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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Ankarada 
hüküm süren karahumma hastalığı hakkındaki suale 
Sıhhiye Vekilinin cevabı dinlendikten sonra Yunanistan 
ile mün'akit mukavelenamenin tasdikma, Büyük Mil
let Meclisi azasının tahsisat ve harcirahlan kanunu
nun tadiline, 1930 bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihaları ve kabotaj kanunu hakkında bir tefsir 
mazbatası müzakere ve kabul olundu. 

Askerî memnu mıntakalar kanununun bazı madde-

Lâyihalar 
1 — tntihabı mebusan kanunu muvakkatinin muaddel 

10 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası ( Dahiliye Encümenine ) 

Tezkereler 
2 — tstanbul Darülfünununun 1927 senesine ait 

mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ( Divanı Muha
sebat Encümenine ) 

Mazbatalar 
3 — Hariciye Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 440 mcı 

Reis — Celse açılmıştır efendim; bu gün gelen 
evrak meyanında, intihabı mebusan kanunu muvak
kat inin muaddel 10 uncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
h a k k ı n d a bir lâyihai kanun iye vardı r . B u n u n 
müstacelen ve bu günkü ruznamede mevcut lâyi
ha la ra te rc ihan müzakeresi teklif edi lmektedir . 
(Muvafık sesleri). B u gün müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ayni l ây ihanın bu g ü n k ü ruznamede mevcut 
l ây iha la ra t e rc ihan müzakeresini kabu l eden
ler . • • E tmiyenle r . . . Kabu l edilmiştir . 

1 — İntihabı mebusan knunu muvakkatinin 
muaddel 10 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 1/862 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası flj 

Fil 84 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

lerini ınuaddil kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya
pıldı. 

Müteakiben Meclisin tecdidi intihabı hakkındaki tak
rir kabul ve pazartesi günü toplanılmak üzere celse ta
til olundu. 

Reis , Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisarı Yozgat 

A. Kâzım Ruşen Eşref Avni 

faslı unvanının tebdili hakkında 1/857 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye ) 

4 — İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin muad
del 10 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/862 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası ( Ruznameye ) 

5 — Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere İzmir 
Gümrüğüne getirilen adi mermer taşlarından alınan ce-
zayi naktinin affi hakkında 3/577 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası ( Ruznameye) 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim, bu günkü gelen ev rak meyanında , 3 
numara l ı Har ic iye Vekâle t i 1930 senesi bütçesinin 
440 inci faslı unvanın ın tebdi l i h a k k ı n d a 1/857 
numara l ı k a n u n lâyihası va rd ı r . B u n u n ruznameye 
a l ınarak müstacelen müzakeresini Heyet i Celile-
nizden rica ederim . 

Reis — Bu lâyihai kanuniyen in de bu gün 
te rc ihan ve müstacelen müzakeres ini kabul eden
ler . . . E tmiyenler . . . Kabul edilmiştir . 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı efendim? 

Dahil iye Vekili Ş ü k r ü Kaya B. (Muğla — 
Efend im; in t ihabı mebusan k a n u n u muvakka t in in 
muadde l 10 uncu maddesi heyet i tef t iş iyelerden 
bahseder. B u kanun ilk yapıldığı zaman heyeti 
teftişiye, meclisi idarelerin müntehap âzalarila be-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,5 

Reis — Re/et B. 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. ( TOKAT), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ) 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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lediye meclisi azalarından terekküp ediyordu. Bil
âhare meclisi idarelerin müntehap azaları ilga 
edilince, vazu kanun onu meclisi umumilerin 
encümen âzalarile ikmal etti. Şimdi son belediye 
intihabatında yüz kadar belediyenin, teftiş ve 
tahkikat neticesinde, intihabatı hakkında karar ve
rilmek üzere evrakı Devlet Şurasına tevdi edildi. 
Bunların 25,30 kadarı bu gün fesh ve iptal edilmiş
tir. Diğerleri peyder pey haklarında hüküm ala
caklardır. Belediye azasının mevcut bulunmaması, 
intihap kanununun bu kısmını boş bırakmakta
dır. Vazn kanunun intihap heyeti teftişiyelerini 
tefrikte takip ettiği noktai nazar, bunların mün
tehap olmasını âmirdir ve demokrasi de bunu icap 
ettirir. Binaenaleyh bu; o boşluğu doldurmak için, 
belediye heyetleri münhal olan \ yerlerde, heyeti 
ihtiyariyelerin lüzumu kadar, yani dörtten ona 
kadar, heyeti teftişiye azalarını intihap etmelerini 
kolaylaştıracak bir kanun lâyihasıdır. Intihabata da 
başlanmış olduğu için bu kanunun bir an evvel 
Meclisi Alice tasvip buyrulmasını rica ederim. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin onuncu maddesi

ne bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — İntihabı Mebusan kanunu mu

vakkatinin muaddel 10 uncu maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur: 

Ancak fesih, iptal veya meclis heyetini teşkil 
edecek miktarda âza ve yedek âza kalmamak 
gibi sebeplerle belediye meclisinin teşekkülü 
mümkün olmıyan yerlerde, belediye hududu da
hilindeki mahalle ihtiyar heyetleri belediye reisi
nin veya belediye kanununun 90 inci maddesi 
mucibince nasbolunan reis vekilinin riyaseti al
tında belediye binasında toplanarak belediye 
meclisi âzalığına intihap olunmak evsafını haiz 
olmak üzere kendi aralarından veya hariçten 
yukarıda gösterilen miktarda heyeti teftişiye 
âzası seçerler. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? Reye 
arzediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —̂  Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Reis — kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Hariciye Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 
440 inci faslı unvanının tebdili hakkında 1/857 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mat* 
batası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 440 mcı 
faslı unvanının tebdili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi Hariciye Vekâleti 
bütçesinin 440 inci masarifi mütenevvia faslının 
birinci maddesi unvanı ( sefirler ve ecnebi mi
safirlerin ibate, izaz, ziyafet ve konak ve bahçe 
masrafları ve Balkan İttihadı Cemiyetine yardım) 
şeklinde tadil edilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MAJDDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis -j- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye Vekili memurdur, 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

3 — Mart - ağustos 1927 aylarına ait raporların 
gönderildiği hakkında 3/17 numaralı Divanı Mu
hasebat Riyaseti tezkeresine dair Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatasının 2 inci ve 3 üncü fıkraları 
hakkında Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [2] 

Hasan Fehmi B. (Güm,üşane) — Efendim; 
okunan mazbatada, tefsire hacet yoktur denme
sine rağmen, mazbata baştan aşağı bir tefsir 
mazbatasıdır ve mazbatada vergilerden, inhisar
lardan, kaçak eşyadan mütevellit ceza ve ikra
miye meseleleri bir birine karıştırılmıştır. Mazba
ta, arzettiğim gibi tamamile bir tefsir mazbata
sıdır. Encümen lütfen mazbatayı izah etsin, 
mütaleamızı sonra izah ederiz. 

Bütçe En. M. M. Ahmet Remzi B. (Gaziantap)— 
Efendim; mazbatanın uzun yazılışı, baştan niha
yete kadar tefsir mazbatası olduğuna delâlet 
etmez. Mazbatamız Divanı Muhasebatın ve Divanı 
Muhasebat Encümeninin ve Maliye Encümeninin 
noktai nazarlarını hulâsatan zikretmektedir. Sonra 
bu noktai nazarların mevcut ahkâma göre ne yolda 
telakki edilmesi lâzımgeldiği hakkında kanaatini 
izhar etmiştir. Hulâsatan şöylece arzedeyim: 

Kaçak eşya derdest edildiği zaman, derdest 
emrinde hizmeti görülenlere ikramiye verileceği 

[1] 81 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 78 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. „ 
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muhtelif kanunlarda tasrih olunmuştur. Ancak 
mektumatın kaçak addolunacağı ve mektumların 
zahire ihracında hizmeti görülenlere ikramiye 
verileceği hususunda sarahat aranmaktadır. 

Encümenimiz bu noktadan mektumatın kaçak 
addolunması ve mektum zahire ihraç edenlerin 
kaçak tutanlar gibi ikramiye ile taltif olunması 
hususunda müttefik kalmıştır. İşte esbabı muci-
besinde bunun sebeplerini saymaktadır. Niçin mek-
tumat kaçak addolunur. Bunu muhtelif ahkâma mü
racaat ve o ahkâmı tadat ederek izah etmekteyiz. 

410 numaralı sayım kanununun onuncu mad
desinde deniyor ki : yoklama esasında defter harici 
zuhur edip kaçak olduğu tahakkuk eden davar, 
deve ve canavar resmi eezaen beş misli olarak 
istifa olunur. Burada davar, canavar, deve gibi 
esasen vergi matrahı ve ketmolunan bir mevzudan 
bahsolunmaktadır. Bunun da kaçak addolunduğu 
tasrih edilmektedir. 

470 numaralı ve 9 nisan 1340 tarihli meni 
müskirat kanununun tadiline dair olan kanunda ise, 
kaçak hakkındaki hükümler mektumata da teşmil 
edilmektedir. Burada da mektumun kaçak addo
lunduğu tasrih olunmuştur. Sonra asıl mevzubahs 
olan muvazene! umumiye kanununun 50 inci mad
desi « Bilcümle varidatı devletin meydana ihracını» 
diye şamil bir hüküm vazetmektedir. Esasen ellinci 
maddenin metninde mevzubahs olan; mektumattan 
başka bir şey değildir. Çünki istisnaî ahkâm kabul 
eden hususî kanunlara bakıyoruz, tütün inhisarı 
kanunu gibi, müskirat kanunu gibi hepsi sırf inhi
sara ait kaçak eşyaya taallûk etmektedir. Bunun 
haricinde, vergi mektumatından başka bir şey kal
mıyor ki bu maddenin imaline imkân bulunabilsin. 

Mektumattan memurlara ikramiye verilebi
lir mi, verilemez mi meselesini dahi Divanı Muha
sebat mevzubahs etmiş olduğuna göre biz de bu 
meseleye temas ettik. Esasen 50 inci maddenin met
ninde « Derdest hususunda hizmeti mesbuk olan
lara >> denilmesine göre mutlaktır. Gerek memurun 
hizmeti mesbuk olmuş, gerek her hangi bir ferdin 
hizmeti mesbuk olmuş ikisine de ikramiye veril
mesi hem bu kanunun sarahati, hem de zatı mas
lahatın icabıdır. Diğer cihetten memurlara ikra
miyenin verilmiyeceği mütaleasında bulunanların 
memurların vazifesi icabıdır, onlara ne için ikra
miye verelim yolundaki nazariyelerine mukabil, 
biz kanunî hükümleri işhat ederek memurlara ik
ramiye verilebileceğini mazbatamızda tasrih edi
yoruz. 

Kanunî hükümler sarihtir. Meselâ : 
470 numaralı kanunun 4üncü maddesinde, mek

tumattan alman cezaların muayyen bir kısmının, bu 
hususta hizmeti sebkeden memurlarla diğer zevata 
verileceğine dair sarahat vardır. Bu itibarladır ki 
biz, Divanı Muhasebatın mevzubahs ettiği her iki 
meseleyi tefsire muhtaç görmiycrek vazıh bulmak
tayız. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Muhterem ar
kadaşlar; kaçaktan, mektumattan alınan cezayı 

naktilerin muhbirlere, müsadirlere verildiği gibi 
alâkadar memurlara da tevzii doğru olup olma
dığı hakkındaki tefsir mevzuu, bundan tahminen 
üç sene evvel burada okunan Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatasının mevzuatı kanuniyemiz 
dairesinde halli için Maliye ve Bütçe Encümen
lerine havale buyurduğunuz iki fıkrasına müteal
liktir. Bütçt Encümenine göre, kaçak ile mektu-
mat ikisi bir şeydir. Bendeniz, kısa olmak için me
selenin yalnız esaslı noktalarında tevakkuf edece
ğim. Bendenizce kaçakla mektumat, ikisi bir şey 
değildir. Kaçak, ya ithalât eşyasından, ya inhi
sar eşyasından veya bilâ vasıta alınan rüsum 
ve tekâlife müteallik eşyadan, kanunen müsa
deresi lâzım gelen mevaddan ibarettir. Vergi mek-
tumatına kaçak denmez. Bu mektumattır. Malûmu 
âliniz her verginin ahkâmı müeyyidesi vardır. 
Bu ahkâm alınacak cezaları, ayrı ayrı tayin 
ve tasrih etmiştir. Meselâ ithalât eşyası, güm
rük resmi verilmeksizin memlekete sokulursa 
buna kaçak denir ve o eşya müsadere 
edilir. Ekseriya tütün, inhisarda olduğu için 
kaçak olarak elde edilirse müsadere edilir ve 
ayrıca da ceza alınır. Müskiratta da böyledir. 
Halbuki arazi vergisi, hayvan vergisi gibi teklif 
mektum kaldıkları takdirde hiç bir zaman o mal 
ve o tarla Devlet tarafından müsadere edilmez. 
Kanunların tayin ettiği ceza miktarı ne ise yalnız 
o ceza alınır. 

Kaçak eşya tabiri, haddi zatında müsadereyi 
istilzam eden mevada ait olduğuna göre o nevi 
eşyayı müsadere edenlere, ister alâkadar memur 
olsun, ister o vazife ile muvazzaf olmıyan her 
hangi bir muhbir, meselâ; bir zabıta memuru 
olsun, elbette bunlara da elde edilen cezayı nak-
tinin kanunun tayin ettiği bir miktarı mükâfat 
olarak verilir ve hatta gümrük memurları, bilâ
vasıta vergi ve rüsumun cibayeti ile vazifedar 
memurlara, kaçak eşyanın zahire ihracında yar
dımları sebkettiği pek tabiî olarak yine kanunun 
tayin ettiği nisbet dairesinde ikramiye verilebilir, 
bunda Bütçe Encümenile hemfikirim, fakat ka
nunen müsaderesi icap eden kaçak eşya haricinde 
olarak vergi mektumatından da alâkadar memur
lara %75 nisbetinde ikramiye tevziini, bendeniz 
ne hal ile nede maslahat ile nede muamelenin se
lâmeti ve emniyeti ile kabili telif görmedim. (Çok 
doğru sesleri). 

Arkadaşlar; pek alâ biliyorsunuz ki ; vergi iş-
lerile meşgul olan, derecesi küçük, maaşları az 
memurlarımızdır. Size misal arzedeyim: her hangi 
bir tahrirde yirmi tarla bir memur tarafından 
tahrir harici bırakılsa ve o memur üç ay sonra 
bunu zahire ihraç ettim, diye müracaat etse mü
kâfat alabilecektir. 

Ekseriya ağnam tadadında beş köyün sayım 
defterleri gelmemiştir diye memur kendisi ihbar 
ettise, Bütçe Encümeninin vazettiği teşhis muci
bince bu memur alınacak cezanın %75 ni ikramiye 
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olarak almak hak ve salâhiyetini haiz olacaktır. | 
Mektumatta alâkadar memurlara ikramiye ver
mek doğru değildir. Fakat kaçakta böyle değildir. 
Kaçak eşyanın kendisinin müsaderesini kanun 
tecviz ettiği içindir ki bunda, alâkadar memura 
da ikramiye itasında zaruret vardır. Vergi mek-
tumu ile kaçak mefhumlarını biri birinden ayır
mak ve bunları ahkâmı mahsuslarına göre ikra
miyelere tabi tutmak faidelidir. Bu itibarla Ma
liye Encümeninin tefsir fıkrası vardır. Onu kabul 
edersiniz maksat hasıl olur ve hem de arzettiğim 
iltibasa mahal kalmaz, memurlar da vergi mektu-
mu üzerinden %75 ikramiye almazlar. Muhbir 
alır. Zira memurun vazifesi onu yazmak, tahak
kuk ettirmektir. %75 mükâfat alacağını duyarsa 
zannedersem vazifesini ihmal edenler de bulunur. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. — Söz isterim reis bey 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Maliye Encümeni 

bunun için bir teklif hazırlamıştır. Bunu izah 
etmelerini rica ederim. Evvelâ Maliye Encümeni
nin izahatını anlıyalım. Bütçe Encümeni müdafaa 
mevkiindedir. Evvel emirde Maliye Encümeninin 
izahatını dinliyelim. 

Hasan Fehmi B. Gümüşane) — Efendim, 
Maliye Encümeninin bundan üç sene evvel çıkmış 
bir fıkrai tefsiriyesi vardır ki Heyeti Celileniz 
bunu mazbatasile beraber okumuştur. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Maliye Encümeninin fıkrai tefsiriyesi yoktur, 
teklifi kanunisi vardır. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Her ne ise 
o teklif ve esbabı mucibesi okunursa eyice anla
şılır. 

Maliye Vekili Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Efendim; 3 sene evvel hakikaten Maliye Encüme
nince bu mesele tetkik edilmiş ve o zaman Maliye 
Encümeni böyle iki maddelik bir kanun teklifi yap
mıştı. Yalnız arkadaşımız bunu burada mevzubahs 
ederken bir az hissiyata dokunmuştur. 

Evvelâ Meclisi Âlinin yapmış olduğu muvaze-
nei umumiye kanununun 50 inci maddesi ne diyor? 
bunu tetkik edelim. Burada mevzubah olan, bu 
kanunun tatbikidir, kanun tatbik edilmeli mi, edil
memeli midir? Bunu her hangi bir arkadaş izah 
eder. Bunun veçhi tatbiki yoktur der, o zaman tef
sir sahası olabilir. Müsaadenizle muvazenei umu
miye kanununun 50 inci maddesini okuyacağım: 

"Madde 50 — Ahkâmı hususiyeye tabi bulunan
lar müstesna olmak üzere varidatı devlete müteallik 
kavanin mucibince kaçakçılık dolayısile istifa olu
nacak cezayi naktilerin nısfına kadar miktarı muh
birler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti görülen
lere derhal ikramiye olarak verilebilir. Bu suretle 
verilecek ikramiyelerin sureti sarfı ve her daire 
bütçesinde açılacak faslı mahsustan veçhi mahsubu 
Maliye Vekâletince tanzim kılınacak talimatname 
ile tayin olunur.,, 

Şimdi burada kavanini mahsusası mucibince ayrı 
olan, müstesna olmaları icap eden varidat hangile

ridir? inhisarlar da doğrudan doğruya kavaidi 
umumiyeye tabidir, ve bunların maddeleri vardır. 
Ağnamda vardır. Eüsumatta da vardır. Geriye han
gisi kalıyor?.. Burada bu maddenin vaz'ından Mec
lisi Âlinin maksadı nedir? burada, kavanini mah
susası mucibince müstesna olmaları icap eden va
ridat, varidatı devletten hangileridir? mesele bura
dadır. Bu madde yazıldığı gibi tatbik olunmuştur, 
Bunun tatbikmdan mütevellit bir şey varsa izah 
etsinler. Sayım kanununda gayet sarih olmak üzere 
kaçak tabiri vardır. Buna ait maddeyi de arzedeyim: 

"Madde 10 — Yoklama esnasında defter harici 
zuhur edip kaçak olduğu tahakkuk eden davar, deve 
ve canavar resmi eezaen beş misli olarak istifa olu
nur.,, 

Biz hepimiz hayatı memuriyetimizde « Ağnam 
mektumu» diye biliyorduk. Sayım kanunu, doğ
rudan doğruya « Kaçak » olarak zikretmiştir ve 
orada müsadere keyfiyeti yoktur. Beş misli ceza
yi naktî alınır, diyor. Kaçak ve mektum ne de
mektir ? Bunu Maliyede yetişen memurlardan sorar
sanız ikisi birdir. Kanunlarda da mektum yerine 
kaçak tabiri kullanılmış. Şimdi mektumla kaçak bir 
midir ? bir değil midir ? bu, kanunları tatbik ile 
mükellef olanların halledebileceği bir mesele değil
dir. Çünki kanunda mektum tabiri kaçak olarak 
zikredilmiştir. 

Sonra muhbirlere cezayi naktiden ikramiye ve
rilir mi? Meclisi Âlice kabul buyrulmuş olan müs
kirat kanununda bu şu suretle zikredilmiştir. 

Madde 4 - Mektumattan alınacak cezanın nıs
fı derdest eden memurlar ile muhbirlere munasa-
faten verilir . 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — O kanun bu gün 
yoktur, mevkii meriyette değildir. 

Maliye Vekili Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Müsaade buyurunuz, biz mektum tabiri ile kaçak 
tabirinin, Meclisi Âlinin kabul ettiği kanunlarda 
bir olarak zikrediUiğini söylemek istiyoruz, mesele 
kaçak ve mektum bir midir, değilmi dir? kanunla
rımız ikisini bir göstermiştir. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, kabiliyeti 
tatbikiyesi kalmiyan müskirat kanununu buna ki-
yas ediyorsanız, onun kabiliyeti tatbikiyesi kal
mamıştır. Binaenaleyh kaçak başkadır, mektum 
başkadır, mektumattan, alâkadar olan memurlara 
ikramiye verilemez. Mektum başkadır, kaçak yine 
başkadır. 

Maliye Vekili Abdülhalik B. — Arkadaşım müs
kirat kanununun kaldırılmış olduğunu soyuyorlar, 
pek alâ, ya ağnam kanunumuza ne diyorlar? Bu 
kanun bu gün meridir ve mektum yerinde, ka
çak tabirini kullanmıştır. 

Reşit B. (Gaziantap) — Mademki, kaçak diyor: 

o halde müsadere olunması lâzımdır, neden müsa-T 
dere edilmiyor? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B.( Çan
kırı) — Kanuna vazedilirken bu cihet yazılma
mış... Bendeniz kanuna istinaden kendi noktai 
nazarımı müdafaa ettim. 
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, tlyas Sami B. (Bitlis) — O halde ikisi bir 
değildir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz kaçakla mektum tabirleri
nin bir birine karıştırılmasından tevellüt edecek 
mehaziri huzuru âlinizde arzettim ve tatbikatta, 
icraatta bilhassa memleketimizin muhtelif ve uzak 
yerlerinde bu ikramiyeye tamaan Maliye Vekâ
letinin dahi hiç arzu etmediği nahoş muameleler 
vaki olabileceğini de işaret ettim. Arkadaşlar, 
bunu söylerken hiç bir zaman hissiyatıma kapıl
madım ve hissiyat için, hissiyatımı söylemek için 
hiç bir zaman söz almış ve kürsüye gelmiş bir 
arkadaşınız da değilim. Vekil Beyefendi hissiya
tıma kapılarak söz söylediğimden bahsettiler. Çok 
rica ederim, ne itibarla ve ne cihetle hissiyatıma 
kapılarak söz söyledim? Benim bu hissiyatım; 
kaçakla mektum mefhumunun birleştirilmesinden 
ve her ikisinin ikramiyelerinin müsavi tutulma
sından doğacak mahzurları ifade etmekten iba
rettir. 

Bu ise benim vazifemdir, bir mebusun her 
zaman yapacağı vazifedir. Kanunları, tefsirleri 
burada mütalea ederken elbette böyle bir takım 
tedahül ve iltibasları huzuru âlinizde arzetmek, 
her birinizin olduğu gibi, bendenizin de naçiz 
vazifemdir. 

Bendeniz hissiyat üzerine söz söyliyen bir 
adam değilim. Aklımın erdiği, düşündüğüm, gör
düğüm sevap ve hata her ciheti çok açıkça arze-
den bir arkadaşınızım. Hissiyattan bahseden balki 
kendi hissiyatını söylemiş olabilir. Çok rica ede
rini vekil bey bu noktayi izah etsinler. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
tan) — îzah edeceğim. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Arkadaşlar; 
bir kanunun etrafında her hangi bir şekilde mü
talea, mülâhaza serdederken; ihtiyacı memleket 
mi düşünüldü, yoksa hissiyat mı hâkim oldu, 
sözlerile karşılaşacak olursak - ki bunu hiç bir 
zaman muhterem Vekil Beyefendi arkadaşımız
dan beklemem - o zaman ifayi vazife etmek müşkül 
olur. Maahaza hissiyat değil daha başka, her ne 
arzu ederlerse söylesinler. Bendeniz vazifei mebu-
semi şu veya bu sözü işideceğim diye ihmal ve 
feda edenlerden değilmi.(Bravo sesleri). Bu tefsir 
yanlıştır. Memleketin ihtiyacına uymıyan, Maliye 
Encümeni iki maddelik bir kanunla, kaçak ve mek
tumatı bir birinden ayırmış oluyor. Muhbirlere 
ikramiyeyi kabul ediyor. Yalnız bilâvsıta vergi 
mektumatından alâkadar memurlara ikramiye ve
rilmesini kabul etmiyor. Aradaki fark budur. 
Binaenaleyh bunda hissiyata taallûk eden hiç bir 
şey yoktur. 

Ahmet Remzi B. ( Gazi Antep ) — Neden1? Es
babı mucibesini söyler misiniz? 

Hasan Fehmi B. — Esbabı mucibesi izah olundu. 
Maamafih bu esbabı mucibeden birisi de, Maliye 
Encümeni mazbatasının hini imzasında bulunma-

dığınızdır. ( Handeler ) Bütçe kanununun 50 inci 
maddesinden bahsediyorlar. Arkadaşlar, tabiî din
lediniz, bütçe kanununda kaçaktan bahsediliyor. 
Mektumattan behsediliyor. Kaçak hakkında hiç bir 
ihtilâfımız yoktur, görüşümüz müsavidir. Kaçak 
mefhumuna girecek her şey için muhbirlere ve 
hizmeti görülenlere mükâfat verilir. Mektumat 
mefhumuna giren bilâ vasıta vergilerdir ki; ihti
lâfımızı mucip olmuştur. Bütçe kanununda; kaçak 
ve mektumat diyor. Biri diğeri yerinde zikredil
miş olabilir. Bu mutlaka ikisinin bir hükme tabi 
olduğunu ifade etmez. Ağnam kanununda bir ter
tibi mahsusla, ağnam mektumatı yerinde kaçak 
tabiri kullanılmış ise bilcümle vergi mektumatı-
mn kaçak ahkâmına tabi olması, hükmünü nere
den çıkarıyoruz. 50 inci madde yalnız kaçaktan 
bahsediyor. Onda ihtilâfımız yoktur. İhtilâfımız, 
mektumat üzerinledir. Mektumatın, kaçak demek 
olduğunu, sayım kanunundaki bir kelimeye istina
den dermeyan ediyoruz. Sayım kanununda belki 
mektumat denilecekken kaçak denilmiş ve yahut 
tertibi mahsusla kaçak denilmiş. O, kaçak mefhu
muna dahil olsun. Fakat sair vegiler kaçak mefhu
muna nasd dahil olur? Binaenaleyh yine tek
rar ediyorum memleketin ihtiyacına uygun olan 
şekil, - ister tefsirle olsun ister tadille olsun - ver
gi tahakkuk memurlarına, vergi tahakkuk ile alâka
dar olsun memurlara mektumattan ikramiye ver
memektedir. Menfaat bundadır. ( Doğru sesleri ) 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Efendim; mesele dğrudan doğruya bir 
maddei kanuniyenin elfazını tetkik etmekten iba
ret iken, arkadaşım hissiyatı tahrik için memur
ların bunu yaparken sui istimal yapacaklarını 
söylediler. Onu burada mevzubahs ederken fikir
lerini terviç ettirmek yolunda, memurlara şöyle ya
parlar, böyle yaparlar filan dediler. Bu tabirler 
çok caziptir. 

Arkadaşlar; bizim vazifemiz, Meclisi Âlinin yap
tığı kanunları tatbik etmektir. Bunu yaparken 
bizim hatamız var mı? tetkik edilecek budur. 

Meclisi Âli bu maddeyi taknin ederken bize 
tatbik edilmiyecek bir madde diyemi verdi. Niçin 
kaçakla mektumu bir addediyorsunuz? bu zama
na kadar Meclisi Âli bu hususa dair yaptığı 
kanunlarda, kaçak yerine mektumu kullanmıştır. 
Muvazene kanununun ellinci maddesinde, ahkâmı 
hususiyeye tabi bulunanlar müstesna olmak üzere, 
denildiğine göre bu madde varidatı devletin han
gisine tatbik edilecektir? Buradaki kaçakçılık ta
birine ne diyeceğiz? Bunu arzettim. Yoksa başka 
suretle arkadaşımın teklifine itiraz etmedim. Mak
sadım bunu arzetmektir. 
* îlyas Sami B. (Bit l i s ) — Sual soracağım. 
Mesele çok açıktır. Her hangi maddei kanuniyede 
mektum yerine kaçak kaydı bulunsa ikisi de ay
nı manadır., ikisi de ketmedilmiş demektir. Fakat 
yekdiğerinin ahkâmına tabi olmaz denildikten 
sonra mesele hallü faslolunur. Mektum ne de
mektir? kaçırılmış demektir. Ketim olunmak, 
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kaçırılmak bir birinin aynıdır^ mesele yoktur. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı ) —: Efendim; sual sormadılar. Maamafi ba
his buyurdukları meseleyi arzedeyim: 

Mektum ile kaçak birdir; ahkâmı başkadır. Fa
kat bunu tefrik etmek küçtür. Kanunda beraber 
konmuştur. O maddei kanuniye baki kaldıkça bir 
şey yapmamızın imkânı yoktur. Bundan sonra bir 
kanun yapılır. Bu, fena ise başka suretle tadil edi
lir. Bu kavanini mahsusaya tabi olmıyan mevadı 
lütfen tasrih etsinler. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim; 
bendeniz Bjitçe Encümeninde bu lâyihanın müza
keresinde bulunmadım. Eğer bulunmuş olsa idim 
Hasan Fehmi Beyefendinin mütaleasına aynen işti
rak ederdim. Mektum ile kaçak bir değildir. Ağ
nam kanununda kaçak tabiri kullanılmış ise bu, 
aynen kaçak demek değildir. Bu, resimden çıkarıl
dığı zaman cezayi naktiye tabi olacaktır. Mektum 
ile kaçak bir değildir. Ayrılması lâzımdır. Bende
nizde bu yolda bir takrir verdim, Hasan. Fehmi 
Beyefendinin kanaatine tamamen iştirak ediyorum. 
Mazbata encümene iade edilsin. Mektum nedir, ka
çak nedir, halledilsin. 

Beşim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar; 
kaçakla mektum bir olamaz. Kelimeler ihtiyaç üze
rine doğmuştur. Kaçak; malûm olduğu üzere,bir 
şeyi bir yerden alıp kaçırmak demektir.- Ketim ise 
saklamaktır. Netice başkadır. Eskiden beri nüfusu 
mektume deriz, nüfusu mektumeye, kaçak nüfus 
demek doğru mudur? Bu adam aramızda gezer du
rur, nüfusu mektume, ancak saklanmış nüfus de
mektir. 

Her halde bu kelimelerin hakkını vermeliyiz. Bi
risine kaçak diğerine de saklı diyelim. Mektum di
yeceksiniz ziyanı yok, bir müddet daha bu arapça 
kelimeyi kullanın, fakat bu, bunun aynidir, deme
yin. 

Arkadaşlar; memurlara şu veya bu vesile ile ik
ramiye vermek yolunu çok genişletmeyin, bu çok 
acılı bir derttir. Bunu burada uzun boylu söyle
mek isterdim. Fakat vaktim müsait değil. (Han
deler). Bunu elden geldiği kadar kapatınız, me
murlar böyle yapıyorlar, fazla para çekiyorlar, on
lar maaşla geçinmeğe alışsınlar. ( Handeler). 

Akçoraoğlu Yusuf B. (istanbul) — Arkadaş
lar; anlaşılan aradan çok zamanın geçmesinden do
layı unutulan epey cihetler olsa gerek. Bu işte de 
bir karışıklık olmuş, her halde 1928 de ilk Maliye 
Encümeni mazbatasına imza atanlar arasında Eem-
zi Bey bulunduğu gibi bu gün de Maliye 
Encümeni mazbatasını getiren Fuat Bey de bulun
muştur. Onun bizzat imzası da vardır, ' 'imzada bu
lunmadı,, kaydi yök, ne ise. Eemzi Bey imzada bu
lunmamış. (Ya başka Fuat ise sesleri ) . Ben baş
ka İstanbul Mebusu Fuat hatırlamıyorum. (Fuat 
Beye hitaben ) sizsiniz zannederim. ? 

Mektum ile kaçak meselesine gelince; Besim Ata
lay Bey üstadımız pek eyi izah etti, ikisi ayni değil
dir. O zaman kelimeleri türkçeleştirmek arzusu 

mevzubahs ve faydalı görüldüğünden aceleye gel
miş ve türkçeleştirelim derken mektum kaçak ol
muş, Sonra çok muhterem Maliye Vekili Beyefenr 
dinin bir mütaleasına iştirak etmek çok zordur. O 
da esasî meselelerin mevzubahs olması icap eden bir 
sırada yalnız formalite ile uğraşmak doğru değil
dir zannederim. Binaenaleyh esasi-ki kendileri 
hissiyat ifade ettiler - o mesele, esasî meseledir. His-
siyet meselesi değildir. Her hangi bir maddenin 
her hangi bir noktasından hukukî ve mantıkî istin
taçlarda bulunmak, formel bir meseledir. O halde 
bu mesele esasî meseledir. Binaenaleyh biz bir kaç 
arkadaşla bir teklif veriyoruz. Her iki encümen 
arasında sui tefehhüm olmuştur. Aradan zaman geç
tiği için bunlar unutulmuştur. Her iki encümen ya
ni Maliye ve Bütçe Encümenleri bir araya gelip, 
tekrar tetkik etsinler ve bize getirsinler. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bendeniz de 
buna iştirak ediyorum. 

Reis — Takririnizden vaz geçtiniz mi? 
Süleyman S i m B. (Yozgat) — Hayır, buna 

iltihak .ediyorum. Teklifimden vaz geçmiyorum. 
Ali Şuuri B. (Balıkesir) — (Fuat Beye hita

ben) 928 de Maliye Encümeni âzası sıfatile mi 
söyliyeceğiz 1 

B. E. Reisi Fuat B'. (istanbul) — Efendim; 
orayı arzedeceğim. 

Orta yerde mevzubahs olan mesele, kaçakla 
mektum bir midir değil midir? bir olsun, ayrı 
olsun her ikisinde de ikramiye verilmek lâzım 
mıdır, değil midir? bundan ibarettir. 

Maliye Encümeni; kaçakla mektumu ayrı 
addetmiş, fakat netice itibarile mektumat hak
kında da ikramiye verilmek lüzumunu tesbit 
etmiş ve ona göre lâyihai kanuniyeyi hazırlamış
tır. 

Maliy Encümeni mazbatasında buna dair 
geçen maddeyi okuyorum: 

«Ahkâmı hususiyelere tabi bulunanlar müstesna 
olmak üzere bilûmum vergi mektumatından alı
nacak cezayi naktilerin yüzde ellisine kadarı 
alâka veya vazifedar olan memurlardan gayri 
muhbirlere ve mektumat zahire ihraç hususunda 
hizmeti sepkedenlere verilir». 

Bu maddeye göre, mektumat için dahi ikramiye 
•vermek lâzımdır ve Maliye Encümeni de bunu 
kabul etmiştir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (istanbul) — Kabul et
miştir. Fakat bir şartla 

Fuat B. (Devamla) —«Maliye Encümeninin 
âzayi sabıkasından olan İstanbul Mebusu Fuat, 
o encümende bulunmakla mutlaka bu lâyihaya 
iştirak etmiş mi addedilecektir? 

Rica ederim her hangi bir encümende bir tek
lif reye konulduğu vakit; akalliyette kalanlar 
mutlaka kabul etmiştir, demek midir? İstanbul 
Mebusu, Maliye Encümeninde söylediğini unut
mamıştır ve Bütçe Encümeninde de söylediğini 
unutmamıştır. Yusuf Beyefendi bununla beni it-
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tihan etmek mi istiyorlar ? 

Şimdi Bütçe Encümeni, Maliye Encümenin
den şu noktayı sormaktadır. «Mektumatı zahire 
ihraç hususunda hizmeti sepkeden» den kastı 
nedir, kimi kastetmektedirler. Yukarıda; mektu
matı ihbar edenler, denmiştir. Bu mübayeneti 
tasvir buyururlar mı? Mektumatı zahire ihraç 
hususunda alâkadar olan; bir memurun elindeki 
defteri, evrak*, susu busudur. O alâkadar olan; 
memurdan gayrisi kim olabilir1? Maliye Encümeni 
yapmış olduğu' lâyihai kanuniyede; tamamile 
kendisini iltibastan kurtarmamıştır. Alt tarafın
da, zahire ihraç hususunda hizmeti sepkedenler, 
diyor, bunlar kimlerdir soruyorum? hulasaten 
arzedeyim: Çünkü Heyeti Celileniz bu mesele 
için çok zaman kaybetti. Orta yerdeki vaziyet, 
arkadaşımızın izah ettiği veçhile ve Hasan Bey
efendinin dahi itiraf ettiği suretle, mektumla 
kaçak burada ayrıdır diyorlar. Diğerlerinde ka
çak addetmeğe imkân yoktur. Yani oradaki zaru
reti kendileri dahi itiraf etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Binaenaleyh Bütçe Encümeni, buna 
ait kanunlarımızda bu müradefeti görmek dola-
yısile bu hükmü vermiştir. Heyeti Celilenizin mek-
tumat için yeni bir kanun yapması lâzım gelir. 
Bu günkü kanunlarımızın tefsirine gelince: buna 
ancak Bütçe Encümeni tefsiri müsaittir ve deli
li de, itiraz eden Hasan Beyefendinin: bunlar mü-
radiftir demek zaruretinde kalmasıdır. Tensip 
buyurulursa yeni kanun yapılır, ona diyeceğim 
yoktur. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Arkadaşlar; 
galiba Bütçe Encümeninin; tefsire lüzum yoktur 
şeklinde olan mazbatsı, serapa bir hükmü tefsiri 
ifade ediyor, diye bu müzakereye sebebiyet verdiğim 
için olacaktır ki, Bütçe Encümeninin Muhterem 
Reisi ve Raportörü ve Maliye Vekili Bey mütema
diyen bendenize serzeniş ediyorlar. Bendenizin, 
Fuat Bey arkadaşımızın 1928 senesinde Maliye En
cümeninin yazdığı bu maddei hükmiye ile hemfikir 
olup olmadığı hususunda hafızamda bir şey yoktur. 

Yalnız mazbatada imzası vardır. Fakat bende
niz bundan hiç bahsetmedim. Belki ozaman fıkraya 
muhalif olabilir. Yalnız ikramiye verilmesine mu-
teriz olan Hasan Fehmi o zaman Maliye Encüme
ninde buna taraftardı, buyurdular. Evet elbette 
kaçağın takibi ile alakadar olan memurlar, yani 
muhbirler, musadirler, bu memurlar meyanındadır. 
Binaenaleyh zaten gümrük kanunlarında, müskirat 
kanununda bunlara bu hak verilmiştir. 

Kaçakçılığın meni hakkında ayrı bir kanun var
dır. Yergi mektumatında alâkadar memurlara yani 
verginin tahakkukile mükellef ve muvazzaf olan 
memurlara ikramiye verilmesini ne vergi kanunları 
asıl olarak kabul etmiştir ve ne de kaçağın takibi 
hakkındaki kanunlarda sarih bir hüküm olmadığı 
içindir ki bu nokta da 1928 senesinden bu güne ka
dar muhtelifünfih kalmıştır. Bunun memurlara 
verilmesindeki fayda veya mahzuru bendeniz arzet-
iim. Bunu tekrar etmiyeceğim. Fakat faydası 

.hakkında kimse bir kelime söylemedi, p zaman 
I Maliye Encümeninin yazdığı şu maddeyi, kasde-
derek ( Alâkadar memurlardan gayri.' hizmeti 

.mesbuk olanlar ) kimler olabilir, dediler. 
Beyfendiler, çok alâ bilirsiniz ki kaçak için, 

i mektumat için bir muhbir olur, bir de onu takip 
eden memur olduğu gibi zabıtası, polisi, hudut üze
rinde ise hudut bölükleri, köy bekçisi, mahalle bek-

I çişi ve sairesi olur. 
I Yani memurdan, muhbirden ve musadirden 
başka, hizmeti sepkateden adam diye akla gelir mi ? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( i s tanbul ) — 
! kaçak değil, mektumdan bahsediyoruz. Mektumda 
I neyi müsadere edecek ? 

Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Onu da arze
deyim. Vaktile istihlâk vergisi vardı. Birisi bir 
ihbar yapar, filân müessesede şu kadar muamele 

i yapıldığı halde şu kadarı hakkında eksik ola
rak beyanname verilmiştir. Zahire borsası, hay
van borsası ve yahut ticaret odalarının beş sene 
evvelki, sekiz sene evvelki kayıtlarından istih
raç edilebilecek bir ihbar olur. mezkûr müessese
lerin memurları verginin tahakkuku ile mükel
lef değillerdir. Bu aranılan kayit filân mahzenin 
filân yerindeki filân sandığın içindeki filân def-

I terin filân sahifasındadır der ve o kaydı oradan 
getirirse bu kayıt mektumatın tahakkuku için 
en esaslı bir vesika olur mu olmaz mı? olunca, 
mektumatın zahire ihracına, kaydı bulmak şeklile 
yardım eden ve verginin tahakkuku ile hiç bir 
münasebeti olmıyan o memura da bir ikramiye 
vermek lâzımdır. Onu vermezsek bir daha o me
mur o külfete katlanmaz. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Defterdar ister, 

Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Evet isterde 
gelir. Binaenaleyh vergi tahakkuk memurlarının 
gayri kimler olabilir sualine; pek çokları cevabı 
verilebilir. 

îlyas Sami B. ( Bitlis ) — Bir misal var. 
Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Çokları olabi

lir; binaenaleyh metin doğrudur, Fakat bende-
nizce de madam ki; üzerinden seneler keçti ve 
yine bir karar alacağız, Yusuf beyin izahatına 
ki bendeniz de takriri imza ettim iştirak etmek 
lâzımdır. Yani iki encümen birleşsin ye meseleyi 
müzakere etsin. İhtiyaca göre Heyeti Oelilenize 
arzetsin. ( Müzakere kâfi sesleri ) 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. ( Gazi Antep ) — Efendim; meselenin bir 
formalite veyahut bir kıyası mantıkî olmadığını, 
mazbatamız okunursa, anlamak kolaydır. Yusuf 
Akçura Beyefendi, meselenin bir formalite 
ve bir mantıkî kıyastan ibaret olduğunu söylemek 
istediler. Burası ehemmiyetli olduğu için cevap 
vereceğim. Çünkü kaçak ve mektumat tabirini, 
50 inci madde mucibince başka türlü teşmil etme
ğe imkân ve ihtimal yoktur. Müsaade buyrulursa, 
meselenin esası hakkında söz söylemiyeceğim, ma
dem ki mazbata müşterek encümenler tarafından 
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te'k¥ar tetkik edilecek, madem ki bizim mazbata-' 
mızdaki maddelere birer birer cevap vermiyeh Hasan 
Fehmi Bey de meselenin tetkikini faydalı bul
dular, ancak bendeniz vaktile Maliye Encüme
ninde iken «imzada bulunmadı» tabirinden bu 
fikre iştirak ettiğim anlaşılmasın, o vakit te ben
deniz bu fikre muhalif olduğum gibi bu gün de 
bu fikri taşıyorum. ( Müzakere kâfi sesleri ) . 

Reis — Bir takrir vardır, okunacak: 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maliye ve Bütçe Encümenlerinin müştereken 
tetkik etmelerini teklif ederiz. 

Gümüşane İstanbul Sivas 
Hasan Fehmi Akçuraoğlu Yusuf 1. Alâettin 

Reis — Efendim; takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mazbata iki encümen tarafından müştereken tet
kik edilecektir.. ^'^s^^^PSSSSSŞŞSSS^ 

Efendim; reylerini istimal buyurmıyanlar lüt
fen istimal buyursunlar. Rey toplama muamelesi 
hitam bulmuştur. 

4 — Islahı hayvanat kanununun 4 üncü madde
sinin tadiline dair 1/819 numaralı kanun lâyihası 
ve iktisat Encümeni mazbatası [1] 

Islahı heyvanat kanununun dördüncü maddesini 
muaddü kanun 

MADDE 1 — 7 haziran 1926 tarih ve 904 nu
maralı ıslahı hayvanat kanununun dördüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Damızlık tiftik geçilerinin men'i imrarı hakkında
ki 11 nisan 1334 tarihli kanunun hükümleri mahfuz 
kalmak şartile bütün hayvanların ecnebi memle
ketlere ihracı serbesttir. Yalnız aygır iğdiş, kısrak 
ve katırların ihracı lüzumunda îcra Vekilleri Hey
eti kararile menolunabilir. 

Reis — Bu _ lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
tadilname yoktur, maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 _— Bu kanunun tatbikına Adliye, 
Millî Müdafaa, Maliye, Dahiliye ve İktisat Vekille
ri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . E t m i y e n l e r . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiy esini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Jandarma ve hudut kıtaatı küçük zabitan 
ve efradının usulü iaşeleri hakkındaki kanunun 
ikinci maddesine müzeyyel 1/832 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [2] 

[1] Birinci müzakeresi 51 inci in'ikattadır. 
[2] 79 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında sözîstîyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

947 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Jandarma ve hudut kıtaatı kü
çük zabitan ve neferatnıın usulü iaşeleri hakkında
ki 15 kânunuevvel 1926 tarih ve 947 numaralı kanu
nun ikinci maddesi aşağıdaki veçhile tadil edil
miştir:» 

Jandarma efradının kayit ve kabulü ve mu-
hassasatlan hakkındaki 19 nisan 1926 tarih ve 
812 numaralı kanunun 11 inci maddesi mucibince 
jandarma yeni efrat mekteplerinde tahsilde bulu
nan efrat ile seyyar jandarma kıtaatı efrat ve 
küçük zabitam ve hudut kıtaatı başçavuş, çavuş, 
onbaşı ve nef eratı 14 eylül 1330^ tarihli askerî ta-
yinat ve yem kanunu muvakkati ile müzeyyelât 
ve tadilâtı ahkâmı dairesinde vaz'ı kazan suretile 
iaşe edilirler . 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . . , . " - . , 

Reis — Kabul edenler . . . E t m i y e n l e r . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat madde -r- Bu kanunun hükmü 1 ha
ziran 1930 tarihinden [itibaren Millî Müdafaa Ve
kâletince iaşe edilen seyyar jandarma kıtalarına da 
şamildir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini -ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. < Yozgat) — Efendim; müs-
tacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

Reis — Teklifi reyinize arzediyorum. Lâyiha
nın müstacelen müzakeresini kabul edenler . . , 
Etmiyenler . . . kabul edilmiştir. O halde kanunun 
heyeti umumiy esini reyinize arzediyorum. Kanu
nun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Neticei arayı arzediyorum. 
Hariciye Vekâletinin 1930 senesi bütçesinin 440 

inci faslı unvanının tebdiline dair kanuna 214 zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 214 reyle kabul 
edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka bir şey yoktur, perşembe 
günü saat 14 te toplanmak üzere in'ikada nihayet 
veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 
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Hariciye Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 440 mcı faslı unvanının tebdili 

hakkındaki kanunun neticei aras ı 
[Kanun kabul edilmiştir] 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal ler 

214 
0 
0 

95 
7 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Ilışan B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayfeddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 

Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıl 
Halit B. 
Ilışan B. 
Şjfik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
İlyas SamiB. 
Muhiddin B. . 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
flasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asal B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

. Cebelibereket 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Faşa 
Rüştü B. 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

•Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Dr. îsmail Besim Paşa 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
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Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B.
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
ŞevketB. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet Bs 

Salâhattin B. 
Konya 

Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kemal B. 
Mitat B. 
Taşar B. 

Maraş 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
AMürrezzak B. 
İli Riza B. 
trfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. • , -
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B., 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

: Samsun 
Ali Rana B, 
Avni B. 
Dr. Asım B. • •>' 
Ethem B. 
Nusrat Sadüllah B/j 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Süreyya Tevfik.B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah 3V 

Arif B. 
Danjş B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Kalil B. 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
(R: C.) 
Rifat B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Paşa 
Balıkesir 

Kâzım Paşa (M. Rs.) 
Bilecik 

İbrahim B. 
Rasim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifki B. ( t . ..A.) 
Şükrü B. 

Bursa 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. ' 

Memet Sabri B. 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Jüdirm 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
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Erzurum ..j 

Nafi Atuf B. '';';• : '!.^;1] 
Tahsin B. '; " 

Gazi Antep ',•' 
Ali Cenâni B. ' 
Kılıç Ali B. ' 

Giresun •'•« 
Hacim Mühiddin B. 
Hakkı Tank B. 
Tahîr B. ';/• ; 

Gümüşane \ 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat fe; : : I 

istanbul ,} 
Abdülhak Hâmıt B. "' 
Akçuraoğlu Yusuf Bt 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B^ (V?) j 
Edip Servet &. J | 
Hamdullah Suphi Bj. ,J 
Hüseyin B. ; 
Tevfik Kâmil B. V 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B; 
Hüseyin B. ' 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. " 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

" Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Memet Fuat B. ; 

Kayseri' 
Yahya Galip B. 

Konyd 
Ahmet Hamdi B. 
Refik B. -

Kütahya 
Ibralrmi B. 
Nuri B. * 

r,) 

Recep B.. 
Malatya 

Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Paşa (Bş. V.) 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B;'(V.) 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Hasan B, (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 

Van , 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Memet Nazif B. 

' < ; € * • 

T. B. M. M. Matbaası 
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İntiteb#mreb^uian kanunu «^vakk^Hnîn criMaddel IÖM^CÜ 
rnâÖcfesinB bîr fıkra Hâvisine dair 1/862 Numaralı kanun 

lâyihası ve D̂ Htyê ^̂ ^ 

^ K ' S " : ";; • . ; ' . ' • . . : . _ . . , 
Başvekâlet 

MütMetâtmûaWtüga , 7-lll-1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İ^titıabı Meiuşan kanunu muvakkatinin muaddel ıo uncu maddes-ine bir fıkra ilâvesine 
dair Dahiliye Velcâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7-III-931 tarihli içfâmaıntfa 
Yüksek MecHse arzı kajarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mvcibesile birlikte takdim kıhntmşti*. 

.•Muktoswın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
"/;."" ' Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe âyihası 
!'j«fî(iarji mebusân kanununun 10 uncu maddesi mucibince teşkil edilecek olan teftiş 

he^eBeri "belediye meclis azalarından teşkil olunmak icabeder. Halbuki elyevm olduğu gifti 
bmt iBelepIiyeJerde intihabın feshi gibi sebeplerle belediye meclisi mevcut olmadığı hâller 
vardır/ Qerçi belediye kanunu mucibince belediyenin icra vazifeleri belediye encümenleri 
tarafından icra edilmekte ise de belediyeyi temsil edemiyen ve sırf memurinden mürekkep Mm, 
\M>m^mirûmtı intihap ıgibi bir hakkın teftişine memur edilmesi muvafık görülmemiştir. 
İntihabı mebusan kanununun belediye meclislerine tahmil ettiği bu vazife belediyesi oîmıyan 
yererde yine mezkur kanun mucibince ihtiyar heyetlerine verilmiş olduğundan berveçhi maruz 
esbap dolay İsile belediyesi yok demek olan yerlerde aynı heyetlere verilmesi-ruhu kanuna ye 
vazıı kanunun maksadına uygun görülmüş olduğundan merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir.: 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Karar ,¥ 16 8 -111-1931 

Esas Jlc? 1/862 
Yüksek Reisliğe 

İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin muaddel' 10 uncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da İcra Vekilleri Heyetincee hazırlanmış olan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Belediye meclisinin fesih ve iptal veya herne suretle olursa olsun teşekkülü mümkün olamı-
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yan yerlerde heyeti teftişiye âzası intihabını gösteren bu fıkranın tadilen kabulü kararlaştırıl
mıştır. Umumî Heyetin- nazarı tasvibine arzolunur. 

Dahiliye En. 
Tekirdağ 

Cemil 

Rs. 

Âza 
Rize 
Atıf 

M. M. Âza Âza * Âz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin 10 
uncu maddesine bir fıkra ilâvesi "kakkmdaki 

kanun lâyihası 
1 — İntihabı mebusan kanunu muvakka

tinin muaddel ıo uncu maddesine atideki 
fıkra ilâve edilmiştir 

a Ancak fesh veya meclis heyetini teşkil 
edecek miktarda âza ve yedek âza kalmamak 
gibi sebeplerle belediye meclisinin teşekkülü 
mümkin olmıyan yerlerde heyeti teftişiye, Vi
lâyet merkezi olan kazalfrda encümeni daimî 
Vilâyet âzasile belediye meclisi âzası adedince 
intihabı ile mahalle muhtarlarının tefrik edi
lecek olan mahalle ihtiyar heyetlerinden ve 
diğer kazalarda belediye meclisini teşkil eden 
âza adedine müsavi miktarda aralarında inti
hapla tefrik edilecek mahalle ihtiyar heyetle
rinden teşkil olunur. » 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

7-1II-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhahk 

Mf. V. Na, V. İk. V. S. I. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

DAHİLİYE EMCÜMENİNİN TADİLİ 
İntihapı mebusan kanunu muvakkatinin 10 
uncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakknda 

kanun lâyihası 
MADDE i — İntihabı Mebusan kanunu 

muvakkatinin muaddel 10 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

Ancak fesih , ibtal veya meclis heyetini 
teşkil edecek miktarda âza ve yedek âza kal
mamak gibi sebeplerle belediye meclisinin 
teşekkülü mümkün olmayan yerlerde, belediye 
hududu dahilindeki mahalle ihtiyar hey'etleri 
belediye Reisinin veya belediye kanununun 
90 mcı maddesi mucibince nasbolunan Reis 
vekilinin riyaseti altında belediye binasında 
toplanarak belediye meclisi âzalığına intihap 
olunmak evsafım haiz olmak üzere kendi arala
rından veya hariçten yukarıda gösterilen 
miktarda heyeti teftişiye âzası seçerler. 

MADDE 2 
mvteberdir . 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur . 



Sıra ̂  St 
Hariciye Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 440 inci faslı 
unvanının tebdili hakkında I 857 numaralı kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası. 

T, a 
Başvekâlet 3 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/625 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hariciye Vekâletinin 1930 malî senesi bütçesinin 440 inci masarifi mütenevvia faslının birine:* 

maddesinin tadiline dair Vekâleti müşarileyhaca hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 3/III/931 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Türkiye - Yunanistan revabıtmı takviyeye uğraştığımız esnada bütün Balkan milletlerini yek
diğerine yaklaştırmak gayesini takip eden bir teşebbüs vukubulmuştu ki oda Atinada Balkan ko 
nferansının toplanması keyfiyetidir. 

Cinevredeki beynelmilel sulh bürosunun ve bazı Yunan ricali siyasiyesinin teşvikile toplanan 
bu konferans bilhassa Balkanlarda sakin milletlere hitap eden gayri resmî bir tecemmu idi. 

Balkan milletleri arasında siyasî, iktisadî malî ve hars sahalarında bir yakınlık vücuda getirmek 
ve bugün mevcut muallak mesailin halli ve zamanın yardımı neticesinde bir Balkan Federas
yonu teşkil imkânını hazırlamak maksut olduğuna göre bu: emelleri alakadar memleketlerde 
nçşir ve tamim eylemek için her memlekette birer (B.alkan Muhadenet Cemiyeti) vücuda getir-
rilmesi teklif, edildiğinden ^izde de böyle bir cemiyet tesis olunmuştur. Geçen teşrinievvelde bu 
cemiyet namına Atina konferansına bir heyeti murahhasa iştirak etmiştir. Atina konferan
sında Vekâletimizle daimî surette temas halinde ve siyaseti hariciyemizin veçheleri dahilinde 
hareket eylemiş olan heyeti murahhasamızın ve diğer muhtelif delegasyonların iptidaî tetki-
katma zemin teşkil etmiş olan ve yukarıda tadat ettiğimiz gayelere irişmeyi istihdaf eden bazı 
teklifler ve mukarrerat üzerinde tetebbuat ve istihzarat yapılması ve gelecek içtimain îstanbulda 
vuku bulması takarrür etmiştir. 

Konferansın riyaset ve kitabeti umumiyesinin bize intikal etmek üzere olması son bahardaki 
müzakeratta bize isabet eden vazifenin ehemmiyetini bir kat daha * artırmıştır. Binaberin bu defa 
artık iptidaî bir teklif mahiyetinde kalmayıp ciddî tetkikat ve münakaşata mahal verecek olan 
ve tarafımızdan sevk ve idaresi icabeden iktisadî, ilmî, malî ve harsî mesai için hakkile 
hazırlanmak ve her türlü teknik anasır ve mutaleaları cemetmek lüzumu vardır. Cemiyetin bu 
istihzar faaliyetinin istilzam ettiği masarife tekabül etmek üzere senei haliye Hariciye bütçe
sinin 440 inci masarifi mütenevvia faslının birinci Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate, izaz ve 
ziyafet maddesine hem bu cemiyete yardım ve hemde Yunan ve Macar Başvekilleri ve ma
iyetlerinin ibate ve izazları için tahsisat ilâve olunmuştur. Maddenin unvanı bütçe formülü ve 



- 2 
îsbabı saireden dolayı bu yardımın icrasına müsait bulunmadığı cihetle icabeden muavenetin ifası 
çin 440 inci faslın birinci maddesinin unvanının (Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate, izaz, 
iyafet ve bahçe masrafları ve Balkan ittihadı cemiyetine yardım) şeklinde tadili zarurî görül
müş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No: 63 7/111/1931 
Esas No: 1/857 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye Vekâleti 1930 senesi bütçesinin 440 inci faslının birinci maddesi unvanının tadiline dair 
olup Encümenimize havale olunan kanun lâyihası Maliye Vekâleti Muhasebei Umumiye Umum Mü
dürü Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gönderilen esbabı mucibede izah olunan sebepler dolayısile teklif olunan kanun lâyihası aynen 
kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzoiunur. 

Reis Reis V. M. M. Âza Âza Âza 
îstnbul Burdur Gazi Antep Aydın Diyarbekir Elâziz 

Fuat Vahit Remzi Mühendis Mitat Rüştü H. Tahsin 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

İsparta Kırklareli Konya Niğde Tokat Kütahya 
Mükerrem M. Nahit Kâ. Hüsnü Faik Şevki Niyazi Asım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin 440 inci masarifi mütenevvia faslının 
birinci maddesi unvanı (sefirler ve ecnebi misafirlerin, ibate, izaz, ziyafet ve konak ve bahçe 
masrafları ve balkan ittihadı cemiyetine yardım) şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 3 - I I I - 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. î . M. V. 

Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 



Sıra No 78 
Mart-ağustos 1927 aylarına ait raporların gönderildiği 
hakkında 3/17 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke
resi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatasının 2 ve 
3 üncü fıkraları hakkında Maliye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

DÎVANI MUHASEBATIN MUTALEATI 

2 — Ahiren mevkii meriyete vazolunan mu-
hasebei umumiye kanunu mucibince liecelittasdik 
ve tescili devair tarafından gönderilmekte olan tah
sisi maaş muamelâtına müteallik hususat mülâbese-
sile memurinden hakkı tekaüdü iktisap ederek re
sen tekaütlük talebinde bulunacaklarla memurin ka
nununun muvakkat maddesini muaddil kanun mu
cibince tasfiyeye tabi tutulmak suretile tekaüde 
sevkedilecek olanlara yirmi beş sene müddeti hiz
met mukabilinde tahsis olunacak tekaüt maaşatının 
tayini miktarına lüzum görülmüş ve Maliye Vekâleti 
Celilesile cereyan eden muhabere neticesinde me
murinin tekaüdü hakkında halen mer'i olan ahkâmı 
kanunilerden 18 mart 1926 tarihli memurin kanu
nunun "yirmi yaşına vusulden itibaren memuriyet 
ve mazuliyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde bu
lunarak yirmi beş sene hizmet edenler tekaüdünü 
talep edebilirler,, suretinde muharrer olan yetmişin
ci maddesi 11 ağustos 325 tarihli memurini mülkiye 
tekaüt kanunile muayyen olan otuz sene müddeti 
hizmeti tadilen yirmi beş seneye tenzil eylemiş ve 
salifüzzikir memurin kanununun muvakkat madde
sini muaddil 12 mayıs 1927 tarihli ve 1026 numa
ralı kanunun birinci maddesi tasfiyeye tabi tutu
lacak memurinden on beş sene ve daha ziyade ifayi 
hizmet hakkında ne miktaf ve nisbette tekaüt maaşı 
tahsis olunacağı tayin ve tesbit eyledikten sonra 
fikrai ahiresinde yirmi beş sene ve daha ziyade hiz
meti olanlar hakkında 11 ağustos 1325 tarihli ka
nun ahkâmı caridir denilmiş olmasına mebni memu
rinin ifa eyliyecekleri yirmi beş sene hizmet mu
kabilinde mebhus mülkiye tekaüt kanunu
nun 13 üncü maddesile mevzu otuz sene müddeti 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNCE 
İTTİHAZ OLUNAN KARAR 

2 — Memurin kanununun 70 inci maddesi teka
ütlük için 30 sene yerine 25 seneyi kabul etmiş ol
duğu cihetle 25 sene hizmet edenlere mezkûr kanu
nun neşrinden evvel 30 sene hizmet eden memurla
ra tahsis edilmekte olan tekaüt maaşının tahsisi ta
biî olduğundan bu zeminde ittihaz olunan karar da 
musip görülmüştür. 
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hizmete ait tekaüt maaşı miktarına yani son on 
senede müddeti hizmete ait tekaüt maaşı miktarına 
yanı son on senede aldıkları miktar vasatii şehri-
sinin yüzde ellisine istihkak kesbeylemeleri iktiza 
edeceği vekâleti müşarileyhaile biliştirak tekarrür 
ettirilmiş ve o suretle ifayi muameleye devam edil
miştir. 

3 — Zahire ve mevadı gıdaiye ticaretile iştigal 
eden istanbul ticaarethanelerinden bazılarından 
vuku bulan ihbar üzerine zahire ihraç edilen 
istihlâk vergisi mektumatı dolayısile istifa edil
miş olan cezayi natilerden muhbire 300 ve ih
barname üzerine takip olunacak hattı hareket 
hakkında talimat ita ve tedabiri mutaziye itti-
hazile takibatı lâzime ve nezareti mütemadiyede 
bulunan ve bu bapta ifayi hizmet eden defterdar 
vekili ve kontrol müdürü ve tetkik memurları 
beylere müteferrik miktarlarda olmak üzere ta
hakkuk ettirilen 966 lira ihbariye ve ikramiyeye 
müteallik ita emri üzerine tetkikatı lâzime 
bilicra 1341 muvazenei umumiye kanununun 
halen hükmü meri bulunan 50 inci madde
sinde cezayi nakti istifasında ve muhbire ik
ramiye itasında kaçağı ve mektumatı da şa
mil olan kaçakçılık tabiri mutlak istimal edil
mesine göre muhbirlere mektumattan dolayı ihba
riye itası caiz olabilirsede muhbirlerin gayriye ik
ramiye verilebilmesi için kaçağın derdesti emrinde 
hizmeti görülmek şart ittihaz edilmiş ve mevzu-
bahs muamele ise eşya kaçırılırken tutulmak gibi 
bir fili ihtiva etmeyüp ketmedilen istihlâk vergi
sini zahire ihraçtan ibaret bulunmuş olmasile sa
rahati vakıaaya rağmen memurine ne suretle ik
ramiye itasına imkân görüldüğünün istizahına 
lüzum görülerek sebkeden iş'ar üzerine dairesinden 
alınan cevapta kaçakçılık ile kaçak tabiri yekdiğe
rinin müradifi olup ukutta itibarın elfaz ve mea-
niye değil makasıt ve maaniye müteallik olmasına 
ve ibarei kanuniyede kaçağı bilfiil derdest edenlere 
değil derdsti emrinde de hizmeti görülenlere ikra
miye verileceği muharrer bulunmasına binaen mu
maileyhime ikramiye itası tensip olunduğu bil
dirilmiş isede mebhus memurinin kaçak kelimesi
nin ihtiva eylediği mana ile alâkadar bir hizmet
leri sebketmiş olmayip ancak mektumatın zahire I 
ihraci hususunda temini faide etmiş olmalarına 
ve bunun vazaifi asliyelerinden bulunmak itibarile 
ikramiye itasını müstelzim olmiyacağina mebni j 
mevznbahs ita emrinin vizesinden imtina edilmiş 
olduğu İstanbul mürakipliğinden gönderilen tak-

3 — Kaçakçılık ile bir vergi matrahının ketim 
ve ihf asına matuf hareket arasında her ikisinde de 
hazinenin izran maksadı mevcut olduğuna göre 
fark görülemediğine binaen gerek kaçağın derdes
ti ve gerek mektumatın zahire ihracı hususunda 
mesaisi sepketmiş olanlara da ikramiye itası muvafık 
ve binaberin Divanın bu baptaki kararı musip gö
rülmüştür. 
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fır mündericatmdan ıttıla hasıl edilmiş ve ledel-l 
istifsar Maliye Vekâleti Celilesinden alınan 27 
haziran 1927 tarihli ve 7857/28 numaralı tezkerei 
cevâbiyede 1341 muvazenei umumiye kanununun 
50 irici maddesinde zikrolunan kaçakçılık fili mad-
dei mezkûrede varidatı devlete müteallik kavaninin, 
istilzam ettiği mükellefiyete karşı irtikâp edilen 
ef 'ale atfedilmiş ve bu itibarla bu fili ister vergiye 
tabi bir malın filen kaçırılması, ister verginin 
ademi tesviyesi için matrahının ketim ve ihfası 
tarzında vuku bulsun kâffesi «varidatı devlete 
müteallik kavanin mucibince» irtikâp edilen ka-
çakçilıktan ibaret olacağına ve mükellefiyet maliye
de kaçağın derdesti mektumatm zahire çıkarılma-
sriıadn ibaret bulunduğuna mebni her iki takdirde 
de muhbirler gibi hizmeti sebkedenlere de ikramiye 
itası muvaftk olacağı bildirilmiş olup 1341 muvaze
nei umumiye kanununun "ahkâmı hususiyeye tabi 
bulunanlar müstesna olmak üzere varidatı devlete 
müteallik kavanin mucibince kaçakçılık dolayısile | 
istifa olunacak eezayi naktilerin nısfına kadar I 
miktarı muhbirler ile kaçağın derdesti emrinde 
hizmeti görülenlere derhal ikramiye olarak verile
bilir. Bu suretle verilecek ikramiyelerin sureti 
sarfı ve her daire bütçesinde açılacak faslı mahsusa 
veçhi mahsup Maliye vekâletince tanzim kılınacak 
talimatname ile tayin olunur,, suretinde bulunan 
50 inci maddesinde mezkûr kaçakçılık tabirinin ka-
vanini mahsusası mucibince muayyen olan resmi 
vermemek eşyanın kaçırılmasına matuf bir hareketi 
mukayyit olabileceği gibi işbu tabire varidatı dev
lete irâsı halel eylemesi itibarile tekâlifi devlete 
karşı mükellefin kizbi irtikâp eylemesinin de ithali 
kabil olabileceğine binaen mesele mahalli içtihat 
görülmüş ve her iki suretle de hazineye fazla men
faat temin edileceği tabiî bulunmuş olmasına bina
en nîaddei mezkûrei kanuniyenin bu hususta bah-
şeylediği istifadeden mektumatm zahire ihracı hu
susunda hizmeti mesbuk olanların meni doğru gö-
rülmiyerek Maliye Vekâleti Celilesinin salifüzzikir I 
noktai nazarına biliştirak mevzubahs istihlâk ver
gisi mektumatmdan dolayı istifa edilen eezayi nak-
tilerden ifraz olunarak muhbire ve hizmeti sebketmiş 
olanlara verilmek istenilen ikramiyelere ait ita 
emirlerinin kabulü karargir olmuştur. | 
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İkinci fıkra 

Memurin kanununun yetmişinci maddesi tekaütlük için otuz sene yerine yirmi beş seneyi 
kabul etmiş olduğu cihetle yirmi beş sene hizmet edenlere mezkûr kanunun neşrinden evvel otuz 
sene hizmet eden memurlara tahsis edilmekte olan takaüt maaşının tahsisi tabiî olduğundan bu 
zeminde* ittihaz olunan karar da musip görülmüştür. 

Maliye Encümeni Mazbatası 
2 - IV -1928 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebatın mart - ağustos 1927 aylarına ait raporları üzerine Divanı Muhasebat 

Encümenince tanzim edilen mazbatanın İstanbul zahire tüccarlarından mektum istihlâk vergisi 
münasebetile istifa edilen cezayi naktilerden muhbir ve hizmeti mesbuk memurine verilen ikra
miyelere dair olan 3 üncü fıkrası Denizli Mebusu Mazhar Müfit ve Yozgat Mebusu f Süleyman 
Sırrı Beylerin teklifi üzerine tefsir edilmek için encümenimize havale buyrulmakla tetkik ve 
müzakere edilmiştir. 

Maliye Vekâletinin noktai nazarı kaçakçılık ile kaçak gibi tabiri yekdiğerinin müteradifi 
bulunduğu ukudde itibarin elfaz ve mebaniye olmayıp makasit ve maaniye müteallik olduğu 
1341 muvazenei umumiye kanununun 50 inci maddesinde zikrolunan kaçakçılık fiili varidati 
Devlete müteallik kavaninin istilzam ettiği mükellefiyete karşı irtikâp edilen efale atfedilmeklâzım 
geldiği mükellefiyeti maliyede kaçağın derdesti mektumatın zahire çıkarılmasından ibaret bulu
nacağı yolunda olup Divanı Muhasebatçada bu noktai nazara iştirak edilmektedir. 

Encümenimiz evvelbeevvel kaçak ile mektumat tabirlerinin delâlet ettiği mefhumların müsavi 
olup olmadığını taharri ve tetkik ederek ahkâm ve usulü mevzuamıza nazaran bu iki tabirin 
mahiyetleri ayrı olduğu neticesine varmıştı çünkü: 

1 - Kaçak tabiri muhtelif kanunlarda ıstılahı maruf olarak zikrolunmakta ve ne gibi şeylerin 
kaçak addolunacağı tadat edilmektedir. ( Kaçağın derdesti ) ( mektumatın zahire ihracı ) "gibi 
tabirlerin mevcudiyetide bu iddiayi teyit eylemektedir. 

2 - Kaçak için tatbik edilen hüküm şedittir. Kaçak mal her şeyden evvel müsadere olunur. 
Bundan başka kaçakçılık yapanlara da ayrıca cezalar tatbik edilir. Mektumatta ise hal böyle 
değildir. 

3 - Kaçak mefhumu mavezaa aleyhi olan eşyaya taallûk edip vergide olduğu gibi mükellefin 
zimmetine terettüp etmez. İki mefhum biri birinden ayrı olunca kıyas tarikıle mektumatı zahire 
ihraç edenlere de kaçağı derdest edenler gibi ikramiye verilmesine istinat edilen bütçe kanunu
nun ellinci maddesi müsait görülmemiştir. 

Mezkûr maddeyi kanuniye aynen: ( ahkâmı hususiyeye tabi bulunanlar müstesna olmak Üzre 
varidatı Devlete müteallik kavanin mucibince kaçakçılık dolayısile istifa olunacak cezayi nakti-
lerin nısfına kadar miktarı muhbirler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti görülenlere derhal 
ikramiye olarak verilebilir. Bu suretle verilecek ikramiyelerin sureti sarfı ve her daire bütçesinde 
açılaeak faslı mahsustan veçhi mahsubu Maliye Vekâletince tanzim kılınacak talimatname ile 
tayin olunur) kelimelerini ihtiva etmek itibarile bu husustaki kâfi sarahati haizdir ve bu madde 
ile ikramiyenin miktarı, sureti tesviyesi ve veçhi mahsubu temin olunmuştur. 

Mezkur maddeden ayrıca varidatı Devlete müteallik bilcümle kavaninin istilzam ettiği mükel
lefiyete karşı irtikâp edilen efal hakkında umumî ve vasi bir hüküm değildir. Mükellefiyeti 
maliyede kaçağın derdesti hususu mektumatın zahire çıkarılmasından ibaret olacağına dair ne 
bir kaide ne de bir hükme tesadüf edilmiştir, ilâveten arzolunmalıdır ki mektumatı kaçak evsaf 
ve mahiyeti ile telâkki ve kabul ederek bundan netayiç istihracı bir çok mahzurları davet ede-
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bilir. Hassatan alâka ve vazifesi olan memurlara mektumatı zahire ihraç ettiklerinden 
dolayı ikramiye vaadi büyük bir sui istimal kapısıdır. 

Ancak alâkadar ve vazifedar olmayıp mektumatı ihbar ve zahire ihraç edenlere mükâfat ve 
ikramiye verilmesi Mektumatın önüne geçebilmek ve devlet varidatını arttırmak itibarila lâzime-
den bulunup bu hususta tefsir suretile bir karar ittihazına imkân görülmediğinden bir maddei 
kanuniye tanzimi muvafık görülmüştür. Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Mal. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza 
Gümüşane Gazi Anten Balıkesir İstanbul İçel 

Hasan Fehmi , A. Remzi Fahrettin Fuat M. Emin 
Hini imzada bulunmadı 

Âza Âza 
Bayazıt Konya 

Şefik Fuat 

V 
Maliye Encümeninin teklifi 

Vergi mektumatı cezayi haktilerinden verilecek ikramiyeye dair kanun 

Madde i — Ahkâmı hususiyelere tabi bulunanlar müstesna olmak üzere bilûmum vergi 
mektumatından alınacak cezayi naktilerin yüzde ellisine kadarı alâka veya vazifedar olan 
memurlardan gayri muhbirlere ve. mektumatı zahire ihraç hususunda hizmeti sebkedenlere 
verilebilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

2-M- 1931 

Yüksek Reisliğe 

Divanı Muhasebatın mart-agustos 1927 aylarına ait raporları üzerine Divanı Muhasebat 
Encümenince tanzim edilen mazbata Büyük Mecliste okunurken tekaütlük müddetinin 25 seneye 
tenzili dolayisile tahsis için ne yolda muamele edileceği hakkındaki 2 inci fıkrası ile mektum 
istihlâk vergisi münasebetile istifa edilen cezayı nakdilerden hizmeti mesbuk olanlara verilen 
ikramiyeye dair olan üçüncü fıkrası Denizli Mebusu- Mazhar müfit ve Yozgat Mebusu Süleyman 
Sırrı Beylerin teklifi üzerine meselenin tetkik ve tefsirle halli zımnında Maliye Encümeni ile 
Encümenimize havale buyurulmuştur. 

Memurin kanununun 70 inci maddesi tekaütlük için otuz sene yerine yirmibeş seneyi 
kabul etmiş olduğu cihetle yirmibeş sene hizmet edenlere mezkûr kanunun neşrinden evvel 
otuz sene hizmet eden memurlara tahsis edilmekte olan tekaüt maaşının tahsisi tabii olduğuna 
dair Divanı Muhasebat Encümeninin mütaleasına Encümenimizce de iştirak edilmiştir. 

Üçüncü fıkraya gelince: bu fıkra hakkında Maliye Vekâletinin mütaleası: kaçakçılık ile kaçak 
tabirinin yekdiğerine müteradif bulunduğu, kaçakçılık fili varidatı devlete müteallik kavaninin 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas M 3J17 
59 M. 
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istilzam ettiği mükellefiyete karşı irtikâp edilen efale atfedilmek lâzım geldiği, malî mükelle
fiyetlerde kaçağın derdesti mektumatın zahire çıkarılmasından ibaret bulnnacağı yolundadır. 

Divanı Muhasebat Encümenince de bu mütaleaya iştirak edilmektedir. 
Maliye Encümeni ise : « kaçağın derdesti, mektumatın zahire ihracı » gibi tabirlerin 

mevcudiyetini, ne gibi şeylerin kaçak addolunduğu kanunların da zikir ve tadat edildiğini, 
kaçak için müsadere gibi şedit hükümler bulunduğunu, kaçak mefhumunun eşyaya taallûk 
edip mükellefin zimmetine tereddüp eylemediğini ileri sürerek «kaçak» ile <r mektumat» 
tabirlerinin birbirlerinden ayrı olduğu neticesine varmaktadır. Diğer cihetten bütçe kanununun 
50 inci maddesi hükmünün yalnız ikramiyenin miktarı ile tesviye ve mahsup suretine hasrı 
icabedeceği mütaleasında bulunmakta ve her iki mütalea dolayisile mektumatı zahire çıkaranlara 
kaçağı derdest edenler gibi ikramiye verilemiyeceği kanaatini beyan eylemektedir. 

Bununla beraber «r alâkadar ve vazifedar olmayıp mektumatı ihbar ve zahire ihraç edenlere 
mükâfat ve ikramiye verilmesi » ni lâzimeden görerek bir kanun lâyihası teklif etmektedir. 

Encümenimiz bu noktaları ve diğer hükümleri tetkik ile şu neticelere varılmıştır: 
1. - Kaçağın derdesti., mektumatın zahire ihracı gibi tedbirlerin bulunuşu bunların bazı 

hükümlerde birleştirilmesine mani teşkil edeme, 
2 - Ne gibi şeylerin kaçak addolunduğu kanunlarında sayılmakla beraber bu tadadın diğer 

kaçak vaziyetlerini nefyedemiyece*ği aşikârdır. 
Nitekim 9 nisan 1340 tarih ve 470 numaralı men'i müskirat kanununun tadiline dair olan 

kanunun 3 üncü maddesinde miktarı <t mektum kaçak addedilerek » diye sarahatan yazılmasına 
göre mektum kanunen kaçak sayılmıştır. 

3 - Kaçak için müsadere gibi şedit hükümler bulunması kaçak mefhumunun eşyaya taallûk 
etmesi de mektumatın kaçak sayılamıyacağına delâlet etmemektedir. Nitekim 12 şubat 1340 
tarih ve 410 numaralı sayım kanununun 10 uncu maddesinde « yoklama esnasında defter 
harici zuhur edip kaçak olduğu tahakkuk eden davar, deve ye canavar resmi cezaen beş misli 
olarak istifa olunur T denilmesine göre müsadere hükmü mevcut bulunmadıği gibi matrah 
olarak dahi hayvan mektumatı görülememektedir. 

4 - 5 0 inci madde hükmünün yalnız ikramiyenin miktarı ile, tesviye ve mahsup suretine 
hasrı için bir seber de görülmemiştir. Bilakis ( ahkâmı hususiyeye tabi bulunanlar müstesna 
olmak ) kaydı bu maddenin diğer kaçakların tutulmasını temin için tanzim kılındığını vazihan 
göstermektedir. 

5 - Maliye encümeninin mütaleası veçhile kaçak tabirinin yalnız hususî kanunlardaki sara
hatlere hasrı cihetine gidilirse 50 inci maddedeki ahkâmı hususiyeye tabi bulunanlar müstesna) 
kaydının imal edilecek tarafı bulunamaz. Bu itibarla maddenin vazında en esaslı sebep olarak 
mektumat kaçaklarının dikkate alındığını kabul zaruridir. 

6 - 50 inci madde metninde mevcut olan (varidatı devlete müteallik kavanin mu
cibince) tabiri bilcümle vergi mektumlarına da şümul ifade etmektedir. 

7 - Mektumattan memurlara ikramiye ayrılması esaslı bir teşvik olacağı ve ellinci maddenin 
sarahati memurlara da şamil bulunup onlara ikramiye verilmesini mani bir kayıt görülmediği 
cihetle ikramiyeden memurlara da tevziat yapılması muvafık bulunmuştur. 

Netekim 9 nisan 1340 tarih ve 470 numaralı men'i müskirat kanununun tadiline dair olan 
kanunun 4 üncü maddesinde (mektumattan alınacak cezanın nısfı derdest eden memurlar ile 
muhbirlere münasafaten verilir.) denilmesi ile memurlara da ikramiye verilmesi esasının ka
nunlar kabul olunduğu görülmektedir. 
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Yukarda zikredilen sebepler dolayısile meselenin ne tadil ve ne de tefsirine ihtiyaç bulunma

dığına karar verilmiştir. Umumî heyete arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip Âza Âza 
İstanbul Burdur Gazi Antep Giresun Aydın Elâziz 

Fuat Vahit Remzi Kâzım Mü. Mitat fi. Tahsin 

Âza Âza Âza Âza 
İsparta Kütahya Sivas Niğde 

Mukerrem Niyazi Asım Remzi Faik 





Sıra No 79 
Jandarma ve hudut kıtaatı küçük zabıtan ve efradının usulü 
iaşeleri hakkındaki kanunun 2 inci maddesine müzeyyel 
I 832 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet * 

Muamelât Müdürlüğü 10* II'1931 
Sayı : 6/408 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

Jandarma ve hudut kıtaatı efrat ve küçük zabitamnın usulü iaşeleri hakkındaki 946 
numaralı kanunun ikinci maddesine zeylen Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 7-H-931 tarihli içtimaında Vüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

jandarma ve hudut kıtaatı küçük zabitan ve efradının usulü iaşeleri hakkındaki ( 947 ) 
numaralı kanunun tanzimi esnasında seyyar jandarma kıtaatı tabiî bîr vaziyette bulundukla
rından bunların iaşelerinde hiç bir müşkil|t görülmemiş ve bu suretle bu kanuna dâhil 
edilmiştir. 

Son harekât dolayisile orcfu emrinde vazife deruhte eden ve ordu kıtaatı gibi askerî harekât 
icra eden seyyar taburların iaşelerinde müskilâta maruz kalınmış ve bunların iaşeleri bizzarur 
emirjerinde harekâta iştirak ettikleri kolordularca temin edilmiştir. 

Bundan sonra bu kıtaatın vaz'ı kazan suretiIe iaşelerini kanunî kılmak ve kolordularca 
iaşelerine başlandığı tarihten itibaren yapılan iaşe bedelini ödemek üzere ilişik maddei 
müzeyyile tanzim ve takdim kılınmıştır, 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M. Af. 
Bütçe Encümeni 

Karar M 60 4-M-1931 
Esas jt? 1J832 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma ve hudut kıt'atı küçük zabitan ve efradının usulü iaşeleri hakkındaki 947 numa
ralı kanunun ikinci maddsine bazı fıkra tezyifine dair olup encümenimize havale edilen kanun 
lâyihası Umum Jandarma Kumandanı hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Bu kanuna göre vazı kazan suretile iaşe edilenler jandarma yeni efrat mekteplerinde tahsilde 
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bulurtün efrat ile hudut kit'atı başçavuş, çavuç, onbaşı ve neferattan ibaret bulunmaktadır. 
Bunlaf »PftSMta ilâvesi istenilen seyyar jandarma kıtaatı efrat ve küçük zabitanı ise kanunun 
tayin ettiği iaşe bedelini almakta idiler. Askerî harekât esnasında ve uzak ve ücra yerlerde 
tefenin bedel vermek suretrle temini bazan pek müfkül ve bazan de krMnsız ertdöğitfidan M 
kıt'alar efradının iaşesini temin hususunda teklif edilmiş olan kanun lâyihası encümenimizce 
şefcle art tsrdîrlerle kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine afzohınur. 

Rs. 
İstanbul 

Fuat 

Rs. V. 
Burdur 
Vahit 

Âza 
Maraş 
Behçet 

Âza 
Niğde 
Faik 

M. M. 
Gazi Antep 

Remzi 

Âza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza. 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Eiâziz 

fi. Tahsin 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asım 

HÜKÜMETİN TEKLIFI 

Jandarma ye hudut kıtaatı efrat ve küçük za-
bitammn usulü iaşeleri hakkmdaki Q47 uuma-

raiı kanunun 2 inci maddesine muzeyyel 
kanun lâyihası 

\ — 947 numaralı kanunun ikinci madde
sindeki (...mektepte tahsilde bulunan efrat ile) 
den, sonra ( seyyar jandarma kıtaatı efrat ve 
küçük zabitam ) ibaresi ilâve edilmiştir. 

2 — İşbu fıkrai müzey-yele; seyyar jandar
ma kıtaatının Millî Müdafâa Vekâletince iaşe
lerine başlandığı tarihlerden muteberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

947 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Jandarma ve hudut kıtaatı 
küçük zabıtan ve neferatının usulü iaşeleri 
hakkındaki 15 kânunuevvel 1926 tarih ve947 
numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki 
veçhile tadil edilmiştir: 

Muaddel ikinci madde — Jandarma efradı
nın kayıt ve kabulü ve muhassasatları hakkın
daki 19 nisan 1926 tarih ve 812 numaralı 
kanunun 11 inci maddesi mucibince jandarma 
yeni efrat mekteplerinde tahsilde bulunan 
efrat ile seyyar jandarma kıtaatı efrat ve kü
çük zabitanı ve hudut kıtaatı başçavuş,, çavuş, 
onbaşı ve neferatı 12 eylül l $30 tarihli askerî 
tayinat ve yem kanunu muvakkati ile müzeyye-
lat ve tadilâtı ahkâmı dairesinde vaz'ı kazan 
suretile iaşe edilirler. 

MADDE 2 
mnteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 
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3 — İşhu fıkrai müzeyyelenin ahkâmım MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 

icraya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye icraya Millî müdafaa, Dahiliye ve Maliye Ve-
Vekilleri memurdur. 7-II-1931 killeri memurdur. 

Muvakkat madde — Bu kanunun hükmü 
1 haziran 1930 tarihinden itibaren Millî Mü
dafaa Vekâletince iaşe edilen seyyar jandarma 
kıtalarına şamildir. 

Bş. V. Ad. V. • M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalık 

Mf. V. Na. V. îk. V. S. t M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 




