cağıım. Recep Beyefenîdii, bu bapta 
Encümence iıttii'haz olunan kararları havi olan mazba
taları Mecilsii Âli birkaç defa reddettiği halde hâlâ 
encümenim bu mesele üzerinde tevakkuf etmesi şayanı 
tenkittir buyurdular. Evvelâ bu meseleyi arz edeyim: 
Mecl'isi Âli birkaç - mazbata reddetlti. Fakat bunu 

«Encümene tetkike sadâbJiyefctar değildir» diye redidieıt-
medi. Ancak mesele kanuna muvafıktır, dieğilUdüir nölk-
taii nazarından -müzakere cereyan etti. MazbataldakE 
esbabı mucibe görülmediği:, heyeti mıa'hsuisaının karan 
muvafık görüldüğü için reddedildi. Eğer Meclisli Âli; 
encümene tetkike salâhiyet/tar değildir dese idi tabiî 
encümen yapamazdı. Fakat Meclisi Âli encümeniiin 
bazı kararlarını reddettiği gilbi bazılarını da kabul 
buyurmuştur. Encümen bu gibi muamelâtın cereyanı<nıi; 

gördü ve karar ittihazına kendiisıini salâhiyettar gör
dü. Hatta heyeti mahsusa karaırlarınm aleyhinde Veri
len mukarrerat burada tetkik edildiği gibi erkânı as-
keriyeninin birisi hakkında heyeti mahsûsa taraifıindlan 
lehinde verilen karara Müdafaa^ Milliye Vekâleti 
itiraz etti ve o adamın nispeti askeriyesi bi'lâhara kat 
edildi. Encümenin bu mesele üzerinde tetkikatta bu
lunması Meclisin bu gibi mukarreratına müstenittir. 
Aynı zamanda bu gibi mesail hakkında vaki olan mü' 
racaatlarda encümen lâyılkiyle müzaikeralt yapmıştır ve 
kanunen muayyen olan fiilin mürtekipleri hakkında 
Verilen kararlardan ve hiç birinin ref'ine karar ver
memiştir. 

Kanunda muayyen olan bir fiil sabit olmuş, ondan 
dolayı karar Verilmiş mi? Tabiî bu gibi yüzlerce isti
dayı reddetmiştir. Ancak bazen kanunda mevcut ol
mayan ef'alden dolayı her nasılsa zuhulen ademi is
tihdam veyahut nispeti askeriyenin kat'ı gibi şeylere 
karar verilmiş ise encümen bunlar hakkında tabiî ha
tanın ref'ine karar vermiştir. 

Sonra Teşkilâtı Esasiye Kanunun 82 nci maddesi; 
Türklerin, gerek şahıslardan ve gerek ammeye muhalif 
olarak kavanin ve nizamata muhalif gördükleri hu-
susatta merciine ve Türkiye Büyük Millet Meclis'ine 
münferiden veya müçitemian ihbar ve şikâyette bulu
nabilirler diyor. Demin arz etltiğim gibi, Meclisin böy
le encümenin salâhiyetini refedecek bir karârı olma
dığı gibi Teşkilâtı Esasiye kanununun 82 nci maddesi 
ve aynı zamanda dahilî nizamnamenin 53 ncü mad
desinde icranın son kararlarını »tdtMk isalâhiyetinin ver 
riimiş olması bize bu gibi mazbataları (tanzim ettire
ceklerdir. 

Mazbatamızda arz edildiği veçhile heyeti mabisusa 
kararlarının kati' olması demek, icranın 'sön kararı 
demektir: Bundan başka bir mana anlayamadık. Hal
buki bu mahkeme mahiyetinde bir heyet olsa da bun
ların kararlan mahkeme kararları 'gibi katî olsa da 
yine muhalifi kanun bir cihet görülürse, mialhaklmıi 
cezaiyeden sadır olan cezaî bir hükümde hata vaki 
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olursa Meclisi Âli bunu nasıl af ile telâfi ©derse bu
rada öyle farz olun'sa 'bile bir haksızlık görürse Mec
lisi Âlinin onu tetkik edip hallötimesi lâzımdır, En
cümen kendi kendine yapmıyor, Möclisi Âliye niyabe-
ten yapıyor. Mukarreratı neticeten Meclisi Âli de tet
kik edecektir, Recep Beyfendi, bu gibi kanuna mu
gayir olarak verilen kararlardan ibirltakı'm zevatı mağ
dur etmemek üzere bu kararı tekrar heyeti mahsusa-
üaıra teltlfcik öttürerek ref'i miağduröyet ediebilieöeğinli söy
lediler. Halbuki bunun da Ibir misali var beyfendiler. 
Heyeti mahsUsaca da tetkik edilmiş Ve karar ittihaz' 
edilmiş bir mesele hakkında tekrar ikinci defa tetiklik 
için müracaat edilmiş, heyeti mahsusa ikinci tetkikte 
dahi eski kararında ısrar ötaişjtir. Mesele şudur; zan
nederimi polis sınıfına mensup Ziya Efendi isminde 
Ibir zat, bu adam hakkında Istanlbul şube müdürlerin
den birisi 'bir rapor veriyor. Ö raporun bazı madde
lerinde başka lef al gösterilmekle 'beraber bir madde-
'sinde Ferit Paşa hükümeti tarafından Zoniguldak'a 
tayin edilen mutasarrıf ile beraber gelerek orada za
bıta amirliği vazifesini deruhte etmek suretiyle ku-
vayı Milliye aleyhinde çalıştığı bildiriliyor. Bu zat en
cümene 'itiraz ediyor, Medlisi Âliye şikâyet ©diyor, Ri
yaset bu arzuhali encümene havale ediyor. Endümen 
evrakı; tetkik ediyor, dioisyalsıinı aelbeldıiyor, Dosyası 
roeyanında o zaman, Ferit Hükümetti zamanında Zon
guldak mâtasarrıfı 'olan bir zatın bir mektubu (bulu
nuyor. O mektupta deniyor• ki; bize gönderdiğiniz 
adam işe yarar adam değilmiş, korkak bir adammış, 
beni de tehdit etti. Aman lorada tertibat alınmış, ben 
bir vakanın şahidi olmak istemem, çıkmayın beyfendi 
dedi. Bu adam vapurda «kaldı, yirmi ldört saat zarfında 
avdet etti.( 

Tetkik ettiği evrak meyanında ıbu mektup da dahil 
olduğu halde heyeti mahsusa yine aynı fİİn fauldür 
diye karar veriyor. Sonra Dahiliye Vekâletimden Ve
kâleti Celiile de bunu teyit edecek evrak Var ımı diye 
Sorduk. Halen teyit edecek evrak yok dediler. Şimdi 
şu arz ettiğim m'isale nazaran Ibir meselenin heyetti 
malhsusada tekrar tetkik edilerek mazuriyetin izale 
edilmesi hendenizce varit değildir. 

Binaenaleyh Meclisi Âli Ibu gibi mösail hakkında 
encümenin salâhiyeti yoktur, encümen bunu tetkik 
edemez diye bir karar verirse o İbaşka. '(Reye sesteri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim', en
cümenden birkaç ş'ey soracağım: 

Heyeti mahsûsa kararları katidir ibaresinden 
balhsdiuınu'yor, <<<ıhu, tkajtîdiir» libaresindeın tolir, îcna 
Vökiileriimae 'bozulamiaz,; bık de, Millet Meclisince 

tetkik edilemez,, bbzlulamazi maniası ç^kıarılıyor, Şim,-
•dtiye kadar, söylenileni ısSözJlerdlenı çılkjan. mania budur. 
Bir (ibare!! Ikjamuinjiyadem ilki tüıriliü mâma' çıikıyor, 
Encümıeminiz bunu bu ınpktali nazardan tefsire lüzum \ 
göirmıemiiş midir? • 

EYÜP $ABRIİ BIEY (Konya) — Hayır. 
'HAKKI TARİK İBIEY (Ginesun) — Nfüçin. 
EYÜP SÂİBRIÎ BEY (Konya) — Mzammamet 

dahilîmin l53 ınıücü im)adide»i ımıulcib&njce licnanıım som-
ikarartarı Ihaiklkunidalkli şikâyetti ırulzmjamjes'inie litbjall 
eder. 'tora, sön kariarı tittihaz ötımıiştiir, sarihtir. Bi-
maenıalîeyih, Meclisim sajlâhjiyetıi dâhilinde görplmpştür, 

(HAKKI TARIK BEY (Giresun) —.Arzuhal 
Enjdümenji mıazjblaltası hu heyetli nnahsusayı ter mıatı-
keme telatkjkli ötmjiyor (hu' telakjkli neye fiısıtıisnfaıt edıi-
yoır? Teşlklilâtii Esasliiyeye imi ve hangi maddesıine? 

EYÜP SABRİİ BOY (Konya) — Efendim, Taş-' 
Ikiılâtı Esasiye ve ıteşkillii miafhakim kanununda mıah-
ıkemenin! ne sekide >teşelk|kü!l ©deeeğa Ve- ne suretle 
teşekkül ©den heyetlerle mahkemie deneceği musar-
udalhıtiir. Heyeltli mahsusa isıe idari îh!iır; heyet oHarafc 
teşelkikjül ıdttıniişıfc. Bunum, mah'kjemıe telâkki edilip 
©dinmemesini tetkik. fâmieye Enicıüimien lüizıum: 

. bula görmemiştir. Mlahkjemie telakjkjislime imkânı hu
kukî yolkitor, 

HAKKI. TAR'EK »EY (Giresun) — Arzuhal 
(Önjdüimenıi njizjamıniajmtei idalhiiiye iglöne" ilkli türlü mu-
amieîa ünltalç ieder, ibiMisli;; tayinli muaimıellieye mahal 
olmjadığıınja karlar verir. Veyahut vdkâletierdenj ibliri-
ısiıne lin)ha fâzım geılliırise • inha eder. Ve • heri iki 
şekilde de ıbu k|araıra mıukjanrerıaıt defterıiınıe derç öder. 
'Bir' ay mebuslar starıaifıınidjan itiraz; vakji oUıuıp olmiayaı-
icağına linitizaır öder, 'dlkjinjoi şekil; Ibir fcaınum itaniziiımıi 
lâzım gefese- Heyetli Umumiyeye sevkeder. Bu he
yeti ırhjajhsjüiaa. kainarUaırı Üizeriinde dicfla ödiılıen tetkiikiat 

-aoalba Ibu iıkji şekjildenı hanlĝ isâ liie linltaÇ olunımıalk!-
tadıır? 

EYÜP SABIRil !BıEY (Komya) — Enicümıem ka-
ırarn görıdü, ıtetiklik ötıti. Tayîinli mu'amelıaye, -yanii 
Ikattiarm !n.elf 'lime lüizuimj hissetti. 

HAKKI TARIK BEY- (Giresun) — Efendim,' 
daihiılî ınizlammame muıdilblinıcfe Arzuhali Ençüımenti 

. (iki ftüirilü 'karar iMhaz eder., Birlisi, • tayinli muamele
ye -mahal yoikjturi veyahut vdk'âıiöt'llerden tbirisiinıe in;-. 
hası lâzım ıgellliyoır der ve her iki şekilde de bumu 
muikarnenat cetvelime Iderloeder ve ibunu biüıfcüm mie-
ibusliarın îittafliaamlaı sıeVkeder. (Bıiır. ıay zarlfıında itiraz 
vaki lolulp okniaıyacağıina injttiziaır eder. Faikat kjanpnı 
tanzimlinle lüzm1^ 'glörüirjse Enioü̂ mienı Itamu ayrjuoa, • blir 
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kamum tanzimi liçîkv Heyeti Umuımiıyeye -arz; edıer, Bu 
heyeti ımlalhsusia mükarr eratı üzerime 'belki kanun 
tânzim edilmek lâzım; ıgeHHr. ••§îiımid(i 'bunu «bir ikanum 
şekil ve suretimde; mi Meclisti Aliye sevkediyor? 
Yoksa mukarııeriat cetveline. darcatmeik için, mi? 

iEYÜP SABRiİ • BEY '(Konya) — • Mukarreralt 
cetvelime derjceldSiyor. efendim. (Reye sesleri) 

iŞÜKRÜ BEY lOBİiiga) Efendim, esas hakkında 
ibilimiıyoııumı Reis Beyfendi söz verecekler, mi? 
Yalnız (beni müteessir öden Recep Ibeyfendinin -bazı 
ıslözllerliınidem dolayı, teessürümü iifiade içlini kürsüye 
geldim, Ben ilkindi fıkra ihlafckmda Ibıi'lıhiassa bunum 
Mecliste ıMkJikinidıam endişeye mahal 'yoktur, çüri-
fci Mecliste herhangi ibik heyetti mahsusa kadar, 
böyle İbik mücrim; ve 'bundan sonra (memleketim ge
çek hayatı mülkiye ve gerek hayatı, askeriyesine gir
mesinde mahzur olaüalk adamları içeri (almaktan 
töhaşli eder. Bumu yapmakta ne vardır dedim. 
Buna mukiajbl verdiikfeli cevâp anasında 'beni çok 
müteessir eder şu Ikelliımıelerl - öyle zalbitedöblildim -
alöytodier: Daha basit düşünceli ibik kimse tarafun
dan ibiie düşünülebileceğini 'tasavvur; edemem; dedi
ler.. Bu .surette Ibenii daha basit düşünenden daha 
tbiasiıt Ibür hale getirdiler, Recep Beyfendi pek muh
terem. vıe Çok .sevdiğim bık arkadaşımdır. SÖizümü 
daha fazla ilıerleıtmiyeceğlm, yalnız fcen|dilerlinıe te
essürümü arz edeceğimy Herkesim; içtihadıma hür
met edilmesi lâzım geldiğlimi benden daha fazla tak
dir buyururlar.. 

.Eğer Reis Beyfanjdi müsaade buıyaruluır&a esas 
hakkımda; da birkaç kellim©- söyleyeceğim, efendi
ler hen dedim; ki: M'ecls kendisimi kanıunlarıa karşı 
mukayyet ıtütmiaz. Yani. kanun haricinde usul ve 
eşkâle riayet etmeyerek hin karar verir. Bu taıbtiî 
en foasiit düşünceli ibik, • adamın bile düşünemiyeceği 
ıbiır şeydik, IMecis fok kaınjum yapar ve kendim yap-
ıtığı kanonla Ikenjdinti mukayyet tutar, fakat fcaımunumı 
(tarzı tatbikimden; ımiütevelit bir hali, velevki önün 
için- bütün yollar kâfâyyem kapanmış 'olsa hile, din
ler, istima öder. Mesele orada İdi. Yoksa şüphesiz 
ionu ttalkdk ve idrâk iedemliyeoak kadar; cahil deği
lim* Meclis yaptığı hliır kanunu eşkâli mahsusa ile 
tebdil etmeden onun aksine karar veremez. Fakat 
eşkâl ve merasimi lâzımıesSne riayet ederek her va
kit bumu hükümden ıskat edebilir. Demek istediğim 
bu idi. Gelelim şimdi diğer noktaya; yaplmıLş olan 
fbiır kanunda şöyle 'bir ifada vardık: Filân falan 
zevattan mürekkep olan heyeti miahsusa, 'komisyon 
Ihaimde forayı faaliyet ile vesfaıifci toplayıp bir ka-

• ırar veınecekler. 

Öyle bir karar ki, fok adamın hayatı müıteibah 
kiyesinli -- mianavi olarak - yıkıip kılabilecek,: Bu ka-
irtaırıdan Enıcümıenıin isöhviine veya herhangi bir vesi
kanın henüz; de geçmemesine foinaem folhakkım mü
teessir olan fbiriisii içim melceti şikayet MeoDis değil
dir demek hukuku esa'siyeye muhaliftir diyorum. 
Çünkü biliyorsunuz İki Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun $2 neti maddesi mucibince Meclis her nıevi 
şifcâyeüi isitiknıa eder. 

ALİİ BEY ı(Rize) — Şahsımiizıdanj habis buyur-. 
muştunuz,. 

IŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, esasa ait söz 
:söylemıeme müdaalde fouyrulmuşltur. Encümen, (böy
le şikâyet havi olarak igeleibileoelk evrakı ıtakabbül 
edebâlık,, Simidi rica; ederim'; Recep heyfendinlin ben
denize insafla mukabele etmıelenini (istirham ederim, 
başka ıbk kanıunda, başka hk meselede yüne. klanun 
herihanigi bir kanunun katiyetini söylemiş oluır. .Me
selâ mektep vergisi (filân derecede !fliân deneeede 
•tetkik 'dlunur ve !bu Ikaırıar katîdk deirüiybır,. Meclis 
Arzuhali Enöüimeninie ibinisıi \gelse dese ki verilen şu 
karar şu sebepten dolayı suiistimal neticesi olarak 
verliıkriişitk.. İşte eslblabı ısübüöiyesi şu veya bu. Simidi' 
karar kesbii katiyet etmiştir, larttük ıtıeitkifc edilemez 
'diye meseleyi yü|2j (üstü 'baırafcacak mıyız Mesel'e ıbu 
merlfcezidedir. Bendeniz öyle ıslöylem t̂im ki kjara-ı 
rın kati lolması, iblaşka hk mjeröii idanide itetkik olu-
namıaması demıekfek. ORaJkait, Arzuihajl Bneüm;enlnıin 
vazaiifi meyanıınjda zfiikfnefdiiildliğli üzere herihainigı ida-
aıi. muikairreaiat ve herhangi vekillin mükairneratı de-
ıneoei nfihaiyöde Meciliıse şikâyet (tarzımda arız olunâ-
ıbileceğindan. Böyle hür karar !da gelip tetkik ve 
reif oiunaibaiir. 'Blüttabli bütün mufciarrerat değil, an-
eak Arzuhal Enioümeniniin; hu nevi şikâyet üzerine 
vereceği kararları kati olarak vermesline taraftar 
değilim. Lüzum, gördüğünü reddedier, Falkat vesa
iki didide istihsal olunursa Heyeti Umıuımjiyeye arz 
ile o ifcaiüi hükmü relf eiütiırdbiilk. Bu her vlaSkıit Mec
lislin salâhiyetti idalhilindedlir. IMevzufoahis olan v̂e 
iddia ettiğim öoiktâ da budur. Gelelim. Remzi Beye-
fendiin|in ifadelerine, 

REİS —Kâfi efendim. 
(ŞÜKRÜ BEY (Biga) Devamla — Bir defa ko

misyonu mahkeme vaıziiyetfinde göndü, bu doğru de-
ğildk,. İkincisi İbiğim, Enicümıeni levmak odjaısı halin
de görüyor, çünkü yalnız gelen şeyleri falan yere 
.tevdi eder. iPekiyi bunlara cevap 'beklemez mi? En
cümen toıiıttalbi evraikı tetkik öder ve onu makamı 
aidine tevdi üe gelecek cevâbı tetkik ayl©r ve sala-
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hiyatii dairesinde rbliır Ikjajrlair veriiır. (Bu sefbiapll© -ibenj-ı ( 

'demi^ ıEn,üülm,ıen|inj va)z|if eslimi o badar fcüçtiikf göranıi^ 
yarııim.. 

IREÜS — Mıüjz|a)k|eaieın)iın ıkıifıayıatüme dafc takdir 
var. 

HASAN FEHMIÎ BEY (Gümülşihjaıms) — JBm-
dan/iz bifayet aleyhimde slöıyteoeğiırn,, Mesele 'okuman.. 
ımdkiada balmialdı, lîsitıida Emcümanikiıin salahiyetlime, 
ıtasifüıyıe ibon̂ ısıyoınıumum .ımuıkanneıriatıınia,- Teşküllâıtı Eisa;-
ısliyeya badar uizjaldı ve, bllırçblk hpsusiaıt zjiibredildi Bu
mun dçiiın ıbenjdanjiz müızajkiareyi ikâü jgöntmjüıyioırıum 
've ısjö? aldım. 

Müsaademizle fıiıkrimli aırtz edeceğim, Efendim; 
itîalsıfiiya (hjetyfötâlerttirifiaai evvelâ, zamnıadpyoırıuım; İki, mahi
yeti ve ibuınliam vücuda ©eıtüırıeını bampnllarıım esibalbı 
mlûüiibasıi imlülâhazîa buyrulıuııisa Ibu blamiisyomlıar las-
flcarî Ita&fıiya heyei&ıiin, hliır divanı. ihartbıio:, Jblir laisiberî 
mahkememin fevkanide hiır ımıajhfeernıe. »o'l'a«r|alk, tıeşjkıiıli 
edilmiş oımdan ısomra, teş!k)il edilen mıeımpriinli mıüükli-
y!a ıbalkkıoldla jtıasftiye' heyetimin baraırları .naızjao.. diib-
ikajfce ' dİMiırsa fouı dahi ıkı'aıziaıî mahiyeti haiz. olımiaik 
iüzars fak hayati habiımece verillmiiş ihir hükümdür. 
ŞKaCya't !ifade etmesi da bıiıtfcalbi Ibu noktaıdandır. 

jMaciısin salahiyetli İle mesafemin me miümasıeihdti.vaır?' 
iM'sdkı^nı'isa'lâıbiyatıiıteşrlJiıyasıi ıtamamiylia hihuduıttur. İ's-
ıbed!;ğji zaman affı umumî' yaipaır, ısıalaıhfiyâtımli lisitlimal 
edaı*. Faikait lioraî, idarî fcariarliair 'giıbii hu baranları 
ıda 'tetkik ©dar mıi Mahkemeli -Temyizden geçmıiş 
veya- MalbJbamei Temyizden igeşmüyerdk fcaıtüyeıt 
baslbaümiiş ılâmetı adliyeyi Medi'is «etlbik ©'dar. mıi? 
Hayır, bamunem dfcmiyoır, Aynu. mahiyette olaın ıbu 
meşaleyi da ıtötk|ilk etmesli lâzım gelmez, faibat haifca-
<yı adlîyi tashih ettiği ıgibi Iburiju da tashih edehife 
Bu hususta Meclisiinı isalâbilyainja, itaalllük 'edan • hiç-
/btiır- fb;aıluiıs yoibtuır. iMöcüsütru salahiyetli mahfuzdur. 
©minidir. Arzu »etbfcig}i va)k|iıt listimal ©dar, ©fenıdiletf: 
Bu tajşıftiyemiım mıamşjeü nedir, madem doğmuştur? Bir 
lâıhzıa maziye dlömetim (Bülavo Hasan Bey ısıasterii) 
•eğer hafızıamia! laijdammıyonsiam hu Ikamunlliaria esas 
olan yime hirıimdi Büyük Milat iMacliısinto îblir ıtalhsii-
iSaJt bamunıuınıaı 'koyduğu ibir İkayıdır. K/amuma koy
duğu hük|ürnta ister mıüfcdkaiit. isifer aşikar, İster 
mazıüllere ait 'oilsun, o ikaydım taVzlihlinıi, ıta'şnilhıinü o 
ıgün âdim yaipatmıazjdii, Çüırijkti o 'güm Jbültıüm memHelfce-
ıtîn liıdarasiımi iefflime ıalliıyo:ridu. O ©um lüçlim o ikaydı tav
zih. edemezdi. rrtalvlzjiihiinji ibwaktıı ve zalmıam zamam 
ıtavzilhiinıi yliime mielölslar yalpitı. Eflamdilar -tasfiye fae-
ydfanİ ikimHer 'balkkımda Ikarar varidi? 

Oamat • iFerit OHüllflüımötıimde ıbuiuımarilar ıhalbkıınr 
daki ikaırar ba'ksıiz; mndıâr? Kiuivayı ümz'ibaıfeiyeyii telşjkji 

ıddam. ve ıbiMil sonlada vaz)ilfe ilamlar''bakikıımdaiki 'ba;-
rar Ibalfcsız, mudur?-' '(Oayır ıseslerfi) Kızıllbamçıarıoleiîie, 
ınjitgelhiblaniaiflana, Islfcanlbul /Işlgalinldan tsonırıa hürriyat 
va ilillâlf merikeizli ıum^m|iısli- ıtaşlkil ©dilp ' düışmanılarilıa 
iteışriilkü masialj edanlterıe,' işlgall ve: istiiliâ - Ikuvvetleriii 
Ikı^aımdariaırımdaın; tevdi «diam vaziifayii • fiilen; ba-
ıbull ledjîp Mieyhlimiizıde istümiaili ledanllıerfâ ıtalallilıujk' öden -
ıkaflariıar • Ihalksıız, mıdır? Biuımlarım ibaniaimdia veril1-
ûmliiş Ibanarvar mildir?' (Yokltur ısaslerii) Buımlariim âç'inı-
da ıbu vazlifıeyi - sıaiftoğımdam' doiîiayı ialam olur, tıamai-
Ikatjiyla allmıış tolam olur ve vaıtiamsazlığı üle de almiıŞ: 
ıdlamian loiîalbife. -Fajkıalt öfemdiler eğar omlar aırzuilao:-
-ınia muvaffaik joflisıalıaındiii ma ölaçalkta? ıŞirnıdli ibıiz oınlia-
ıra '. ıdıelvfliöt h'izmatıi varellıiım m!i/varjmiyölim .rnııi diye 
faıdalliatfeı Ik'iHıımii Ikjiırik lyanaincasıııma, ihaikllarjımı ıtalbDl adi-
yoıruız, lElfıemıdliılenı; çok mıujnjsliif, âdil, • sfiardim faalkkıınıa 

"çobdjayetıkâr ıbiir milatıiım- Medlıisti Aiîüsiiışıinjijz.. Başkja' 
meml^batlarda ıbuımlaria fdegjlll1 • 'halk vanmek', ıtiöpıtan 
fbunlîlaır̂  üıdam, latmlüşlaridir,. 'LFÎajk,a(t Ibiz Ihjâlâ ıteltlbilkat, 
<talhibiık|alt yapıyo^uız. 

iVerdiğimıiz,. oeza medir? Mlhayeit cezamız fdevlat 
memjuaiiyetiımi 'isaıma Vermıeyiiz. (Hususî- isıuınatte vaitıain-
ıdaş loilanaık: çalış da, geçliım damıelbtem lilbarat değil, imi
dir? Ofamdilör; üfşiim lazamatıim'i, dbemmıiyötıiımi ve 36 
ısamasümde tik ita|ebk|ülde!fci, vîazjiyaiarıimlizji dülşıünlür-
selk feu cezıanın; dünyaıda en. ,nalhlim ve em işelfiiık, ian 
ihassias. limsıamlanm itaiyim etitüği Ibir oaza, olduğumu an
ılanız, .l(©raVo ısasîlıarli, lalikışlar) ıBumdam îierıislJmi ma
dam lisıteyalıim. 

IAÖAİOĞDU AHMET BİEYtiKlars) — IBuınu. bak
ışız Ibuliam yoibtıur. 

ıHASAN FHHMIİ ©EY ., (iGümüşlbame)"— Den 
vamla - Mıajziyi lumutaaalk i-kadar daha zamıam geç-
meidi.' Biam 'Slözl'animllla emcüimamlardabi arlkadaşjîaırıı-
ma ıtarıiız latmıiyoıruımj, ıbu Ibamunıun memşdimi ıtahll 
ıadiyoriutm4 iBimaaımaillaylh iMediislin sallahliyeıîıiinim de 
ıbihıuıddt olduğunla,, salâhiiydtii Itaşrliiyamim' hiçbir ısu-
neltıte ıtalfcyit ledilemiyacieğima banlilim. - Miadllisllım slalâ-
hiyötü ıbir ırjjevzuida Jiaalbadarsa atlfcıır. Beındaniz- biıfa-i 
yet aleyhimde listıirihamda hulurtdum da oınum eslbaibı 
mudilbasiınli lizalh ediyorum. Ydksa - Emöümamdelbi 
atrlbadaşjaıram hıuındam Ikıemdiilerıime hir ıtalbiya manıa-
smı çılbarmasıın)lar. 

Yanli h6z Ibu lisji düşıüınimeidikde Ibiöıylle mazibaita 
yapfalk ıdiye dülşiüınjüiyoudlarsa ve iblöyle Ibir şey Ibalfcır-
la^ıma ıgeliyoraa bemdlierıinîi tenjzjüh. edeırim,. , 

Bimaamaleylh, mazibaita, ^ddoluimmıaik lâzımdır. 
Fakat mazibatıa ırıaddolummaıkla Mıadlıisjin sıalâhiıyatii 
dq ıtıaJbyit edim/iş olmaiZ, f ajklalt hu. ibahiis hu. oıasil 
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İpin arttılk; kapamışım, Ibüır daha yardtaramiızii tekraır 
ıdöşırriiryıeirn. Bu efendiler] ide serbest patada çalıişsiin, 
idkjmıelMeAiıi fkfaizjamsıai). (Hükümetten Mızmet listeme-
ı̂ iınleup. - döçietrliıudle ibdc liikji magduıroı vtamsa bunları dıa 
ımzum bün zamanı ile hıadlisat halleder. 

Kendilerini belki alide Meclis 'affetmiş olur. Bü
yük prensiplerim içinde, â'M kararlarm amieli icraatları 
içerisinde böyle kılı kırk yaraj 'gibi bir ferdîn vazi
yeti üzerinde günlerce, saatlerce mükerreren tevak
kuf caiz değildir. Eğer tevakkuf edersek zannederim 
ki asabımızın gevşediğine ve bundan sonra böyle 
esaslı, canlı işlerde 'biraz daha gevşek, rahim davra
nacağımıza deâlet edecektir. Benidenizee vaziyetimliz 
sureti katiyede böyle değildir. 

Heyeti Celilenin ruhu da, emeli de, arzusu da, 
böyle değildir. Kavı bir azim tüle başladık, nihayetine 
kadar götüreceğiz. Binaenaleyh mazbatayı reddede
lim. Ben vazifeme hitam veriyorum. 

REİS — Kifayeti müzakereyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

EYÜP SABRİ BEY !(Konya) — Cevap vereceğm 
REİS — Cevap verecek mevzu kalmadı. (Hande

ler) -
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kaibül edil

miştir. 

Riyasete 
Müzakeresi cereyan etmekte olan İstida Encümeni 

mazbatası hakkındaki müzakere kâfidir. Mazbatanın 
reddini teklif ederiz. 23 Haziran 1927 

Konya Denizli 
Reifilk! Mazhar Müfit 

Denizli İstanbul 
Yusuf Ali Rıza 

REİS — Meseleyi biraz tavzihe lüzum vardır.-
Recep Zühtü Beycin takriri; heyeti mahsuisamn karar
lan katîdir. Bu 'kararları yeniden tetkik ederek mu-
karrerat ittihaz dönesine Arzuhal Encümeninan salâ
hiyeti yoktur. Arzuhal Encümeninin mazbatası da 
heyeti mahsusa kararlarının katiyeti, bunları Arzuhal 
Encümeninin tetkike salâhiyeti olmadığı manasını ta-
zammun etmez. Tetkik edebiliriz, mealndediir. Şu 
halde takriri reddetmek Arzuhal Encümeniinin heyeti 
mahsûsa kararlarını tetkike salâhiyeti olduğunu ka
'bul etmektir. Tavzih ediyorum. Meclisi Âlinin esas 
salâhiyeti, yani mevcut kanunun tadil veyahut eşhas 
hakkında af kanunu şeklinde bir hüküm ıstan hak-
kınldaki selâhiyeti bununla hiç alâkadar Ve münasebat-
tar değildir. Binaenaleyh, heyeti mahsusa kararlarını 
Arzuhal Encümeninin tetkike saîâhiyettar olup ol

madığına dair olan nlokta'i nazar hu izahattan sonra 
sabit olmuş olur. 

HAKKI TARIK BEY — Makamı Riyasetten bir 
şey sormak istiyorum : (Gürültüler, riyasete sual so
rulmaz sesleri) Bu efrat affı istemek için hangi tarik 
ile Meclise müracaat edeceklerdir?-

YUSUF BEY (Denizli) — Heyeti Vekile Meclîse 
teklifi kanunî verecektir ve Ibu suretle olacaktır. 

REİS — Şu halde Arzuhal Encümeni mazbatası
nı reyinize arz edeceğim. 

'Bu mazbata reddedilirse Arzuhal Encümeninin 
bunları yeniden tetkik edip Meclise arz etmeye saîâ
hiyettar olmadığı sabit olur. Kabul edilirse aksi şahit 
olur. (Ret takriri daha evvel reye vaz edilmeli sesleri)' 

Takriri reye koyacağım. Reddi mutazammındır. 
Takriri yani reddi kabul edenler el kaldırsın, etme
yenler el kaldırsın. Arzuhal Encümeninin mazbatası 
kalbul ediilmemıiştir. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arkadaşlar, Şükrü Bey arkadaşım de
min bu müzakere cereyan ederken (benim maruzatım
dan müteessir olduklarını ifade buyurdular. Zannedi
yorum kendileri burada yoktur. Zabıtta okurlar, arz 
etmeye mecburum'. Kendileri heyecanla ne 'söyledik
lerini unutmuşlardır. Meclisi Âliye itimadınız yok 
mudur demişlerdir. Tabir aynen budur. Bendeniz ce
vaben dedim ki; bu tabir bu Mecliste çok ağır mü
zakere zamarlarırida daha hafif düşünceli adamlar 
tarafıddan 'bile'telâffuz edilmemiştir. Eğer Şükrü Bey 
yaşadıkça senin Meclisli Âliye itimadın yok mu diye 
bin kere sorsa bin kere aynı cevabı veririm. Fakat 
kendilerine bu cevabını akademik olan bir müzakere
de hükümete mensup bir arkadaşın Meclis muvace
hesindeki vaziyetiyle ifade edilmiş bir cevabı resmî
dir. Yoksa benim şahsen bütün arkadaşlarım hakkın
da olduğu gibi Şükrü Bey arkadaşım hakkında da 
gayet derin muhabbetlerim ve hürmetlerim vardır. 

REİS — Efendim mesele kalmamıştır. 

Ruznameyi ikmal ettik, fakat vaktimiz vardır. 
Eğer Meclisi Âli kabul ederse nizamname mucibince 
evrakı varideyi ruznameye alıp müzakereye devanı 
edebiliriz. '(Muvafık sesleri) 

O halde Şûrayı devlet intihabı da evrakı varide 
meyanındadır. Bu intihabı yapalım. 

11. — Şûrayı Devlet Teşkili hakkındaki Kanunun 
maddeyi mahsusasına tevfikan Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerinin Şûrayı Devlet Riyaset ve Azalıklarına 
namzet tefrikine dair mazbatası. 
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DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Müstâcfelen icrasını itdklif ediyorum. 

REİS — Efendim Dahilîyle Vekili Beyefendi, 'bu
nun müstacelen İcrasını teklif ediyorlar. Kalbul eden
ler el kaldırtsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kalbul 
edilmiştir. 

İntihap reyi hafi ile mevzubahistir. Binaenaleyh 
reyi hafi ile intihabata başlıyoruz. 

[Zİ'ya Bey (Çorum), Münip Bey (Van), Emin Ce
mal Bey (Bolu), Bakur'a tasnifti araya memur efdiil-
diler.] 

Evrakı varidenin ikinci müzakeresine geçiyoruz. 
12. — İzmir Mebusu Münir ve Urfa Mebusu Re

fet beylerin Mektep Vergisi Kanununun üçüncü mad
desinin tadili hakkında (2/661) numaralı teklifi ka
nunîsi ve Maarif Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır efendim. . . 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Riyaseti Cemilesine 
18_. 6 , 1927 

Mektep Vergisi Kanununun üçüncü maddesi, 
Maarif Vergisi Kanununun son şeklinin istihdaf ey
lediği maksadını temasiyle temin edemediği cihetle 
mezkûr maddenin aşağıdaki veçhile tadilini teklif ey
leriz efendim. 

İzmir Urfa 
Ahmet Münir Refet 

TBMM 
Maarif Encümeni 

10 Karar Numarası 
19 . 6 . 1927 

Maarif Encümeni Mazbatası 

Riyaseti' Celileye 
13 Nisan 1341 tarih Ve 6V6 numaralı Mektep Ver

gisi Kanununun üçüncü maddesinin tadili hakkında 
İzmir Mebusu Münif Ve Urfa Mebusu Refet Beylerin 
teklifi kanunîsi Encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu : 

İlktedrisat Vergisi olarak halktan alınan paranın 
mahalli sarfının sarih olması ve sarf edilen mesaîınia 
müsmir neticeler verebilmesi için zarurî olan bazı 
masrafların kabulü faideden hali görülmemiş oldu
ğundan teklifi kanunî aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz eyleriz 
efendim. 
Maarif Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Urfa • 
Refet 

Kâtip 
Urfa 
Refet 
Aza 

Konya 
Naim Hazım 

Aza 
Ergani 

Kâzım Vehbi > 

İzmir Mebusu Ahmet 
Beylerin Teklifi 

Aza 
iSıvas 
Rahmi 
Mün'ir 

Aza 
Şarkifcaramsar •' 
Mehmet Emin 

Aza 
Afyonkar ahisar 

İzzet Ulvi 
Aza 
İzmir 

Osman Zade Hamda 

Ve Urfa Mebusu Refet 

Mektep Verigisi Kanununun Üçüncü Maddesini 
Muaddİl Kanun 

Madde 1. — 13 Nisan 1341 tarihli ve 616 numa
ralı Mektep Vergisi Kanununun üçüncü maddesi 
aşağıdaki veçhile taldıî edilmiştir. 

Birinci derecede adî ve fevkalâde masraflar; 
A) Vilâyet dahilindeki bilumum ilkmektepler 

«İdarei hususiyeier tarafından açılan yatı mektepleri 
dahildir»! müdür ve muallim Ve muallim muavinleri 
ile memur ive müstahdemleri, ilktedriSat müfettişleri, 
maarif müdürü emrinde • istihdam edilen ve edilebi
lecek olan Maarif Tabipleri ile memurları ve mıntı
ka merkezlerinde maarif eminleri emrinde çalışacak 
mimarların maaş, ücret ve tasşisâtı fevkalâdeleri ve 
bunlara ait harcırahlar, 

B) Köy, kasaba ve ş'eJhir ilkmekteplerindeki fa
kir çocuklarla idarei husüs'iyeîere merbut ilk yatı 
mektepleri taîdbesinin kitap esmanı, 

C) İlkmek'tep, binalarının tesisat, demirbaş eşya 
masrafları, tamir, icare, sigorta bedelleri idarei ihu-
susiyelerce açılan ilk yatı mektepleri talebesinin ta
limatnamesi mucibince iaşe, ilbas, ibate ve levazımı 
dersiye masrafları, 

D) ı'Bilumum gündüz ilkhıekteplerd ile idarei 
husüsıiyelere meribut ilk yatı mekteplerinin kırtasiye, 
müteferrika, tenvir, teshin, levazımı dersiye masraf
ları ile muhafazaı intizam ve nezaifet tertibatına ait 
masraflar, 

E) Maarif teşkilâtına dair kanunun on birinci 
maddesi mucibince ilkmek'tep muallim ve muallim 
muavinleri ile ilktedrisat müfettişlerine verilecek sü-
kbna bedeli, 

py Müdürlük veya maşmuallimllikte istihdam 
olunan muallim ve muallim muavinleri ile dlktedrisat 
müfettişlerine maarif teşkilâtına dair kanunun on 
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üçüncü maddesi mucibince verilecek makam tahsi
satı, 

G) İMuallim mektepleri mezunlarından vilâyete 
. tayin edilen muallimlere Maarif Teşkilâtına dair Ka
nunun 19 ncü maddesi mucibince 'bir defaya mah
sus olarak Verilecek elbise ve teçhizat 'bedelleri, 

H) Bilumum ilkmektepler ile idarei husUsiyeye 
merbut ilk yatı mekteplerinin inşa ve tesisi masrafları, 
bu mekteplere nıüktezı arsaların muibayaa ve istim
lâk 'bedelleri, (ilâve Ve tevsi masrafları, 

İkinci derecede adî ve fevkalâde masraflar; 
A) İdarei hususiyelerce açılacak halk ve ikmal 

mekteplerinin 'bilumum masraflari'yle maaşları, 

B) İlkmektep muallim ve muavin!erinin meslekî 
malumatlarını tevsi Ve ikmal maksadiyle açılan kurs
ların masrafları, 

C) Memleket dâhil ve haricinde talimatnamesi 
ahkâmı dahilinde İcra edilen tetkik ve tetuIÖbu seyya-
hatleri masrafları, 

D) İdarei hususiyelerce açılan ana mektepleri 
maaş ve masrafları, 

REİS :— Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Mektep Vergisi Kanununun Üçüncü Maddesini 
Muaddel Kanun 

Madde 1. — - 13 Nisan 1341 tarih ve 616 numaralı 
Mektep Vergisi Kanununun üçüncü maddesi aşağı
daki veçhile tadil edilmiştir : 

Üçüncü maddei muaddele : Mektep vergisine esas 
olan masraflar şunlardır : x 

Birinci derecede adî ve fevkalâde masraflar; 
A) Viîâyat dahilindeki 'bilumum ilkmektepler 

«İdarei husüsiyeler tarafından açılan yatı mektepleri 
dahildir» müdür ve muallim ve muallim muavinleri 
ile memur ve müstahdemleri, ilktedrisat müfettişleri, 
maarif müdürü emrinde istihdam edilen ve edileibile-
cek olan maarif talbi'plerıi ile memurîarı ve mıntıka 
merkezlerinde maarif eminleri emrinde, çalışacak mi
marların maaş, ücret ve tahsisatı fevkalâdeleri ve 
'bunlara ait harcırahlar, 

İB). Köy, kasaba ve şehir ilkmekteplerindeki fa-
'kir çocuklarla idarei hususiyelere mer'but ilk yatı 
mektepleri talebesinin kitap esmanı, 

C) İlkmekfep binalarının tesisat, demiribaş eşya 
masrafları, tamir, icare, sigorta 'bedellerî  idarei hu
susiyelerce açılan ilk yatı mektepleri talebesinin ta-
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l'imatnamesi mucibince iaşe, ilibas,. ibate ve levazımı 
dersiye masrafları, 

D) Bilumum gündüz ilkmektep'leri ile idarei hu
susiyelere merbut ilk yatı mekteplerinin kırtasiye, 
müteferrika, tenvir, teshin, levazımı dersiye masraf
ları ile muhafaza, intizam ve nezafet tertıilbaitına ait 
masraflar, 

E) Maarif Teşkilâtına dair Kanunun on birinci 
maddesi mucibince İlkmektep muallim ve muallim 
muavinleri ile ilktedrisat müfettişlerine verilecek sü-
k'ena bedeli, 

Fj Müdürlük veya ibaşmuallimli'kte istihdam olu
nan muallim ve muallim muavinleri ile ilktedrisat 
müfettiş!erin'e Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 13 
ncü maddesi mucibince Verilecek makam tahsisatı, 

G) Muallim mektebi mezunlarından vilâyete ta
yin edilen muallimlere Maarif Teşkilâtına dair Kanu
nun 19 neu maddesi mucibince 'bir defaya mahsus 
olarak Verilecek elbise ve teçhizat bedelleri, 

H) Bilumum ilkmektepler ile idarei hususiyeye 
mer'büt ilk yatı mekteplerinin inşa ve tesisi masraf
ları, 'bu mekteplere muktazi arsaların müb?jyaa ve is
timlâk 'bedelleri, ilâve ve tevsi masrafları, 

İkinci derecede adî ve fevkalâde masraflar; 

A) İdarei hususiyelerce açılacak halk ve ikmal 
mekteplerinin bilumum masrafları ile maaşları, 

B) İlkmektep muallim ve muavinlerinin meslekî 
malumatlarını tevsi ve ikmal nıaksadiyle açılan k'urs-
ların masrafları, 

C) Memleket dâhil ve haricinde talimatnamesi 
ahkâmı dahilinde icra edilen tetkik ve tetebbu seya
hatleri masrafları, 

D) İdarei hususiyelerce açılan ana mektepleri 
maaş ve masrafları; 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırışın, kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye ve Maarif VekîMİerf memurdur, 

REîS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiş-

:tir. 
Kanunun heyeti umumi yesini kabul edenler el 

kaldırsın, kabul dtmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 
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13. —- Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 
1927 bütçesine merbut müstahdemini daime kadro
sunun tadili hakkında (3/969) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 21 Haziran 1927 

Adet : 6/2964• 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celıiîe&ine 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeiti Umumi
yesinin 1927 senesi bütçesine merbut müstahdemini 
dalrne kadrosunun 'tadili hakkında Dahiliye Vekâ
leti Celilesinin 20 Haziran 1927 tarih ve 101 numa
ralı tezkeresiyle vuku bulan teklif ve muaddel kad
ronun musaddak sureti leffen takdim olunmuştur; 

Mufctezasımn ifasına ve neticesinin iş'arma mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekâleti Oelilesinin Posta Telgraf/l 01 
.Numara ve 20 Haziran 1927 Tarihli Tezkeresi 

Suretidir' 

1. Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umu
miyesinin 1927 senesi bütçesine merbut müs'tahdemi-
rii daime kadrosundaki telefon şirketleri komiserle
rine mezkûr kadroda münderiç olduğu üzere telli ve 
telsiz ve İzmir ve İstanbul gibi unvan ve mahalli tah
sisi şirketler umurunu derecei tezayüt ve tenakusu na
zarı dikkate alınarak Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdiriyeti Umumiyesi tarafından komiserlerin mat
lup kısımlarda ve yerlerde istihdamına bütçe noktai 
nazarından mani teşkil edeceği cihette buna mahal 
kalmamak ve hizmetlerinden azamî derecede istifade 
temin olunabilmek üzere' kadroda tadilât icrasına za-

- ruret hâsıl olmuş ve bu bapta tanzim olunan cetvel 
leffen takdim kılınmıştır. 

2. Keyfiyetin Meclisi Âliye arz ve teklifine mü
saadeyi fahimanelerinin reyekân buyurulmasını istir
ham eylerim efendim.; 

Dahiliye Vekilli 
Cemil 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet 

206 Karar Numarası 
2/969 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Posta, Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiye
sinin 1927 senei maliyesi kadrosunda bazı tadilât 
icrasına dair olup Heyeti Umumiyenin 21.6.1927 ta
rihli içtimaında Encümenimize havale buyrulan Baş
vekâlet tezkeresi tetkik ve müzakere olundu. 

Tezkerede mevzubahis olan tadilât telefon şirket
leri komiserleri kadrosuna ait olup bu hususta alı
nan izahata nazaran İstanbul, telli telefon komiser
leri kadrosunda bulunan elli lira ücretli bir adet ko
miser ücretinin 80 liraya ablağı ve İzmir teli telefon 
'komiserleri kadrosunda bulunan bir adet 80 lira üc
retli komiser ücretinin dahi 50 liraya tenzilinden iba
ret olduğu anlaşılmış ve serdolunan esbabı mucibe-
ye nazaran bu tadilâtın idarei mezkûrenin 1927 kad
rosunda icrası Eneümenimizce de muvafık görül
müş olmakla kadroda bu dairede tadilât icrasının 
Heyetli Umumiyenin nazarı tasvibine arz edilmesine 
karar verilmiştir. 

2̂2 . 6 . 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakır 

Kâtip 
İzmir 

Ahmet Münir 

Azai 
Hakkâri 
Asaf 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

.. Azal 
Kütahya 

Faile 
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Kadrodaki Şekil 

Komiser Adet Ücret 

İstanbul Telli Telefon Komiserliğli 
Serkomiser 1' 
Komiser 1! 

» 1 
-..» l 

Telsiz Telefon Komiserleri 
Serkomiser 1 
Komiser 1 

» 2 

İzmir Telli Telefon Komiserleri 
Serkomiser 1 
Komiser 1 

iMuaddel Şekil 

Telefon Komiserleri 

120 
100 
50 
30 

120 
80 

• 50 

120 
80 

Serfeomiser 
Komiser 

> 
» 
» 

3 . 
1 
2 
3 
1 

120 
100 
80 
50 
30 

RiEilS — Kadro bu muaddel şekilde kabul eden
ler el (kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Ka-
'bul! edilmiştir., 

14. — 13 Kânunisani 1339 tarihli İstanbul Avans 
Kanununun ikinci maddesinin tefsiri hakkında Ar
zuhal ve Maliye Encümenleri mazbataları. 

Riyaseti Celijleye 

Diş tabibi Ali Şaban Efendinin hükümeti sakıta 
zamanında mezunen Almanya'da bulunduğu müd
dete ait muhassasatının tesviyesine mütedair muame
leli evrak üzerine müttehaz ve ol baptaki fcavaninin 
tefsirine taalluku hasöbiyle Encümenîmizce tetkiki7 

talebini havi Arzuhal Encümeni mazbatası tetkik ve 
müzakere olundu; 

Evrak arasında mevcut Müdafaai Milliye Vekâ
letinin tezkeresi mumaileyhe hükümeti sakıtaoa me
zuniyet verilmiş ffise de bunun keenlemyekün addo
lunduğunu ve fakat kendisine iblâğı keyfiyet edilme
miş 'bulunduğu tahakkuk ettiğinden İstanbul Avans 
Kanununa müzeyyel 12 Kânunisani 1339 tarihli ka
nunun ikinci maddesinin son fıkrasına tevfikan mu
hassasatının İtası mealindedir. 

Divanı Muhasebat Riyaseti lise işbu kanundan is
tifade edebileceklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti dahilinde sakin bulunmaları lüzumuna işa
ret ederek ve kavaninin usulen fcesbi mer'iyet ettiği 
tarihten itibaren alâkadaranca ahkâmı münderecesi-
ne kes'bi ıttıla- edilmiş addolunmak tabiî bulunduğu 
cihetle mumaileyhin terviç talebine imkânı kanunî 
olmadığını serdeylemektedir. 

Filhakika mumaileyhe hükümeti salataca verilen 
mezuniyetin Müdafaai Miliye Vekâletince de ifade 
ve ityan olunduğu üzere keenlemyekün addedilmesi 
tabiîdir. Meclisi Âlice kabul buyrulan en son 338 nu
maralı karar tefsiri de bunu amirdir. 

Bu cihetin mumaileyhe iblağ edilip edilmemesi 
idarî ve mumaileyhin rütibesi noktai nazarından şa
yanı tetkik olursa da bunun neşredilmiş ve mer'i olan 
bir 'kanuna ıttıla noktasına şümulü olamaz. Bu iti
barla Divanı Muhasebat Riyasetinin noktai nazariy
le müşterek olan Encümenimiz mevzubahis muhas-
sasatın tesviye edilemeyeceği kararına vâsıl olmuş-
turs 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Diyarbekir 

Cavit 

Aza 
Van 

Münip 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 

Aza-
Karesi 

Mehmet Cavit 

Aza' 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Konya 

Mustafa 

REİS 
kaldırsın... 
edimiştir. 

— Encümen mazbatasını kabul edenler el 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 

15. — İki zatın istiklâl fnadalyasiyle taltifleri hak
kında. (3/945) SPört zatın istiklâl madalyasiyle taltif
leri hakkında. (3/946), yirmi sekiz zatın istiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında. (3/947) numaralı Baş
vekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbatası. 
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Riyasete 

Reis 
Ali 

Aza 
Cevat Abbas 

35 zata ait istiklâl madalyası evrakını tetkik ettik. 
Bunlardan dört taneslinin 'kırmızı, yirmi dokuz tane
sinin beyaz şeritli istiklâl madalyasiyle taltiflerine iki 
tanesinin reddine karar verdik., 

Mazbata Muharriri 

Aza 
İbrahim 

Aza 
İbrahim 

Azal 
Ahmet Harndi 

Aza 
Galip 

Aza 
Salih 

İzmir Kasaba Yol Dairesinde Mühendis Şevket Bey Beyaz Şeritli 
Müteahhit Zihni Bey ' » » 
Ankara Sivas Hattında Ali Rıza Efendi » » 
Ankara Sivas Hattında Rifat Efendi - » » 
Samsun - Sivas Hattında Ali Efendi » » 
Ankara - Sivas Hattında İzzet Ali Bey » » 
Ankara - Sivas Hattında Salıim 'Mustafa Bey » » 
Teftiş Memuru Ali Bey » » 
Seyriseri Memuru Bahattin Bey » » 
Sermüfettiş İzzet Bey » » 
Harelkât Müfettişi Lütfi Bey » » 
Muvakkif Memuru Etem Bey » » 
MuvaMcif Memuru Ali Rıza Bey » » 
Muvakkit Memuru Hüseyin Bey » » 
Katar Memuru Şevket Bey » » 
Baskıcı Haydar Gerar Bey » » 
Baskıcı Salih Efendi » » 
Manevracı Necip Efendi » » 
Samsun - Çar'şamba-Hattında Nazif Bey » » 
Ankara - Sivas Hattında Ali Arslan Efendi 
Kazancı Hakkı Usta 
Monitör Hüseyin Efendi 
Ateşçi Şaban Efendi 
Makinist Nuri Efendi 
Makinist Nizamettiin Efendi 
Muha'bere Memuru İbrahim Efendi 
Muha'bere Memuru tsa Efendi » » 
Muhabere Memuru Nuri Efendi » » 
Hareket Reisi Kalidis Efendi (Mumaileyh ha'kkında 
ahiren yapılan tahkikat neticesinde hidematı en
cümence madalya İle taltife lâyiik görülmüştür) » » 
Canik İskân Müdürü Mehmet Salim Efendi Kırmızı Şeritli 
Doktor Şemsettin Efendi ,» » 
Oltu Vilâyeti Eşrafından Şa'kir Efendizade Ahmet 
Efendi Mahdumu Nazım Efendi; » » 
Bursalı Mehmet Ali Efendi » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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REİS1 — Bu mazbatayı reyinize arz ediyorum... 
Kabul edenler eil kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir^ 

16. — Pederi Abuş'u katletmek maddesinden müt-
tehim Hasan'in idamı hakkında .(3/902) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası.' 

Riyaseti Celileye 
Pederi Barlbar oğullarından Abuş'u katletmek 

maddesinden müttehim mahdumu Hasan'm idamı 
hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz 
ve Mahkemei Temyiz Ceza Dairesince tasdik edilen 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince merasimi kamıniyesi ifa edilmek üzere Mec
lisi Âliye takdim kılınan 14 Mart 1927 tarih ve 
(6/1033) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve evrakı 
müteferriası Encümenimize tevdi buyrulmalkla mü-
tealaa ve tetkik kılındı. 

Merkum Hasan'ın 1336 Teşrinisanisinin birinci 
günü (Askere gideceğüm) diyerek para istemesinden 
mütevellit münazaa esnasında bi'ttehevvür pederini 
bıçakla cerh ve katleylediği ve her ne kadar Cumhu
riyetin ilânını müteakip af ve tahfifi mücazata dair 
kabul buyrulan kanunda iidam cezalan on beş sene 
küreğe tahvil edilmekte ise de bundan istifade için 
mahkûmun kanunun tarihinden itibaren üç ay zar
fında listiman etmesi meşrut olmasına ve Hasan'ın bu 
müddet zarfında arzı teslimiyet etmeyip bilâhara ele 
geçmesine ve hareketinin yeni ve eski ceza kanunla
rımızın mevaddı mahsusasına tevfikan cezayı idamı 
istilzam etmesine binaen Erzurum Ağır Ceza Mah
kemesinden sadır olan idam hükmünün Mahkemei 
Temyizce ekseriyetle tasdik kılındığı anlaşılmış ve 
mucibi af ve tahfif başkaca bir sebeple görüleme
miş olmakla hükmü vakiin infazı Heyeti Umumiye-
nîn tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 
Refik 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Aza 

Mazbata Muharriri 

Osman Niyazi 
Aza: 

Denizli 
Necip Ali 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 
Aza 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

17. — Zevcesini ip ile boğmak maddesinden müt
tehim Dellâöğlu Yusuf'un idamı hakkında. 3/914 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 

Riyaseti Celileye 

Zevcesini iple boğmak maddesinden müttehim 
eski Eşme kafiyesinde mukim Dellâöğlu Yusuf'un 
idamı hakkında Kocaeli Cinayet Mahkemesince it
tihaz ve Mahkemei Temyizce tasdik edilen ve Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
merasimi kanuniyesi ifa edilmek üzere Meclisi Ali 
Riyasetine takdim olunan 31 Mart 1927 tarih ve 
(6/1324) numaralı tezkere ve evrakı müteferriası En-
cümenihıize tevdii kılınmış olmakla mahkeme ilâm
ları evrakı saire yegân yegân mütalaa ve tetkik edil
di. Merkum Yusuf'un zevcesi rahimenıin emvaline 
tevarüs kasıt ve niyetiyle ve mezbureden kurtulup 
ahar biriyle evlenmek emeliyle işbu fikri cinaisini 
ötedenberi beslemesi ve düşüncesini mevkii fiile koy
mak için defaatle teşebbüsatta bulunması ve bilhas
sa maktuleyi yatağında uyurken boğması keyfiyati 
merkumun fiili mezkûru taammüden ika eylediği 
kanaatim tevlit eylemesine binaen cezayı idama mah
kûmiyetine dair lahik olan kararın Mahkemei Tem
yizce tasdik edilmiş olduğu anlaşılmış ve cezanın af 
tahfifini mucip başkaca da bir sebep görülememiş 
olmakla hükmün infazı Heyeti Umumiyenin tasvi
bine arz olunur., 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

18. — Bedevoğlu Akif'in memnu haklarının iade
sine dair. (3/95) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası, 
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Riyaseti Celileye 

Cebren fiili şen'i maddesinden dolayı üç sene 
küreğe mahkûm Bor kazası ahalisinden Bedev oğ
lu Akif'in iadei hukuku memnuası talebini muhtevi 
25 Mayıs 1927 tarih ve (6/3186) numaralı Başve
kâlet tezlkeresi ve evrakı müteferriası Encümenimize 
havale ibuyrulmakla mütalaa ve tetkik olundu. , 

(Merkumun müddeti mahkûmesini badelikmal tah
liye kılınmasını müteakip güzeran eden beş sene zar
fında zaman ve ikamet vesair nuka'tı nazardan muk-
tazi ve Usulü Muhakemaltı Cezaiye ikanununun faslı 
rabiinde muharrer şeraiti tamamiyle ifa ettiği tetki-
fcatımızdan anlaşılmış olmakla iadei hukuku mem
nuası bittensip Heyeti Umumiyenin tasvibine arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Konya 

Teyfik Fikret 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 

Necip Ali 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Çorum 
Münir 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın...: Kabul edilmiştir. 

19. — Affı Umumî Kanununun tefsiri hakkında. 
(3/694) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 

Affı umumîden istisna edilen eşhasın Türk tabii
yetini muhafaza edip etmediğinde tereddüt edildiğin
den affı umumî kanununun muhtacı tefsir olduğuna 
dair 16 Mayıs 1926 tarih ve (6/2113) numaralı Baş
vekâlet ve merbutu Maliye Vekâleti tezkereleri En
cümenimize tevdi kılınmakla mütalaa ve tetkik 
olundu: 

Meclisi Âlice 28 Mayıs 1927 tarihinde kabul buy-
rulan 1064 numaralı kanun bu eşhası Türk tabiiye
tinden ıskat ettiği ve bu tezkerenin mevzuunu teşkil 

eden meselenin bu suretle halledildiği anlaşılmış ol
makla ayrıca müzakeresine mahal kalmamıştır. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 
Refik 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Sakı 
Aza 

Karesi 
Osman Niyazi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 

RBÎS — Kabul edenler el kaldırsın,,. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

20. — Muslihiddin Âdil Beyin İstiklâl Madalya-
siyle taltifi hakkında (31966), iki zatın istiklâl ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/965), üç zatın istik
lâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/967), sabık 
nahiye müdürlerinden Zeki Beyin istiklâl madalyasiy
le taltifi hakkında (3/959), on beş zatın istiklâl ma
daly asiyle taltifleri hakkında (3/809), üç zatın istik
lâl madaly asiyle taltifleri hakkında (3/810), İrfan 
Efendinin istiklâl madaly'asiyle taltifi hakkında 
(3/964), on üç zatın istiklâl madaly asiyle taltifleri 
hakkında. (3/958), tapa fabrikası bekçilerinden Meh
met Efendinin istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/957), iskeçeli Arif Beyin istiklâl madalyasiyle tal
tifi hakkında (3/733) numaralı on kıta Başvekâlet 
tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

Müdafaa! Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

istiklâl madalyasiyle taltifleri için inha edilen otuz 
altı zatın evrakını tetkik ettik. Bunlardan on beş ta
nesinin kırmızı, yedi tanesinin beyaz şeritli madalya 
ile taltiflerine, müteakip 14 tanesinin de reddine ka
rar verdik. 

Reis 
Ali 

Mazbata Muharriri 

Kâtip 

Aza 
Bozok 
Salih 

Aza 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Kılıç Ali 

Aza 
Cevat Abbas 
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Sabık Cumhuriyet Vapuru Süvarisi (Oğlu Mehmet Bey) Merhum Hikmet Kaptan 
Askeri Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi Tapa Fabrikası Bekçisi Mehmet Efendi 
Sarıkamış Kazasının Karakut Nahiyesinin Karapınar Karyesinden Hüseyin Bey oğlu Abbas 
Bey ' , ; 
Sarıkamış Kazasının Karakut Nahiyesinin Sitehan Karyesinden Hütu oğlu Aziz 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Gölayintap Karyesinden Esat Efendi oğlu Asker 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Armutlu Karyesinden Rüsdem oğlu Ali 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Akos Karyesinden 'Mehmet oğlu Ahmet 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Nahiye Merkezi Muhtarı Mehmet oğlu Mirza 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Armutlu Karyesinden Yüzbaşı oğlu Tabir 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Alakilise Karyesinden Nebi oğlu 'Bekir 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Armutlu Karyesinden Karaçavuş oğullarından 
Mehmet oğlu Hüseyin 
Sarıkamış Kazasımn Karakurt Nahiyesinin Başköy Karyesinden Ali oğlu Mirza 
Sarıkamış Kazasımn Karakurt Nahiyesinin Şadivan Karyesinden Hüseyin Bey oğlu Zeynel 
Sarıkamış Kazasının Karakurt 'Nahiyesinin Ağkpz Karyesinden Yusuf ©ey oğlu Ali 
Sarıkamış Kazasının Karakurt Nahiyesinin Başköy Karyesinden Bulat oğlu Mehmet 
Urfa Mebusu Doktor Refet Beyefendi 
Erzincan Hapishane Müdürü Şerif Efendi 
Erzincan Evkaf Müdürü Sait Efendi 
izmir Defterdarı Nurullah Bey 
Ankara Otobüs Şirketi Müdürü Ziya Gevher Bey 
Beyoğlu Şah Kolu Ocağı Reisi Hasan irfan Efendi 
Çatalca'nın Sivas Karyesi Muallimi Faik Efendi 

Kırmızı Şeritli 
Beyaz Şeritli 

Kırmızı ŞeritM 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Beyaz Şeritli 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerimi kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın». Kabul edilmiştir. 

21. — Bir zatın hamil olduğu İstiklâl madalyası 
şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/954), bir 
zatın hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kır
mızıya tahvili hakkında (3/955) numaralı Başvekâ
let tezkereleri ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

Riyasetei 
'Hamil oldukları istiklâl madalyası şeritlerinin kır

mızıya tebdilM talep eden üç zatın evrakını tetkik 
ettik. ) 

İBunlardan istanbul Vilâyeti Kumkapı merkezi 
Polis Serfcomiseri Zü'bayir ve Geyveli Hafız Fuat 
Efendilerin şeritlerinin tebdiline, Birecik Sıhhiye Me
muru Salih Sıtkı Efendinin hidematının kırmızı şe
ritli madalyaya müstehak olmadığına karar verdik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisar 

Ali^ 
Kâtip Aza 

Aza 
Kılıç Ali 

Aza 
'Bolu 

Aza 
Bozok 
Salih 
Aza 

Ahmet Hamdi 
Cevat Abbas 

RElS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

22. — Gümrük tarifei umumiyesine müteallik ka
nunun sekizinci muaddel maddesine iki fıkra tezyili 
hakkında (1/1163) ve Gümrük tarifei umumiyesinin 
bazı memurlarında muharrer, eşya rüsumunun tezyi
di hakkında (1/1103) numaralı kanun lâyihaları ve 
Maliye Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâleti , 9.2. 1927 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6/585 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gümrük tarifei umumiyesine müteallik kanunun 
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sekizinci muaddel maddesine zeylen Maliye Vekâleti 
Celilesince tanzim edilen ve îcra Vekilleri Heyetinin 
30 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasıyla 
esibalbı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen 
talkdkn olunmuştur. 

Mukltezasımn ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyrulmasını rica eyferiım efendiiniv 

Başvekil 
İsmet 

Eisbalbı; Mucibe 
1. Tarife kanununun muaddel sekizindi madde

si mucibince kaplama olan mevaddı kaplamanın ta
bi bulunduğu reisime ve yaldızlı olan mevad dahi ta
rife! umumdyenlin 448/2, 449/2, 464/3, 465/2, 472/2, 
477/2, 482/2 numaralarında muharrer rüsuma tabi 
olduğumdan memalliki ecndbiyeden vürut eden ,o ka
lbi! masnulhaJttan ve ezcümle altım veya gülmüş mut
fak ve sofra takımları ile evanii saireden hangilerine 
kaplama ve hangilerine yaldızlı denilebileceğinin ta
yinli iktiza eylemiş idi: Mamulâtı madeniyenin altın 
veya gümüş ile yaldızlanmasında cari olan usulü ka
dime maden kıymettarı avani üzerine civa amalgamı 
vasıtasıyla az miktarda tavazzu ettirmekten ve-kap
lama usulü ise silindirden çekilmiş, altın veya gü
müş Ibir safihayı eşyanın imal edileceği adi madenden 
mamul diğer bir safiha üzerine geçirmekten iba
ret olduğundan bu usul ile yapılan işlerde yaldızlı 
ile kaplamasının tefriki mülmküln ve si&hil olmakta 
idL 

Halbuki elektrik tatbikatının teraklkisiyle bunun 
yaldız ve kaplama işlerine de daha suhulet ve tasar
rufla. tatbik edileb'i'Umesi zikredilen usulü kadümenin 
terkile yerine «galvanoplâslti» cereyanı eilekıtriki usu
lünün ikamesine sdbep oknuşitur. Bu usul mucibince 
altın veya gülmüş banyosunun derece! kesafeltiine ve 
cereyanı elekjtrikinin şliddet ve müddeti devamına gö
re altın veya gümüş gibi maadinin adli maadin üze
rine az veya çok miktarda ve muhtelif sihanda ta
vazzu ettirilerek bu tavazzuatın derecesine ve nispe
tine nazaran üzeri az veya çok miktarda maadinii 
semineyi havi mamulâtı maderiiye vücuda getirilmek-
te olmasına (binaen böyle galvanopMisti usulü ile 
üzeri kaplanmış masnua'tın hangilerinin yaldızlı ve 
hangilerinin kaplama addedilimesi lâzım geleceğinin 
tayinli için erbabı vukuf ve ihtisasın tmütalaatına mü
racaat olunmuş ve muhtelif kimyagerlerden alınan ra
porlar . müeddası bu bapıta sabit ve fenni bir esas 
vazı hususunda badi tereddüt olmuştu. Nitekim darp-
hanei imli kimyagerliğince hidayeten müzehhep eş

yadaki altının binide beş miktarının yaldız ve binde 
beşten ona kadarının kaplama addi lâzım geleceği 
mütalaa olunmuş iken ahiren bazı tüccarın itirazı 
üzerine kaplama için binde ondan yukarı miktarını 
esas ittihazı deıtnıeyan olunması teerddüdü dai olan 
ahval cümlesinden olup Ibu hal fenni Ibir esasa müs
teniden yaldızlı ve kaplama mamulâtının tefrik ve 
tayinine imkân olmadığını göstermekte idi. 

Mahaza kaplama tabiri bir cismin üzerine ha
zırlanmış ikinci bir cismin ilsakı manasını ifade ey
lediği halde yaldızın tıladan başka bir şey olmadığı 
ve yaldız tariki ile eesaim üzerine naklolunan altın 
veya gümüşün nispeti ne olursa olsun hiçbir zaman 
kaplama olamayacağı cihetle bu iş için idareten bir 
karar ittihaz ederek kanunun tatbikini tetmin eylemek 
zarureti hâsıl olmuş ve müzehhep eşya için binde on 
ve gümüşlüler için binde elli nispetinde altın veya 
gümüşü havi olanların yaldızlı ve bundan yukarı 
nispette aüıtın veya gümüşü havi olanların da kapla
ma olarak kabulüne rüsumat encümen idaresince 
karar verilerek keyfiyet Maliye Vekâleti Celilesince 
de bittasvip tatbikat sahasına intikal etmişti. 

Burudan başka eşyayı varide üzerinde bilimuaye-
ne tayini için mamulâtı madeniyenin her nevinden bi
rer numunesi kimyagerliğe sevk ile oraca eşya her 
tarafı aynı nispet ve silahanda madeni şömineyi ha
vi ise herhangi bir tarafından bir parça kesilip alın
mak ve eşyanın her tarafı madeni semıimeyi havi 
değilse aynı nispet ve sihanda o eşyanın tamamı kat 
edilmek suretiyle bilizabe havı olduğu altın veya gü
müş tefrik edilerek masnuun umum slkletine göre 
derecesi ve nispeti tespit edilmekte idi. Halbuki 
ahiren gerek yaldız ve gerek kaplama nispetlerinin bu 
suretle tespitine mallarının harap ve kendilerinin za-
rardide edildiğinden (bahisle erbabı ticaret itiraz ede
rek bu bapta daha makul ve mülayim bir esas va-
zını talep ve dermeyan eylemleri ile keyfiyet yeni
den tetkik ve erbabı ihtisasın mültaatarı istifsar 
olundukta bunlardan bir kışımı usulü cariyenin fen-
nen esaslı olmadığı ve takribi netice verdiği ve alel-
husus gümüşlü eşya hakkında kabiliyeti taitfoikiyesi 
nıütehaSsir olduğu mütalaasını dermeyan ve birtakımı 
ise bu usulün isabeti yolunda izharı kanaat eylemiş 
Ve bazısıda izabe usulünü tavsiye etmiştir. Halbuki 
'bu usurile bir tüccara ait bir parti malın her birin
den birer nülrnume alınarak bunların eğilmesli veya büs
bütün kırılıp izaibe edilmesi gibi tüccar için mucibi 
nen aynı miktarda altın veya gümüşü havi ve aynı 
şikâyet ve zarar bir netice hadis olduktan başka vez-
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nen aynı miktarda altın veya gümüşü havi ve aynı 
vüsatta satha malik, ve fakat aslen hikletleri muhtelif 
iki masnudan birinin yaldız ve, diğerinin kaplama 
zuhur eylemesi veya siklet izafiyeleri muhtelif -iki 
maden üzerindeki aynı miktarda altın veya gümüşün 
nispeti vezniyeleri karşısında da neticenin tehalüf ey
lemekte bulunması ve kezalik tepsi gilbi sikleti az ve 
fakat sathi vasi olduğu için üzerindeki madeni kıy
mettarın sihanı meselâ sikleti çok ve fakat sathı az 
olan yuvarlak bir cismin- üzerindeki madeni kıymet
tarın Cihanından dun olduğu halde 'bile tepsinin - nis
pet itibariyle - kaplama ve diğer cismin yaldızlı zu
hur etmesi gibi gayrı makul netayic husule getirdiği 
görülmüştür. , • . 

Hem ahalinin hem de hazinenin menfaatine teva
fuk etmiyerek umumiyetle şikâyeti badi olan bu usu
lün artık daha ziyade idamesine imkân görülemedi
ğinden bunun yerine neticei tahlilâtltan ademi tesanü-
dü izale ile tevhidi muamelâtı temine hadim ve $eh-
lü'ttatbik ihir usulün ikamesi düşünülmüş ve binnetice 
(asit) usulü ile emri muayenenin ifasına, yani eşyayı. 
madeniye üzerindeki vernik tabakası bir ırnuihallil va-
sitasiyle kaldırıldıktan sonra 1,40 kesafetindeki ha
mızı azot ile temas edilerek eşyanın mamul olduğu 
maden vehleten zahir olursa yaldız ve aksi takdirde 
kaplama olduğu hükmünün itası esasının vaz'ı mü
nasip görülmüştür. Bu tarzın terviç ve fcaibulü ha
linde masnuait ve evaninin sihan itibariyle en kesif 
olan nukatından muayenesinin icrası esas ittihaz edi
leceğine binaen muayene hususundaki itirazata nihayet 
verileceği ve esasen şimdiye kadar icra kılınan teca-
ribe nazaran hu fcalbil masnuatın nerelerden ve han
gi falbrikalar mamulâtından vürut etmekte olduğu ve 
üzerindeki ma!deni kıymettarın derecesi malum oldu
ğu cihetle bu günkü iza'be usulü ile yaldız zuhur eden 
avaninin ekseriyeti azime'sinin asit usulü ile kaplama 
addedilmek lâzım geleceği derkârdır. Mahaza tücca
rın ve sarrafanın esas itİraza'tı muayene keyfiyetinden 
maada kaplama olan mevaddın kıymeti ticariyesİ hiç-
(bir zaman halis altın veya gümüş derecesine suut ede-
miyeceği halde salifüİarz sekizinci maddeyi kanuni
ye mucibince temamen halis altın veya gümüş res
mine tabi tutulması cihetine de matuf ve hu nokta en 
ziyade ihtilâfı teşdide vesile olmasiyle muayene ci
hetinde berVöçhi muharrer hasit ibir usul ittihazı lâ
zım geldiği sırada vesileyi ihtilâf olan gümrük resmi 
meselesinin de esasından hal ve intacı muktazi bulun
duğundan bu bapta en müessir çare tarifede 491 ve 
492 maddelerinde halis platin ve altın ve gümüş ma-
mulatı için tarifeyi asliyenin on. iki misli olarak tayin 

edilmiş bulunan ithalât resminin kaplamalar için beş 
misle tenzilinden ibaret görülmüş ve gerçi zalhiren 
bu tenzilden dolayı varidatın tenakusu varidi hatır 
olahilirs'ede balâda arz edildiği veçhile asit usulünün 
şekli tatbik neticesinde bu gün cari izaibe usulü ile 
yaldız zuhur eden evani ve mamulâtın kısmı azamı 
'kaplama addedilmek lâzım geleceğine ve halbuki el-
yevm cari kat ve izabe usulü ile yapılan muayene ve 
tahliller neticesinde mamulât ve masnuatı varidenin 
ancak yüzde beşi kaplama addediiebildiğine nazaran 
tadilâtı ahirenin noksana değil tezayüdü varidata dahi 
medar olacağı derkâr 'bulunmuştur. Bir de 493 ve 494 
numaralarda mürakkam tel ve kılaptanlarla galonlar 
memleketimizde imal edilmekte olduğu ve 495 numa
radaki pulların ise imâli esbabına teşebbüs edildiği 
biütahMk anlaşılmasına mebni sanayi dahiliyemizi hi-
mayeten bu maddeler tenzili rüsuma taibi tutulma
mıştır. Binaenaleyh gürntrük tarifei umümiyesine mü
teallik kanunun sekizinci maddesine müzeyyel olmak 
üzere tanzim ve rapten talkdim kılınan kanun lâyiha
sının birinci fıkrası bu ciheti temin için tahrir kılın
mıştır. 

2. Buğday, çavdar, arpa ve saire ile mahlut ola
rak vurüt eden hububattan Tarife Kanununun seki
zinci maddesi mucibince en yüksek resme tabi bulu
nan mevaıddı mahlutası üzerinden . istiyfayı resim 
ediiegelmekte ve tarifede mahlutiyet için muayyen 
bir had gösterilmediğinden miktarı ne kadar cüzî 
olursa olsun bu kalbil hububattan mahlut bulunduğu 
yüksek resme tabi madde ile tamamen mahlut imiş 
gibi istiyfayı resim edilmek zaruretinden bulunmak-
taidır. Halbuki maddeü mahlutası miktarı yüzde üç de
recesine varmayan o ka'bil mahlut hububat sureti 
mahsusada kasten tahlit edilmemiş olduğu halde ta-
biaten yüzde üç derecesine kadar mahlut bulunabile
ceği icra edilen tetkikattan anlaşılmış olmasına bina
en bunlara tamaimen resmi yüksek hulbulbata mahsus 
tarifenin tatbiki mahiyetine nazaran pek ağır geldiği 
ve bu cihet alâkadarların muhik sızıltılarını mucip 
olduğu görüldüğünden hem istiyfayı resim hususunda 
lâzimei madelet gözetilmiş hem de bu yüzden tahaSd-
düs eden ihtiiâfata nihayet verilmiş olmak üzere daha 
yüksek resme tabi diğer ecnası muhtevi mahlut hubu
batta bulunabilecek istiyfayı resim hususunda nazarı 
dikkate alınmayacak olan bu kabil cinslerin tayini 
nispeti icabederek mütekaddim lâyihai kanuniyenin 
birinci maddesinin ikinci fıkrası ol suretle kaleme 
alınmıştır. 
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Türkiye 
Büyük (Millet Meclisi 1.3.1927 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

53 Karar Numarası 
1/1063 Kayıt Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Gümrük tarifei umumiyesine müteallik kanunun 
sekizinci muaddel maddesine zeylen tanzim kılınan 
Başvekâletin 9 Şubat 1927 tarih ve (6/585) numaralı 
tezkeresiyle havale buyurulan kanun lâyihası ve esba
bı mucibe mazbatası Maliye Müsteşarı Beyin huzu-
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin mazbatada dermeyan eylediği esbaba 
binaen lâyihai kanuniye aynen kabul edilmiş ve ber-
mucibi havale Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
kılınmıştır. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

'Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Diyarbekir 

Cavit 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 
Aza 
Ordu 

Hamdi Bey 
İmzada bulunmamıştır 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Gümrük Tarif ei Umumiyesine Müteallik Kanunun 
Sekizinci Muaddel Maddesini Müzeyyel 

Kanun 

Madde 1. —Tarife Kanununun sekizinci muaddel 
maddesine fikaratı atiye tezyil edilmiştir : 

1. Tarif ei Umumiyenin 491 ve 492 nci numa
ralarında muharrer platin, altın ve gümüş eşyadan 
kaplama olanların gümrük rüsumu mezkûr numara
larda murakkam resmi aslînin beş misli olarak istiyfa 
olunur. 

2. Mahluten ithal edilmek istenilen hububatın 
yüksek resme tabi olan cinsin miktarı azamî yüzde üç 
nispetinde olduğu halde resmin hesap ve istiyf asında 
sekizinci maddeyi muaddel ahkâmı tatbik edilmez. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşir ve ilânından 
itibaren meridir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

30 Kânunusani 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Başvekil 
İsmet 

, Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

M aliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

Bulunmadı. 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik Mustafa Rahmi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 17 Mart 1927 
Müsteşarlığı 

Adet 
6/1088 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiîesine 
10 Mart 1332 tarihli Kanuna merbut gümrük ta-

rifei umümiyesinin bazı numaralarında muharrer eş
ya rüsumunun tezyidi hakkında Maliye Vekâleti Ce-
lilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
9 Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan, kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim 
olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
10 Mart 1332 tarihli Tarif ei Umumiye Kanunun

da her madde hizasına vaz edilmiş olan rüsum mik
tarı 28 Temmuz 1336 tarihli Kanun ile beş misline 
iblağ edilmiş idi. 

Bilâhara tarif ei mezkûreye dahil mevaddın bir 
kısmı <£B» cetveli namiyle bir cetvele ithal edilerek ve 
bunların resmi tarifei asliyedeki miktarın onbeş mis
line çıkarılarak «D» cetveline ithal edilen bir kısmı
nın da Türkiye'ye ithali men olunmuş idi. 

11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 numaralı Ka
nunun altıncı maddesiyle «D» cetveline dahil mevad
dın ithali memnuiyeti ref ve her iki cetveldeki me-
vad tevhit edilerek bunların gümrük resimleri tarifei 
asliyedeki miktarın on iki misli olarak tespit edilmiş 
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ve bu suretle tarifemizde muharrer eşyanın' bir kısmı 
beş ve bir kısmı da on iki misil gümrük resmine tabi 
olmak üzere takdir edilmiş idi. Lozan Muahedesine 
merbut Ticaret Mukavelenamesinin ikinci maddesi on 
iki misil resme tabi mevaddan bazı kalemleri düveli 
akide lehine olmak üzere dokuz misli resme tabi tut
tuğu sırada akit gayrı akit hangi devletlere ait olursa 
olsun esasen beş misline tabi olan iki kalemi de (192, 
348 nci) maddeler düveli akide memaîikinden geldiği 
takdirde dokuz misil resme tabi tutmuştur. Bu hal 
tarifemizin (192) nci maddesinin birinci fıkrasında 
muharrer eldivenler ile üç yüz kırk sekizinci madde
sinin 2, 3, 4 ncü fıkralarında muharrer şemsiyelerin 
düveli gayrı akideden gelirler ise beş misil resme tabi 
tutulmaları gibi bir mübayeneti husule getirmiş oldu
ğundan bunun ıslah ve tadili için düveli gayrı akide
den geldiği takdirde beş misil resme tabi tutulan sali-
füzzikir iki madde muhteviyatının da on iki misil 
resme tabi tutulması lâzım gelmiş ve bu lüzuma bina
en her iki madde arasındaki farkı resim depozito sure
timle tahsil edilmekte olduğu gibi tadili mutazammın 
ihzar olunan lâyihai kanuniye de merbuten takdim 
kılınmıştır. . -

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 4.5.1927 

Maliye Encümeni 
87/1102 Karar Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

10 Mart 1332 tarihli Kanuna merbut Gümrük Ta
rif ei Umumiyesinin bazı numaralarında muharrer eş
ya rüsumunun tezyidi hakkında Maliye Vekâletince 
tanzim edilip İcra Vekilleri Heyetinin 9 Mart 1927 ta
rihli içtimaında tasvip ve Başvekâletin 17 Mart 1927 
tarihli tezkeresiyle Heyeti Umumiyenin tasvibine arz 
olunan lâyihai kanuniye Encümenimize havale buyu-
rulmakla Maliye Vekili Beyin huzuriyle tetkik olundu. 

Hükümetin dermeyan ettiği esbabı mucibeyi varit 
bulan Encümenimiz mezkûr lâyihai kanuniyeyi aynen 
kabul etmeyi kararlaştırmıştır. Bermucibi havale Mu-
vazenei Maliye Encümenine takdim. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 
Kâtip Aza 

Diyarbekir Konya 
Galip Mustafa 
Aza Aza 

Karasi Kocaeli 
Mehmet Cavit Ragıp 

19 Mart 1332 Tarihli Kanuna Merbut Gümrük 
Tarifei Umumiyesinin Bazı Numaralarında 
Muharrer Eşya Rüsumunun Tezyidine Dair 

Müzeyyel Kanun 
Madde 1. — Gümrük Tarifesinin 192 nci numa

rasının evvelen fıkrasında muharrer adî deriden ma
mul olup mevaddı saire ile mürettep ve gayrı mü-
rettep eldivenler ile 348 nci numarasının saniyen fık
rasında muharrer kumaşı safi yün veya ipekten gayrı 
sair mevaddı lifiye ile mahluten mamul olanlar ve 
salisen fıkrasında kumaşı pamuk veya ketenden olan 
şemsiyeler ve rabian fıkrasında kabzası veya sapı al
tın, gümrüş, bağa, fildişi veya sair mümasillerinden 
olanlar veya mevaddı mez'kûre ile mürettep ve müzey
yel olanlar «kumaşları neden mamul olursa olsun» 
7 Mayıs 1337 tarihli Kanuna merbut «D» cetveline 
alınarak tarifei asliyede muharrer resim on iki misil 
olarak istiyfa olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'idir. 

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

9 Mart 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdâfaâi Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 

Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası 
' 1/1162 

1102 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Gümrük tarifei umumiyesine müteallik kanunun 
sekizinci muaddel maddesine iki fıkra tezyiline ve güm
rük tarifei umumiyesinin bazı numaralarında eşya rü
sumunun tezyidine dir olup Heyeti Umumiyenin muh
telif tarihlerde Maliye ve Bütçe Encümenlerine ha-
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vale buyurulan iki kıt'a kanun lâyihası Maliye En
cümeninin mazbatalariyle birlikte Encümenimize tev
di olunmakla Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin ilmî ve fennî delâİl ile tavzifi ve takvi
ye edilen eshabı mucibe mazlbatası tamamiyle varit 
görülmüş olmakla lâyiha esas itibariyle ka'bul edilmiş 
ve fakat her iki lâyiha Gümrük tarifei umumiyesine 
müteallik Kanunun tezyilen tevhit edilmek ve bilumum 
hükümler ayrı ayrı maddelerde ve bir lâyihanın umu
mî hududu dâhilinde ifade edilmek mümkün olduğun
dan tevhiden ve vuzuh ve tasnif için şekle alt bazı ta
dilât ile tanzim edilerek müstaeelen müzakeresine mü
saadeleri istirfaamiyle Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim edimıiişitir. 

'22 Haziran 192? 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şâkir Ali Cenani 

Kâtip 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 

Diyarbekir Hakkâri 
Şeref Asaf 

Gaziantep Kütahya 
Ahmet Hamdı Faik 

Giresun İsparta 
Musa Kâzım Mükerrem 

Bütçe Encümeninin Tadili 
10 Mart 1332 Tarihli Gümrük Tarifeyi Umumiyesine 

Müteallik Kanuna Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — 10 Mart 133*2 tarihli Gümrük Ta

rif ei Umumiyesine Müteallik Kanunun sdkizined mad
desine fıkrai atiye tezyil edilmiştir: 

Mafaluten İthal edilmek istenilen hububatta yük
sek resme tajbi olan cinsin miktarı azamî yüzde üç 
•nispetinde olduğu faalde resmin hesap ve-istiyf asında 

bu madde 'hükmü tatbik edilmez. 
İkinci Madde — Gümrük Tariföi Umumiyesinin 

192 nci numarasının !(eivVelen) ve 348 nci numarasının 
(saniyen, salisen, ralbien) fıkralarında muharrer me-
vad 7 Mayıs 133!7 tarihli Kanuna merbut («D» cet
veline İthal ve bu mevaddan 11 Kânunusani 1339 ta
rihli Kanuna ve 295 numaralı Kanunun altıncı mad
desi mucibince tarif ei asliyede muharrer resim-ön iki 
misli olarak istiyfa olunur. 

Üçüncü Madde — Gümrük Tarif ei Umumiyesi
nin 491 ve 492 nci numaralarında muharrer platin, 
altın ve gümüş eşyadan kaplama olanları Gümrük Rü--

sumu mezkûr numaralarda murakkam resmi asli
nin beş misli olarak listiyfa edilir. 

Dördüncü Madde — !Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — İBu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

RBtS — Heyeti umumiyesi hakkında söz .isteyen. 
yoktuk 

Maddelere geçilmesini kaibul edenler el kaldırsın... 
Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarif ei Umumiyesine Müteallik Kanuna 
Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — '10 Mart 1332 tarihli Gümrük 
Tarifei Umumiyesine Müteallik Kanunun sekizinci 
maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir1: 

Mahluten ithal edilmek istenilen hububatta yük
sek resme tabi olan cinsin miktarı azamî yüzde üç nis
petinde olduğu halde resmin hesap ve istiyfasında bu 
madde hükmü tatbik edilmez. 

REİİS — Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldır sın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madds — Gümrük Tarifei Umumiyesinıin 
192 nci numarasının (evvel ) ve 348 nci numarasının 
(saniyen, salisen, ralbien) fıkralarında muharrer me-
vat 7 Mayıs 1337 tarihli Kanuna merbut (D) cetve
line ithal ve bu mevaddan 11 Kânunusani il339 tarihl'i 
Kanuna (ve 295 numaralı Kanunun altıncı maddesi 
mucibince tarifei asliyede muharrer resim on iki mi
sil olarak istiyfa olunur. 

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

Üçüncü Madde —• Gümrük tarifei umumiyesinin 
491 ve 492 nci numaralarında muharrer platin, altın 
ve gümüş eşyadan kaplama olanların Gümrük Rüsu
mu mezkûr numaralarda murakkam resmi aslînin beş 
misli olarak istiyfa edilir. 

RrilS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen, el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neŞri tarihinden 
muteberdir.' 

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

Beşinci Madde —- İBu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

RÖlS' — Kâbul'edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize "arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen d'kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Kâtip 
Kütahya 

Cevdet 
Aza 

Malatya 
Reşit 

Aza 
Antalya 
Rasüh 

Refet 
Aza 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Aza 
Eîâziz 

Hüseyin Hüsnü 

23. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmi ve Kütah
ya Mebusu Ragıp beylerin; Kütahya Mebusu merhum 
Seyfi Efendi ailesine- hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında (2/643) numaralı teklifi kanu
nîsi ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır efendim : 

Riyaseti Celileye 
Kütahya 'Mebusu merhum Seyfi Efendi rüfekayı 

muMeremenii'n hemen "umumunun malumu olduğu 
üzere mücadeleyi -miıiliyede zayıf ve aılii vücudiyle 
beraber her türliü mesafe ve mezahkni üfctiham ede
rek fadalkârane çafeşırmş bir a'i'k'adaışıfnîzdıır. Mer
humun vefatı ile milletimizin duşu emanetine bırak
tığı ihtiyar validesi ile iki ufak çocuğu hugün mahru
miyetler ve zaruretler içinde çırpınmakta ve halleri1 

pek şayanı ter ahum 'bir manzara arz etmekte 'bulunmuş 
olmasına binaen bunların tehvini zaruretlerine medar 
ol'm~'k üzere hidematı vataniye tertibinden maaş tatu 
sisi ricasını havi teklifi kanunîmiz merbuten takdim 
kılınmış olmakla kabulünü arz ve rica eyleriz. j 

Kastamonu Kütahya j 
Ali Nazmi M. Ragıp j 

Kütahya 
Cevdet îzrap i 

Türkiye ' j 
Büyük Millet Meclisi 26.4.'1927 ! 

Lâyiha Encümeni j' 
Karar Nö': 43/44- | 

Lâyiha Encümeni Mazbatası ! 
i 

Riyaseti Celileye j 
Kastamonu Mebusu Ali Nazmi ve Kütahya Me- | 

busu 'Ragıp ve Cevdet beylerin, Kütahya Mebusu i 
merhum Seyfi Efendi ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkındaki teklifi kanunîsi ledet-
tetkik esas itibariyle şayanı kabul görülmekle Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Lâyiha Encümeni Reis! Mazbata Muharriri 
Ürfa 

TBMM 
Bütçe Encümeni 

208 Karar' Numarası 
2/643 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Kütahya mebusu merhum Seyfi Efendi ailesine 

hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
olup Heyeti Umumiyenin 30 . 4 . 1927 tarihli dçti-
maıhda Bütçe Encümenine•* havale buyrulan Kasta
monu Mebusu Ali Nazmi ve Rüfeka'sı Beylerin tek
lifi kanunîsi tetkik ve müzakere olundu. Mezkûr tek
lifi 'kanunînin esibalbı mucibesi Encümenimizce de va
rit görülerek lâyihanın kabulü tensip edilmiş,, ancak 
merhumun kızı ile oğluna muayyen şekil dahilinde 
onar lira maajş (tahsisi muvafık görülerek teklifi ka
nunî hu esas dairesinde tadil edilmiş ve muaddel lâ-
yihai 'kanuniye Heyeti Celileye takdim kılınmış'tır. 

22 Haziran 1927 
Reis Mazbata Muharriri' 

Çatalca Gaziantep 
Şafcıir - Ali Cenani 
Kâtip İzmir 
Konya Ahmet Münir 
Fuat 

Ertuğrui Diyarbekir 
Doktor Fikret Şeref 

Gaziantep Giresun 
Ahmet Remzi Musa Kâzım 

Kastamonu Mebusu Ali Nazmi ve Kütahya Mebusu 

Ragıp Beyisrin TefcKi 

Birinci Madde — Kütahya Mebusu merhum Sey
fi Efendi validesi Hatice ve kızı Fethiye hanımlarla 
oğlu Şemsettin Efendiye himedaitı vataniye tertibin
den şehri on beşer lira maaş tahsis olunmuştur. 

ikinci Madde — 'Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Kütahya Mebusu Sabıkı Merhuhı Seyfi Efendinin 
Kerimesi ile Mahdumuna Hidematı Vataniye Terti

binden! Maaş Tahsisine Dair Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — Ayrıca eytâm maaşı verilme

mek üzere Kütahya Mebusu merhum Seyfi Efendinin 
kerimesi Fethiye hanımla, mahdumu Şemsettin Efen
diye onar lira hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsis edilmiştir. 
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İkinci Madde — Bu maaş kerimesine teehhürüne 
ve mahdumuna yirmi yaşına kadar verilir. 

Mahdumu tahsilde bulunduğu hdde ikmali tahsi
line kadar maaş itasına devam olunur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden,mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS— Heyeti umurriiyesi hakkında mütalaa 
yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen ©1 kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

nun lâyihası ve Maliyeye Bütçe Encümenleri mazba
taları. 

REİS — Okunacaktır efendim : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Haziran 1926 

Kale'mi Mahsus Müdiriyeti 
'Adet- :' 6/2526^ • 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Yemenden avdet edecek (olanların matlubat için 

tayin olunan müracaat müddeti hakkında 30 Nisan 
1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanununun bazı rne-
vaddını muaddil 27 Kânunusani 1926 tarih ve 726 
numaralı kanuna zeyleh, Maliye Vekâletince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 30 Mayıs 1926 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatası
nın musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasın'in ifasına ve neticesinin iş'arina mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim, 

Başvekil 
- - " • ' • İ s m e t 

Esbabı Mucibe 
Yemen'de kalmış olup da bu defa Hükümet mari

fetiyle Türkiye'ye avdetleri temin kılınan zabıtan, 
memurin ve mütekaidin ile eytam ve eramilden bazı
ları tarafından bilmüracaa Yemen'de kaldıkları müd
detçe ahz ve istiyfa edemedikleri müterakim maaş
larının tesfiyesi talep olunmaktadır. 

Yemen'den avdet eden gerek memurin ve gerek 
müteakidin ile eytam ve eramilin müterakim maaşla
rı ibraz ettikleri vesaik üzerine ol baptaki Heyeti 
Vekile kararı mucibince mahsubu umumi kanununa 
tevfikan deyn ilmühaberine raptedilmekte ise de 
3 Nisan 1340 tarihli mahsubu umumi kanununun al
tıncı maddesi bu gibi düyunatın deyn ilmühaberine 
raptedilebilmesi için eshabı matlubun yedlerindeki 
vesaikle beraber ba istida 1341 senesi hitamına yani 
Şubat 1926 gayesine kadar bulundukları mahallin en 
büyük mal memuruna müracaat ederek.mukabiline 
yesiikai müracaat almasıyla meşrut kılmış ve halbuki 
mumaileyhimin Türkiye'ye tarihi avdetleri tayin olu
nan işbu müddetin hitamından muahhar vukubulrnuş 
olduğundan mahza müddetin hitamı dolayısıyla em
saline bahşolunan müsaadeden ademi istifadeleri mu-
vafı'kı madelet görülemediğinden filhal gelmiş ve âti-
yen gelecek olanlar hakkında ayrıca bir müddeti mü
racaat tayini zaruri görülerek ona göre mahsubu 
umumi kanununun bazı mevaddını muaddel 27 Ka-
nunisani 1926 tarih ve 726 numaralı kanuna tezyil 

Kütahya Mebusu Sabıkı Merhum Seyfi Efendinin 
'Kerimesi ile Mahdumuna Hidematı Vataniye Terti

binden Maaş; Tahsisine Dair Kanun 
Birinci Madde — Ayrıca eytam maaşı verilmemek 

üzere Kütahya mebusu merhum Seyfi Efendinin keri
mesi Fethiye hanımla mahdumu Şemsettin Efendiye 
onar lira hidematı vataniye tertibinden maaş tahsis 
edilmiştir. 

REİS — Mütalaa yoktur, kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci Madde •—r 'Bu maaş, kerimesine teehhürüne 
ve mahdumuna yirmi yaşına kadar verilir. Mahdumu 
tahsilde bulunduğu halde ikmali tahsiline kadar maaş 
itasına deVain olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen et kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldıirsın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — 3u kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırışın, kabul edilrriiştir. 

Efendim, yeni nizamname mucibince bunun tâyi
ni esamiye ihtiyacı yoktur. \ 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Tahsisi maaş
tır. Şimdiye kadar niç-in o suretle rey verdik? (Tayini 
esâmiye ile sesleri) 

REİS — Tayini esami ile reyinize arz edilecektir, 
kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı varaka vere
ceklerdir. 

24. — Mahsubu Umumî Kanununun kazı meva-
dtmn tadili hakkında 27 Kânunisani 1926 tarihli ka
nuna bir madde- tezyili hakkında 1/984 numaralı Ka-
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kılınmak üzere merbut layiha! kanuniye tezyil edil
miştir, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini M aliye 'Encümeni 

Adet 
23 Karar Numarası 

1/984 Kayıt Numarası 

12.1.1926 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Gelileye 

Yemen'den avdet edecek olanların matlubatı için 
tayin olunan müracaat müddeti hakkında 30 Nisan 
1340 tarihli mahsubu umumi kanununun bazı me-
vaddını muaddel 27 Kanunisani 1926 tarih ve 726 
numaralı kanuna zeylen Maliye Vekâletince tanzim 
ve İcra Vekilleri Heyetince bittasvip sevk olunan 
kanun layihası Heyeti Umumiyeden Encümenimize 
havale buyrulmakla Maliye Vekâleti Muhasebei Umu
miye Müdürü Faik Beyin huzuriyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Hükümetçe gösterilen esbabı mucibe Encümeni-
mizce de tamamen varit görülmüş olmakla birinci ve 
ikinci madde aynen ve üçüncü maddedeki (mezundur) 
kelimesi (memurdur) kelimesine tashihen kabul edil
miş ve bertnucibi havale muvazene! Maliye Encüme
nine tevdi kılınmıştır. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Reisi 
Beyazıt 

Şefik 
Kâtip 

Diyarbekir 

Aza 
' Kırklareli 

Şevket 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

214 Karar Numarası 
1/984 Kayit Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yemen'den avdet etmiş olanların matlubu için ta
yin olunan müracaat müddeti hakkında 30 Nisan 
1340 tarihli mahsubu umumi kânununun bazı me-
vadditti muaddel 27 Kanunisani 1926 tarihli kanuna 
zeylen ibittanzİm Meclisi Âliye takdim olunup 9 Ha
ziran 1926 tarihinde maliye ve bütçe encümenlerine 
havale buyrulan kanun layihası Maliye Encümeni 

mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hükümetçe bu bapta serdoiunan esbabı mucibe 
Yemen'de de ilcaatı ahval ile hayli zaman kalarak 
ancak ahiren vatana avdet edebilen zabitan, memurin 
ve eytam ve eramil gibi ashabı matlubun mahsubu 
umumi - kanununda muayyen müddeti müracaattan 
istifade edebilmeleri kabil olamadığı nazarı dikkate 
alınarak ona göre bu layihai kanuniyenin teklifi za
ruri görüldüğü dermeyan kılınmış ve Maliye Encü
menince de layihanın esas itibariyle ve bazı tadilat 
ile kabul edildiği mazbatada izah olunmuştur. 

Esbabı mücbireye müstenit olan teahhürü vaki 
Encümenimizce de şayanı kabul görülerek layihai ka
nuniye bazı tadilat ile kabul ve müstacelen müza
keresine müsaade buyrulmâk istirhamiyle Heyeti Ce-
lilenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Reis 
Çatalca 

Şakir 
Kâtip 
Konya 

Fuat 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

22 Haziran 1927 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Hükümetin Teklifi 

Mahsubu Umumi Kanununun Bazı Mevaddını Muad
del 27 Kanunisani 1926 Tarih ve 726 Numaralı Ka

nuna Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu 
umumi kanununun altıncı maddesinde tayin olunan 
müddetin hitamından sonra Yemen'den avdet etmiş 
ve edecek olan zabitan, memurin ve mütekaidin ile 
eytam ve aramilin 1339 senesi nihayetine kadar sabit 
ve mütehakkik matlubatları için altı ay müracaat 
müddeti tayin olunmuştur. Bu müddetin hitamından 
sonra mezkûr matlubat hakkında vukubulan müra
caatlar mesmuu olmaz. 

İkinci Madde — İşbu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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Üçüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına Malîye 
Vekili mezundur. 30 Mayıs 1926 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M, Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Behiç 
Nafıa Vekili. Ziraat Vekâleti Vekili 

Behiç Mustafa Rahmi 
Sı'hhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi İhsan 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
Birinci Madde — Aynen kabul. 
İkinci Madde — Aynen kabul. 
Üçüncü Madde — İşbu Kanunun icrasina Mali

ye Vekili memurdur. 
Bütçe Encümeninin Tadili 

Yemen'den Avdet Edeceklerin Matlubatı vHâEfcmda 
Kanun 

Birinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu 
umumi kanununun altıncı maddesinde tayin olunan 
müddetin hitamından sonra Yemen'den avdet edecek, 
olan zabitan, memurin ve mütekaidin ile eytam ve 
eramilin 1339 senesi nihayetine kadar sabit ve müte-
hakkik matlubatları için altı ay müracaat müddeti 
tayin olunmuştur. 

İşbu müddet bundan böyle avdet edecek olanla
rın Türkiye Cumhuriyeti hududuna muvassalatların-
dan itibaren başlar. Bu müddetin hitamından sonra 
mezkûr matlubat hakkında vukubulan müracaatlar 
mesmuu olmaz; 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Yemen'den Avdet Edeceklerin Matlubatı Hakkında 

Kanun 
Birinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu 

umumi kanununun altıncı maddesinde tayin olunan 
müddetin hitamından sonra Yemen'den avdet ede
cek olan zabitan, memurin ve mütekaidin ile eytam 

ve eramilin 1339 senesi nihayetine kadar sabit ve 
mütehakkik matlubatları için altı ay müracaat müd
deti tayin olunmuştur. 

İşbu müddet bundan böyle avdet edecek olanla
rın Türkiye Cumhuriyeti hududuna muvassalatların-
dan itibaren başlar. Bu müddetin hitamından sonra 
mezkûr matlubat hakkında vukubulan müracaatlar 
mesmuu olmaz. 

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

İkinci Madde •— Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kaibul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

25. — Kayseri Mebusu Halit Beyin mahsubu 
umumi kanununun bazı mevâddını muaddel 27 Kâ-
nunisani 1926 tarihli kanunun ikinci maddesi fıkrai 
ahiresi hükmünün bir sene müddetle temdidi hakkın
da 3 j 644 numaralı teklifi kanunisi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 
Riyaseti Celiieye 

Muharebelerde mağdur olan ve zarar gören fakir 
halkın zarar ve hasarlarının bir dereceye kadar ol-

. sun tevhidi maksadı alisiyle mahsubu umumi kanu
nunun bazı mevâddını muaHdel 27 Kânunusani 1926 
tarih ve 726 numaralı kanun ahkâmı bir çok yerler
de halka ilan olunmamış ve bu sebeple ên çok muta
zarrır dan, hanesini, bir dikili ağacını, inek' ve ökü
zünü ve kifafı nefsini temin eyleyen ve ufak bir ve
saitini de feda eden fakir halk bu kanun ahkâmın
dan istifade edememiştir. Halbuki Cumhuriyet ida
remizin şiarı daha ziyade fakir halkın mağduriyetten 
vikayesi olduğundan ve esasen mevcut olan bir ka
nunun bir fıkrasının bir senelik temdidi de bu mak
sadı temin edeceğinden kanunu mezkûrun kayıt ve 
müracaat muamelesine ait ikinci maddesi fıkrai abi-
resinin bir sene yani «1928» senesi Kânunusanisi ip
tidasına kadar temdidi hakkında teklif ettiğim ziir-
deki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve rica ey
lerim, 25 Nisan 1927 

Kayseri 
Doktor Halit Mazhâr 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maliye Encümeni 

95 Karar Numarası 
2/642 Kayıt Numarası 

17.5.1928 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mahsubu umumi kanununun bazı mevaddını 
muaddel 27 Kânunusani 1926 tarih ve 726 numaralı 
kanun ahkâmının bir sene daha temdidine dair Kay
seri Mebusu Halit Beyin teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair layiha Encümeni mazbatası 
Encümenimize havale buyrulmakla Maliye Vekili 
Abdülhalik Beyefendi huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Müracaat müddetinin 1928 senesi iptidasına kadar 
temdidinde hiç bir mahzur mutasavver olmayıp hal
kın menfaatine olmak itibariyle sahibi teklifin esba
bı mucibesi varit görülmüş olmakla teklifi mezkûr 
aynen kabul edilerek bermucibi havale Bütçe Encü
menine tevdi ve takdim kılınmıştır. 

Maliye Encümeni Reisi 
Beyazit 
Şefik 
Kâtip 

Diyaribekİr 

.Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Ankara \ 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Kaimdi 

TüıMye. Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

211 Karar Numarası 
2/646 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mahsubu umumi kanununun bazı mevaddını mu
addel 27 Kânunisani 1927 tarihli ve 726 numaralı 
kanun ahkâmının bir şene daha temdidine dair Kay
seri Mebusu Halit Bey tarafından verilerek 2.5.1927 
tarihinde Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale buy-
rulan teklifi kanuni Maliye Encümeni mazbatasiyle 
birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla Maliye Ve
kili Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu, 

Mahsubu umumi kanununun Hazineye medyun 
olanlara karşı bahşeylediği müsaadeden haberdar ol
mayan bazı manatık halkının bu müsaadeden istifa
de edemedikleri yolunda serdedilen esbabı mucibe 
Encümenimizce de nazarı dikkate alınarak her taraf
ta hükmü kanunun seyyanen temini tatbiki maksa-
diyle teklifi vakiin sureti umumiyede kabulü ve an
cak 27 Kâanunisani 1926 tarihli ve 726 numaralı ka
nunun ikinci maddesinin fıkrai ahiresindeki müra
caat müddetinin 1927 senesi Teşrinievvelinin on beşi
ne kadar temdidi ile iktifa edilmesi muvafık görül
müş ve buna göre tadilen ihzar olunan layihai kanu-
niyenin müstacelen müzakeresine müsaade buyrul-
mak istirhamiyle Heyeti Celileye arzına karar veril
miştir. , 

22 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şafcir 
Kâtip 

Konya 
Fuat. 

•Aza 
Diyarbekir 

Şeref. 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Kayseri Mebusu Halit Beyin Teklifi 

3 Nisan 1340 Tarihli ve 459 Numaralı Mahsubu 
Umumi Kanununun Bazı Mevaddını Muaddel 
27 Kânunisani 1926 Tarih ve 726 Numaralı Kanunun 
İkinci Maddesi Fıkrai Ahiresinin Bir Sene Temdidi 

Hakkında Kanun 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı 
Mahsubu Umumi Kanununun bazı mevaddını muad
del 27 Kânunisani 1926 tarih ve 726 numaralı Ka
nunun ikinci maddesinin fıkrai ahiresinde muharrer 
müracaat müddeti 1928 Kânunisani iptidasına kadar 
temdit olunmuştur. 

Madde 2. 
herdir. 

İşbu Kanun neşri tarihinden mute-

Madde 3. — İşbu Kanun ahkâmını icraya Adliye 
ve Maliye Vekilleri memurdur, -"" 
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Bütçe Encümeninin Tadili 
Mahsubu Umumi Kanununun Bazı Mevaddını Mu
addel 27 Kâriunisani 1926 Tarihli ve 726 Numaralı 
Kanunun İkinci Maddesinde Muharrer Müddeti Mü

racaatın Temdidi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli ve 459 nu
maralı Mahsubu Umumi Kanununun bazı mevaddı
nı muaddel 27 Kânunisani 1926 tarihli ve 726 numa
ralı kanunun ikinci maddesinde muharrer müracaat 
müddeti 15 Teşrinievvel 1927 tarihine kadar temdit 
olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. •'- • 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim, bütçeden 
mütevellit umum borçlular hakkında teshilat olmak 
üzere bahşedilen müsaadderden bir kısım borç hariç 
kalmıştır. Aşar borçlan da bu mahsubu umumi ka
nunu ile kabul edilmiş olduğu Ve ahiren de bir ka
nun ile İ 339 senesi gayesine kadar olan keza iltizam 
borçlariyle Mahsubu Umumi Kanunu teşmil edilmiş 
olduğu halde, 1338 ve 1339 senelerine kadar mülte
zimlerden malları maliyece tefviz edilmiş olanların 
borçları Mahsubu Umumi Kanunu ile mahsup edil
mek suretiyle kabulü lazım gelirken ve bunda Ma
liye Vekâletinin noktai nazarı bu yolda iken, kanu
nun metnine tevafuk etmediği için bunu maliye me
murları kabul edemediler. Hatta Mahsubu Umumi 
Kanunu evvelce tebliğ olunduğu vakitte iptida ma
liye memurları bu da bu borçlardandır diyerek ka
bul ediyorlardı ve bir takımlarının borçlarını mahsup 
ediyorlardı. Sonra tebligat yapıldı. - ki yanlıştır -
Bunun dairei şümulünde değildir diyerek men edil
diler. 

Ahiren gerek bu borçluların makamâta müracaat 
ve istirhamatı ve gerek Maliye Vekâletinin de noktai 
nazarı Mahsubu Umumi Kanununun bunlara da teş
mil edilmesiyle neticelenmişti. Ancak bunun için ay
rıca bir kanun iktiza .ediyordu. Geçen sene bir teklif-
te bulunmuştum. Sonra bendenizden mukaddem Ma
liye Vekâleti de bir kanun layihası getirmişti. Her iki
si de birleşecek iken nasılsa bendenizin teklifim ile 
bMeşmedi. Maliye Vekâletininki geçen sene çıktı. 
31 Mayıs 1926 tarihli kanun ile bu kısım aşar borç
larından dolayı emvali tefviz edilen mültezimlerin de 
borçlarını tesviye ettikleri surette emvallerinin de 

1927 C : İ 

kendilerine iadesi hakkında bir temdit kanunu ki, 
esasen evvelce bu kanunun geçmiş olan müddetini 
temdi! ile bunlar da Mahsubu Umumi Kanununun 
dairei şümulüne sokulmuştur. 

Fakat arkadaşlar, Maliye Vekâletinin bu teklif 
etmiş olduğu layihai kanuniye pek evvel verilmiş, 
belki bir sene veya daha ziyade Encümende kalmış 
olduğundan dolayı bunda gösterilmiş olan müddet 
geçmiş idi. ı 

Hatta ondan sonra Mahsubu Umumi Kanunu 
tefsir edildi ve müddetler tenkis edildi. 1928 senesi 
gayesine kadar kanun çıktı. 

Her nasılsa geçen sene Maliye Vekâletinin bu la
yihai kanuniyesi çıktı ve onda gösterilmiş olan müd
det üzerinden geçti. 1342 mi oluyor ne oluyor, Jbu 
sene 1927 Şubatta münkazi oldu. 

31 Mayıs 1926 tarihinde çıkmış olan bu kanun 
mahallerine tebliğ olununcaya'kadar tabii zaman geç
ti, .geçtikten sonra da maliye memurları bu kanunun 
metnini anlayamadıklarından ve tereddüt ettiklerin
den bu kanunla diğer borçlar gibi aşar borçlarının 
da mahsubu Umumi Kanunu mucibince mahsup 
olunacağına kail damadılar. Bundan dolayı bir ta
kım istizanlar hâsıl oldu, istizanlar ve cevaplarla 
müddet tekrar geçti. Halbuki, kanuna göre 8 ay da
ha bir müddet kalmıştı. Bu müddett de böyle geçti. 
Bundan sonra Maliye Vekâletinden, bu Teşrinisani 
1926 esnasında maliye memurluklarına izahname 
gönderildi. Maliye memurluklarına bu izâhnameler 
gidinceye kadar müddetler böyle faydasız geçti ve 
istifade edemediler, 

Şimdi; bendenizin teklifim de Bütçe Encümenin
de tetkik olunmuştu. Bütçe Encümeni de muvafakat 
etmişler ve bendenizin teklifimden şu neticeyi çıkar
mışlardı. Bu borçlarda, bu emvali mütefeyvizada 
Mahsubu Umumi Kanunu ile diğer borçlar gibi tes
viyesi mümkündü ve tesfiye olunacaktır. Bunun için 
ayrıca bir madde tedvinine lüzum yoktur neticesini 
çıkarmışlar ve bendenizin teklifimi bir daha sevk et
memişlerdir. Halbuki şimdi çıkan ve evvelce mev
cut olan kanunlarda yoktur. Bu mahsup dairei şümu
lünde olamadığından dolayı ayrıca bir maddeye 
daima ihtiyaç var ve bunların da mahsubu umumi 
kanunları ile diğer borçlular gibi tesviyesine Encü
meni muhteremede muvafakat ediyorlardı. Onların 
noktai nazarı budur. Yalnız ayrıldıkları cihet şudur: 
Onlar, evvelki mevcut kanunlarla bu mümkündür ve 
tesviye olunacaktır diyorlar. Mahsubu Umumi Ka
nununun müddeti zarfında 1928 senei maliyesi gaye-
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sine kadar kabul ediyorlar. Fakat bendeniz endişe 
ediyorum ki, bu mevcut kanunla ve buraya bugün 
gelen kanunla da yine bu temin edilemeyecek. Çün
kü kanunun metni tevafuk edemeyecek. Nitekim ev
velce de Maliye Vekâleti böyle bir mütalaada bulun
duğu halde kanuna tevafuk ettiremedi ve ayrı bir 
kanun çıkarıldı. Şimdi mademki Encümeni muhtere
me 'kabul ediyor ve maliyenin menafii noktai naza
rından bendenizin teklifine tevafuk ediyor, burada ya 
bir madde zikri suretiyle olur veyahut bendenizin 
teklifim bir madde olarak ilave olunur. Bunu teklif 
ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SAKİR BEY 
(Çatalca) — Efendim, Tahir Beyefendinin bahsettik
leri; iki noktayı istihdaf ediyor. Evvela aşar borcu
nu ödemeyen mültezimlerin tefviz edilmiş olan em
lak ve arazisinin, müddeti muayyene zarfında borç-, 
larını ödedikleri takdirde iadesine dair ve kanun 
müddetinin temdidine mütealliktir. İkinci noktai na
zar, emlaki menkuzenin iadesi için tediyesinde Mah
subu Umumi Kanununca tespitinin teminidir. Birin
ci mevzu tamamen ayrıdır. Bugün müzakere edilen 
kanunun haricindedir. İkincisi hakkında kendilerinin 
ayrıca bir teklifleri vardır. Tetkik ediyoruz. Neticesi
ni bilahara Meclisi Âliye arz edeceğiz.. 

REİS — Başka mütalaa yoktur efendim. Encü
men ıbunun müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyor. 
Zaten evrakı varideyi ruznameye aldığımız zaman 
müstaceliyet kararını kabul ettiniz. Binaenaleyh ka
nun müstacelen müzakere edilmektedir. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mahsubu Umumi Kanununun Bazı Mevaddım Muad
del 27 Kanunisani 1926 Tarihli ve 726 Numaralı Ka
nunun İkinci Maddesinde Muharrer Müddeti Müra

caatın Temdidi Hakkında Kanun 

Birinci Madde _ 3 Nisan 1340 tarihli ve 459 nu
maralı Mahsubu Umumi Kanununun bazı mevaddı-
nı muaddel 27 Kanunisani 1926 tarihli ve, 726 nu
maralı Kanunun ikinci maddesinde muharrer müra
caat müddeti 15 Teşrinievvel 1927 tarihine kadar 
temdit olunmuştur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, birinci mad
deyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir efendim. 

26. — Mahsubu Umumi Kanununun bazı mevad
dım Muaddel 27 Kanunisani 1926 tarihli kanunun 
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında (1/883) nu
maralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi -ve tayi
ni muameleye mahal almadığı hakkında Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesine 
I: Teşrinisani 1926 tarihinde tesviye edilecek olan 

sekiz ve on sekiz numaralı istikrazı dahili faiz ku
ponlarının taksit müddetleri tarihi mezkûrdan mu
kaddem hulul eden emvali milliye satış hâsılatına 
mukabil tevdi olunacak istikrazı dahili tahvilatına 
merbut bulunması lazım geleceği Maliye Vekâleti 
Celilesinin usulen bir sureti de Divana irsal olunan 
23 Kânunuevvel 1926 tarihli ve (558/174) numaralı 
tahriratı umumiyesinde beyan edilmesi üzerine Mah
subu Umumi Kanununun bazı mevaddım muaddel 
27 Kanunisani 1926 ve yedi yüz yirmi altı numarala 
kanunun dördüncü maddesi mucibince istikrazı da
hili tahvilatının, Hazinenin üç yüz kırk seneî maliyesi 
gayesine kadar olan matlubatına mukabil kabul olu
nacağına ve taksite merbut hususat da alakadarların 
Hazineye karşı olan düyunu işbu taksit müddetleri
nin inkizası ile vecibüttahsil olacağına nazaran 1 Teş
rinisani 1926 tarihinden evvel tahakkuk etmiş bir 
deyne mukabil tarihi mezkûrdan sonra tevdi edilmek 
istenilen istikrazı dahili tahvilatına zamanı tevdiden 
evvel vadeleri hulul etmiş olan faiz kuponlarının mer
but bulunmasının salifüzzikir maddei kanuniye ah
kâmı ile telif edilemediğinden keyfiyetin bu nokta
dan bittetkik imbası lüzumu vekâleti müşarünileyha-
ya iş'ar kılınmıştı. 

Cevaben varit olan tezkerede iseTnaatlubatı mez-
kûreye mukabil istikrazı dahili tahvilatı kabulünde, 
Hükümetçe istihdaf edilen gaye yalnız tahvilatı mez-
kûrenin tezyidi kıymet ve itibarını teminden ibaret 
olmayıp bu suretle hazineye intikal edecek tahvilata 
merbut faiz kuponları için bütçeye mevzu tahsisat
tan tasarruf etmek ve müterakim tahvilatın iptali 
takdirinde faizinden tasarruf edilen miktara muka-
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velehamesi mucibince amortismana tahsis edilerek 
istikrazı dahili borcunu mümkün olduğu kadar kısa 
bir müddet zarfında itfa eylemek hususları dahi bu 
kanunun teklifinde büyük bir saik bulunmuş olup 
emvali milliye satışlarının vacibüttahsil bir hale ge
len taksitlerinden sonra vadesi hulul etmiş faiz ku
ponları aranılmazsa maksatlardan birinin kısmen 
fevt ve hükümetin veznesine girmesi lazım gelen bir 
paranın alakadarlar lehine terk edilmiş olacağına 
şüphe olmadığı ve faiz kuponlarının tahsilinden son
ra tahvilatın kıymeti mütedavilesi pek mahsus bir te
nezzül irae ve husule gelen fark hemen hemen ke
silmiş kuponların bedelatına tekabül ettiği ve tahvi
lâtın tevdiini kuponların hululü vadesinden sonraya 
tehire sai olanların başlıca maksadı hazine zararına 
olarak mezkûr farkı tenezzülden müstefit olmak bu
lunduğu ve vaziyeti mepsute karşısında hazinece da
hi tedabir alınması tabii ve hazinenin menafii aliye-
si icabından olduğu ve binaenaleyh marezzikr tebli
gatı umumiye mucibince tahvilata merbutiyeti muk-
tazi kuponlardan noksan olanların beheri için nak
den ellişer kuruş alınmak sufetiyle muamele yapıl
makta olduğuna nazaran tahvilatın ademi kabulü gi
bi bir netice tevlit edemeyeceği ve matlubatı hazine 
taksitinin vaktinde tahsili ve ifayı taahhüt etmeyen
lere ait ihalatın feshi memurini müteallikasına teki-
den tebliğ edilmiş ve menafii hazinenin suret ve sü
rati ifasının temin ve teemmülü vekâletin salahiyet 
ve vazifesi iktizasından bulunmuş olduğu beyan edil
miştir. 

Mahsubu'Umumi Kanununun bazı mevaddmı 
muaddel olarak neşrolunan 27 Kânunisani 1926 ta
rihli ve 726 numaralı Kanunun dördüncü maddesi 
mefadı ve işbu maddei kanuniyede tespit edilmiş bu
lunan şeraite nazaran hazinenin bin üç yüz kırk se-
nei maliyesi .gayesine kadar eşhas ve şirketler zim
metinde tahakkuk etmiş bulunan matlubatı ile işbu 
kanunun mevkii meriyete vazından itibaren satılacak 
emvali milliye ve metruke satış bedelatına ve işbu 
tarihe kadar satılan emvali milliye ve metruke satış 
•bedellerinin defaten verilmek şartı ile bakiyei teka-
sitine ve üç yüz kırk senei maliyesinden itibaren 
emvali milliye ve metruke icafesine mukabil mutlak 
olarak istikrazı dahili tahvilatı kabulü muktazi bu
lunup taksit müddetleri işbu tahvilata merbut faiz 
kuponlarının vadeleri tarihinden evvel hulul eden 
emvali milliye satış hâsılatına mukabil tarihi meşkur
dan sonra tevdi edilecek istikrazı dahili tahvilatına 

vadeleri mürur eden faiz kuponlarının merbut bulun
ması lazım geleceği hakkında bir kayıt ve hükmü ih
tiva etmediği gibi Maliye Vekâleti Celilesince kanu
nu mezkûrun tarihi neşrinden beri (tatbik edilen usu
lün hilafına olarak bu sureti muamele kabul edildiği 
takdirde işbu kuponları merbut bulunmayan tahvila
tın matlubatı mezkûreye mukabil kabul edilmemesi 
veyahut Vekâleti müşarünileyhaca icraya muamele 
edildiği üzere noksan olan kuponların beheri için as
habından ellişer kuruş alınmak suretiyle kabulünü 
intaç ederek her iki şekil ve muamelede maddei mez-
kûrei kanuniyedeki «kıymeti muharrereleri üzerinden 
istikrazı dahili tahvilatı kabul olunur» kaydına külli
yen muhalif bulunmakla beraber matlubatı mezkû
reye mukabil nakden edayı deyn edeceklerden faiz 
aramlmadığı halde yalnız sarahat ve müsaadei kanu-
niyeye iptinaen tevdi olunacak istikrazı dahili tahvi
latının hulul etmiş bulunan faiz kuponlarının talep 
edilmesi veyahut bunların beherine mukabil ellişer 
kuruş tahsilli gayrı kabili tecviz görülmekte bulun
muştur, 

Esasen tekasiti hulul eden bu kabil matlubatın 
tahsili memurini müteallikasına ait bir vazife olup 
ademi tahsilinin haklarında muamelei lazime ifasını 
müstelzim bulunmasına ve bu suretle gaynez tahsil 
kalan matlubatı möbhuse mukabilinde tevdi oluna
cak istikrazı dahili tahvilatının vadeleri hulul etmek
le ashabının iktisap eylemiş bulundukları faiz hakla
rından mahrum edilmesi ve alelhusus vadelerinin hu
lulünden sonra medyunlarca piyasada mubayaa edi
len ve faizleri başkaları tarafından evvelce alınan tah
vilat faizlerinin medyunlardan istiyfası binnetice mat
lubatı hazinenin faize tabi tutulması demek olduğu 
gibi bir sarahati kanuniye olmadıkça, hükümet namı
na para tahsili, usulü muhasebei umumiye kanununa 
muhalif bulunmasına binaen gayrı caiz olduğundan 
vekâleti müşarünileyhaca dermeyan olunan esbap va
rit görülememiş olmakla- bast edilen esbap ve izahat 
dairesinde mebhus Mahsubu Umumi Kanununun 
bazı mevaddını muaddel 27 Kâhusani 1926 tarihli ve 
yedi yüz yirmi altı numaralı kanunun dördüncü mad
desinin Meclisi Âlii Millice tefsiri ile ihtilafı vakiin 
halline müsaade buyralmasmın Heyeti Umumiye ka
rarı ile arzına mübaşeret olunur efendim. 

26 Şu'bat 1927 

Divanı Muhasebat Reis Vekili 
Faik 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet 
67 Karar Numarası 

3/883 Kayıt Numarası 14.3.1927 
Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
3 Nisan 1340 tarihli ve 459 numaralı Mahsubu 

Umumi Kanununun bazı mevaddını muaddel 27 Kâ-
nunisani 1926 tarihli ve 726 numaralı kanunun dör
düncü maddesinin tefsirine mütedair Divanı Muha
sebat Riyasetinin 1618/1 numaralı ve 26 Şubat 1927 
tarihli tezkeresi Encümenimize havale buyrulmakla 
tetkik ve keyfiyet Maliye Vekili Beyin huzuriyle mü
zakere olundu. 

Mesele Maliye Vekâleti ile Divanı Muhasebatın 
27 Kânunisani 1926 tarihli ve 726 numaralı kanunun 
dördüncü maddesinin yekdiğerine mütezat bir şekil
de telakki etmelerinden tehaddüs etmiş bir noktai 
nazar ihtilafıdır. Filhakika mezkûr kanunun dördün
cü maddesi mucibince Hazinenin üç yüz kırk senei 
Maliyesi gayesine kadar olan matlubatına ve işbu 
kanunun mevkii meriyete vazından itibaren satılacak 
emvali milliye ve metruke satış bedelatına ve işbu 
tarihe kadar satılan emvali milliye ve metruke satış 
bedellerinlin defaten verilmek şartı ile bakiyei tekasi-
tine ve üç yüz kırk senei maliyesinden itibaren em
vali milliye ve metruke icaresine mukabil mutlak ola
rak istikrazı dahili tahvilatı kabulü muktazi bulun
duğuna nazaran ve işbu tahvilata vadeleri mürur eden 
faiz kuponlarının merbut bulunması lazım geledeği hak
kında da bir kayıt ve hüküm mevcut olmadığına ve 
bilakis maddei kanuniyede «kıymeti rnuharrereleri 
üzerinden istikrazı dahili tahvilafcL kabul olunur» de
nilmekte olduğuna göre matlubatı hazineye mukabil 
nakten edayı deyn, edeceklerin faiz aranılmadığı hal
de istikrazı dahili tahvilatının hulul etmiş bulunan 
faiz kuponlarının talep edilmesi veyahut bunların be
herine mukabil ellişer kuruş alınması ve alelusul va
delerinin hululünden sonra medyunlarca piyasadan 
mubayaa edilen ve faizleri başkaları laf ından evvel
ce alınmış olan tahvilat faizlerinin medyunlardan is-
tiyfası şeklinde Maliye Vekâletince yeniden takip 
edilmekte olan tarzı telakki ve muamelenin sarahati 
kanuniye ile kabili telif bulunmadığı cihetle ve meva-. 
di kanundan tarzı telakkisinin tamamen isabetkâr ol
duğu yolunda serdi mütalaa eyleyen Maliye Vekâleti 
iie Divanı Muhasebat arasında şu suretle bir ihtilaf 
mevcut bulunduğundan keyfiyetin tefsiren halli Di
vanı mezkûr Riyasetinden talep edilmektedir. 

Encümenimizce Maliye Vekili 'Beyden bu husus -
<ta şifahî izahat dahi alındı. Vekâlet evvelâ taksit 
müddeti hulul ettiği halde 'borcunu ödemeyenlerin 
tahvilâta merbut faiz kuponlarının vadelerini inti
zar etmekte olduklarını ve faiz aldıktan sonra tahvi
lâtı getirip edayı deyn etmek suretiyle hazine zara
rına bir menfaat elde edegelmekte bulunduklarını 
ve nakden edayı deyn edenlerle 'bunlar arasında mu
kayese zemin ve imkân olamayacağım, çünkü gerek 
müddetinin hululünde ve gerek ondan sonra nakten 
tesfiyei deynde verilen varafcai nakdiye olduğuna 
göre bir farkı fiyatı mevcut bulunmadığını tahvilât
ta ise faiz vadesinin hululünden evvel verilecek tah
vilât ile vadenirı hululünden ve faizin ahzından son
ra verilecek tahvilât arasında tabiatiyle mevcut far
kın hiçbir zaman nazarı dikkatten dur kalamayaca
ğım ispat eylemekte ve Hazinenin bundaki bariz za
rarına işaret etmektedir, 

Vadelerinin hululünden sonra piyasadan mubayaa 
edilen tahvilâtında hazineyi izrar noktasından aynı 
mahiyette bulunduğu derkârdır. Taksit müddeti gel
mişken edayı. deyn etmeyenlerin maksadı tahvilât 
faizlerinin tevziini bilintizar tahvilâtın noksan fiyat
la iştirası keyfiyeti olduğuna göre vekâlet bunda da 
aynı noktai nazarı varit bulmaktadır. Bugüne kadar 
vaki satış ve icar mukavelâtı hazinenin başka şekil 
ve suretle temini hukuku imkânını dahi bahşetmedi
ğinden bu tarzı hareketin isabetinde ısrar eden Ve
kâleti Encümenimiz pek hakli görmüştür. Taksit 
müddetlerinin hululü günü tesviyei deyn en tabiî 
bir vaziyet olduğuna göre o gün tesviyei deyn ha
linde tahvilâtın alınacak faizi hazineye ait olacak 
iken müddetin geçirilmesi suretiyle faizin dayin ta
rafından alınması ve bundan sonra tahvilâtın aetiri-
lip yatırılması şekli hazinenin işbu f?iı mtCktarınca 
bir zararı takabbül etmesi yani tahakkuk etmiş bir 
hakkından fariğ olması demektir* İkinci şıkta: Aynen 
bu mahiyettedir. Şu halde hazine müddetini geçire
rek tahvilâtla tesviyei deyn eden eşhasa zimmetin 
tesfiyesini tahakkuk ettiği günkü vaziyeti ihtar eyle
mek yani tahvilâtın o günkü kıymetini nazarı dik
kate alarak hakkını talep etmek suretiyle mevzuba
his maddei kanuniyeyi ihmal değil imal ediyor de-

. mektir. îşbu tarzı muamelenin isabetinde Maliye 
Vekili Beyle mutabık kalan Encümenimiz maddei 
îfcanuniyenin Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresinde s 
işaret olunduğu üzere bir manada 'telâkki edilemeye
ceğine ve bilâkis Maliye Vekâletince alınan tedbi
rin ruhu kanun ile tatabuk eylemekte olduğuna kani 
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olarak ayrıca tayini muameleye mahal ve lüzum bul- j 
mamıştır. 

Bermucibi havale Muvazene! Maliye Encümenine I 
tevdii olundu. I 

/e Encümeni Reisi 
Beyazit 
Şefik 
Kâtip 

İDiyarbekir 
Cavit 
Aza 
Ordu 

Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Kocaeli 
Raigıp 

Türkiye1 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Adet 
213 Karar Numarası 

3/883 Kayıt Numarası 
'Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Gehieye 
3 Nisan 1340 tarihli ve 459 numaralı mahsubu 

umumî kanununun bazı mevaddını muaddil 27 Kâ-
nunlisani 1926 tarihli ve 726 numaralı kanunun dör
düncü maddesinin tefsirine dair Divanı Muhasebat 
Riyasetinden varit olup Heyeti Umumiyenin 2.3,1927 
tarihli ihtimamda Maliye ve Bütçe Encümenlerine 
havale buyrulan tezkere 'Maliye Encümeni mazbata-
siyle birlikte Encümenimize tevdii kılınmakla, Mâli
ye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Mâliye Encümeninin !bu baptaki mütalaatına 
Encümenimiz de iştirak eylemekle beraber tekasiti 
muayyene ile hazineden emlâk ve arazi tefeVvüz eden 
medyunların tekasitin hululü zamanında hazineye ita 
edecekleri istikrazı dahil; tahvilâtının t kupon vazi
yeti tamam olmak zarurî ve tabiî olduğu nazarı iti
bara alınarak mahalli tefsir bulunmayan işbu mesele 
hakkında Maliye Encümeninin mütalaası veçhile ta
yini muameleye lüzum ve ihtiyaç olmadığının Heyeti 
Celilenin nazarı tasvibine arzına karar vermiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
İzmir İsparta 

Ahmet Münir' • Mükerrem 
Çorum Gaziantep 

Mühendis Ziya Ahmet Remzi 
Giresun 

Musa Kâzım 

. 1927 C : 1 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa yoktur, Maz
batayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Mazbata kabul 
edilmiştir. ( . .-.-

27. — Mülga Hazinei Hassa Düyunatının altı ay • 
zarfında mahsubu umumî kanununa tevfikan tesvi
yesi hakkında. (1 /1035) numaralı kanun lâyihası Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. ' 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 21Kânunuevvei 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6/4997 • • • ' . . • ' • ; , ; 
!Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mülga Hazinei hassa düyunatının altı ay zarfın
da mahsubu umumî kanunu ahkâmına tevfikan tes
viyesi hakkında Maliye Vekâleti CeMlesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 Kânunuevvel 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil , 
, İsmet 

Esbabı Mucibe 
Mülga Hazinei hassaya ait 'bulunan bilumum em

lâk ve arazi ve müessesa't ve imtiyazata mütedair mu
amelâtı tasarrufiye ve idariyenin hakkı istimal - Teş
rinisani 1336 tarihli kanun ile muvakkaten Hazinei 
Maliyeye intikal ederek emlâki mezkûreye hükümeti 
miliyece 18 Teşrinisani 1338 tarihinde fiilen vaziyet 
edilmiş ise de; saltanatı münderisenin vazıyet tari
hinden mukaddemki zamana ait düyunu ' hakkında 
mezkûr kanunda bir sarahat 'bulunmaması hase'biyle 
şimdiye kadar mülga hazinei hassadan matlübat id
diasında bulunanların işbu matluplarının deyni ha
zine olarak kabulüne imkân görülememiştir. Halbu
ki mezkûr iddiaya ait menkul ve gayrimenkul 'bilu
mum emvalin hazineye intikal etmiş olmasına vex 

idarenin senini sabıkaya ait matiuba'tı da hazinece 
cibayet edilmekte bulunmasına nazaran vazıyet tari-: 
hine kadar olan düyunatının da deyni hazine ola
rak ka'bulü ile hükümetli sakıta zamanına ait olmak 
itibariyle bu suretle tesviyesinin mahsubu umumî 
kanununa tevfikan hazinece muvafıkı madelet gö
rülerek merbut lâyihai kanuniye tanzim kılınmıştır. 
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Ancak 3 Nisan 1340 tarihli ve 259 numaralı mahsu
bu umumî kanununun altıncı maddesi mucibince as
habı matlûbun hazine zimmetinde sabit ve mütehak-
klik matlubatını mübeyyin vesaiki 31 Mayıs 1926 ga
yesine kıadar bulundukları mahallin eh büyük mal 
memuruna 'baistida müracaat ve ibraz etmeleri lâ
zım gelmesine ve müddeti mezkûre ise hitam bulma
sına binaen salifuîarz ashabı matlup için yeniden 
müracaat müddeti tayini zarurî görülerek bu mak
satla ikinci madde tespit ve ilâve olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 5 . 7 . 1927 

Maliye Encümeni 
Adet 

19 Karar Numarası 
1/1025 Kayıt Numarası " ' 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mülga hazinei hassa düyunatımn altı ay zarfın
da mahsubu umuı kanununa tevfikan tesviyesi hak
kında Maliye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasvip olunajı lâyihai kanuniye Başvekâ
letten 21 Kânunuevvel 1926 tarih ve (6/4997) numa
ralı tezkeresiyle Heyeti Umumiyeden Encümenimize 
havale buyrulmakla Muhasebei Umumiye Müdirı 
Umumiyesi Faik Beyefendi huzuriyle tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hükümetçe gösterilen esbabı mucibe Encümeni-
mizce de varit görülerek birinci madde aynen ve 
ikinci madde şekle ait tadilâtla ve üçüncü ve dör
düncü maddeler dahi kezalik aynen kabul edilmiş 
vet bu lâyihai kanuniyeye bir isim verilmemiş oldu
ğundan serlevhası (3 Nisan 1340 tarihli mahsubu 
umumî kanununa müzeyyei kanun) şeklinde tespit 
olunarak bermucibi havale Bütçe Encümenine tak
dim olunmuştur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Beyazit 

Şefik 

Kâtip 
Diyarbekir 

Aza 
Van 

Münip 

Mazbata Muharriri 
Ankara 

İhsan 

Aza! 
Ordu 
Hamdi 

Aza . 
Konya 

Mustafa 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni -
212 Karar Numarası 

1/1025 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mülga hazinei hassa düyunatımn altı ay zarfında 
mahsubu umumî kanunu ahkâmına tevfikan tesvi
yesi hakkında Başvekâletten varit olup Heyeti Umu-
miyenİn 25̂ 112.1926 tarihinde Maliye ve Bütçe Encü
menlerine havale buyrulan kanun lâyihası Maliye 
Encümeni mazbaitasiyle birlikte Encümenimize tevdi 
'kılınmakla Maliye Vekili Abdülhalik Bey hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe serdolünan ve Maliye Encümenince 
de kabul edilen esbabı mucibe Encümenimizce de 
varit görülerek Maliye Encümeninin tadilâtı daire
sinde lâyihai şekle ait bazı tashihatla kabul edilmiş 
ve müstacelen müzakeresine müsaade buyru'lmak is-
tirhamiyle Heyeti Celüenm nazarı tasvibine arz olun
muştur. 

Reis 
Çatalca 

Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Giresun 

22 . 7 . 1927 
Mazbata Muharriri 

Gaziantep 
Ail Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Mülga hazinei hassadan 18 Teşrini
sani 1338 tarihine ikadar matlubatı tahakkuk eden
lerin işbu alacakları deyni hazine olarak kabul ve 
mahsubu umumî (kanuna tevfikan tesviye olunur. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer ashabı 
matlup tarafından altı ay zarfında mal memurine 
baistida valki olacak müracaatları kabul olunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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Madde 4. — İşbu (kanunun icrasına Maliye Ve
kil memurdur. 15 'Kânunusani 1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan Bey bulunmadı 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Tevfik Rüştü Beyefendi 

bulunmadı 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhal'ik Mustafa Necati 
Nafıa Vekili ' Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Maliye Encümeninin Tadili 
3 Nisan 1340 Tarihli Mahsubu Umumi Kanununa 

Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Aynen kabul 'edilmiştir,: 
İkinci Madde — Ashabı matlubun altı ay zarfın

da bulundukları mahallin en büyük mal memur
larına baistüda vâki olacak müracaatları (kabul olu
nun 

Üçüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir;; 

Bütçe Bncüımenlinin Tadili 
Mülga Hazinei Hassadan Matlubatı Tahakkuk 

Edenlerin Alacakları Hakkında Kanun 
BM>ndi Madde — Mülga Hazinei hassadan 18 Teş

rinisani 1338 tarihine-kadar matlubatı tahakkuk eden
lerin işbu alacakları Hazine deyni ad ve mahsubu 
umumi kanuna tevfikan tesviye olunur. 

İkinci Madde — Birinci maddede muharrer mat
luba* ashabı ''için. 3 Msan 1340 tarihli mahsubu umu
mi kanununun altıncı maddesi mucibince işbu ka
nunun tarihi neşrinden itibaren altı ay nihayetine ka-
'd,ar müracaat müddeti tayin olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
(teberdir. 

Dördüncü Madde — iBu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umum'iyesâ hakkında mütalaa 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş-

Mülga Hazinei Hassadan M atlulbatı Tahakkuk Eden
lerin Alacakları Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Mülga Hazinei hassadan 18 
Teşririisani 1338 tarihine kadar matlubatı tahakkuk 

'edenlerin işbu alacakları Hazine deyni ad ve mahsu
bu umumi kanununa tevfikan tesviye olunur. 

REİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum, 
kabul edenler el kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldır
sın, kaibul edilmiştir; 

İkinci Madde — 'Birinci maddede muharrer mat-
lulbat ashabı için 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu umu
mi kanununun altıncı maddesi mucibince, işbu kanu
nun tarihi neşrinden itibaren altı ay nihayetine ka
dar müracaat müddeti tayin olunmuştur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kaibul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilimliştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kaibul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — • Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kaibul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umuimiyesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın, kaibul etmeyen
ler .el'"kaldırsın, kaibul olunmuştur., 

28. — İdare heyetinin, 1927 senesi Riyaseti Cum: 

hur Bütçesinde münakale, icrasına dair (2/658) nu
maralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Okunacaktır efendim : 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
İdare Heyeti 

Adet : 14.6Jİ927 
293 

İdare Heyetinin Teklifi Kanunisinin Esbabı Mucibesi 
- . Riyaseti Oeliieye 

1927 bütçesi Riyaseti Cumhur kadrosunda mün-
deriç idare memuriuğünun kırk beş lira maaşı asli
sinin şehri yüz yirmi beş liraya tahvilne lüzumu kati 
görüldüğünden memurin kadrosundaki idare memur
luğunun lağviyle Şehri yüz yirmi beş lira ücretle 
müsdafademîn kadrosuna bir idare memurluğunun 
ilâvesiyle işbu idare memurluğu ücretinin-temini tes
viyesi için 22, 24 've 25 nei fasıllarından 23 ncü fas
la münakalesi icabeden miktarın nakli için atideki 
mevaddı kanuniyenin (müistacelen kabulünü arz ve 
teklif eyleriz. " 

İdare Amirlerinden İdare Amirlerinden 
Ali Rıza Asaf 
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İdare Amirlerinden 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet : 

209 Karar Numarası 
2/658 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyasetti Celileye 
1927 senei maliyesi Riyaseti Cumhur Bütçesin

de münakale icrasına ve kadroda 'bazı tadilât icra
sına dair 'idare amirleri tarafından verilip Heyeti 
Umulmiyenin 15.6.1927 tarihli içtömaında Encüfme-
nilmize havale ;olunan 'teklifi kanuni tetkik ve müzake
re olundu. 

Serdolunan esbabı mucifoeye nazaran teklifi vaki 
Encüimenimizce de Ikalbul edilmiş ve 1927 Riyaseti 
Cumlhur bütçesinde 'münakaleyi mutazammın olan 
birinci ve kadro tadilâtına müteallik (bulunan ikinci 
maddelerde (bazı ibare tadilâtı bilicra ihzar ıkılınan 
lâyilhali kanuniyenin Heyeti Celileye arzına ıkarar ve
rilmiştir. 22 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 

Şakır 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
Mükerrem 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muîıarr 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

İzmir 
Ahmet Münir 

Diyaribekir 
Şeref 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

İdare Heyetinin Teklifi 

1927 Senei Maliyesi Riyaseti Cumhur 'Bütçesinde 
'Münakale İcrasına Dair Kanun 

Madde 1. — 1927 senei Maliyesinin Riyaseti 
Cumhur Bütçesinin 22 nci faslının memurin kadro
sundaki kırk (beş lira maaşı asili idare memurluğu 
lâğvedilerek yerine şehri yüz yirmi (beş lira ücretle 
23 ncü faslın müsdaihdemini daime kadrosunda bir 
idare memurluğu ihdas 'edilmiştir. 

(Madde 2. — 22 nci faslın memurin maaşatından 
«540» 24 ncü tahsisatı fevkalâde faslından «735» ve 
25 nci uzaklık ve pahalılık zammı faslından «225» 
İra ki ceman «1 500» liranın 23 ncü müsdahdenıini 
daime ücuratı faslına na'Medilmjştir. 

. 1927 C : l 

Madde 3. — İşbu kanun 1 Haziran 1927 tarihin
den ımuitetberdin 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. . . 

Bütçe Encümeniinin Tadili 

1927 Senei Maliyesi Riyaseti Cumhur Bütçesinde Mü
nakale İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Riyaseti 
Cuimhur Bütçesinin yirmi ikinci faslından 540 ye 
yirmi dördüncü faslından 735 ve yinmi (beşinci fas
lından 225 lira ki ceman 1 500 liranın yirmi üçüncü 
fasla nakline 'mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — 1927 senei maliyesi Riyaseti Cum
hur bütçesinin memurin kadrosundaki kırk 'beş İra 

ft maaşlı idare memurluğu lağvedilerek yerine şehri 
yüz yirmi beş lira ücretli (bir idare memurluğu ihdas 
'edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Haye-ti umumiyesi hakkında mütalaa yok
tur. Maddelere geçilmesi ıkalbul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın, maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. , 

Riyaseti Cumhur 1927 Senei Maliyesi Bütçesinde Mü
nakale İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Riyaseti 
Cumhur (bütçesinin yinmi ikinci faslından 540 ve yir
mi dördüncü faslından 735 ve yirmi beşinci faslından 
225 'İra, ceman 1 500 liranın yirmi Üçüncü fasla nak
line mezuniyet veritaiştir. 

REİS — Birinci maddeyi reyinize vaz ediyorum, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler 
lütfen ©1 kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 1927 senei maliyesi Riyasetti 
Cumhur bütçesinin memurin kadrosundaki kırk beş 
lira maaşlı idare memurluğu lağvedilerek yerine şeh
ri yüzyirmi 'beş İra ücretli bir idare memurluğu ih
das edilmiştin 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kaJbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun ©üyülk Millet Mec
lisi tarafından icra'olunur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul ölmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir, 

Kanunun heyeti umuımiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum, 'kalbul edenler beyaz, etmeyenler 
ikırlmızı rey pusulası vereceklerdir,: 

29. — Hükümetle Estern Telgraf kumpanyası ara
sında imza ve teati edilen^ mukavelenamenin tasdi
ki hakkında (1/1227) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır efendim; 

. Türkiye Cumhuriyötü 
Başvekâlet 
Müsteşarlığı 

Adet 8 Haziran 1927 
6/2477 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHesine 
Estern telgraf 'kampanyasıyla imza ve teati edi

len mukavelenamenin tasdiki hakkında Dahiliye Ve
kâleti Ceiilesince itanziim edilen ve ter a Vekilleri He
yetinin 1 Haziran 1927 ıtarihli içtirnaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ıkânun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musadldak sureti lef fen-
takdim olunmuştur. 

Muktezasının tfasına ve neticesinin işarına mü
saade buyruknasım rica eylerim efendüm^ 

Başvekil 
- İsmet 

Esbabı Mucibe 
Muamelei tesdliyesini lifa ettirmediğinden dolayı 

1924 senesi Martında seddedilen ve İzmir'in Yunan 
işgali altında bulunduğu müddet zarfında teali ©di
len telgrafnamelerden Türikiye hissesine isabet eden 
mebaliği bazı mülâhazat dolayısıyla tediyeden istin-
Ikâf eylemesi sebebiyle tekrar küşadma mütsaade edil-
imeyen Estern telgraf kumpanyası ahiren müracaatta 
bulunarak kavanini hazıra dairesinde yeni (bir muka
velename imzasına ve İzmıir hissei ücüratmdan müte
vellit Mebaliği tediyeye amade olduğunu bildirmiş 
iölmalkla matluibatı hazinenin istiyf asını ve memleket 
İktisadiyatında mühim bir rol oynayan harici telgraf 
mulhalberat ve muamelâtı için bir tarik daha açılarak 
sürat ve miktarı muhaberatın tezayüdünü teminen 
tanzim olunan mukavelename berayı tasdik arz edil-
miişltir. . 

Mulkavelename 
'Bir taraftan Türikiye Cumhuriyeti Dahiliye Ve

kili Cemil Beyefendi hazretleri ve diğer taraftan Lon-
ra'da Estern Telgraf Kumpanyası namına akçü muka

veleye ve vazı imzaya salâhiyeti kâmile il;e mezun 
olduğu Londra^da kâtibiadil rnÜsyii Hanri Alfiret ve 
Videriç huzurunda tanzim edilen 21 Nisan 1927 ta
rihli merbut bir kıta vekâldtname ile tahakkuk eden 
ve İstanbul'da kumpanyasının Yeni Camide postahane 
binasında bulunan acenteliğinin bulunduğu mahalli ika
metgâhı kanuni (olarak tahsis ve irae eyleyen zirde 
vaziül'imza Müsyü Edvart Vilşov Alifiret Vilyam Hi* 
beydain arasında berveçhi ati akdi mukavele edil
miştir. Şöyleki : 

1. Türkiye Hükümeti, aşağıdaki nokat arasında 
tahtelbahir telgraf muhaberatı tesis etmek hakkını 
otuz sene müddetle münhasıran Estern Telgraf kum
panyasına ita eyler. 

a) İstanbul ve Odesa arasında, 
b) 'İstanbul - Çanakkale - Bozcaada ve Limni 

arasında veya hükümettin muvafakati ile İstanbul Kil-
ya liman - Kabatepe, (Bozcaada ve Limni "arasında, 

e) Bozcaada - Sakız arasında, 
d) Çeşme saikız arasında, 
e) Bbızcaada - Şira arasında, 
Bu maksatla hükümet, İstanbul ve Çanakkale ve 

Bozcaada ve İzmir şehirlerinde bulunan Posta Tel
graf ve Telefon binalarında kumpanyanın Telgraf hiz
meti için mahalli mahsusa tahsisini taahhüt eyler. 

2.: Hükümet, Kumpanya hesabına olarak - bü
tün malzeme ve demıir veya telkıhli ahşap direkler 
kumpanya tarafından tedarik olunmak şartı ile - kum
panya merkezlerini kabloların karaya çıktığı noktalara 
iılltisakı temin için iktiza eden kara hatlarının tesisi
ni kezalik teahhüt eyler. Kumpanyanın bu suretle 
tedarik ve ihzar ve teslim edeceği direkler_ ile telle
rin masarifi ites'isiyesi evvelemirde tarafeynce bilitilâf 
keşif ve tayin olunur^ ' 

Bu kara hatları, bilumum malzemenin telgraf ida
resince hatlara en yakın olarak tayin edilecek olan 
'Umanlarda teslim 'tarihimden itibaren azami birbuçuk 
ay mühlet zarfında tesis olunacaktır. 

Bu 'malzemenin, hangi limanlarda teslimi lâzım 
geleceği hakkında idare tarafından kumpanyaya ya
pılacak tebliğ tarihinden itibaren üç ayı tecavüz ede
memek üzere en kısa bir zaman zarfında teslim edil
mesi ımukltazidir. 

3. Kumpanya kablolarının karaya çıktığı nokta 
ile kendi merkezleri arasında masarifi kendisine ait 
olmak üzere tahtelarz haltlar tesis etmek hakkını haiz
dir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti, bu mukavelenamede be
yan olunan nokat haricinde gerek Türkiye sahille
rinde kâin iki nokta arasında ve gerek Türkiye sa-



İ : 81 23 . 6 . 1927 C : 1 

nülerinde kâin bir nokta ile ecnebi bir memleket 
sahilinde kâin diğer bir nokta arasında tahtelbahir 
haltlar tesisi için diğer bir kumpanyaya ruhsat ver
mek: hakkını muhafaza eder. Böyle olmakla bera
ber ruhsatın itasından mukaddem Estern kumpanya
sına diğer talibin şerait ve teklif atım (tahriren bil
direcek ve Ibu teklif atın kabul veya reddi için kumpan
yaya iki ay mühlet ıverecelktir, 

Kumpanya aynı şerait veya tdkifatı kabul etti
ği takdirde şeraiti mütesaviye ile diğer talibe tercih 
edilir. 

5. Kumpanya, posta ve telgraf ve telefon idare
si ile evvelce bilitilâf lüzum halinde bu (mukavelena
mede beyan olunan kalblolar vaziyeti ve karaya 
çıktıkları nokatı tebdil ve telgraf muhaberatının ih
tiyacını tatmin için kablolar adedini tezyit etmek 
(hakkını baizdir. Kumpanya aynı kabloları birinci 
maddede beyan olunan (Türkiye mevakii ile bu mu
kavelenamenin tarihi tasdikinde kendi kablo şebeke
sinin müesses (bulunduğu ecnebi mevaki arasında doğ
rudan doğruya temdit etmek hakkım dahi haiz ola
caktır,; -

6. Esbabı mücbire müstesna olmak ve ikinci mad
dede muharrer kara haltları ikmal edilmiş bulunmak 
şartı ile Kumpanyanın telgraf hidematı, kara-hatları
nın mevkii faaliyete 'girdiği tarihten itibaren azami 
bir ay zarfında teessüs dtmiş olacaktır. Aksi takdirde 
mukavelename ahkâmı tadil edilecektir. 

7. Esbabı mücbire müstesna olmak üzere, Kum
panya Türkiye'deki kalblolar üzerinde mütemadi ve 

- memnuniyetbabş Ibir hizmet teminine mecbur olup 
'bunlardan herhangi birinde birer hasar veyahut kıs
men ıveya temamen bir inkıta vuku bulduğu takdir
de hasarın veyahut inkitaın azami üç ay zarfında ıs
lahını kâfil her türlü* tedalbiri ittihaz edecektir. Bu 
ilk üçüncü aydan sonra geçecek ikinci üç ay zarfında
ki her teahhür günü için kumpanya tarafından on al
tın lira tazminat ita edilecektir.; 

Bu ikinci müddetin hitamında dahi muhaberat 
iade olunmadığı takdirde mukavelename ahkâmı tatil 
olunacaktır. 

8. Kumpanyanın posta, telgraf ve telefon bina
larında işgal edeceği mahaller için "vereceği bedelâtı 
icare tarafeynce bilâhara tanzim edilecek hususi iti
lâfname mevzuunu teşkil edecektir. 

9. Hükümet kumpanya kablolarının karaya çıktığı 
noktalan Türkiye 'merkezlerine rapteden kara haltla
rını en iyi şerait dahilinde muhafaza etmek için 
muktazıi tedbirler ittihazım ve kara tellerinin hüsnü 

muhafazasmı ve hini hacette tamirat masarifini de-
ruhde eder. 

1Q. Hükümet, beynelmilel mukavelenamenin bu 
husustaki ahkâmı ile Türkiye kavanininin tahtelbahir 
kabloların himayesine müteallik ahkâmı mahsüsası-
nı Kumpanyanın kabloları hakkında da tatbik etme
yi deruhde eyler. 

11. <25) nci madde ahkâmı müstesna olmak üze
re yukarıda zikredilen mahallerde ve bilitilâf muahha-
ren kumpanya merkezleri tesis edebilecek olan diğer 
bilcümle mahallerde kumpanya vasıtasıyla teati olu
nacak telgrafnamelera ait gişe ve tevziat hidematı 
münhasıran hükümetçe ve kendi memurları vasıtasıy
la temin edilir. Şu suretle ki : Kumpanyanın Türkiye 
dahilindeki telgraf hizmetine ait kâffei hususatta kum
panyanın ahali ile hiçbir gûna teması olmayacaktır. 

12. Petersburg beynelmine.l telgraf mukavelena
mesi ile ona meıibut nizamname (Paris nizamnamesi) 
ve atiyen beynelimiinel tanzim olunacak bilcümle mu-
kavelât ahkâmı hükümet ile kampanya muamelâtı 
mütdkalbilelerinde temamen cari olacaktır. Bu ahkâm 
telgraf hesafoatı mıüttekabilesinin tarzı tanzim ve tasfi
yesi için tarafeyn arasında hususi bir itilâf akdine 
mani teşkil edemez," 

13. Kumpanya kablolarından geçmesi muhtemel 
muhaberatı dahiliyeden naşi kumpanyaya ait olacak 
ücurat kumpanya tarafından tespit olunacak ve bu 
ücret hükümete ait ücuratı dahiliye ile birlikte posta 
ve telgraf ve telefon idaresi marifetiyle istiyfa edi
lecektir. 

14. Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umu-
miyesinden olacak matlulbatı şehriyenin sülüsanını 
tecavüz etmemek şartı ile, posta ve telgraf idaresi; 
kumpanyanın Türkiye'deki masarifine medar olmak 
üzere İstanbul'da bir bankaya miktarı kâfi bir meb
lağı kumpanyanın emrine tevdi edecektür, 

15.: iBu mukavelenamenin bütün müddeti deva-
mınca kumpanyanın telgrafname muhaberatından 
husule gelecek varidattan hükümetçe halen atiyen bir 
gûna rüsum istiyfa olunmayacağı gibi kumpanya
nın Türkiye'deki muamelâtından münhasıran fenni 
aksama taalluk eden mevad ve malzeme gümrük res
minden muaf (tutulacaktır. 

İndelhaoe Türk sularında icrayı faaliyet edecek 
olan Kumpanyanın Vapurları her türlü seyrüsefer 
ve Liman rüsumundan muaftıri 

16. Hükümet kendi intihai ücretinden ifrazen 
kumpanyanın kablolarından geçecek Türkiye ve Yu
nanistan arasındaki muhaberat için beş altın santim ve 
Türkiye ile Sovyetler İttihadı Hükümeti arasında tea-
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ti olunan telgrafname için altı altım santim ikramiye 
terkine muvafakat e'der. 

17. Kumpanyanın bütün heyeti memurini Türk
lerden mürekkep olacaktır. Mahaza bu mukavelena
menin devamı smüddetince kumpanya münhasıran 
fenni hidematı için Türkiye'deki memurları adedinin 
onda ıbiri-nispetinde- İngiliz ve ihtiyacı kati halinde 
(başka ecnebi tabiiyetinde memur ıbülunduraıibilteeektir. 
İngiliz tabiiyetinden gayrı tabiiyetteki memurların in
tihap ve tayini <posta ve telgraf ve telefon idaresi
nin muvafa'katına mütevakkif ve telgraf idaresi kum
panya tarafından teklif edilecek bu namzetler hak
kında azami bir ay zarfında reyini bildirmeye mec
burdur. Bununla beraber Türk memurları ihzarını 
teminen mukavelena'menin tasdiki tarihinden itibaren 
azalmi bir buçuk senelik müddeti muvakkate için, tali 
memurlar müstesna olmak şartı ile, ecnebi memuru 
istihdamı caizdir. • - ' 

18. ıPoslta ve telgraf idaresi kablolardan geçen 
(muhaberat üzerine daimi (bir teftiş icrası hakkını mut
lak bir surette haiz olduğu gibi işbu teftişatın ic
rasını teshil zıimlmında (kumpanya her türlü 'tedaibiri 
ittihaza meclburdur. 

, 19. Hükümet asayiş ve selâmeti umumiye ve mü
dafaa! memleket noktasından lüzum görüldüğü tak
dirde kablo hidematını kendi memurları ile ve kum
panya hesabına temin etmek hakkını haizidir.: Bun
dan dolayı levazıma^tında vukuibulacafc haşarat müs
tesna olmak şartı ile kumpanyanın hiçbir gûna taz
minat itası ve mukavelename müddetinin temdidi ta
lebine hakkı olalmayacaktir. Şu kadar iki: Posta ve 
telgraf ve telefon idaresince kumpanyanın muvafık 
görülecek muhasebe memurlarından biri muhasebe. 
kalemine iikaime ©dilerek telgraf idaresi tarafından 
kumpanyaya ibraz edilecek olan beynelmioel telgraf 
muhaberatına ait hesabatı tanzim edebilir. 

20. Kumpanya, bu mukavelename ile kendisine 
babşolunan hukuku Türkiye Hükümetinin muvafaka
tini istihsal etmeksizin hakiki ve hükmi hiçbir şah
sa ye hiçbir hükümete devredemeyecektir. 

21.; İşbu mukavelename ahkâmı müstesna ol
mak şartı ile kumpanya, Türkiye'de hâlâ imeri bulu
nan ve istikbalde meriyete vaz edilecek olan kâffei 
kavanin ve nizaöıalta tebaiyete meclburdur.; 

22. Hükümet kıslmen veya temaimen Seferberlik 
vukuunda Türk muhabere memurlarının mecburiyeti 
askeriyeleri dolayısıyla muhaberatın hüsnü cereyanına 
halel gelmemesi için tedaibiri lâzime itttihazrnı de-
ruhde eder̂  

23. Hükümet ile kumpanya arasında bu mukave
lename ahkâmının tatbik ve icrası veyahut tefsiri 
hususlarında vukua gelecek her türlü; ihtilâflar arz, 
olunur. 

Hakemin birisi posta ve telgraf ve telefon idare
si ve diğeri kumpanya tarafından tayin ve üçüncü 
hakem dâhi bu iki hakem tarafından müittefikan in
tihap edilir. İki hakem ittifak edemedikleri takdir
de üçüncü hakem Türk Temyiz Mahkemesi Reisi Ev
veli tarafından Türk ve İngiliz tebaası haricinde ol
mak üzere herhangi tabiiyeti haiz zevat rneyanındanı 
intihap ve tayın olunur. Şayet bu usul ile bir netice! 
katiye istihsal edilemezse mesele Şûrayı Devlete arz: 
edilir. Şûrayı Devletlin hükmü kati ve derhal infazı 
vacip olur. 

24. Bu mukavele müddetinin inkizasında, Türk 
sularında mevcut kabloların temamının ve İstanbul 
odesa kablolarının Türk sahilinden itibaren nısfının 
hakkı 'mülkiyeti ve bu kablolar üzerinde işleyen te
sisatı fenniyesi temamen ve hiçbir ivaz ve tazminat 
itasına mahal olmaksızın hükümete raci olacaktır. 

25. Hükümet, kumpanyanın tabı edeceği telgraf 
kiopyalıklarını ahaliye tevzi etmesine müsaade edeceği 
gibi mezkûr kopyalıklar üzerindeki kumpanya tariki 
işaretiriin nazarı dikkate alınarak keşide edilmesi için 
de merkezleri ne- tebligat icra edeecktir. Kumpanyanın 
tarif esiyle tarik işareti posta ve telgraf ve telefon ida
resince neşredilen resmi tarifelerde irae olunacak ve 
telgraf idaresi mukayyet adreslere ait bir listeyi kum
panyaya tevdi etmekle beraber listede vukua gelecek 
tebeddülatı da ayrıca bildirecektir. 

26. IBu mukavelename meriyete girdiği günden 
İtibaren kampunyaya daha evvelce ita edilmiş olan 
imtiyazat ve münakit mükavelât hükümsüz kalacak-
diye itiraz etti ise o zaman buradaki itiraz varittir. Ha
tır. 

27. Bu mukavelename 1927 senesi Mayısının bi
rinci günü tanzim ve (tarihinde iki nüsha olarak teati 
edilmiştir, 

V İtilâfı Hususi 
Türkiye Hükümeti ile Estern telgraf kumpanyası 

arasındaki 1 Mayıs 1927 tarihli mukaveleye zeyldir. 
1 Mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin sekizinci 

maddesi ahkâmına tevfikan Posta ve Telgraf ve Te
lefon idaresi Estern tariki işaretini havi telgraf na
melerine mahsus olarak kumpanyanın Türkiye'deki 
merkezlerinde ve betahsis İstanbul ve İzmir merkez
lerinde bir gişe tahsisini taahhüt eyler.. 

Bu gişelerde çalışacak memurin; posta ve telgraf 
ve telefon idaresi memurini meyamndan tefrik olu-
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nacak, ancak hu gişelere ait masarif kumpanyaca tes
viye edilecektir. Masarifi mezkûr e kumpanya ile ida
re arasında bilâhara yapılacak; (bir mukavele ile tes
pit olunacaktır. 

İmza imza 
Vilşav İberdaiyn 

İtilâfname 

Madde 1. — Es'tern telgraf-kumpanyası, 1920 se
nesi Temmuzundan 1922 senesi Eylülüne kadar mürur 
eden müddet zarfında İzmirle teati olunan telgraf na
meler TürMye hissei intihaiyesinden naşi Türkiye'nin 
matluibunu natık olan 116 500 İngiliz lirasını Türkiye 
Hükümetine şera'M atiye dairesinde tediyeyi taahhüt 
eyler. . 

İngiliz lirası 

75 000 1 Mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin 
meras'itmi mutade veçhile tasdiki tarihin
de, 

20 750 Tarihi tasdikten itibaren on i'ki ay zar
fında, 

20 750 Tarihi tasdikten itibaren yirmi dört ay 
zarfında. 

Madde 2. — Balâda zi'krolunan tediye münase
betiyle Türkiye idaresi, Estern Kumpanyasının gerek 
mazide ve gerek haldeki" bilcümle metalih âtından ib
ra eylediği ıgibi kumpanya dahi, Türkiye idaresini 
gerek mazide ve gerek hali hazırdaki tekmil smetali-
Ibatından ibra eyler. 

Madde 3. — (Balâda beyan olunan tediyatın ilk 
taksiti 1 Mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin tasdiki 
tarihinden itibaren azami on gün zarfında icra olun
malıdır. 

Madde 4. — Kumpanya işjbu ilk tediyatın icrası 
hususunda nagehzuhur ve hükümetçe şayanı kabul 
müşkülât karşısında kalırsa hükümet, kumpanyaya 
ilâveten beş günlük hir mühlet daha verecektir. 

Madde 5, — Sal'ifüzzikir fıkralarda tayin edilen 
üç taksitten herhangi 'biri inkizayı vadesinde tediye 
edilmediği takdirde 1 Mayıs 1927 tarihli mukavele
namenin icrayı ahkâmı tatilolunur. 

İmza 
Vil'şav 

İmza 
İberdaiyn 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Dahiliye Encümeni . • * . . . . 
64 Karar Numarası 

1/1227 Kayıt Numarası 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Estern telgraf kumpanyası ile imza ve teati mu

kavelenamenin tasdikli hakkında Dahiliye Vekâleti 
Celiiîesince tanzim edilen ve Başvekâletten 8 haziran 
1927 tarih ve (6/2477) numaralı tezkeresiyle mevrut 
mukavelename ve kanun lâyihası Dahiliye Vekili Ce
mil Beyefendinin huzuriyle Encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Neticei müzakerede: mezkûr kumpanya ile yapı
lan işbu itilâfniame tesri ve tanzimi muhabere noktai 
nazarından da muvafık görülmüş ve kanun aynen 
kabul edilmiş isede : mukavelename malî ahkâm 
bulunduğûndian ifayı muktezası için Bütçe Encüme
nine takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

.. Mehmet Atâ 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Aza 
Amasya 

Ahmet Esat 
Aza 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

Az;a. 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
201 Karar Numarası 

1/1227 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celiiieye 
Estern telgraf kumpanyası ile imza ve teati edi

len mukavelenamenin tasdiki hakkında olup Heyeti 
Umumiyenin 16 . 6 , 1927 tarihli içtimaında Dahiliye 
Encümenine havale buyrulan ve mezkûr Encümen 
tarafından gösterilen lüzum üzerine Encümenimize 
tevdi kılman kanun lâyihası Dahiliye Vekilli Cemil 
Bey hazır olduğu halde bittetkik Hükümetle kum
panya arasında tanzim edilen mukavelename ile 
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zeyleri Enoümenimizce de muvafık görüllnüş ve ' 
şeMe ait bâzı tadilâtla ikabul olunan kanun lâyiha
sının müstacelen müzakeresine müsaa&de buyralmak 
istirhamiyle Heyeti Celileye arz ve takdimi karargir 
olmuştur. 22 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep' 
Şabir Ali Cenanı 
Kâtip izmir 
Konya Ahmet Münir 
Fuat 

Çorum Diyarbekir 
Mühendis Ziya Şeref 

Gaziantep İsparta 
Ahmet RpmzJİ Mükerrem 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Kanun 
Madde 1. — Hükümetle Londra'da kâin Elstern 

telgraf ıkumpanyası arasında mezkûr kumpanya ıkab-, 
İdarinin tekrar faaliyete vaz'ı için akdedilen 1 ma
yıs 1927 tarihli mukavelename tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren muteberdir. 

Madde 3. — İşbu Ikanunun ahkâmını icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

5 Haziran 1927 
Başvekil Adiye Vekili 

İsmet Mahmut Esiat 
Müdafaai Milliye Bahriye Vekili 

Vekili İhsan 
Recep -

Dahiliye Vekili! Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfib Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekil 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıia Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Beyefendi Mehmet Sabri 

İmzada bulunmadı 
Ticaret Vekilli Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refib 

Bütçe Encümeninin Taidili 
Hükümıetle Estern Kumpanyaisı Arasında Münabit 
Mukavelename ile Zeyllerinin İmza ve Teatisine 

Mezuniyete Dair Kanun 
Birinci Madde Hükümetle Londra'da bâliin Estern 

bunıpianyalsı arasında afededlilen merbut mubavele-

naime ile zeylinin ve diğer zeyli olan itilâf namenin 
imza ve teatisine mezuniyet verilmiştir. 

İkindi Madde —- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu banunun ahkâmını icraya 
Dahiliye vefcili memurdur. 

REİS —•• Efendim, kanunun Heyeti Umumiyesi 
hakkında söz isteyen yok. 

Maddelere geçilmesini isteyenler lütfen el kal
dırsın, ikabul etmeyenler lütfen el 'baldırsın, kabul 
edilmiştir., • 

Hükümetle Estern Kumpanyası Arasında Münalkit 
Mukavelename ile Zeylerinin İmza ve Teatisine 

Mezuniyete Dair Kanun 
Birinci Madde — Hükümetle Londra'da kâin Es

tern Ikumpanyası arasında akdedilen merbut muka
velename ile zeylinin ve diğer zeyli olan itilâf name
nin imza ve teatisine mezuniyet verilmiştir. 

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

İkinci Made —- Bu banun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi babul edenler lütfen el baldır -
sın... Kabul etmeyenler lütfen el baldırsın..: Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

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

Efendim mukavelename paraya taalluk ediyor. 
Tayini esami ile reyinize arz ediyorum. Reylerinizi 
istimal buyurunuz, 

Efendim, asıl ruznamede bir tefsir daha var, Mü
saade ederseniz onu da çıbaıralım (Hay hay sesleri), 

30. — Memurin kanununun otuz yedinci mad
desi ile Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memu
rini hakkında kanunun üçüncü maddesinin tefsirine 
dair 3/961 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyeti/ 4 haziran 1927 
Başvekâlet 

Müsteşarlığı 
Adet : 6/1348 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurin banununun otuz yedinci maddesiyle 

Ordu, bahriye ve jandarma zabıtanı ve memurini 
aisberiye hakkındaki kanunun üçüncü maddesi muci-
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bince sivil miemurlarla zabıtana verilecek tahsisatın 
sureti tediyesi ve tatbikatında hasıl olan tereddüdün 
izalesi maksadiyle mevzubahis rnevaddın tescili hak-
Ikında Müdafaai Milliye Vekâleti Ceilesıihden yazı
lan 1 haziran 1927 tarihli tezkerenin musaddak su
reti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasını ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Müdafaai Milliye Vekâleti Gelilesinden mevrut 
1 haziran 1927 Tarihli Tezkere Suretidir 

Uzaklık veya sıhhî, idarî ve iktisadî esbaptan 
dolayı yapılacak zamaim hakkında Memuriin Kanu
nun otuz yedinci maddesiyle Ordu, bahriye ve jan
darma zabıtanı ve memurini askeriye hakkındaki ka
nunun üçüncü maddesinde bu esası tespit eyleyen 
ifadat arasındaki fark, sivil memurlarla zabıtan ve 
memurini askeriyenin maaş ve tahsisatı fevkalâde 
yekûnu olarak aldıkları paralara nispetle müsavi ve 
muadil olması zaruretini sarahaten tarif edemeyip 
muamelâtta tereddüdü mucip olduğundan ve diğer 
taraftan da devlet bütçesinden maaş alan blumum 
sumıf ve tabaıkatı memurin ve zabiıtanın sıhhî, idarî... 
üâ gibi aynı sebeplerden dolayı amelî ve adedî ola
rak aynı nispette müstefit olmaları lüzumu tabiî bu
lunduğundan Meclisi Âlice t>u esasın tef siren tasri
hine imkân verecek muamelenin ifasına müsaade 
buyruirmasunı istirham eylerim efendim. 

Müdafaai Miliye Vekili 
Recep 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet 

216 Karar Numarası 
3/961 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celleye 

Memurin Kanununun otuz yedinci maddesiyle 
Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun Üçüncü maddesinin tefsirine 
dair ölüp Heyeti Umumiyenin 16 . 6 . 1927 tarihli 
içtimaında Encümenimize havale buyrulan Başvekâ
let tezkeresi evrakı möteferriasiyle 'birlikte Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri Beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memurin Kanununun otuz yedinci maddesiyle 
muvazi olmak üzere tanzim edilen 7 haziran 1926 

tarihli ve 913 numaralı ordu, bahriye ve jandarma 
zabıtan ve memurini hakkındaki kanunun istihdaf 
ettiği gaye memurini mülkiye ile Ordu ve donanma 
mensubîni arasında teadülü tam temin etmek oldu
ğuna ve aynı sebebe ikarşı ittihaz edilen tedbirlerde 
tenasüp aranması tabu bulunduğuna göre zabıtanın 
maaş ve tahsisatı fevkalâde namiyle aldıkllan meb
lağ yekûnu sivil jmemurların aldıkları maaş ve tahsi
sat yekûnundan hangisine tevafuk ediyorsa o yekûn 
esas ittihaz edilmek ve sivil memurların maaşlarını 
tayin için mevcut kavait dairesinde maaşı aslîye ir
ca olunmak ve bu maaşı aslîye nısıf zam edip maa
şın baliğine göre mülkiye tahsisatı fevkalâde kanunu 
dairesinde hareket olunmak suretinde muvazaatın 
temini mümkün görülmüş olmakla bu esası müem-

, men olmak üzere tanzim edilen fılkrai tefsiriyenin 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzına karar ve
rilmiştir. 

22 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
Mükerrem 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Giresun 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

îzmir 
Ahmet Münir 

Diyarbekir 
Şeref 

Hakkâri 
Asaf 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Musa Kâzım 

Fıkrai Tefsiriye 
Zabitan ve memurini askeriyeye 7 haziran 1927 

tarihli kanunun üçüncü maddesi mucibince verilecek 
zamlar zabitan için aldığı maaş ve tahsisatı fevkalâ
deler mecmuuna müsavi maaş ve tahsisatı fevkalâde 
alan memurini mülkiye derecesinde ve Memurin 
Kanununun otuz yedinci maddesi ahkâmı dairesinde 
hesap ve ita olunur. 

REİS — Efendim fıkrai tefsiriye hakkında mü
talaa var mı? (Hayır sesleri) 

O halde fıkrai tefsiriyeyi reyinize arz ediyo
rum, kabul-edenler el kaldırsın.... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim, iki defa mü
zakereye tabi olan maddelerin birincisini teşkil ederi 
Memurin Kanununun 37 nci maddesini muaddil bir 
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teklifi kanunim vardır, iki gün evvel Meclisi1 Âlinin 
karariiiyle ruznameye alındı. Daha dün hatta bugün 
ruznameye alınanlar tevzi edildiği halde hu niçin 
tevzi edilmemiştir? Esbabının tetkik buyruknasını 
ve hiç olmazsa Cumartesi gününe yetiştMlmesini 
ve aynı günde müzakeresini rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ CENANI 
BEY (Gaziantep) — Mazbatayı yazdık bu akşam 
tab'a vereceğiz. 

REÎS — Bu akşam tab'a verilecekmiş, Encümen
den rica ederim, cumıartasi gününe yetiştirsinler, cu
martesi günü-müzakere edelim, 

İHSAN BEY (Artkara) -— Bu gün ruznameye 
almanlar tabı edildiği halde iki gün evveli ruznameye 
alınan teklifim niçin tabı edilmemiştir. Erbabının 
tetkikini rica ederim. 

ALÎ CENANI BEY (Gaziantep) — Bugün mat
baaya tevdi edilecektir efendim. 

REİS — Bu akşam Uab'a gönderecekller, Cumıar-
tesi günü müzakere edileeefctiir. . 

Efendim, reye vaz olunan kanunların ve icra (kı
lman intihabın neticelerimi arz edeceğini. 

Efendim, neticei ârâyı arz ediyorum: 
Ihtiyacatı umumiye için celholunacafcv madenî 

boruların gümrük resminden muafiyetine dair 
16 niisan 1339 tarihli kanuna müzeyyd kanunun 
ikinci defa reye vaz'unda reye iştirak eden Tazanın 
adedi (179) dur. Bir müstenkif vardır, Binaenaleyh 
kanun (178) reyle kâ bul ddilmliiştir. 

ıMiriliva Celâl paşa kerimeleri Saniye, Hadiye 
ve Redife hanımlara hidemaıtı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkındaki kanunun ikinci defa reye 
vaz'mda reye iştirak eden azanın adedi (174) dir. 
iki müstenkif vardır, kanun (172) reyle kabul edil
miştir. 

Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan ve 
efrada verilecek zamaim hakkındaki kanunun ikinci 
defa reye vazında reye iştirak eden azanın adedi 
(180) dir. Kanun (180) rey ile kabul edilmiştir. 

Şehbenderlik rüsumu kanununun ikinci defa 
reye vazında iştirak eden azamn adedi (175) dir. Ifcü 
müstenkif vardır. Kanun (173) rey ile kabul edirniş-
t k 

Posta kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kındaki kanunun ikinci defa reye vazında reye işti
rak eden azanın adedi (173) dür, iki müstenkif var
dır, kanun (171) reyle kabul edilmiştir. 

Kayseri belediyesince (300 000) liraya kadar ak
dedilecek istikraza Hazinenin kefaletine dair kanu
nun ikinci defa reye vazında reye iştirak öden aza

nın adedi (172) dir, (1) müstenkif vardır, kanun (171) 
reyle kabul edilmiştir. 

Dalgıç zabitan ve efradına verilecek zamiaim hak
kındaki kanunun ikinci defa reye vazında iştirak 
eden azanın adedi (178) dir, (1) müstenkif vardır, 
kanun (177) rey ile kabul edilmiştir.. 

Hükümetle Estern kumpanyası arasında müna-
kit mukavelename ile zeyllerinin imza ve teatisine 
dair kanuna (95) zat iştirak ve kabul etmiştir, mua
mele tamam değildir, ikinci defa reye vaz edile
cektir, 

Riyaseti Cumhur 1927 senei maliyesi bütçesinde 
münakale icrasına daîr olan kanuna (101) zait iştirak 
ve kabul etmiştir, muamele tamam değildir, ikinci 
defa reye vaz edilecektir. 

, Kütahya mebusu salbıfcı merhum Seyfi Efendi
nin kerimesi ile' mahdumuna hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki kanuna. (99) zat 
iştirak etmiştir, (1) ret vardır, muamele tamam değil
dir, ikinci defa reye vaz edilecektir. 

Efendim Şûrayı Devlet intihabatının neticei ara
sını arzediyorum: 

v Şûrayı Devlet Riyaseti intih^bınia (192) zat rey 
vermiştir. Hariciye Baş Hukuk Müşaviri Nusret Bey 

„ (190) rey kazanmıştır, Mahkeme! Temyiz: azasından 
Ali Fehmi Bey (1), Veli Bey (1) rey almışlardır. (4) 
müstenkif vardır," Ç19CJ) reyle Hariciye Hukuk Mü
şaviri Nusret Bey intihap edilmalştir. 

Maliye ve Nafıa dairesi Riyasetine (189) rey ile 
Ali Rıza Bey intihap olunmuştur, (6) müstenkif 
vardır, iştirak edenlerin adedi (195) dir ve tanzimat 
dairesi Riyasetine (185) rey l e Adana Valisi Reşat 
Bey intihap olunmuştur, Denizli Valisi Mitafc Bey 
(I) rey almıştır ve (7) müstenkif vardır. 

Mülkiye ve Maarif Dairesi Riyaseti için Ankara 
Valisi Atıf Bey (174), Amasya Valisi Hilmi Bey 
(1), Mersin Valisi Hamdi Bey (1) rey! almışlardır. 
(II) müstenkif vardır. (174) rey ile Ankara Valisi 
Atıf Bey intihap olunmuştur. 

Deavi Dairesi Riyaseti için Adliye Müsteşarı 
Reşit Bey (185), Mahkemei temyizden Reşat Bey 
(1) rey almışlardır. Ve (4) müstenkif vardır. Adliye 
Müsteşarı Reşit Bey (185) rey ile intihap olunmuş
tur. , 

Başkitabet için Matbuat Müdirü Umumisi Saf
fet Bey (186), Müdevvenat Müdürü Kemal Bey (2) 
rey almışlardır. (5) müstenkif vardır. Matbuat Mü-
diri Umumisi Saffet Bey (U86) rey ile ihtihap olun
muştur. 
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Efendim Şûrayı Devlet azalıklarına intihap edilen 
zevatın esamisini ve aldıkları reylerin miktarını arz 
ediyorum: 

Ziraat Müsteşarı Süreyya Bey 175 
Baytar Müdiri Umumisi Ali Rıza Bey 175 
Dahiliye İdarei Umumıiye Müıdiri Asaf Bey 175 
Sabıik Tökirdağ Valisi İhsan Bey 173 
Maarif Vekâleti Sicil 'Müdürü Halil İbrahim Bey 170 
Mersin Vaİsi Abdullah Saibri Bey 174 
Maarif Müsteşarı Sabıkı Şef dik Bey 176 
Trabzon Valisi Sabıkı Haydar Bey 173 
Müdafaai Milliye Vekâleti Sıhhiye Reisi Sü
leyman Emin Paşa 174 
Kırklareli Valisi Sabıkı Sabri Bey 175 
İskân Müdiri Umumisi Ömer Lütfi Bey 172 
Kadostra Müdiri Cemal Bey 172 
Bozoik Valisi Asım Bey . 172 
Amasya Valisi Hilmi Bey - 172 
Ankara Müddeumumisi Asaf Talat Bey 173 
Sabık Mülkiye Müfettişi Vasfi Bey 177 

Efendim, azalığa bu on altı zat intihap olunmuş
tur. 

Akalliyette kalanları da okuyorum: 
Mülkiye Müfettişi Fuat Bey 4 
Şehremini Muavini Halit Bey 2 
Kayseri Valisi Ali Vefa Bey 1 
Evkaf Hukuk Müşaviri Murat Bey 2 
Mahkemei Temyiz Başmuavini Asım Bey 2 
Şûrayı Devlet Azayı Sabıkı Baha Bey 4 
Denizli Valisi Mitat Bey 1 

Ankara Valisi Atıf Bey 1 
Mahkemei Temyiz azasından Reşat Bey 1 
Mülkiye Müfettişi Nuri Bey 1 
Maliye Müfettişlerinden Ali Rıza Bey 5 
Trabzon Valisi Sabıkı Nazım Bey 3 
Sabık Tapu Müdiri Umumisi Rıza Bey 6 
Sefaret müsteşarı Sabıkı Emin Bey 2 
Sabık^ Vali Ali Şeydi Bey ' 3 
Adliye Müsteşarı Reşit Bey * ' 3 
Nafıa Müsteşarı Ali Rıza Bey 3 
Sabık mutasarrıflardan Sezaî Bey 1 
MüdevVenat Müdürü Edip Kemal Bey 3 
Kars Valisi Şevki Bey 1 
Matbuat Müdiri Umumîsi Saffet Bey 2 
Dahiliye Müdiri Sabıkı Salih Bey 1 
Mülkiye Müettişi Müfit Bey 1 
Kırklareli Valisi Durmuş Bey 1 
Şûrayı Devlet Azayı sabıkasından Baha Bey 3 
Konya Ceza Reisi Nusret Bey 1 
Divanı Muhasebat Reisi Sabıkı Cemal Bey 2 
Trabzon Müddeumumisi Ali Rıza Bey - 1 
Adliye Müfettişlerinden Burhan Bey 3 
Esbak Orman Müdiri Umumisi Tahsin Bey 1 
Zonguldak Valisi Hüsnü Bey 1 
Mahkemei Temyiz azasından Ali Fehmi Bey 1 
Adana Valisi Reşat Bey 1 

Efendim; akalliyette kalan azalar da bunlardır. 
Başka müzakere edilecek mevad kalmamıştır. Cu
martesi günü saat 14 de içtima edilmek üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Hltaartı inikat; Saat : 17,20 
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İhtiyacaü Umumiye İçin Celp Olunacak Madeni Borulann Gümrük Resminden İstisnası Hakkmdaki 
16 Nisan 1339 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

. • _ ; (Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşed Eşref B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Ataiây B, 

AMASYA 
Ali Rıza B, . 
Esat B. ^ 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâiki B< 
Hasan Sıitk* B. 
Murat B. 
R a * B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
HilimliB. 

AYDIN 
Dr. Mastar B. 
Mliltihait B. 
Tahsin B. 

(BEYAZID 
Şefik B. •; 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü BJ 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 1 
KJaıbul edenler : 1 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaler : 

79 
78 

— , 
,1. ' 

97 

.İÜ 

[Kabul Edenler] 

1 BOZOK 
1 Ahmet Hamdiı B, 
1 Salih B. 
1 Süleyman Sırrı B. 
1 BURDUR 
1 Hüseyin Bâlkii B. 
1 BURSA 
1 Mustafa' Fehmi B. 
1 Nurettin Paşa 
1 Rfff*t R 

GANÎK 
1 Cavîit Paşa 
1 Süleyman Neomi B. 
1 Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalk B. 
Rİfat B, 

1 Talat B.. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakk B, 

ÇORUM 
Üsmai Kemal B. 
Münliır B, 
Ziya B, 

DENÎZLt 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B< 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fükrii B. 

DÎYARIBEKİR 
CaMM B. 
Feyzi B. 

| İbrahim Tâli B. 

1 EDİRNE 
Gaf er Tayyar Paşa 
Faik. B. 
Hüseyin Rtfkı B. 

ELİÂZİZ 
Hüseyin B̂  
Mustafa B. 
Muhlitttün B. . 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Ihsart Hâmllt B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Ras&m B. 

'ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri ıB< 
Câzİm B. 

ESKİŞEHİR 
Alı UM B. ", 
Emin B, 

GAZİAYİNTAP 
Ahmet Remzi B, 
Ferit B. ,. 
Kıflıç Ali B. 

• Şahin B< 

GELİBOLU 
. Celâl Nuri B, ' 

GENÇ' 
'Muhittin B< - . 1 

1 GİRESUN 
.Hâdm Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tabir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki* B. . 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B, 
Mükerrem B. 

- İÇEL -
Dr. Tevfük B. 
Emlin 'B. 

İSTANBUL • 
Ahmet Muhtar B, 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şfcıasi Paşa 
Edip Servet B, 

•HSamdîB.' 
İhsan Paşa 
Tevfiik Kâmi B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmlî B. 
Münir B< 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Mehmet Gaviit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğhı Ahmet B. 
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KASTAMONU 
A l Nazıma B, 
Ali Rıza B. 
H a » B. 
Hasan Fehrcıli B. 
Mehmet Fua!t<B. 
Veîed Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet HImi B. 
Dr. Ha İ t B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B» ' 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik îsmaiil B. 
Yahya Gailip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B, 
Ragııp B. 

KONYA 
Eyüp Sabiti B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Muş'a Kâzım B. 

A D A N A • 1 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B, 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B, 
Kâmil B< 

AKSARAY 
Muştala Vehbi B. 
Neşet Bv 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
AH Fuat-Paşa 
Gazli Mustafa Kemal Paşa 
(Rdisicumhur) 

1 Mustafa B, 
j Mustafa Feyzi B. 
| Naim Hazım B. 

Tevfik Fikret B. 
KOZAN 

Ali Şaidi B. 

1 KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Failk B, 
Ragıip B, 
Recep B. 

! Rıza B. 

j MALATYA 
| Bedir B. 

Dr. Hilmi B. 
| Reşit B. 

M ARAŞ 
Abdültoaidir B. 
Mehmet B, 
Mithat B. 

MARDİN 
AbdüîrezzaSk B. 
Ali Rıza B. 
Necaıp" B. 

MERSİN 
Besim B, 

[Müste 
ERG, 

Üsfeuo.'B... 

[Reye İştirak 

Hilmi B. 
Şafcir B. 

ARDAHAN 1 
Tahsin B< j 

AYDIN j 
Dr. Reşit Gal'iib B. 

BEYAZID 
Süleyman iSudi B. 

IBİGA 
Samiı Rüfat B. 

BİTLİS | 
MUbitfcM Nâmi B. j 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Fall ı Rıffcı B, 
Mehmet Vasfi B. j 
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I MUŞ 
İüyais Samli B, 

S Osman Kadril B. 
NİĞDE 

Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B, 
Haffl S\tfkı B. 
İsmail B, 
Recai B. 

1 ISARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 

1 Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Hailil HülM B. 
Miaihmuit B. 

SİNOP 
Recep Zühltü B t 

[ iSİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi" B. 
Rasım B. 
Şemsettin B. 

nkif] 
\Nİ 

Etmeyenler] 

BOZOK 
Avni B, 

BURDUR 
Musitiafa Şeref B. 

IBURSA 
Necaiti B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avnü Paşa1 ,(M.) 
İhsan/ B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B, 

DENİZLİ 
Nedip Affi B. . 1 
Yusuf B. | 

46 — 

1 ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmaİ B. 
Mehmet Emlin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B. . 

1 Fa'i'k B. 
j TOKAD 

Emlin B, 
j Mustafa Vasfi B. 

! TRABZON 
j Abdullah B, 
j Ahmet Muhtar B. 
j Hasan! B. 

Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
[Ali B. 

Refet B. 
i. Saiffet B, 

VAN 

Hakiki B. 
Münlip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragııp B. 
Yusuf Ziya B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B, 
Zülfi B, 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halli B. 
ibrahim B.< . . . 

ERZİNCAN' 
Abdülhak B. 

ERZURUM 

Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rauf B. 
Ziyaettin B. 



ESKİŞEHİR 
Abdullah Azm'i B. 

0AZİAYINTAP 
AH Cenanî B. 

GİRESUN 
Hakiki Tarik B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ.Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akçoriaoğliu Yusuf B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Kaırafoekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) -
Kâmiît fi. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necatü B. (V.) 
Ösmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

t : 81 23 . 6 

KARESİ 
Ali Şuuri fi, 
Haydaır Adi B, 
Hulusi fi. 
Kâzım Paşa (Reîs) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Zeki fi. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet fi. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat fi.-
Refük B. 

KOZAN 
AM Salip B. 
V KÜTAHYA 

Nuri B« 
MALATYA 

İsmet Palşia (Başvekil) 
Mahmult Nediim B. 

. 1927 C : 1 

MARAŞ 
Nurettiîo B. 

MARDİN JLTJL Z M V J—' I l ı 

Abdülgaöi B. 
j Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. -
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
i Niyazı fi. 

M U Ş • ? 
i Rıza fi. 

NİĞDE 
EbulbeSkir Hazam B. 
HalÜıt B. 

ORDU 
Hamdi B, 

RİZE 
| Ali B. 

Ekrem fi. 
Esat B. 
Fuat fi. 
Hasan! Cavüit B. 

- SARUHAN 
Mehmet Salbri fi. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Zıyaettin B. 

SİVEREK 
Hail Fahrî B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut fi. 

TOKAD 
Beklir Sami fi. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunah HÜmi B. 
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Miriliva Celâî Paşa Kerimeleri Seniye, Hadiye ve Redife Hanımlara Hidematı Vataniye 
Tahsisi Hakkındaki Kanunim İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

Tertibinden Maaş 

(Kanun kabul edilmiştir;) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
îhsan B« 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B, 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B« . 

BEYAZID 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

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

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaâer : 

287 
174 
172 
— 

• ' 2 . . • • ' 

112 
1 

[Kabul Edenler] 

1 BURDUR 
i Hüseyin Baki B, 
1 BURSA 
i Mustafa Fehmi B. 
[ Osman Nuri B, 
i Refet B. 

I CANİK 
| Cavit Paşa 
j Süleyman Necmi B. 
I Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
1 Mustafa Abdülhalik B. 

Rifat B. 
1 Talât B. 
1 Ziya B, 

ÇATALCA 
Şakir B, 

ÇORUM 
I İsmail Kemal B. 

Münir B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

1 Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B, 
Feyzi B. 

| İbrahim Tâli B. 

S EDİRNE 
I Cafer Tayyar Paşa 
J Faik B. 
1 Hüseyin Rıfkı B. 
I ELÂZİZ 
S Hüseyin B. 
1 Mustafa B. 
I Muhittin B, 
I Süleyman B, 

ERGANİ 
i İhsan Hâmit B. 
I Kâzım Vehbi B. 
I ERTUĞRUL 
1 Dr. Fikret B. 
I Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 

[ Câzim B. 
ESKİŞEHİR 

Ali Ulvi B. 
GAZİAYINTAP 

j Ahmet Remzi B. 
Ferit B< 
Kılıç Ali B, 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

| GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. . 

1 Şevket B'.. 
1 Tahir B. 

' 

1 GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B, 

İSPARTA 
[ Hüseyin Hüsnü B. 
I İbrahim B. 

Mükerrem B. 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
Emin B, 

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

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B.. 
Münir B. 

.KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B, 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Haüt B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B, 
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KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. -

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B.
Refik İsmail B.j 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Ragıp B< 

KONYA 
Eyüp Sabri B, 
Kâzım Hüsnü B„ 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B.. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet By 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

| KÜTAHYA j 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B, 
Recep B. 1 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

1 MARAŞ 
Abdülkadir B. 

1 Mehmet B. 
Mithat B, 

MARDİN; 
1 Abdülrezzak B. 
1 Ali Rıza B. 
1 Necip B. 

NİĞDE 
Ata B< 
Galip B. 

ORDU 
1 Faik B. 

Halü Sıtkı B, 
1 İsmail B. 
I Recai B. 

[Müsten 

ERG 
İhsan B. 

MER 
Besim B. 

[Reye İştirak 

| ANTALYA 
1 Ahmet Saki B. 
I Murat B. 

1 ARDAHAN 
1 Tahsin B. 

1 AYDIN 
I Dr. Mazhar B. 
I Dr. Reşit Galib B, 

1 BEYAZID 
1 Süleyman Sudi B. 

1 BİGA 
I Samih Rifat B. 
1 BİTLİS 
1 Muhittin Nâmi B. 

RİZE 
Esat B. ; 

SARUHAN 
Dr. Saim B, 
Ethem B. 
Kemal B., 
Nafiz B, 
Yaşar B.; • • : 

SİİRD 
Halil HulkiB. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr., Ömer Şevki B. 
Muammer B, 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

i Mehmet Emin B. 

kifler] 

ANİ 

.SİN 

Etmeyenler] 

| ıBOLU 
I Cevat Abbas B. 

FalihRıfkıB. 
Mehmet Vasfi B, 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B, 
Nurettin Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M,) 
İhsan B. (V.) 

TEKİRDAĞ 

Cemil B, 
Faik B... 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B, 
Refet B. 
Saffet B. 

. ' •. VAN ; 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 

Halil B, 
Ragıp B, 
Yusuf Ziya B. 

1 ÇORUM 
Dr, Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKÎR 
Şeref B, 
Zülfi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
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ERZURUM 
Halet B< 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B.< 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 
Emin Bo 

GAZÎAY1NTAP 
Ali Cenanî B. 

GÎRESUN 
Hakkı Tank B., 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
AsâfB. (İ, Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B« 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B, (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B, 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B, 
Musa Kâzım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B« 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

•MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B, 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B, 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B, 
Mustafa Fevzi B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Ziyaettin B< 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B, 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. (M.) 

— 650 — 
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Tahtelbahirde İstihdam Ohınacak Zabıtan ve Efrada Verilecek Zamain Hakkındaki Kanunun İkinci Defa 
&eye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Al B. 
İzzet UM B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. -
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
AK Rıza B. 
Esat B. 

Nafiz B. 
ANKARA 

Ali B, 
İhsan B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hitoi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Şükrü B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirialk edenler : 180 
Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 
Müstenkifler " : 
Eteye iştirak edenler : 106 -
Münhaler : 1 

[Kabul Edenler] 

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

BURDUR 
Hüseyin Bâkıi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cayit Paşa 
Süleyman Neemi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
IhsSm B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalfe B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
îsmajil Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü JB. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DIYARIBEKİR 
Cav.it B, 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faiik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım VefaiM B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Raslim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emiın B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

_ 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfilk B. 
Emin B. 1 

İSTANBUL 
.Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mahimıut Cielâl B. 
Mustafa Rahmi B. .' 
Münir B. 

KARESİ 
Ahmiöt Süreyya B. 
Mıehitnlet Oavîit B, -
Otoıaiö Nfiyaszi B. 

İKARS 
Ağaoıgliu Alfomteit B. 
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KASTAMONU 
A!ü Naızmii B, 
Ali Rıza B, 
Haflit B. 
Hajsiasrt Fehimli B. 
Veted Çeilidbi B. 

KAYSERİ 
Ahmıelli Himuı fi. 
Dr, BaÜSt B. 
Saibüit B. 

KIRKLARELİ 
Dr Fualt B, 
Şevket fi, 

KIRŞEHİR 
Lûtfii Müfit fi. 
Refik İjsmıal B. 
Yahya GatKip B / 

KOCAELİ 
tbılahlm fi. 
M;ulStlafaı fi, 

KONYA 
Eyüp Safori B. 
Kâzümi Hüsnü fi. 
Mufsa Kazım B. , 
Mıustafa fi. 
iMusitafa Feyzi fi. 
Nıalim Hâizim B. 
Tevfiik Fikret B, 

I : 81 23 

KÜTAHYA 
Cefvdidfi B. 
Ferik fi. 
Ragıp fi. 
Recep B. 
Rıza fi. 

MALATYA 
iBödto B. 
Dr. Hİİmİ fi. 
Reşat B. 

MARAŞ 
Aibdülkaıdür fi. 
Metanet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdütezzak fi. 
Aîii Rıza fi. 
Nedip B. 

MERSİN 
Beisüm /B. 

MUŞ 
tjyfaısl IŞamiİ B, 
Osmaıri Kadirli B. 

HİGDE 
Ata fi. 
GaÖJip B. 

[Reye 

6 . 1927 C : 1 

I ORDU 
.'Faik B, 
HalKil1 Sıtkı B, 
Isımai fi. 
Rlecafi B. 

RİZE 
Esat B. 
Hassamı CaNüifc B. 

SARUHAN 
Dr. Salim B. 
Bbbjem fi. 
Kemaî fi. 
MıM&fia Fevzîi B. . 
Nafiz fi. 
Yaşar fi. 

SİİRD 
Haflift Huftki B. 

SİNOP 
Recep ZühiCü B. 

SfVAS 
Dr.''Ömer Şevkli B. 
Muammer B, 
RabJmii B. 
Raisjim B., 
Şemıseltlffin: fi. 
ZiıyafeMn fi. 

ık Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B.> 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa, Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN -
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşjit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rüfiat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avnl Paşa (M.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 

ERGANİ 
İhsan B / 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Hâ lil fi. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdiilhak B, 

ERZURUM 
Halet B. 
Münür Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut fi. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
A i Rıasa B. 
Mehmeıt Elmiin fi. 

TEKİRDAĞ 
Gemi fi, 
Falik B, 

TOKAD 
Etakı B. 
Mustafa Vasfi fi. 

TRABZON 
Abdyiffiajh B. 
Ahmet Mıühtıaır B. 
Hasafn B. 
Rahmii B. 
Süteymlan Sajrrı fi. 

URFA 
Aîji B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
MiünSp B. 

ZONGULDAK 
Haffl B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya fi. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi fi. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı fi. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf fi, <İ. A.) 
Nazmii B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç fi. (V.) > 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat fi. 
Hamdü B, 
Hamdullah Suphi fi. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
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İZMÎR 
Dr. Tavfiik Rüşfcü B. (V.) 
Kâmiî B. 
Mahmjut -Bsakl B. (V.) 
Mustafa Necati B. <V.) 
Osmianzasdö HatrıdS B. 
îSaınatçoğltı Şükrü B. 

KARESt 
A l ŞuiurÜ B. 
Haıyldlasr Aidi B. 
Hulûsu B. 
Kâzıim Paşa (Rsis) 
Mdımıelt Vehbi B. 

KARS 
Ötmier B. 

KASTAMONU 
M'ûhmdt Fualti B. 
NeomeiatÛn Moila B. 

KAYSERİ 
Zakü-B, 

KOCAELt 
IhnaNim Süreyya B. 
Ragıp B, 

'Saf«öt B. 
KONYA 

Bektir B. (M.) 
Fuiat B< 
Rıefök B. 

KOZAN 
A l Salip B. , 

.Âli Sadi B. 
KÜTAHYA 

Nurii B. 
MALATYA 

lsm©t Paşa {Başvekil) 
Mıatoıut Nadim B. 

M AR AŞ 
NurettJkı B. 

MARDİN 
Abdüliganli B. 
Yafcup Kadirli B. 

-.MENTEŞE. 
•Esat B. 
Şükrü ;Ka<ya) B.' 
Yunus Nıaıdii B. 

MERSÎN 
Niyaızli B. 

MUŞ 

I Rıza B. 
NİĞDE 

Bbüibdjır Hâzıim B. 
HaOilt B. 

ORDU 
Haimdü-B. 

RİZE 
Af B. 
Ekrem B. 
Fualt B. 

SARUHAN 
Mehmet. Sabrii B. (V.) 

SttRD 
.Mjabmıdt B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur. 
Yıuısuf Kemal B. 

SİVEREK 
Haiü! Falhrli B. 
Ktafaft Ahimle* B. 

ŞARKİ KARAHİiSAR 
İsirruadl B. 

TOKAD 
Befâr Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
NefoSaaldıei Hamidii B. 
Ştefik B. 

URFA 
Dr. Rıefat B. 
Refet B. 

VAN 
1 İfoMısm B. 
I ZONGULDAK 

Turnafo Hitei B. (M.) 
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Şehbenderlik Rüsumu Kanununun İkinci Def a Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

-

k 

s 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet UM B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzını B.
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müsteniküfler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaler : 

287 ' • . 
175 
173 
— 
2 

111 \ 
1 

[Kabul Edenler] 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

-
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmii B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalk B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakır B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Fa'ik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
MuhMn B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

. 
Ha'il B. 
Rasinı B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

ÖAZİAY1NTAP 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

• . - • -

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tabir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
.Mükerrem B. 

İÇEL^ 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. -Hakkı Ş:nasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdli B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Miâifomult Celâl B. 
Mustafa Raıhmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmiet Gavot B. 
Osmaw Nliyaizİ <B. 

KARS 
Ağaoğülu Ahmeft B. 
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: KASTAMONU 
Auli Nazmii B. 
Affii Rıza B. 
HaiÜit İB. 
Haısaın FetaıÜ B. 
Mietoıiöt Fuat B. 
Veilad Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmelt Hffitmü B. 
Dr. Halt B. 
SalbfcB. 

KIRKLARELİ 
Dr Fuaii B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İjsma.1 B. 
Yahya: Oaflip B, 

KOCAELİ 
•İbraMim B. 
Mıuisü&fa B. ' 
Ragıp B. 

KONYA ^ 
Eyüp Sabiti B. 
İKâziim Hüsnü B. 
Mû Uafa B. 
Musftafa Feyzi B. 
Nalîm Hazım B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa, Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

.KOZAN 
Al Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cesvdseıt B. 
Falik B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedıisr B. 
Dr, Hiimlı B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkajdiır B. 
Mehmet B. 
•Mitihalt B. 

MARDİN 
Abdüataezz'ak B. 
Alii Rıza B. 
Necip B. 

MUŞ . 
İöyus Samlı B. 
Osmaın Kaidrö-B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Gafâp-B. 

ORDU 

Faik B. 
Hali Sıtkı B, 
İlsmaül B. 
Redaıi B. 

RİZE 
Esast B. 
Hasamı OaiMit'B. 

SARUHAN 
Dr, Salkn B. 
Ethtem B. 
Kemıa8 B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

&İÎRD , 

Matısmıut B. 

SİNOP 
Recep Zütttü B. 

SİVAS 

Mulamımer B. 
Rıaihmii B. 
Riaısim B. 
Şamseltlfe B. 
ZJyaötifân B/ 

[Müstenkifler] 

ERGANİ MERSİN 
İhsan B, Bösim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Sülyeman Sudi B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Fajih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B.. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. . 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
ihsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. _ 

DENİZLİ 
Necip A l B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 
Züffi B. 

.SİVEREK 
Malhmîut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mü Rıza B. 
İsmail B. 
Mıehmföt Emira B. 

TEKİRDAĞ 
Gemil B. 
FatfkB. 

TOKAD 
Emsin B. 
Mustafa) Vasfi B. 

TRABZON 
Abduliafa B, 
HasaM B. 
Rataıi B. 

URFA 
Afi B. 
Refeit B. 

. VAN 
Hakkı B; 
Münip B. 

ZONGULDAK 
HaM B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. -
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdiülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Müniir Hüsırev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Al Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
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GİRESUN 
HaJckı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehımli B. 
Zeifci 'fi. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazma B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Afcçoraoğlu Yusuf B. -
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekıir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmiii], B. 
M-diîım'u/t Bsaıd' fi. (V.) 
Mustafa Necajtii B. (V.) 
lOsmiaınizadfâ Hamdi fi. 
Saiîiaço'ğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmıat Süreyya B. 
Al)i Şiuuri B. 

Haydar Ajdil fi. 
H u l M fi, x 

Kâzıım; Faşa (Reis) 
Mehmıat Vehbi B. 

(KARS 
Ömıer B. 

KASTAMONU 
Necariefflüia Mola B. 

•KAYSERİ 
Zeki fi. 

-KOCAELİ 
İbrahim Süreyya fi. 
Saffet fi. 

KONYA 
Bekür B. 
Fu'alt fi.' 
Musa Kâzım B. 
Refik fi. 
Tevfiifc Fikret B. 

(KOZAN 
Mi SaJip fi. . 

KÜTAHYA 
Nünü fi. 

MALATYA 
İsmet Paşa (İBaşvekil) 
Mahmul!: Nedüm fi. 

MARAŞ 
Nuiretrtjin B. 

MARDİN 
Abdüljgaınii B. 
Yakup Kaldık B. 

MENTEŞE 
Es/ait fi, 
Şükrü Kaya fi. 
Yuınıuis Najdi fi. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza fi. 

NİĞDE 
Ebuıbdir Hazım B. 
HaMt İB. 

ORJDU 
Harmdii B. 

,RİZE 
"Alil fi. 
Ekrem B. 
Fuat fi. 

SARUHAN 
Mdhmıat Sabrrt B. (V.) 
Müjsftafa FeViZii B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur. 
Yusuf Kemal B. 

' • • .SİİVAS 
Dr. Ömer Şevkli B. 

SİVEREK 
Hai l Fahrti fi. 
Kadri, Ahtoet fi. 

TOK AD 
fiıakir Sami fi. 
Kâmi'S B. (M.) 

TRABZON 

Ahmıat Muhtjar B. . 
Nefbiziada Hatadi B. 

. Sü'-eymütni'Siirrı B. 
Şefik fi. 

URFA 
Dr. Reföt B, 
Saffet B. 

VAN 
Ibıtaftuihtı fi. 

ZONGULDAK 
Tuarru H'iı'jmıi B. 
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Posta Kanununun Bazı Maddelerinin Tadili Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besiim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtikı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Maznar B. 
Mithat B. 

Tahsin B. 
BEYAZID 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler : 
Müstenikliffer : 

173 v 

i7il..; 
— 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 113! 
Münhaler : il! . 

[Kabul Edenler] 

i BOZOK 
Ahmet Hatodıi B. 

! Saflih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

[ Refet B. 
CANİK 

Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa AbdülbJalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

Zıya B̂  
ÇATALCA 

Şatoir B. 
ÇORUM 

ismail Kemıal B. 
\ Münir B. f 

Ziya B, 
DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cami B. 
Feyzi B, 
İbrahim Tâli B, 

i EDİRNE 
ı Cafer Tayyar Paşa 

Faik B. 
1 Hüseyin, Rıffcı B. 

• ELÂZİZ 
Hüseyin B, 

s Mustafa B. 
[ Muhittin B. 

Süleyman B. 
'ERGANİ ' 

İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbî B< 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Hail B. 
Rasim B. 

I ERZİNCAN ' 
Sabit B. 

ERZURUM-
Bahri B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali UM B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B, 
Şahin B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hâoim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tabir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeöci B.' . . . 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik KâmI B. 
Ziyaettin B< 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Raihmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Carvit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlü Ahmet B. 

• KASTAMONU 
Ali Nazm!l B, '' 
Ali Rıza B. 
Halit B. ' 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B.s 
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KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halt B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfii B. 
Refik ismail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B, 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabiti B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B, 
Na'im Hazım B, 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. v 

Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osiman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recâi B. 

RİZE 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin, B. 

SİVEREK 
Mahmut B< 
ŞARKİ KARAHİSAR 

AM Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasam B. 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B; 

Refet B. 

- VAN 
Hakkı B. 
Münip B.. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

[Müstenkifler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmai Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B.
AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Nöşeıt B. 

. ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B* 
Şakir B. 

ANTALYA' 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifât B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

BOLU 
Cevat Ab bas B. 
Faiih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) -
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekil) 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 
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ESKİŞEHİR 
Abdullah. Azmi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Kılıç AH B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmii B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. (VJ 
Dr, Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydan B. 
Kâzım Karabek'ir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. (V.) 

Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmettin ıMoia B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B, 

KOZAN 
A1İ Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
,Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Bbubdldr Hazım B. 
Halt B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B.. 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 
•Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr, Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadr/i Ahmet B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kârnıil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Netazade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B / 

URFA 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunala Hilmi B, (M.) 

.+"!x™m*9»n 
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Kayseri Belediyesince Ücyüzbin Liralığa Kadar Edilecek İstikraza Hazmenin Kefaletine Dair Kanunun 
İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

x • 

> 

AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B< 
Esat B.! 
Nafiz B, 

ANKARA ", 
Ali B. 
ihsan B., 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B, 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

' AYDIN -
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin EW 

BEYAZID 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

, BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B, 1 

Âza adedi : 
Reye üştiriajk edenler : 
Kkbul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenildiflfer : 
Reye iştirak eıtmieyeıiler : 
Münıhaİer : 

287 
172 
171 
— 
'/İ 

114 
.'I' 

[Kabul Edenler] 

| ıBOZOK 
1 Ahmet Hamdi B, 

Salih B, 
i Süleyman Sırrı B. , 

BURDUR 
i Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

1 Refet B. , 

CANİK 
Cavit Paşa 

1 Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 
İsmail Kemal B. 
Münir B; 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B, 

— 66 

I DİYARIBEKİR 
1 Cavit B. 
1 Feyzi B, 
1 İbrahim Tâli B. 
1 EDİRNE 

Faik B. 
1 Hüseyin Rıfkı B. 

I ELÂZİZ 
1 Hüseyin B. 
1 Mustafa B, 
1 Muhittin B, 
E Süleyman B. 

ERGANİ 
I İhsan Hâmit-B. 

Kâzım Vehbi B, 

ERTÜĞRUL 
1 Dr. Fikret B. 
1 Rasim B. , 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ERZURUM 
Bahri B, 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B, 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 

i Ferit B.ı 
| Kılıç Ali B. 
Şahin B, , 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B, 1 

0 — 

| .GİRESUN 
1 Hacim Muhittin B. 
1 Kâzım B„ 

Şevket B, 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B< 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 

İSTANBUL 

Ahmet Muhtar B., 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B, 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B, 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B, 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 



KASTAMONU 

Ali Nazmi B.I 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 

Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B^ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Refik ismail B. *"" 
Yahya Galip B< 

KOCAELİ 
İbrahim B., 
Ragıp B. 

KONYA 

Eyüp Sabri B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B, 
Mustafa Feyzi B. 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHISAR 
Ali B, 

AKSARAY, 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B.j 
Şakir B, 
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Naim Hazım B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, 

KOZAN 

Ali Sadi B. 

iKÜTAHYA 
Cevdet B, 
Faik B. 
Ragıp B. 
Recep B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

v iMARAŞ 
Abdülkadir B, 
Mehmet B.; 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B.i 
Necip B. 

MUŞ . 
Ilyas Sami B, 
Osman Kadri B. 

[Müste 

ERG 
İhsan B., 

[Reye İştirak 

. ,.. ANTALYA 

Murat B, 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr, Reşit Galib B. 

BEYAZID 

Süleyman Südi B, 

BİGA 
Samih Rifat B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

NİĞDE; 
Ata B, 
Galip B. 

ORDU 

Faik B. 
Halil Sıtkı B, 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B., 
Ethem B, 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B.; , 

' 
SİİRD 

Halil Hulki B, 
SİNOP 

Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 
Muammer B. 
Rahmi B, 
Rasim B, 
Şemsettin B., 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B, 

nkif] 

ANI 

Etmeyenler] 

,BOLU 
Cevat Abbas B« 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B* 

BOZOK 
Avni B, 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan, B. (V.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil Bu 
Faik B, 

ıTOKAD 
Emin B, 
Mustafa Vasfi B, 

TRABZON 
Abdullah B, 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B.; 
Süleyman Sırrı B., 

U R F A 
Ali B. 
Refet B, 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B^ 

ZONGULDAK 
Halil B< 
Yusuf Ziya B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

„ -

, ÇORUM 
ismet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKtR 
Şeref B, 

Zülfi B. 
EDİRNE 

Cafer Tayyar Paşa 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B, 
Halil B, 
İbrahim B. 
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ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B, 
Münir Hüsrev B, 
Raif B, 
Ziyaettin B.ı 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B, 

GAZÎAYINTAP 
Ali Cenanı B. 

GÎRESUN 
Hakkı Tarık B, 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. Â.) 
Nazmi B„ 

İÇEL 
Emin B< 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B, 
Ali Rıza B. (I. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik R, (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B< 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMÎR 
Dr, Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B.
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü BH 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B., 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU, 
Halit B, 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. < 

KAYSERİ 
Zeki B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B< 

KOCAELİ 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B» 
Fuat B, 

KOZAN 
Ali Saip Bw 

KÜTAHYA 
Nuri B, 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B, 

iMARAŞ 
Nurettin B. 

İMARDIN 
Abdülgani B., 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B.. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B, 

MUŞ 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B, 

ORDU 
Hamdi B, 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B., 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

iSİNOP 
Dr^ Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TOKAD 
Bekir Sami B^ 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B, 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN 
ibrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B< 
Tunah Hilmi B. 

»>»«"« 

662 -



t : 81 23 . 6 . 1927 C : İ 

Dalgıç Zabıtan Efradına Verilecek Zaınaiım Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Reye iştkiafk' ödemler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak eıtmeyenfer 
Münhaler 

287 
İ 78 
177 
— 

,1' 
108 

1 

{Kabul Edenler} 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet UM B, 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA' 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. ' 

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet SâM B, 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdıi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necimi B, 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifa|t B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakiı B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
ZiyaB.. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 
Feridun Fikrî B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B„ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B.: 
Raslim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM: 
Bahri B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B, 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kdıç Ali B, 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B̂  
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tabir B., 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B,, 
Hamdli B. 
İhsan Paşa! 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B« 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B, 
Münir B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Mehmet Oavıt B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
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KASTAMONU 
Alıi Nazmi B. 
A l Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Veledi Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halt B., 
Sabit fi. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B, 
Yahya Gaip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Riagıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B; 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, 
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KOZAN 
Al Şad B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Faik B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 

Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülikadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B, 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
A l Rıza B. 
Necip B, 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
llyas Samli B. 

1 Osman Kadri B. j 

, 1927 C : 1 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Falik B. 
Hali Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

. 
SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil HuM B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
"R aihtnii R 
A\.cl!lllJ.i.l •*-'• 

Rasta B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. j 

ŞARKİ KARAHÎ5 
A l Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. , 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdulah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN , 
Hakkı B, 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
Isrnaül Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir Bv 

AFYON KARAHİSAR 
A l B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
A l Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
ŞaMr B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih. B.; 

ARDAHAN 
Tajhsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Gaip B, 

BEYAZID 
Süleyman Suda B. 

BİGA 
Samih Rifat B. ' 

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falh Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B, 

CEBELİBEREKET 
Avnİ Paşa (M.) 
İhsan B (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekül) 

DENİZLİ 
Necip Al B. 

DİYARIBEKIR 

Şeref B. 
ZüM B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 

Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülihak B. x 
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ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettıin B. 

GAZÎAYINTAP 
Ali Cenanı B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank Bs 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. A.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akçofaoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ, Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdulah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (V,) 
Kâmil B, 

Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşja (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halil B. 
Mehmet Fuat B., 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Muf.it B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B, (M.) 
Fuat B. 

KOZAN 
AJi Saiip B. 

KÜTAHYA 
Nuri. B. . . 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B., 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kayaj 
Yunus Nadli B.

MERSİN 
Niyazi B. 

.MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Bbubekir Hazım B. 
Halt B, 

ORDU 
Haimdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri fi. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B, 

SİNOP 
Dr. Rıza, Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdli B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN , 
İbrahim B., 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

-*:wmmrm<m*r:}+~ 
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Hükümetle Estern Kumpanyası Arasında Münakit Mukavelename tle Zeyillerinin İmza ve Teatisi Mezu
niyetine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

AFYON KARAHÎSAR 
İzzet U M B, 
KâmS B, 

AMASYA *• 
Ali Rıza B. 
Nafiz B / 

ANKARA 
Mi B< 
İhsaö B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkii B. 
Hasan Sıitfcı B. 

ARDAHAN 
Tafeâı B. 

AYDIN 
Dr. Maaöhar B. 
MMhat B. 

BEYAZID 
Şefik B, 

BOZOKİ 
Ahmet Hamdi B. 
Ş a f t B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâk! B; 

(BURSA 
Mustafa Fehmıi B. 

CANÎK 
Süleyman Necmli B. 
Talât Avnli B. 

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

ÇATALCA 
Şaklir /B.: 

Aza adedi 

Reye iştirak edenler : 

Klabul edenler; : 
Reddedenler : 

Mü'stenlk'ifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller 

287 

95 

95 
— 

— 
191 

<1! 

[Kabul Edenler] 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B« 

DİYARIBBKİR 
Cavit B. 
Feyzi 'B, . 
Şeref B, 
ZüUfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıffkı B. 

ELİÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İtisan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Rasi'm B., 

ERZURUM 
Rafif fi. 

ESKİŞEHİR 
Aİi U M B, 

GAZÎAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit fi.' 
Şahım B, 

GELİBOLU 
Celâl Nurö fi. 

GİRESUN 
Hâc'im Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerran B. 

İÇEL 
Dr. TevfJk B. 

İSTANBUL 
Edip Servet B. 
Hamdi B, v 

İhsan Paşa . 
Tevfâk K â m l B, 
Ziyaettin B, 

İZMİR 
Münir B, 

KASTAMONU 
AUi Nazmi B, 
Halit B< 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B, 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

' 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B . 

NİĞDE 
Ata B< 
G a i p B. 
Halliit B. 

SORDU 
Faik B, 

RİZE 
Esat B.. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 

Bthem B, 
Nafiz ıB. 

SİİRD 
H a i l HulM B. 

İSİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Şemisettkı B, 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
A l Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B, 

TRABZON 
Abdullah B, 
Süleyman Sırrı B. 

U R F A 
Refet B, 
Saffet B. 

ZONGULDAK 
Halil Bi 
Yûsuf Zıya B< 
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[Reye İştirak Etmeyenler] 

(ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B, 
Zamir B, 
AFYON KARAHÎSAR 

Afi B, 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B, 
Sadık1 B, 

AKSARAY 
Besim Ataîaıy B. 
Mustafa Vehbii B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuaft Paşa 
Gazli Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 
H İ M B, 
Şakür B. 

ANTALYA 
Murat B., 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmü B. 

AYDIN 
Dr. Reşiit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman İSuıdi B. 

İBÎGA 
Metanet B, 
Samfflh Rüfat B, 
Şükrü B, 

BİTLİS 
'Muhittim Nami B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emlin Cemal B. 
FalÜh Rıffcı B, 
Mehmet Vasfı B, 
Şükrü B, 

BOZOK 
AvmS B, 
Süleyman, Sırrı B. 

BURDUR! 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nur1! B. 
Refet B. (Röis^kiK) 

. CANİK 
OaVit Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.)-
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekiİ) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip A1İ B. -, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Ferüdlun Fikrî B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahirrı Tâli B. 

'' İEDÎRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Muhitim B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B.. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B.' 
Halil B. 
fbralhÜm B. 

ERZİNCAN 
Abdülhalk B. 
SabÜ B, 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câz'im B. 
Halet B, 
'Münir Hüsrev B. 
Ziyaett'irt B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah AzmÜ B. 
Emim B. 

GAZÎAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
K âzımı B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasanı Fehmi B. 

HAKKÂRİ 

Asâf B. (1. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B, 

İÇEL 
Emiln B; 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
A'kçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (I.Â.) 
Bebiiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şimaısi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamldülah Suph'i B, 
Haydar B, 
Kâzım Kaırabeikir Paşa 

İZMİR 
Dr. Teyfifc: Rüştü B. 
Kâmil B, 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (M.) 
Mustafa Necati B. (M.) 
Mustafa Rahmii B. (M.) 
Ösımanzade Hamd'i B. 
Sar'açoğlu Şükrü B. 

KARESt 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 

Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlü Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Hasan Fehmi B. 
Neemettimı Molla B. 
Veled Çelebi B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hilîmii B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B< 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B^ 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Safbri B. 
Musa Kâzım B.. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
NaJim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfifc Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saiip B. 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B., 
Nurli B. 
Ragip B„ 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B: 
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MAKAS 
Abdülcadir B, 
Mehmet B4 

Mithat B, 
Nurettin B< 

İMARDİN 
Abdülgami fi. 
Yafcup Kadri B. 

fMENTEŞE 
Esat B< 
Şükrü Kaya' B, 
Yunus Nadli B. 

MERSİN 
©eslim B„ 
Niyaai B.-

IMUŞ 
İîyais Samii B. 
Osmıaın Kadri B. 
Rıza fi. 

NİĞDE 
BbubeÛdrr Hazım fi, 

ÖRDÜ 
Hail Sıitkı fi. 
Haindi B« 
*smai'I B, 
Recai BJ 

RİZE 
Al'i fi. 
Ekrem B. 
Fuaft B« 

SARUHAN 
Dr. Saıim B< 
Kemal B. 
Mehmet Sabû B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Mahmut fi, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
•Yı&uf Kemali B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahrnıi B, 
Rasfim fi, (LA.) 
Ziyaettfe fi. 

SİVEREK 
Hal'il Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Mehmet Emlin fi. 

TEKİRDAĞ 
Cemi fi, 

TOKAD 
Bekir Sami fi. 
Emin B< 

Kâmil fi. (M.) 
Mustafa Vasfi fi. 

TRABZON 
Ahmet MuhtSar B. 
Hasan fi. (Reisvefâi) 
Nebiz&de Haımdt fi. 
Rahmi Bi . . 
Şefik fi. 

URFA 
A t fi, 
Dr. Refet fi. 

VAN 
Hakkı fi. 
fbraiMm fi. 
Müraip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp fi. 
Tunah Hilmi B. (M.) 
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Riyaseti Cumhur 1927 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale terasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

Âza adedi 
Reye <iştiraik edenler 
Kiabul edenler 
Reddedenler 
Müsftenlküfler 
Reye iştirak eıtmeıyenjer 
Münhaâer 

287 
101 
101 
— 
— 

185 
1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHISAR 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B< 
Nafiz B< 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B, 
Şakir B,, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B, 

BEYAZID 
Şefik B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Talât Avni BJ 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr, Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B< 
Feyzi B, 
Şeref B, 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

EL AZİZ 
Mustafa B< 

ERGANİ 
İhsan B.. 

ERTUĞRUL 
Rasim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B< 

ERZURUM 
Raif B< 

| ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B, 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B, 

I Ferit B, 
j Şahin B. 

GELİBOLU 
; Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
', Hacim Muhittin B. 
I Hakkı Tank B. 
; Şevket B. 
! Tahir B, 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B< 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 

I Tevfik Kâmil B, 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
i Münir B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 

Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KIR$EHÎR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

' Mustafa B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. ^ 
Ali Rıza B, 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. ; 

NİĞDE 
Ata B. 

I
Galip B, 
Halit B< 

ORDU 
Faik B.; 

RİZE 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 
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,SARUHAN 
Etherrı B. 
Nafiz B< 

SİİRD 

Halil Hulki B« 

SİVAS 

Muammer B« 

Şemsettin B. 

ŞARKI KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B., 

TOKAD 
Emin B, 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B.; 

URFA 
Refet B< 

Saffet 'B.

ZONGULDAK 

Halil B, 

Yusuf Ziya B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (V.) 
Kemal B. 
Zamir B, 

AFYONKARAHÎSAR 
Ruşen Eşref B, 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B< 

ARDAHAN 
Talât B., 

ARTVİN 
Hilmi B< 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B, 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Fal ihRıfkıB. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

[Reye İştirak Etmeyenler J 

BOZOK 1 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

iCANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B.i 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B, 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B, 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

I Kâzım Vehbi B, 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B, 

ERZİNCAN 
Abdülhak B.j 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B, 
Halet B. 
Münir Hüsrev B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B^ 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (VO 
Fuat B, 
Hamdullah Suphi B. 

Haydar B^ 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B, 
Mahmut Esad B, (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B.( 
Hulusi B, 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B, 
Mehmet Vehbi B, 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B< 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B.: 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B^ 
Sabit B, 
Zeki B< 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket BH 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B., 
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KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B, 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B,, 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B, 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

ıMARAŞ 
Abdülkadir B, 
Mehmet B, 
Mithat B, 
Nurettin BH 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B< 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B* 

MUŞ 
İlyas Sami B,; 
Rıza B. 

!NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail Bj 
Recai B-

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B, 
Kemal BH 

Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Mahmut B, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
RasimB.(LÂ.) 
Ziyaettin B. 

iSİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B.ı 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B, 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B< 
Dr. Refet B. 

VAN 
Hakkı B, 
İbrahim B< 
Münip B, 

ZONGULDAK 
Ragıp Bv 
Tunalı Hilmi B, 
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Kütahya Mebusu Sabıkı Merhum Seyfi Efendi Kerimesi İle Mahdumuna Hidemab Vataniye Tertibinden 
Maaş Tahsisme Dair Olan Kanunun Neticei Ârâsı 

Âza adedi 
Reye iştkiaık ödemler 
Klabul edenler 
Reddedenler 
Müşteridirler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münıhalfer 

287 
99 

187 
.1! 

(Nisap yoktur.) 

[Kabul Edenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
İzzet Ulvi B. 
MiKia Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Altialay B. 

. AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B," 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakiir fi. 

ANTALYA 
Ahmet Saki fi. 
Hasan Sıtkı B. 

AYDIN 
Dr, Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 

-Mithat B« 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik fi. 

BİGA 
Mehmet B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Sailıih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 

CANİK 
Süleymian Nfccmıi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şafcir B. 

ÇORUM 
Dr.Musfcafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzıim B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavilt R. 
Şeref B. 
Züffî B, ' -

BUkLİZ 
Mustafa B. 
Süleyman B.

ERGANİ 
ERTUĞRUL 

İhsan Hâmit B< 
Rasiım fi; 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
AH UM B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî fi. 
Ferit B. 
ŞabJin fi. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hadim Muhitin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mülkerrem B. 

İSTANBUL1 

Edip Servet B. 
Fuat B. 
HamdÜ B. 
İhsan Paşa 
Tevkif Kâmİ B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Refik ismail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B.. 
Ragıp B, 

KONYA 
Fuat fi, 

. KÜTAHYA 
Cevdet fi. 
FâJk B. 
Recep B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedüm B. 
Reşjit B. 

M ARAŞ 
Abdlülîkadir B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Niyazi fi. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halt B, 

ORDU 
Recaİ Bi 

RİZE 
Hasan Cavlt B. 

SARUHAN 
Ethıem BJ 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
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SİVAS 
Dr. Ömer Şeriki B. 
Muammer B. 
Şemsettin B. 
Ziyaetfcin B. 

AÖÂNA. 
İsmail Safa B. <M.) 
Kemal B. 
Zamir BL-" 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B. 
KâmÜl B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B\ ' 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 
Himii >B. 
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