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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunrak âzayi kiram
dan bazı zevatın mezuniyetleri hakkında Riyaset tez
keresi kıraat ve kabul edildikten ve vefat eden Eskişe
hir Mebusu İsmail Besim Paşanın hatırası taziz olun
duktan sonra on sene hapse mahkûm Süleyman Radi 
Bey hakkındaki Sıhhiye Encümeni mazbatası müzakere 
ve kabul ve Adliye Encümenine tevdi edildi. 

B. M. M. nin üç aylık hesabatma müteallik mazbata 
ile Darülfünunun 1927 senesi hesabı kafisine ve müba

dele ve teffiz muamelelerinin sureti tasfiyesine müte
dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

ölçüler kanunu lâyihasının dahi birinci müzakeresi 
ikmal edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak üze
re müzakerata nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Yozgat 

Refet Ruşen Eşref Avni 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Askerî ve mülk! tekaüt kanununun 2 inci mad

desine 1 fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası (Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenlerine). -

2 — İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 91 973 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine). 

3 — Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe Encümen
lerine). 

4 — Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 30 500 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine). 

5 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi kara büt
çesinde 361 255 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe Encümenine). 

6 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi kara bütçe
sinde 63 190 lira 15 kuruşluk münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

7 — Tahdidi sin kanununun 2 inci maddesinin tadi
line dair kanunun 2 inci maddesine müzeyyel kanun lâ
yihası (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

8 — Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi büt
çesinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında ka

nun lâyihası (Bütçe Encümenine) 
9 — Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi hesabı 

kafisi hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat En
cümenine) 

Teklifler 
10 — İdare Heyetinin, Divanı Muhasebat 1930 senesi 

bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkmda 
kanun teklifi (Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
11 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 

2 inci maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

12 — Memurin kanununun muvakkat 2 inci madde
sinin 2 inci fıkrasının tefsiri hakkmda Başvekâlet tez
keresi (Memurin Kanunu Muvakkat Encümenine) 

Mazbatalar 
13 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtmdaki eşya 

hakkmda 5/65 numaralı Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Hâkimler kanununun 20 inci maddesinin müec
cel olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkmda 3/547 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Memurin Ka
nunu Muvakkat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,5 

Reis — Nureddin Ali B. 
Kâtipler : Avni B. (YOZOAT), Süreyya Tevfik B. (TOKAT) 

Beis — Celse açılmıştır. 

3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Maarif Vekâleti bütçesinin 561 inci fas

lından bir kısım tahsisatın mütedavil sermaye ha
linde kullanılmasına dair 1/820 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatasi [1] 

[İl 101 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Beis «r— Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti emrinde bulunan meslek mektepleri 
atelye ve satış evleri için tahsis olunacak mütedavil 

sermaye hakkında kanun 
MADDE İ — Maarif Vekâleti 1|30 senesi büt

çesinin 561 inci meslek mektepleri masarifi faslı
nın birinci maddesinden 9 000 lira bittenzil (Maa
rif Vekâleti emrinde bulunan meslek mektepleri 
atelye ve satış evleri mütedavil sermayesi) nami-
le açılan 577 inci fasla tahsisatı fevkalâde olarak 
konulmuştur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. * . 

MADDE 2 —<• Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reyinize arzolunacaktır. 

2— Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapı 
lacak tashihi sin muamelâtının tekaüt ve saire gi
bi bütün muamelâtı askeriyece de muteber olmıya-
cağı hakkında bir karar ittihazına dair 3/388 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ,Ma-
Uy e ve Bütçe Encümenleri mazbataları fil 

Beis — Söz istiyen var mı? *-
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 

Remzi B. (Gaziantap) — Efendim; her üç encü
men arasında meselenin görülüşü noktasından fark 
vardır. Eğer Heyeti Âliye müsaade buyurursa bu 
meselenin her üç encümen müştereken yeniden tet
kik edilmesini arzı teklif ediyoruz. (Muvafthm&es-
leri). 

Beis — Efendim; Bütçe Encümeni mazbatası
nın iadesini istiyor. 

Mükerrem B. (İsparta) — ladesini değil efen
dim. 

Beis— İadeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

3 —f 28 nisan 1330 tarihU askerî tekaüt ve is
tifa kanununun bazı maddelerini muaddil kanunun 
1 inci pe ikinci maddelerinin tefsirine dair 3/572 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 
Maliye \ve Bütçe Encümenleri mazbataları [2] 

fit 43 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbutfur. 

[2J\ 100 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur: 
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Beis — Mazbata hakkında mütalea var toı efen

dim.? 
Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
4— 22 haziran 1927 tarih ve 1122 numar<A, 

kanunun tefsiri hakkında 3/548 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve MİM Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları [1] 

Beis — Mazbata hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). Kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; bu günkü ruznamede iki def& müzake
reye tabi olan mevadm, ait olduğu encümenler 
tarafındna müstacelen müzakeresi teklif olunmakta
dır. Kabul edenler . . . Etmiyenler ..-. Kabul edil
miştir. 

5 — Afyon Karahisar Mebusu Ali ve Denizli 
Mebusu Mazhar Müfit Beylerin, 24 mayu 1928 ta-. 
rih ve 1296 numaralı kanunun 1 inci maddesine 
merbut 2 numaralı cetvele bazı ilâveler yapılması 
hakkında 2/155, numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası f2] 

. Beis — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . : 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
bakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut cetvelin 

tadiline dair kanun 
MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 

Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii! umumi-
yeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek ve
saiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kânunun 
birinci maddesine merbut 2 numaralı cetvele aşa
ğıdaki makamlara ait nakliye vasıtaları ilâve edil
miştir: 

• Beherinin azar 
mî mubayaa Asgarî müd-

bedeli Adet deti istimali 
Temyiz Mahkemesi 
Birinci Reisliği 4 500 1 3 
Şurayi Devlet Re
isliği 4 500 1 3 
Divanı Muhasebat 
Birinci Reisliği 4 500 1 3 

Reis — Kabul edenler . . v Etmiyenler * , . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. _"-'-•' 

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

[1] 99 numralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 98 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Vekil

leri Heyeti memurdur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

6 — Ordu Mebusu Şevket Beyin, emvali mil* 
Uy e ve metrukeden müzayede ile satılan gayri 
menkul bedelleri, hakkında 2/146 numaralı kanun 
teklifi ile Hazineden taksitle gayri menkul mal sa
tın almış olanlara borçlarını tediyede kolaylık gös
terilmesi hakkında 1/817 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları flj 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? maddeler egeçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . , . Kabul edilmiştir. 

Arazi bedellerinin tecili hakkında kanun 
MADDE I — Bedelleri- taksitle ödenmek üzere 

1929 senesi kânunuevveli nihayetine kadar hazine 
tarafından taksitle satılmış bulunan her türlü zira-
ate mahsus arazi, bağ, bahçe, zeytinlik, fidanlık, 
fıstıklık ve emsali ile irat getirmiyen arsaların 
ihale tarihinden itibaren taksitlerinden ödenmemiş 
kısımları bir misli müddet ilâvesi suretile ve fakat 
müddet mecmuu on iki seneyi geçmemek ve senevi 
% 5 faiz alınmak şartile tecil olunmuştur. 

Reis —< Mütalea var mı efendim? 
Kâmil B. (izmir) — Bütçe Encümeninden bir 

sual soracağım. Bedelleri taksitle ödenmek üzere 
satılan emval hakkında Hükümetin teklifinde, 
araziden maada • imalâthaneler, tasirhaneler, fab
rikalar mevcuttur. Bütçe Encümeninde bunlar 
çıkarılmıştır. Esbabını lütfen izah etsinler. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. (Gazi Antep) — Esbabı mucibe mazba
tamızda sarahatle bu ciheti izah etmişizdir. Mese
le şudur: Hükümetin teklifinde mahsulâtı zirai
ye ile alâkadar her nevi fabrika, tasirhane ve de
ğirmen bilcümle imalâthaneler bu tecilden istifa
de ediyorlar. Halbuki bunların içersinde diğer taraf
tan tecile müsait olmıyan, vaziyeti itibarile tecili 
icap etmiyen musakkaf lar da mev&ttur, akar mahi
yetindedir. Esasen gerek arazi ve bağ ve bahçeler gi
bi mahsulâtı arziye iradı ile irat verir mahiyette 
bulunsun, gerekse musakkaf olarak kira getirir 
mahiyette bulunsun, eğer tecil son zamanda dü
şen fiyatlar dolayısile işte bunların hepsinin az 
veya çok nisbetler dahilinde tecili icap ediyor. 
Halbuki meselenin böyle şümullü bir sahaya gö
türülmesi ye bilhassa âmme menfaati namına doğ
ru değildir (Çok doğru sesleri). 

Çünkü mukavele ile yapılmış olan bir muame
ledir. Her hangi bir hususî şahsın kendi yaptığı 
bir işten dolayı yalnız hazine karşısındadır diye 

Flj 96 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

lâalettayin tecil istemesi, bu yolda gitmesi bizce 
tehlikeli görülmüştür. 

Halbuki bağ ve bahçe gibi gayri menkullerin 
iradı olan mahsulâtı arziyenin fiatları son za
manlarda çok düşmüş ve hatta kuraklık dolayı
sile hiç olmamıştır. 

Bu itibarla encümenimiz bu müsaadeyi mahsu
lâta hasretmiştir. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim; lâ
yihanın altındaki mazbatada faize muhalifim diye 
imzam vardır. Esbabı muhalefetimi müsaadenizle 
izah edeceğim: 

Emvali metrukeden alınan ve bedeli sekiz tak
sitte ödenmek üzere ihale edilen bağ, bahçe ve irat 
getirmiyen arsaların borç taksitlerinin bir misli 
tecili, encümenimizde takarrür etmiştir. Bunlardan 
yüzde beş faiz alınacaktır. Bendenizce faiz doğru de
ğildir. Sebebi: Taksit müddeti bittikten sonra parası
nı vermezse faiz istesin. Fakat böyle olmadığı halde 
istemek doğru değildir. Malûmu âlileri emvali met-
rukenin bir kere muhammen kıymeti vardır. Me
selâ: vergi kaydına bakarsanız 300 lira kıymeti 
vardır. Heyeti muhammine, gayri menkul müza
yedeye çıkmazdan evvel kıymet takdir eder, gayri 
menkul o bedel üzerinden müzayedeye konur. Vergi 
kıymeti 300 liradır, muhammen kıymeti bin liradır. 
Halbuki müzayedede 5 bin liraya satılmıştır. Bu 
büyük fark senelerce faize tesir eder. Senelerce faiz 
işler, o beş bin lira on bin lira olur. 

Esasen bunu alan, vaktile bedelinin sekiz tak
sitle ödenmesine aldanmıştır. Meclisi Âlinin, tak
sitleri tecilden maksadı, onlara bir suhulet temin 
etmektir. Binaenaleyh bunlara yüzde beş faiz ve
receksiniz demek doğru değildir. Bendeniz % 5 
faiz kaydının tayyını teklif ediyorum. Lütfen ka-

ibulünü istirham eylerim. 
ismet B. (Çorum) — Efendim; Remzi Beye

fendinin mütaleası bendenizi tatmin etmedi, mev
zuu müzakere olan mesele hakkında bir teklifi 
kanuni var, bir de Hükümetin getridiği lâyiha 
varTSonra encümenlerin tadilen tanzim ettikleri 
şekiller vardır. Bu şekiller, tediye müşkülâtını 
icap eden sebeplerde birleşiyorlar. Fakat bu se
beplerin gayri menkul neviler üzerinde icra etti
ği tesirde ihtilâf ediyorlar (Ayrılıyorlar sesleri). 
Şimdi bu tekliflerin mevzuları itibarile araların
daki farkları telif esaslarını birer birer tetkik 
etmeden ihtiyaca en muvafık olan şekli tasvip ve 
takdir etmek, zannederim kolay olmaz. 

Bendeniz bu noktai nazardan bu teklifleri bir 
dereceye kadar tetkik ve mukayese ettim. Ordu 
Mebusu Şevket Bey arkadaşımız İstida Encüme
ni Reisidir. Esbabı mucibesinde izah ettiği veçhile 
encümene resmî ve hususî vuku bulan bir çok mü
racaatlar ve şikâyetlerin tetkiki neticesinde, bu 
emvali milliye ve metruke" satış bedellerinde tedi
ye müşkülâtını hafifletecek bir tedbirin kanunileş-
tirilmesi lâzım olduğu kanaatına vasıl olmuştur. 

I Şevket Bey, bu teklifini iki esasa istinat ettir-
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mistir. Birisi alelitlak hazineden satılan gayri men
kul bedellerinin borçlanma kanununa tevfikan te
cili, ikincisi de ihale esnasında muayyen olan tak
sitlere ilâve edilecek müddetler için % 5 faiz ve
rilmesidir. Hükümetin lâyihası; tediyeyi işkâl 
eden esababı kabul etmekle beraber, tediye müş
külâtına en çok maruz nevileri nazarı dikkate al
mıştır. 

Hükümet tediye müşkülâtını vaki müracaatlar 
dolayısile kabul ve bu bapta kolaylık gösterilme
sinin lâzım olduğunu ifade ediyor. Fakat hazine
nin geniş bir surette muzaheret etmesi için vazi
yetinin müsait olması lâzım geldiğini de ilâve edi
yor. Bu noktai nazardan, bilûmum satılmış gayri 
menkullere şamil bir tecilden ziyade tediye müş* 
külâtmın en ziyade mevcut olduğu nevilere ait 
bir tecilin, kanunlaştırılmasını teklif ediyor ve es
babı mucibesinin sonunda mühim bir nokta dahi 
dermeyan ediyor* Bu da, muhacir, mülteci ve ha-
rikzedeler hakkında yapılan kanunla bunlara mü
sait şeraitle emval verildiği ve sair kolaylıklar 
gösterildiği ve hazinenin daha geniş muzaheret 
yapabilmesi imkânının olmadığı ve binaenaleyh 
bu müsaadenin yalnız bazı nevi gayri menkullere 
hasrı zarurî olduğu noktalandır. Bu noktai nazar
dan Hükümetin getirdiği teklif makuldür. Meselâ 
Hükümet teklifinde ziraate mahsus her nevi arazi 
ile mahsulâtı ziraiyeyi işliyen imalâthaneleri bu 
müsaadeye mazhar ediyor. 

Bendenizce en çok tediye müşkülâtını icap 
eden sebeplerden birisi mahsulât arzıyye kıymet
lerinin son derece düşkünlüğüdür. İkincisi; mahsu
lât arazıyye işleyen ve onların istihlâkini temin 
eden fabrika ve sanayii ziraiye müesseselerinin 
vasaitsizliğidir. Binaenaleyh müsaade hem mahsu
lâtı arziyeye ve hem de bu mahsulâtı imal ve ihzar 
eden, bunlarla alâkadar olan müessesata şamil ola
caktır. Yani kanun, iki faideyi temin etmektedir. 
Bunun birisi, maddî olarak tecildir. Diğeri de mah
sulâtı araziyyeyi kıymetleştiren müessesatı zirai
ye ve sanaiye de buna ilâvedir. Yani en çok 
düşünülmüş ve makul bir tedbirdir. Yalnız bu 
suhuleti ve faideyi temin edecek tecil şeklinde Ma
liye Encümeni ile Hükümet arasında ufak bir ihti
lâf var, o da şudur: Hükümet tediyeyi kolaylaştır
mak için yaptığı tedbri, bittabi bu müşkilâtın zeva-
lile hitama erdirmek istiyor. Bundan dolayı azamî 
dört sene kadar tecil salâhiyetini alıyor. Bu azamî 
dört sene içinde iki, üç senelik olduğu gibi dört 
senelik te tecil olabilir. Binaenaleyh müşkilât de
vam ettikçe bu tedbir hellümmecera devam eder. 
Bu devam ettikçe aslî taksitlerin tedahül etmesi 
vaziyeti de hasıl olur. Misalini arzedeyim: dört 
taksiti veyahut altı taksiti kalmış olan bir medyun
dan bu taksitlerin rubunu peşin alacak ve bakiyesi
ni tecil edecektir. 

Farzedelim ki Hükümet azamisini yaptı. Yani 
bakiyeyi dört sene müddetle tecil etti. Bu takdirde 
dördüncü sene taksiti ile taksitlerin üç rubu birik
miş olur ve bunları ilânihaye temin etmek için gay

ri muayyen bir zaman tecil etmek lâzım gelir. Te
cil edince de buna üç rubu daha ilâve olunacaktır. 

Halbuki Maliye Encümeni, bütün tecil müddeti
ni, azamî 12 sene olarak borçların nısfının peşin 
alınması esasını kabul etmiştir. Maliye Encümeni 
nısfını alıyor ve nısfını tecil ediyor. Meselâ dört 
bin lira borçlu ve dört sene taksitli bir medyun 
farzediniz, taksitlerini biner lira verecekken şimdi 
sekiz seneye taksim edildiği için beş yüz verecek
tir, yani nısfını verecektir. Şu halde Maliye En
cümeni tecil şeklini kat'î esasata ve muayyen zama
na istinat ve hasretmiştir. Yine Maliye Encümeni, 
gayri menkulün nevi itibarile Hükümetin teklif et
tiği gayri menkulleri aynen kabul etmiş ve başka 
hiç bir şey ilâve etmemiştir. Yalnız bir mesken 
ilâve etmiştir. Bu mesken de mutlak değil mukay
yettir. Malûmu Âliniz bizde halk ev sahibi olmak 
arzusunu izhar eder. Onun için sekiz taksit ile ev 
almıştır ve bu günkü müşkülât onu müteessir et
miştir. işte encümen bunu düşünerek tek bir mes
ken almış olanları da ilâve etmiştir. Hatta bende
niz Maliye Encümeninin müzakeresi esnasında, mes
ken ilâve edilince arsaların dahi ilâve edilmesi mu-
vafıkı adalet olur mütaleasında bulundum. Fakat 
bu bahsin müzakeresi kapanmış olduğu için nazarı 
dikkate alınmadı. Bilâhare tetkik ettiğimde, arsa
ların, Maliye Encümenince doğrudan doğruya aka
ra mukabil ve tek olmak kaydile ilâve edilen mes
ken mahiyet ve vasfında olmadığını ve arazi vergisi 
tadilâtında arsaların dahi hissesini aldığım anladı
ğım için bunun üzerinde İsrar etmeği muvafık bul
muyorum. Maliye Encümeni Hükümetin getirmiş 
olduğu lâyihadaki nevi gayri menkulü tamamen 
almış ve esas maksada dahil olan tek bir meskeni 
dahi ilâve etmiş bir de arzettiğim mahzurları ki o 
mahzurlar-çok mühimdir, nazarı dikkate almıştır. 
Bendeniz Maliye Encümeninde, Hükümetin tecil 
şeklini müdafaa etmiştim. Bilâhare esbabı muci-
beyi okuduğumda gördüm ki, bu esbabı mucibe çok 
muhiktir^ Tecili kati esasında müfrit olmıyan mu
tedil bir esasa istinat ediyor. 

Bütçe Encümeninin tadiline gelince: Bütçe En
cümeni, yalnız tediye müşkülâtının çok müessir 
olduğunu, mahsulâtı araziye kıymetinin düşüklü
ğünü nazarı itibare almış ve müsaadeyi, ona hasret
miştir. Onların istihlâkini ihzar ve temin eden ve 
onun kıymetini az çok tezyide hadim olan müesse
satı ziraiye ve sanaiyeyi çıkararak yerine kuvvetsiz 
bir esbabı mucibe ile irat getirmiyen arsaları koy
muştur. Esbabı mucibeyi eyice tetkik ettim, itmi
nan bahş bir şey göremedim. 

Tediye müşkülâtının müessir olduğu mahsulâ
tı arziyenin istihlâkini temin eden, kiymetini artı
racak olan ve Hükümetin lâyihasında da münderiç 
bulunan gayri menkul nevileri hakkında kolaylık 
göstermek, tediye müşkülâtının manen dahi defi 
çaresini aramak demektir. Bütçe Encümeni bu 
noktayı nazarı dikkate almıyarak ve arazi keli
mesini, tarla, bağ, bahçe, fidanlık, fıstıklık ve saire 
diye tafsil ederek satırları doldurmuş ve esas ruhu, 

ı 
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hakikî kuvvei müeyyedeyi ortadan kaldırmıştır. 
Encümen belki bütçe noktai nazarından, bütçenin 
vaziyeti itibarile bu işte bir az daha dar hareket et
mek mecburiyetini hissedebilir. Bendeniz encümenin 
noktai nazarını tenkit etmiyorum. Yani encümenin 
noktai nazarını muahaza etmek kafiyen hatırıma 
bile gelmez. Eğer Bütçe Encümeni dahi vaziyetin 
müşkilâtını nazarı dikkate alarak Maliye Encüme
ninin teklifine muvafakat ederse, bu teklif zaten 
Hükümetin teklifinin aynidir. Bendeniz bu teklifin 
müzakere ve reye konulmasını teklif ediyorum, 
ümit ediyorum ki Bütçe Encümeni de buna muha
lefet etmez. Çünkü ihtiyaca en ziyade tevafuk eden 
bir tekliftir. 

Kemal B. (Adana) — Efendim; şu bir kaç sene 
zarfında işletilen arazi, sahiplerine hiç bir şey 
temin etmiyor. Havaların müsaadesisliği ve fiyatla
rın tarihte görülmediği derecede sükutu, masarifi 
istihsaliyeyi bile korumuyor. îşte buna binaendir 
ki Encümeni âli bu arazi sahiplerinin taksitlerinin 
tecile tabi tutulmasını muvafık görmüş ve bu hu
susta Meclisi Âliye böyle bir şey teklif etmişlerdir. 
Bu gibi erazilerle beraber Emlâk ve Eytam Ban
kasına devredilmiş ve bu banka vasıtasile halka 
taksitle satılmış bir kısım erazi de vardır. Bunlar 
pek yüksek olarak satılmıştır. Bunlar ayni şekilde 
niçin ithal edilmiyor? Meclisi Âliden çok rica ede
rim. Bunlar da ayni müsaadeye mazhar olsunlar 
(Gürültüler). 

Emlâk ve Eytam Bankası millî bir müessesedir, 
millî bir bankadır. Millî müesseselerin de bu gibi 
şeyleri daima düşünmesi ve halkı himaye etmesi 
vazifesidir. Onun çin Emlâk Bankası tarafından 
taksitle satılan arazinin de müsaadeye mazhar edil
mesini bendeniz rica ediyorum. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
ken) — Efendim; bu teklif doğrudan doğruya 
Hükümete taallûk eden bir tekliftir. 

Emlâk Bankası ise ayrı ve müstakil bir mües-1 
sesedir. Burada bir kanun yapılmış, Devletin 10 
milyon lira sermaye ile bu bankaya iştiraki ve bu 
iştirakin Devlet emlâkine icrası kabul olunmuştur. | 

Bankanın meclisi idaresi vardır, banka düşü
nüyor: Sermayesini, eytamın parasını ne suretle 
tenmiye edeceğim diye, bankanın, meselâ; dört,ı 
altı taksit ile sattığı bir şeyi burada nasıl yirmi 
taksite bağlıyabiliriz ? 

Bu doğru olmaz kanaatindeyim. Maamafih 
Heyeti Âliyeniz nasıl tensip ederse öyle olur. | 

Kemal B. (Adana) — Efendim, Emlâk Bankası I 
bir usul tahtında bu araziyi satmış ve Hükümet te 
bunu bir usul tahtında şey etmiştir. Bazılarını ka
palı zarf usulü ile, bazılarını da müzayede ile sat
mıştır. Emlâk Bankası millî bir müessesedir. Her 
halde halkı himaye etmek vazifesidir. 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Ga
zi Antep) — Evvelâ arzedeyim ki encümeniniz 
kendisine havale olunan işi elinden geldiği kadar 
tetkik etmektedir ve Heyeti Umumiye ne yolda 
temayül izhar ederse tetkikatmı o yoldaki tema-1 

yüle tebaan ikmal ediyor. îsmet Bey tarafından 
mazbataların metinleri ve mazbatalarda kabul 
olunmuş olan esaslar izah edildi. Ayrıca izahata 
bendeniz lüzum hissetmiyorum. Yalnız îsmet Be
yefendi kendisi için lâzım olan noktai nazarın 

| müdafaasını yaparken pek insaflıca hareket etmi
yorlar (Handeler). «O kadar kuvvetli olmıyan bir 

I iki kelimelik esbabı mucibe ile» dediler. Heyeti 
| Celileniz kelimelerin kuvvetini, kudretini şüphe
siz takdir buyurur. 

Biz arsaların irat getirmediğinden bahisle bu 
tecile ithal edilmesini kabul ettik. Buna cevap 
vermiyorlar. Kabul edilmemeli demiyorlar, bir iki 

'kelime kâfi değil mi efendim? Arsalar irat getir
miyor, meskende hiç olmazsa oturulmaktadır. 
(Gürültüler bu da zaif düştü sesleri) Arkadaşlar 

i müsaade buyururlarsa arzedeyim ki, arsa ile mes
ken ayni şey değildir. Arsadan istifade edilmez. 
Arsaya kimse oturmaz. Arsanın hiç bir iradı yok
tur. Halbuki meskende oturanlar kira vermekten 
kurtulurlar. O da bir istifadedir. Sonra arzedeyim 
ki, mesken denince, içinde oturan, hiç bir şeyi yok, 
zavallı bir biçare fakir akla gelir. Halbuki 3,4 
mesken almış zevat vardır. Maliye Encümeni ta
rafından kabul edilen şekli aynen kabul edersek 
hiç olmazsa bir tanesini kendisine vereceğiz. Hal
buki ötede meskene kira veren de vardır. Bir 
meskeni terketmek için hangi takdire gideceğiz. 
O vakit mal memurlarının elinde sui istimale yol 
açabiliriz. Mesken nedir, nerededir, neredeki, 
mesken, hangi mesken istifade edecektir ,hangisi 
istifade etmiyecektir? Bu itibarla biz mesken ile 
arsayı farklı bulduk. Mesken tecile tabi tutulma
malıdır. Aksi takdirde meskenlerin hepsini tecile 
tabi tutmak lâzım gelir. Esbabı mucibesinde Büt
çe Encümeni demiştir k i : şayanı temennidir ki 
bu nevi satılmış olan gayri menkullerin hepsi te
cile tabi tutulsun. Fakat buna ne bütçe müsait
tir, ne de şimdi arzedeceğim bazı hukuklar müsa
ittir. Mübadillerin, bundan evvel kabul buyrul-
muş olan kanun mucibince istihkakları olan gayri 
menkuller vardır. Onların taksitlerini de tecile ta
bi tutarsak, mübadillerin hesaplarının tasfiyesi 
teahhur edecektir. Eğer mübadillere ait olanı is
tisna edersek o takdirde memurlarımız bir çok 
müşkülât içinde kalacaklardır. Şunu da arzede
yim ki 'encümenimizin hiç bir fikri mahsusu ve 
sabit bir kararı yoktur. 

Encümen, yalnız esbabı mucibeleri izah ederek 
vaziyeti sizin nazarlarınızda tamamen tecessüm 
ettirmek vazifesile mükelleftir. Bilâhare tatbikat
ta bir çok müşkülât çekeceğiz diye burada kayitlar 
koymuşuzdur. (Gürültüler, kâfi sesleri ) . Efendim; 
ben müsaade buyurursanız devam edeceğim. İsmet 
Bey, encümenin; her nevi arazi, bağ, bahçe, zey-
tunluk, ve saire diyerek kalabalık şeylerle satır
ları doldurduğunu, mühim şeyleri çıkardığını, a-
deta Heyeti Âliyeyi aldattığını söylemek istemiş
tir. 
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Rasih B. ( Antalya ) — Mebustur, söyliyebilir, 

siz encümen namına cevap verirsiniz. 
Ahmet Remzi B. ( Devamla ) — Efendim, ara

zinin yanı başında bağ, bahçe gibi şeyleri saymak
ta biz kendimizi mecbur addettik. Biz arazi mi, 
emlâk mi olduğuna dair mevzuata bakılarak he
nüz ittifak hasıl olmadığı için bu suretle tadat 
ettik, hatta "bu gibi,, diyerek te bu tadadımızı 
takviye ettik, düşündüğümüz noktai nazar şu idi 
ki ; arazi ve diğer mahsul veren ağaçlık, bağ, bah
çe gibi diğer gayri menkullere münhasır kalsın, 
yoksa satırları uzatmak gibi bir kasdımız, bir fik
rimiz yoktu. Heyeti Âliyeniz arzu buyurursanız 
hepsi tecil edilir. Tatbikatta ne olacaktır ve bun
dan bütçe ne yolda müteessir olacaktır, tabiî bu 
da takdirinize aittir. 

Maliye En. M. M. îhsan B. ( Bayazrt ) — Ar
kadaşlar, Maliye Encümenimiz hem bütçenin va
ziyetini, hem de efradın hukukunu, her ikisini na
zarı dikkate alarak telif etti. Biz bu kanaatte
yiz. ( Bravo sesleri ) . îsmet Beyefendi biraderimiz, 
Maliye Encümeninin noktai nazarını sarahaten 
beyan etti. Bendeniz burada fazla söylersem Hey
eti Celilenizi tasdi etmiş olurum. Yalnız, bir nok
ta hakkında cevap vereceğim: 

Mesken meselesi; Maliye Encümeni meseleyi 
tetkik ederken, bunu hakikaten nazarı dikkate 
aldı. Hatta malûmu âlinizdir ki icra kanununda 
bile bir kimsenin deyni için satılamıyan malı yal
nız bir meskenidir. ( Bravo sesleri). Kanunlarda 
düşünülen nokta; bir kimseye bir ikâmetgâh ve
rilmesidir. Bu hak ondan hiç bir veçhile nez-
edilemez. işte biz bu ' noktayi düşünerek 
yalnız bir mesken olmak üzere emvali milliyeden 
mal alanları da istisna ettik. Binaenaleyh Maliye 
Encümenimizin bu baptaki mazbatasını kabul et
menizi istirham ederim. (Kabul sesleri). 

îsmet B. (Çorum) — Efendim; Remzi Bey ar
kadaşımız bizim sözlerimizin cezaletinden mütees
sir olmuşlardır, çok rakik söylemiş olsaydık daha 
memnun olurlardı. Bu defa bir az daha ince söyle
meğe gayret edeceğim. Hakikaten Bütçe Encümeni
nin noktai nazarı, bütçe meselesidir. Buna göre dar 
hareket edebilir ve bunu kimse muaheze edemez ve 
bunda muahaze edilecek bir şey olmadığını da söy
ledim. Binaenaleyh bunu daha fazla izaha lüzum 
yoktur. Yalnız Remzi Bey arkadaşımız, hukukî 
noktalar diye bir şeyler söylediler. Mübadillere ait 
gayri menkuller vardır. Bunları tecil edersek bunda 
tahsisi varidat prensibi yoktur dediler. Faakt böyle 
bir şey olmamakla beraber vakalara temas eden 
Hükümet ve vakaların böyle yüzlerce istidasını 
alan İstida Encümeninin muvafık gördüğü mev
zuu kabul edelim, diyorum. (Bravo sesleri). Bina
enaleyh Bütçe Encümeni kendi noktai nazarınca 
bir çok mütalealar dermeyan edebilir, fakat onlar 
vakalara temas etmiyor. Onun için ihtiyaca' kâfi 
ve muvafık bir noktai nazar kabul edelim, dedim. 
Yoksa Bütçe Encümeninin bu noktai nazarı varit 
değildir, şu noktai nazarı şöyledir diye hiç bir 

fikir serdetmedim ve böyle hiç bir fikir varit de
ğildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Reis — Reylerini vermiyen zat var mı? Rey 
toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

Efendim, takrirler var, bunlar okunacaktır: 
RİYASETE 

Meskenlerin de tecilden istifadesini teklif eyle
rim. 

Giresun 
Tahir 

YÜKSEK RİYASETE 
Maddeden faiza mütallik senevî %5 faiz alın

mak ibaresinin tayyini teklif eylerim. 
Yozgat 
S. Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddenin Maliye Encümeninin tedili 

veçhile müzakere ve reye konulmasını teklif ederim. 
, Çorum 

İsmet 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maliye Encümeninin mazbatasında münderiç 
olduğu üezere ta'sirhaneler ve mahsulâtı ziraiye 
ile alâkadar olan diğer ebniye ile meskenlerin de 
bu tecilden istifade etmelerinin kabulünü ve bun
ların maddeye ilâvesini teklif eylerim. 

İstanbul 
M. Ziya 

Reis — Efendim, İsmet Beyefendinin takriri, 
Maliye Encümenin tadili veçhile bu maddenin mü
zakere edilmesi hakkındadır. Bu takriri reyinize 
arzedeceğim. Sonra diğerleri tadil mahiyetindedir. 
Bu takrir kabul edilmezse diğerlerini sırasile reye 
arzederim. 

İsmet Beyin takririni kabul edenler. . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

O halde Maliye Encümeninin birinci madde
sini okuyacağız. 

Hazineden taksitle gayri menkul mal satın almış 
olanların taksit bedellerinin tecili hakkında kanun 
MADDE 1 — Bedelleri taksitle ödenmek üzere 

hazineden her türlü ziraate muhassas arazi ile mah
sulâtı ziraiyeyi ihzar, imal ve tasfiye eden, veya 
faaliyeti mahsulâtı arziye ile alâkadar olan, ima
lâthane, tesirhane, fabrika ve mümasillerini iştira 
edenlerin, veya bir mesken satın alanların, ihale ta
rihinden itibaren bedellerinin tesviyesi için kabul 
edilen sekiz taksitten ne kadarı kalmış ise bu müte
baki taksitler, bir misli ilâvesi suretile ve fakat 
müddetin mecmuu azamî on iki seneyi geçmemek ve 
tecil edilen mebaliğden senevî yüzde beş faiz alın
mak şartile, tecil olunmuştur. 

Reşit B. (Gazi Antap) — Faiz hakkında bir 
takrir vardır. 

Reis — Okunacaktır efendim. 
(Süleyman Sırrı Beyin faiz hakkındaki takriri 

tekrar okundu) 
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Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim, fa
izin tayyı hakkındaki takririmi tabiî reye koyacak
sınız. Heyeti Celile hakem olur. Yalnız Maliye 
Encümeninin teklifinde arsa yoktur, esasen mes
ken yapmak için arsa alanların, bundan istisnası 
doğru değildir. Binaenaleyh bu arsaların da bu
raya ilâvesini teklif ediyorum. 

tsmet B. ( Çorum ) — Efendim; faiz meselesin
de Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız taksitle satı
lan gayri menkulün bedellerini tayin eden alıcı
lar taksit müddetindeki para iradını dahi, yahut 
aldıkları gayri menkulün iradını zam ederek alır
lar, diyor ki ; doğrudur. Bu noktai nazardan fa
izi almak fazla gibi gelir. Fakat hakikatta sekiz 
sene taksite münhasır olan para iradı para faizi sekiz 
sene nihayetine kadar hesap edilmiştir. Şimdi biz bu 
noktayi bir misli daha ileriye atıyoruz. Yani o 
müddet zarfında hesap kitap yoktur. Maliye En
cümeninin noktai nazarının aynen kabulünü tek
lif ediyorum. Sebebi de budur. Çünkü yeni bir 
tecile geçiyor. O yeni tecilde para iradı mülâhaza 
edilmemiştir. 

Bundan dolayı faiz meselesini kaldırmak doğ
ru değildir, müessir olan gayri menkulleri kabul 
ederken ileri attığımız taksitlere ait yüzde beş fa
iz ile - hukuku medeniyede de yüzde beş faiz ka
bul edilmiştir - binaenaleyh ben bunun taraftan 
değilim. Bir taraftan Hazineden fedakârlık yapı
lırken, diğer taraftan da ayrıca zarar vermek doğ
ru değildir. 

Maliye Vekili M. Abdülhalik B. (Çantan) — 
Kredi ile, faizsiz kimse para vermiyor. Rica ede
rim, Hükümet nereden faizsiz bir para almıştır? 
Bir bankadan para alıyoruz, para alınırken faiz
siz almak imkânı yoktur, hangi banka faizsiz para 
vermiştir? bir bütçe koymuşuz, varidatını da tecil 
etmişiz, ona mukabil bir yerden bir para alaca
ğız, nereden olursa v olsun, faizle bir para alına
caktır, faizsiz bir para aldığımız var mıdır ? 
(Doğru sesleri) 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, demin 
esbabı mucibeşini arzettim. Müsaadenizle bir da
ha tekrar edeyim. Yüz lira mukayyet kıymeti 
olan bir mülkün kıymeti bir heyet tarafından ya
pılan takdir neticesinde beş yüz liraya çıkmış ve 
beş yüz lira bedeli aslî olarak kabul edilmiş ve beş 
bin liraya ihale edilmiş bulunursa bunun içeri
sinde kaç bin kere faiz dahildir? Sonra esasen 
Meclisi Âli bir merhamet yapıyor. Kanaatimce faiz 
alınması muvafıkı adalet değildir. 

Tahir B. (Giresun) — Efendim emvali metru
ke müzayedelerinden doğan müşkülât hepimizin 
malûmudur ve dairei intihabiyelerinizde hepinize 
yapılan müracaatların ekserisi emlâki metruke 
müzayedeleri neticesinde alınan emlâk meselesi
dir. Biliyoruz ki bu hususta alâkadar makamatı 
âliyeye ve hatta İstida Encümenine, oradaki ar
kadaşlarımızın söylediğine nazaran, bir çok mü
racaatlar vuku bulmuştur ve her kesce bu mesele 
hakkında bir kanaat hasıl olmuştur. Müzayede

nin mahiyeti her kesce öğrenilmiştir. Hatta bu 
defa intihap dairelerine giden fırka heyeti mah-
susaları da bu meseleyi lüzumu kadar tetkik et
miş ve kanaat hasıl etmiştir ki bu müzayedeler 
vaktile yapılırken her kesin meskene ve arsaya, 
araziye, olan ihtiyaçlarından dolayı fiyatlar yük
selmiştir. Meselâ: Yüz kişinin ihtiyacına mukabil 
iki üç parça satılıyor. Yüzü de hücum ediyor ve 
bunu' ben edineyim diyor. Halbuki o zaman mah
sulât fiyatları da Malûmu Âliniz yüksekti, yağın 
okkası 200 kuruşa, koyunun tanesi yirmi liraya, 
fındığın okkası 50 60 - kuruşa, buğdayın okkası 
18 - 20 kuruşa idi, bütün millet zengindi. 

Bir takım müessif harplerin, müteaddit harp
lerin selleri önünde yuvarlana yuvarlana harple
rin tabiatında olan bir takım tahripkâr yangın
ların tahribatından her şeyini gaybeden şark ve 
garpteki bütün halkın ne vakit ki memleketlerine 
avdet vaziyeti hasıl oldu, o vakit te gördü ki hiç 
bir şeyi kalmamıştır. Netice itibarile, belki şu ar
sayı alırım da üzerine bir mesken yaptırabilirim 
ve başımı o meskene sokarım ümidile bu müzaye
delere fazla hücumlar vaki oldu. 

Bir arkadaşımızın burada mevzubahs ettiği gibi; 
meskenin manasını artık bilmiyecek kadar içimizde 
kimse yoktur. Dünyada insan her türlü istiraha-
tini temin etmek için mutlaka bir mesken sahibi ol
mağa muhtaçtır, bunu hepimiz takdir ve temenni 
ederiz. Bunun için bundan büyük dünyada hiç bir 
ihtiyaç yoktur. Süleyman Sırrı Bey biraderimi
zin dediği gibi bunların kıymeti muhamminleri 500 
lira iken müzayedede 5 bin liraya satılmıştır veya-
hutta 10 bin liraya satılmıştır. Bu kadar fahiş fi-
atla satılan bir bina, bu gün tekrar müzayedeye 
çıkarılacak olsa belki de bin liraya ancak satılabi
lir. Bunların sahipleri şimdi bunu vermekten iz-
harıaciz ediyorlar. Hatta o derecede ki borçlandık
ları bu taksitlerden kurtulmak için; şimdiye kadar 
verdiğimiz bütün taksitleri terkedelim, diyorlar. İş
te halk şu müşkül vaziyet karşısında başka çare 
bulamıyarak, her halde bize biraz müsaade edilsin 
de taksitlerimizi yavaş yavaş verelim, diyorlar. Şev
ket Bey. biraderimiz tarafından teklif edilen bu 
teklifi Maliye de muvafık görüyor ve onun da men
faatine muvafık bir tekliftir. Çünkü Maliyede bun
lardan ancak pek cüz'î bir para tahsil edebiliyor. 

Bunlar meyanında bir de faiz meselesi vardır, 
esasen bunlar çok yüksek fiyatla satılmıştır. Maliye 
Encümeninin mazbatası mucibince, gösterilen müd
detler zarfında bunların bedelleri verilecek olursa şa
yanı şükrandır. Eğer taksitlerini tecil etmiyecek olur
sak bu vaziyet karşısında esasen paralarını veremiye-
ceklerdir. Sonra mesken ihtiyacına arsa ile arazi 
sahiplerini de dahil ediyoruz. Fakat meskene olan 
ihtiyaç, diğer ikisine olan ihtiyaçtan çok daha faz
ladır. Bunun için çok rica ederim bu tecilden mes
kenler de istifade etsin ve bunların faizleri de alın
masın, çünkü esasen fahiş fiyatla satılmıştır. 

Maliye Vekili Bey bu faizden de sarfınazar 
etsinler, çünkü faiz almak doğru değildir. 
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Yalnız taksitleri'tecil olunanlar taksitlerini mun
tazaman tediye ederlerse her iki taraf m da menfaa
tine ̂ gek muvafık olur. ( Bravo sesleri ) . 

Beis — Efendim; bir iki takrir daha geldi. Bun
ları da okuyacağız. 

YÜKSEK KİYASETE 
Arsaların da maddeye ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakeresi kabul edilen Maliye Encümeninin ta
dilini havi birinci maddeye Bütçe Encümeninde 
kabul eylediği ( İratsız arsa ) kelimelerinin ilâ
vesini teklif eylerim. 

i Ankara 
İhsan 

YÜKSEK IREİSLİĞE 
Maddeye meskenler için beş bin liraya kadar 

olanların tecil olunması kaydinin »ilâvesini teklif 
ederiz. 

Van Van 
Hakkı Münip 

Reis — Efendim; faizin tayyi hakkındaki S. 
Sırrı Beyin takriri nazarı dikkate alınırsa Maliye 
Encümenine havale edeceğiz Takriri nazarı dik
kate alanlar . . . Almıyamlar . . . Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Efendim, maddeye iratsız arsaların da ilâvesi 
hakkında Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı ve An
kara Mebusu İhsan Beylerin takrirleri vardır. 
Maliye Encümeni kabul «diyor mu efendim? 

Maliye Encümeni M. M. îhsan B. (Bayazıt) — 
Kabul ediyoruz, 

Reis — Efendim takriri reyinize arzedeyirum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. Şu halde iratsız arsalar da maddeye ilâve edi
lecektir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddedeki ( on iki nene ) ibaresinin ( on altı 

sene ) şeklinde tadilini teklif ederim. 
Elâziz Mebusu 

E. Tahsin 
(Giresun Mebusu Tahir Beyin takriri tekrar 

okundu) 
Reis — Efendim Tahsin Beyin takririni reye 

arztediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri reye arzediyorum. Nazarı dikka
te alanlar . . . Almıyanlar Nazarı Dikkate alınma
mıştır. 

Efendim iratsız arsaların ilâvesile birinci mad
deyi reyinize erzediyorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Efendim ikinci maddeyi kabtıl eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kamunun lıükmünü icraya 
Maliyle Vekili memurdur. 

Reis — Efendim üçüncü maddeyi kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ummniyesini kafeul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın . . . Btmiyen'ler . . . Kabul edil
miştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
Maarif Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 9 000 

liralık münakale yapılması hakkındaki kamın lâ
yihasına 193 zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun 193 reyle kabul buyrulmuştur. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,10 

/ 
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Maarif Vekâleti emrinde bulunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri 

için tahsis olunan mütedavil sermaye hakkındaki kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B, 
İhsan B. 
RifatB.. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. . 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Emin B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 193 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 115 
Mûnhaller : 8 

/ Kabul edenler ] 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
ihsan B. 
Şafik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
tlyas Sami B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Talat B. 

Ziya B. 
Çorum 

Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf'B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Paşa 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

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

Erzurum 
Nafiz B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
ihsan Paşa 
Ziyaeddin B. 

izmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 

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

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli ( 
İbrahim B, 
ibrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

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

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşa| 
(R. C.) 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
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JRecep B. 
i , Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İDr. Fazıl Berk; B. 
Dr. Hilmi B. 

(Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

1 Manisa 
1 Yaşar B. 
I Maraş 
JAbdülkadir B. 
(Behçet B. 
İMemet B. 
1 Mardin 
[Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

lYakup Kadri B. 
1 Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
1 Hasan Fahri B. 

Reye iştirak 

[Kâzım Paşa (M. Rs.) 
1 Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
I Bolu 
İCevat Abbas B. 
JFalih Rifki B. ( 1. A.) 
İHasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 
1 Bursa 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Senin B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

ı etmiyenler 

Şükrü B. (1. A.) 
Ziya Gevher B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (1. A.) 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 

• 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik. B. 
Şevki 3 . 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdullah Suphi B 
Tevfik Kâmil B. > 
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İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Dr. Sadrettin B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

lYahya Galip B. 
CV.İ Kocaeli 

Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Refik B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
Nuri B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Osman B. 
Maraş 

İMitat B. 
Mardin 

Ali Riza B. 
Mersin 

lAli Münif B. 
İHakkı B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ethem B. 
İNusrat Sadullah B. 

Sinop 
[Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Ş. Karakisar 
İMemet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
İNebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

, Urfa 
Doktor Refet ©. 
Ferit Celâl B. 

İMahmut B. 
Tozgat 

lAvni B. 
[Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
[Halil B. 
Rağıp B. 

° «^ 3* lf • 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra Ng 101 
Maarif Vekâleti bütçesinin 561 inci faslından bir kısım tah
sisatın mütedavil sermaye halinde kullanılmasına dair 
I/820 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekalet 2-II-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/356 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Meslek mektepleri tahsisatından 9000 liranın mütedavil sermaye haline getirilmesi hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve. icra Vekilleri Heyetinin 1 - I I -1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdi molunmuştur. 
> . Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica tderim efendim. 

. . . • . , ' Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Kız ve erkek san'at mekteplerimizde talebenin öğrenmeğe çalıştıkları san'atlardaki meleke ve vu
kuflarını arttırmak maksadile bir çok malî fedakârlıklarla tesis olunan atelyelerin kendilerinden bek
lenen faideyi temin edebilmeleri için tedrisata ait temrin işleri yanında doğrudan doğruya muhitin 
iktisadî şeraitine uygun ve sanayie müteallik ihtiyaçları ile alâkadar işler alarak ve bunları talebeye 
yaptırarak müdavimlerin iş kudretlerini arttırmak imkânlarını elde etmek zarurî bulunmaktadır. Bu 
ately elerden başka bilhassa kız mekteplerinde, seri lı alinde imal olunacak eşyanın satışa konulabilme-
sini teminen satış evleri tesisine de ihtiyaç vardır. Talebe bunlarda kendi san'atlarının satış adabını 
ve muhasebe usullerini de bilâmel yapmak suretile bilgilerini ve iktidarlarını arttırmış olacaklardır. 
Bütün müterakki memleketlerin meslek mekteplerinde tesis edilmiş bulunan bu nevi atelye ve satış 
evi faaliyetlerinden memleketimiz meslek mekteplerini de istifade ettirmek maksadile bu mektepler 
masarifinden bir kısmının mütedavil sermaye haline getirilerek bütçede bu maksatla açılacak hususî 
bir fasla nakli ve bu atalye ve satış evlerinin hayatve faaliyetlerinin takviyesi faideli görülerek mer
but kanun lâyihası tanzim ve teklif olunmuştur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. v ' " ı • ;' " •" 
Bütçe Encümeni 18 - III - 1931 
M. 72 '• ; ' " • 
Esas No. 1/820 

Yüksek reisliğe 

Maarif Vekâleti emrinde bulunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri için 9 000 liralık 
mütedavil sermaye tefrikına dair olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası Maarif Vekâleti 



müsteşarı Emin Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
Gönderilen esbabı mucibeye ve ayrıca alınan izahata binaen kanun lâyihası bazı tadilâtla 

kabul olundu. Umumî Heyetin tsvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul 
Fuat 

Erzurum 
Aziz 

Reis V. 
Burdur 
Vahit 

İsparta 
Mükerrem 

1 

M. M. 
Gazi Antep 

Remzi 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Âza 
Afyon Karahisar 

Ali 

Maraş 
Behçet 

Balıkesir 
A. Şuur i 

Sivas 
Remzi 

Bursa 
Muhlis 

Yozgat 
S. Sırrı 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Maarif Vekâleti bütçesinin 561 inci faslından 
bir kısım tahsisatın mütedavil sermaye ha

linde kullanılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif Vekâleti 1930 bütçesinin 
561 inci faslının birinci maddesine mevzu tahsisat
tan 9,000 lira bittenzil Maarif Vekâleti emrinde bu
lunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri için 
bu namla açılacak hususî bir fasla nakil ve müte
davil sermaye olarak istimal olunur. 

MADDE 2 
berdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mute-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mî. V. 
Esat 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

Ad, V. 
Yusuf Kemal 

H. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

1/II/1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V, 

M. Abdülhalik 
I k V . 

Mustafa Şeref 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif Vekâleti emrinde bulunan meslek mektepleri 
atelya ve satış evleri için tahsis olunacak mütedavil 

sermaye hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif Vekâleti 1930 senesi büt
çesinin 561 inci meslek mektepleri masarifi faslının 
birinci maddesinden 9 000 lira bittenzil ( Maarif 
Vekâleti emrinde bulunan meslek mektepleri a-
telya ve satış evleri mütedavil sermayesi ) namile 
açılan 577 inci fasla tahsisatı fevkalâde olarak 
konulmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 



Sıra No 43 e ilâve 
Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi sin 
muamelâtının tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı aske-
keriyece de muteber olmıyacagı hakkında bir karar ittiha
zına dair 3/388 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 

Müdafaa Encümeni mazbatası 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
M, M. Encümeni 18-Î1İ-1Ö31 
Karar No. 17 
Esas No. 3/388 

Yüksek Reisliğe 

Müzakeresi esnasında Heyeti Ümumiyenin tasvibile encümenimize tekrar havale buyrulan ve teka
ütlüğe sevkedildikten sonra yaşını tashih ettirmesi üzerine tekrar muvazzaf hizmete girmesini istiyen 
Binbaşı Şevki Beyin ve emsalinin vaziyetine teallûk eden muamelenin tefsiren halline dair M. M. Ve
kâletinin tezkeresi ve bu baptaki M. M, Maliye, Bütçe Encümenlerinin mazbataları yeni baştan tetkik 
Ve müaakere edildi: 

Maliye Encümeninin mazbatasında askerî mükellefiyet kanununun tefsiren zabitana da teşmili 
derpiş olunmakta ise de işbu kanun, 1 inci maddesinde de vazihan bildirildiği veçhile, münhasıran 
efradın askerlik muamelelerine aittir. Zabitana taallûk etmemektedir. 

Bütçe Encümeninin mazbatasına gelince; 8 haziran 1930 tarihli ve 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanunu Şevki Beyin tekaütlük muamelesinden sonra neşredildiğinden hükümlerinin makabli
ne teşmiline imkân görülmemiştir. 

Binaenaleyh meselenin tefsiren halledilmiyeceğine encümenimizce karar verildiği arzolunur efendim. 

M. En. Rs. n. 

İhsan 

Âza 

M. M. Kâtip 
istanbul Bitlis 

îhsan Muhiddin Namı 

Aza 
Afyon Karahisar Tokat 

M. Kâzım B. Lûtfi 

Âza 
Konya 

Hüsnü 

Âza 
Ordu 

Recai 

Âza 
Kırşehir 

L. Müfit 
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Şıra NQ 100 
28 nisan 1330 tarihli askerî tekaüt ve istifa kanununun bazı 
maddelerini muaddil kanunun I inci ve 2 inci maddelerinin 
tefsirine dair 3572 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

Müdafaa Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. . . . . . , . . , , . . . 
Başvekâlet 

MuaniUât müdürlüğü 31 - I - 193.1 
8yı: 6/353 

B. M. M. Yüksek Reisliğine * 

Dördüncü Kolordu Kumandanlığından mütekait Ferik Emin Paşa tarafından verilen ve aynen 
takdim kılınan istidaname üzerine tekaüt ve istifa kanununu muaddil' kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tefsiri hakkında M. M. Vekâletinden yazılan 29-1-1931 tarihli ve 1932 numaralı tezkeresinin 
sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı arzederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Dördüncü Kolordu Kumandanlığından mütekait Ferik Emin Paşa tarafından makamı aciziye ita 
kılman istidanamede 9 eylül 1929 tarihinden itibaren beş bin kuruş maaşı asli ve maluliyeti sabit 

olduğundan iki bin kuruş ta terfih zammı verilmek suretile tekaüdü icra kılınmış isede 28 nisan 
1330 tarihli kanunun ikinci maddesi veçhile maluliyet maaşının beş bin kuruşu değil rütbe maaşını 
geçmemesi icap ederken bu husus nazarı itibare alınmıyarak beş bin kuruş maaş tahsis edildiği 
cihetle rütbe maaşını tecavüz etmemek üzere tekaüt maaşına maluliyet maaşının da zammedilmesi 
istirham edilmektedir. 

Mezkûr 28 nisan 330 tarihli tekaüt ve istifa kanununun bazı maddelerini muaddil knunûn 
birinci maddesinde «tekaüt maaşının haddi âzamisi beş bin kuruşa tenzil edilmiştir..... İlâh» denil
mesine nazaran mumaileyhin, müddeti hizmetine göre tekaüt maaşı hesap olunarak beş bin kuruş
tan fazla olmasına mebni ber mucibi kanun beş bin kuruşa tenzil edilmiş ve bilâhare tebeyyün 
eden maluliyet ve beş bin kuruştan fazla tekaüt maaşı olmadığına binaen ayrıca maluliyet maaşı 
hesap ve zammedilmiyerek yalnız terfih zammı ita edilmiştir. Mezkûr kanunun ikinci maddesinde 
«maluliyet maaşı hiç bir suretle rütbei askeriye maaşını tecavüz etmiyecektir». Diye muharrer 
işede birinci maddedeki sarahati katiye karşısında şimdiye kadar beş bin kuruştan fazla tekaüt 
maaşı muamelesi sebkedilmemiştir. Maamaf ih işbu ikinci maddei kanuniyede maluliyet maaşmın 
rütbei askeriye maaşını tecavüz etmiyeceğininsarahaten münderiç bulunmasına mebni malulen 
tekaütleri icra edilenlerin ayrıca hesap edilmesi iktiza eden maluliyet maaşının da berveçhi maruz 
beş bin kuruşta dahil veyahut ayrıca hesap edilerek beş bin kuruşa zammı suretile verilip yerilmi-
yeceğinde tereddüt edilmiş ve şimdiye kadar da böyle bir muamelede geçmemiş olduğundan vaki 
olan tereddüdün Büyük Millet Meclisince tef siren halline müsaade ve delâlet buyrulmasmı arz ve 
rica ederim efendim. • M. M. V. 

Zekâi 



__2__ 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

" T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 2 -III -1931 
Karar No. 15 
Esas No. 3/572 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 31 -1 -1931 tarih ve 6/583 numaralı tezkeresile encümenimize muhavvel ve beş bin 
kuruş maaşla tekaüdü icra edilmiş bulunan Ferik Emin Paşanın altıncı dereceden maluliyeti hasebile 
mezkûr dereceye. mahsus farkın tekaüt, maaşına zammedilip edilmiyeceğindeki tereddüdün tef siren 
hallini istiyen M. M. Vekâleti tezkeresi tetkik ve müzakere edildi: 

6 eylül 1929 tarihinden itibaren tekaüt edilen ve altıncı dereceden malûl bulunan Ferik Emin Pa
şaya maaş tahsisi için istinat edilecek kanun hükümleri 11 ağustos 1325 tarihli ' ' Askerî tekaüt ve isti
fa " kanunu ile bunu muaddil 28 nisan 1330 tarihli kanundur. Bu kanunlarda tekaüt maaşı ile'malû-
liyet maaşı yekdiğerinden tefrik edilmiş olmakla beraber miktarlarının tayini de kanunda pek açık 
olarak zikredilmiştir. Mezkûr hükümlere göre Emin Paşaya tahsisi icap eden maaşın rütbe ve hizmet 
müddetine nazaran çıkacak hasıla veya tekaüt maaşının haddi âzamisi olan beş bin kuruşa maluliyet 
derecesinin nisbeti muayyenesini zammetmek suretile maluliyet maaşı olması lâzım geleceği ve binaen
aleyh keyfiyetin kanunda vazihan tasrih edilmiş bulunması hasebile tefsirine mahal görülmediğine ve 
havale veçhile evrakın Maliye Encümenine tevdiine encümenimizce karar verilmiştir. 

M. M. M. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Namına İstanbul Bitlis Diyarbekir Tokat Bilecik 
İhsan İhsan Muhiddin Na-mi Kâzını B. Lûtfi İbrahim 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Cebelibereket Ordu Kırşehir Kars Afyon Karahisar 

Naci Recai L. Müfit Faik M. Kâzım 

Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye, Encümeni 9 - III -1931 
Karar No. 3d 

,. Esas No. 3/572 
Yüksek Reisliğe 

Dördüncü Kolordu Kumandanlığından mütekait Ferik Emin Paşa tarafından verilen istidaname 
üzerine tekaüt ve istifa kanununu muaddil kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tefsiri hakkında 
Maliye Vekâletinden irsal kılman tezkere ile Millî Müdafaa Encümeninin mazbatası, Hesaplar Di
vanı Reis Vekili Beyefendi ile Millî Müdafaa Vekâletinden gönderilen memur hazır oldukları halde 
mütalea ve tetkik edildi: 

Mumaileyh Emin Paşanın müddeti hizmetine göre beş bin kuruş maaşla tekaüdü icra kılındığı 
askerî tekaüt ve istifa kanununun bazı maddelerini muaddil 28 nisan 1330 tarihli kanunun birinci 
maddesile tekaüt maaşının haddi azamisi beş bin kuruşa tenzil edilmiş olmasına mebni kendisine 
ayrıca maluliyet maaşı verilmiyerek yalnız iki bin kuruş terfih zammı ita edildiği anlaşılmıştır. 

Mezkûr 28 nisan 1330 tarihli kanunun birinci maddesi: tekaüt maaşının haddi azamisi 7 500 
kuruştan 5 000 kuruşa tenzil edildiğini ;ve ikinci maddesi de: 11 ağustos 1325 tarihli askerî 
tekaüt ve istifa kanununun yirmi altıncı maddesinde muharrer maluliyet maaşı rütebi askeriye maaşa-
tmı hiç bir suretle tecavüz etmiyeceğini; göster-mektedir. Tahsis kılınacak tekaüt maaşı üzeri-



- 3 — 
ne, derecesine göre maluliyet için zam icrası mezkûr yirmi altıncı maddede münderiçtir. 

Şu halde bu kanunlar tekaüt maaşı ile maluliyet maaşının azamî hadlerini ayrı ayrı tayin ve 
tesbit eylemektedir. Binaenaleyh Millî Müdafaa Encümeninin bu baptaki mazbatasında da beyan, 
olunduğu veçhile mumaileyh Emin Paşaya müddeti' hizmetine göre tahsis kdınan beş bin kuruş te
kaüt maaşından başka, maluliyet derecesinin nisbeti muayyenesi dairesinde ayrıca maluliyet ma
aşı da verilmesi kanunların sarih hükümlerine muvafıktır. 

Meselenin tefsirine encümenimizce de .mahal görülememiştir. 
Bu baptaki evrak, havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe 

arzolunur. 

Mal. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Müstenkifim. Kayseri İzmir 

Ali Rana İhsan M. Ziya A. Halit Kâmil Sami 

Bütçe Encümeni mazbatası 

18 - III - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Dördüncü kolordu kumandanlığından mütekaitFerik Emin Paşaya maluliyet dolayısile verilmesi 
icap eden maluliyet maaşının tekaüt maaşına zam suretile verilip verilmiyeceğinin tayin ve tefsirine 
dair olup Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi kdınan 
Başvekâlet tezkeresi alâkadar memurları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Millî Müdafaa ve Maliye Encümenlerince dermeyan olunan mütalealara Encümenimizce 
de iştirak olunarak meselede tefsire muhtaç bir cihet görülmediğinin Umumî Heyete arzına karar ve
rildi. 

Reis Reis V. M. M. Âza Âza Âza 
istanbul Burdur Gazi Antep Balıkesir Bursa Elâziz 
Fuat Vahit Remzi Ali Şuuri Muhlis II. Tahsin 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Maraş Sivas Tokat Yozgat Kütahya 
Behçet Remzi Şevki S. Strrı Niyazi Asım 

içel 
Emin 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M. No: 68 

Esas No: 3/572 



/ 



Sıra Ne 99 
22 haririm ISZÎtarih ve 1122 numaralı kanunun tefsiri hak
kında 3 548 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve MiHi Müdafâa 

Mâliye ve 1*ütçe Encürneıiteri mazbataları 

T. C. 
BafotMUt , 

J/wameM*JtfwdwrîwsN* 28 * XÎI - 1930 
Şayi: 6/60 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1122 htimaralî kanunun tefsiri hakkmda M. M. Vekâletinden yazılan 23 - XII - 1930 tarihli ve 
numaralı ttezkere sureti leffen takdim kılındı. 

fetAtöiracsımn ifa buyrulmasııu arzederim efendim. 
Başvekil 
îşmet 

Başvekâlete 

Bilûmum askerî malûllann terfihine dair olan 8 şubat 341 tarih ve 551 numaralı fcâriuhuh 7 inci 
macfckafcne bir fıkra ilâ vesile 11 inci maddesine merbut emraz cetvelinde bazı tadilât icrasına 
dair olan 1122 numaralı kanun: Aklî ve asabî malûllerin terfihine aittir. 1122 numaralı kanunun 
2 inci maddesinde hali hazarda bir vazife Veya harekâtı askeriye ifası sırasında ve hali seferde 
hizmeti askeriye ve esaret esnasında kendi sun'u taksiri olmaksızın her hangi bir sebeple tahaddüs 
eden ve bir müddet timarhanede tedavi olunarak zaman ve tedayi ile şif ası mümkün olmıyan asabî 
ve aklî ağır maluliyetlere uğrayanlar birinci ve diğer maddelerile bu gibi fakat daha hafif malu
liyetlere uğrayanlar dördüncü ve bu maluliyetler frengiden mütevellitse derecesi tenzilen altıncı 
dereceden tekaüt olacaklarını âmirdir. 

1 — Binaenaleyh vazii kanun bir vazife ifa sırasında her hangi bir sebeple tehassül edecek 
ağır aklî ve asabî maluliyetler işin doğrudan doğruya vazifenin icap ve tesirini kast etmediği, 
maluliyet i<$in her hangi bir sebebi kabul etmesile sabit olduğu gibi iki ve üçüncü maddelerin 
sonunda bu maluliyetlerin bünyevî olanlarında derece hakkı vermesile mütehakkık bir keyfi-

2 — Keyfiyetin birde fennî cihetine gelince: Ruh ve asap hastalıklarının tekevvününde diğer 
emrazda olduğu gibi hazırlayıcı ve mucip (esbabı mucibe ve müheyyie) olmak üzere iki nevi sebep 
vardır, ve hazırlayıcı sebepler pek mühimdir. Bünyenin yaradılışmdaki istidadı marazı besliyen 
(tenmiye eden) harplar, meşak, heyecan, mahrumiyet, iklim tebdilleri ve uykusuzluk vekayii ile 
döUt olarak geçen seneler emrazı ruhiye ve asabiye için hazırlayıcı sebeplerdir. 

Esasen ruhî «mrazın inkişafı için her zaman mühim mucip sebepler aramağa pekte ihtiyaç 
yoktur. Binaenaleyh bünyenin verdiği istidat hazırlayıcı sebeplerle ruhî ve asabî hastalıkların inki
şafın* gider ve günün birkıde inkişaf eder. İşte bundan dolayı vazii kanun hazırlayıcı esba
bın ehemmiyetini takdir ederek mevdu bir vazife tesiri şartını koymamıştır. Frengiye gelince: 
Frengiden mütevellit bu gibi maluliyetlerde sun'u taksiri aranması tabiî olup esasen kanunun 
icabı bütün emrazi ruhiye ve asabiye için sun'u taksir aranmaktadır. 



~ 2 -
3 — 1122 numaralı kanunun hikmeti vaz'ına âmil olan sebebin biri de btı gibi maluliyetler 

neticesi şahıs kendisini idareden aciz, mecnun, matuh, kötürüm ve alil olup tekaüde sevkedildi-
ğinde ordudaki hizmetlerine mukabil acıklı vaziyette sürünmesine meydan vermemek gibi Hükü
meti Cümhuriyemizin göstermiş olduğu yüksek şefkattirki sun'u taksire müstenit olduğu tebey-
yün etmiyen frengiye merbut maluliyetlerin yalnız derecesini tenzil etmek suretile kabul ve 
büsbütün derece hakkından mahram birâkmamiçikr. . - V ' , • 

4 — 1683 numara ve 11 - 6 - 1930 tarihli tekaüt kanununun 72 inci maddesinde 1122 numaralı 
kanun ve ahkâmını ilga ettiğine dair bir kayit olmadığı gibi diğer maddelerinde de lâğvine dair 
bir fıkra yoktur. 1683 numaralı kanunun 31 inci maddesi 551 numaralı kanunun ve emraz cetve
linin mer'i bulunduğunu tasrih etmektedir ve 1122 numaralı kanunda esasen 551 numaralı ka
nundan doğmuştur. 

Netice: Maluliyetleri 1122 numaralı kanuna uygun olan ve bu kanunla derece üzerinden maaş ve 
terfih zammına müstehak oldukları tahakkuk edenlerin maaş tahsisi muamelesi Divanı Muhasebatça 
vize edilmemekte ve 1683 numaralı kanuna tevfikan maluliyetin vazife icabı husule gelmiş olması 
şart konulmaktadır. 

Yukarıda arzedilen esbap ise 1122 numaralı kanunun mer'î bulunduğunu göstermektedir. Bi
naenaleyh keyfiyetin Büyük Millet Meclisince tefsirine müsaade ve delâleti Devletleri maruz 
ve müsterhamdır efendim. ,, M. M. V. 

M. Abdülhalik 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

2 - II -1931 

Yüksek Reisliğe 

28 - XII - 1930 tarih ve 6/60 numaralı Başvekâletin tezkeresile encümenimize havale buyrulan 
ve ' 'bilûmum askerî malûllerin terfihine,, ait 1122 numaralı kanunun tefsiri hakkında M. M. Ve
kâletinin tezkeresi M. M. Vekâleti Sıhhiye Dairesi Reisi Paşa ile Dr. Miralay Atuf ve Divanı Mu
hasebattan Ziya Beylerin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Zati mesele şudur: 
M. M. Vekâleti Sıhhiye Dairesinin elyevm mer'î "bilûmum askerî malûllerin terfihine dair 551 

numaralı kanunla bû kanunda bazı tadilât yapıldığına dair 1122 nunıarali kanun hükümlerine 
müsteniden ve aklî ve asabî marazlardan maluliyeti tebeyyün edenlerin maluliyetlerini müsbit ra
por ve evrakta 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kânununun 30 uncu maddesinde yazılı ( va
zife icabı ) ibaresine göre maluliyetin vazifeden münbais olup olmadığının dermeyan edilmeme
sinden mütevellit noktai nazar ihtilâfıdır. 

1122 numaralı kânunun 2 ve 3 numaralı maddelerinde yazılı ( hali hazarda bir vazife veya ha
rekâtı askeriye ifası sırasında ) cümlesile 1683 numaralı kanunun 30 uncu maddesindeki ( vazife 
icabı ) ibaresi ayni mahiyettedir. Askerî vazifelerde geçmiş senelerdeki harpler, meşak, heyecan 
mahrumiyet, iklim tebeddülleri, uykusuzluk gibi vak'aların asabî ve ruhî hastalıkların tekevvünün
de hazırlayıcı sebepler olduğu, gerek bu sebeplerin tesirile gerek ^bünyenin istidadile günün birinde 
marazın inkişaf ettiği fennen sabit bulunmakla beraber kanun bu gibi emrazın vazife ve harekâtı 
askeriye sırasında zuhurunu terfih için sarih bir surette şart koştuğundan keyfiyetin tefsirine 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar NO. 11 
Esas No. 3/548 



encümenimizce imkân görülmemiştir; * 
Havale mucibince Maliye Encümenine tevdi olunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip Aza Âza Âza 
Namma tstinbul Bitlis Diyarbekir Tokat Kastamonu 
İhsan İhsan Muhiddin Nami Kâz%m B. Lûtfi A.'Biza 

Âza Âza Âza 
Bayazıt Kars * 

Ahmet Saffet Halit Faik 

Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 
Kara No. 27 10 > ÎI - W3î 

Esas No. 3/548 . ? 

Yüksek Reisliğe 

Bilûmum askerî malûllerin terfihine dair olan 1 1 ^ numaralı kanunun teisiri hakkında Öaşvekâ-
letten mevrut tezkere ve esbabı mucibe lâyihasile Millî Müdafaa Encümeninin mazbatası Millî Mü
dafaa Yekâletile Hesaplar Divanından gönderilen memurlar hazır olduklan halde mütalea ve tetkik 
olundu. 

Mezkûr evrak münderecatına nazaran maluliyetleri 1122 numaralı kanuna uygun olan ve bu 
kanunla derece üzerinden maaş ve terfih zammına müstahak oldukları tahakkuk edenlerin maaş 
tahsisi muamelesi Hesaplar Divanınca vize edilmemekte ve 1683 numaralı kanunun otuz birinci mad
desine tevfikan maluliyetin vazife icabı husule gelmiş olması şart konulmakta olduğu anlaşılmıştır. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 30 uncu maddesinde: ' ' 551 numaralı kanuna merbut emraz 
cetvelindeki derecelerden biri ile vazife icabı olarak malûl olan zabitler ilâ....,, denilmektedir. 

551 numaralı kanunun on birinci maddesinde münderiç hükümleri ise 1122 numaralı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddeleri daha vazih olarak ifade etmekte ve malûllerin ne gibi ahvalde hangi 
derece üzerinden tekaüt edileceklerini vazihan tayin ve bu suretle onlan itmam eylemektedir. 

1683 numaralı tekaüt kanununun otuzuncu maddesindeki " vazife icabı,, tabiri 1122 numaralı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerini ilga ve-tahyit etmeyip bilâkis bu maddelerin ahkâmını mücmel1 

bir surette ifade etmektedir. 
Bahusus bu tekaüt kanununun yetmiş ikinci maddesile ilga edilmiş olan kanunlar meyanmda 

salifüzzikir 1122 numaralı kanunun zikredilmemeiş olması bu kanunun devamı meriyetini göstermek
te olduğu gibi otuzuncu mUaddesi de 551 numaralı kanunla buna merbut emraz cetvelinin meri oldu
ğunu tasrih etmektedir. 

Binâenaleyh maluliyet üzerine tekaüt edileceklerin 551 numaralı kanundan doğmuş ve onu itmam 
etmiş olan mezkûr 1122 numaralı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki tarifat dairesinde teka
ütlerinin icrasında tereddüdü mucip bir cihet görülmemektedir. 

Bu itibarla, Millî Müdafaa Encümeninin mazbatasında beyan edildiği üzere, meselenin tefsirine 
eneümenimizce de mahal görülmemiştir. 

Bu baptaki evrak, havalesi mucibince, Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe 
arzolunur. 

Mal. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Ali Bana İhsan M. Ziya Sami Hümi Şevket Kâmil 
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Bütce Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M, Nv:69 
Esas N$: 3/548 

18 - UI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı kanunun tefsiri hakkında olup Millî Müdafaa ve Maliye 
Encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi kılman Başvekâlet tezkeresi alâkadar memur
ları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Millî Müdafaa ve Maliye Encümenlerince dermeyan olunan mütalealara Encümenimizce 
de iştirak olunarak meselede tefsire muhtaç bir cihet göVâlmediğinden Umumî Heyete arzma karar 
verildi. 

Âza 
Sivas 

Reis 
İstanbul 
Fuat 

Âza 
M&W 
£khçet 

Reis V. 
Burdur 
Vakit 

Aza 
Tokat 

Şevki 

M. M. 
Gazi Antep 

Remzi 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Aitm 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
îsparta 

Mükerrem 



Sıra No 98 
Afyon Karahisar Mebusu Ali ve Denizli Mebusu Mazhar Mü
fit Beylerin, 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı kanunun 
I inci maddesine merbut 2 numaralı cetvele bazı ilâveler 
yapılması hakkında 2/155 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

İşlerinin ehemmiyeti dolayısile makamlarına otomobil tahsis olunan mühim devlet idareleri ara
sında Temyiz Mahkemesi Birinci Reisliği, Şurayi Devlet ve Divanı Muhasebat Reislikleri bulunmamak
tadır. Halbuki bu idareler de ihtiyaçları itibarile nakliye vasıtaları kanununun istihdaf ettiği maksat 
dahilinde bulunduğu cihetle o kanunda mevzu şartlara göre bu dairelerin reislerine de makamlarına 
mahsus olarak otomobil tahsisi icap etmektedir. Bu maksatla merbut kanunî teklif takdim edilmiştir 
efendim. 

Afyon Karahisar Denizli 
Ali Mazhar Müfit 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

71 M. No. 
Esas No. 2/155 

18 - III - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim mües
seselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut (2) numaralı cetvele Temyiz Mahkemesi, Şurayi Devlet ve Divanı Muhasebat Birinci Reis
likleri makamlarına birer otomobil tahsisi hakkında Afyon Mebusu Ali ve Denizli Mebusu Mazhar 
Müfit Beyler tarafından verilip Encümenimize havale olunan kanun teklifi tetkik ve müzakere olun
du. 

Teklife merbut esbabı mucibe Encümenimizce de varit görülerek kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. 
İstanbul Burdur Gazi Antep 

Fuat Bu makamlara otomobil Remzi 
tahsisi taraftan değilim. 

Vahit 

Âza 
Bursa 
Muhlis 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Kütahya 
N. Asım 

Âza 
Afyon Karahisar 

Ali 

Âza 
Maraş 
Behçet 

Âza 
Aydın 

Mühendis Mitat 

Âza 
Tokat 

A. Şevket 

Âza 
Balıkesir 
A. Şuuri 

Âza 
Yozgat 
8. Sırrı 
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AFY0NE;AB1HÎSAR MEBUSU Ali VE DENİZLİ MEBUSU MAZHAR MÜFİT BEYLERİN 

TEKLİFİ 

Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut cetvelin tadiline dair kanun lâyihası 

Madde 1 — Resmî devair ve ıtftiössesâtild Devîete ait id^re' ve şitÖtâtiyrdd4VĞ"ırfefıiâfîl'5 uniumîjhiye' 
hadim; ım|eşşeseleyde; buîvihdürtı&ıbilecekf vesaiti; nakMye h^kfctıidaM' 1 2 § t ^ ı ı ı ^ r a l ı / k i * ^ w A W v 

maddesine merbut 2 numaralı cetvele aşağıdaki makamlara ait nakliye vasıtaları ilâve ^ilpıiştk*-
Eterinin'* az&-" 

bedeli Adet deti istimali 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisliği ' 4 500 .1 3 
Şurayi t)evlet Reisliği t 4 500 1 3 
Divanı Muhasebat Birinci Reisliği 4 500 1 3 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

* Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra NQ 96 
Ordu Meb'usu Şevket bayin, emvali millîye ve metrukeden 
müzayede ile satılan gayri menkul bedelleri hakkrnda 2/146 
numaralı kanun teklifi ile hazineden taksitle gayri menkul 
mal satın almış olanlara borçlarını tediyede kolaylık gös
terilmesi hakkında 1/817 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
• • i. 

Ordu Mebusu Şevket Beyin, emvali milliye ve metrukeden müzayede ile satılan gayri menkul bedel-
lari hakkrnda 2/146 numaralı kanun teklifi 

24-1-1931 
Yüksek Riyasete 

Hazineye intikal eden emvali gayri menkulenin satış bedelleri bidayeten peşinen alınmakta idi. Bi
lâhare sekiz sene müddet ve sekiz taksitte ödenmesi ve bununla beraber borca mukabil istikrazı dahili 
talıviEerinin mahsubu esası bir kanunla kabul edilmiştir. Olbaptaki kanunun neşri anında istikrazı dahi
li otuz kırk kuruş arasında tedavül etmekte ve taksit/erin vakti zamanile ve müşkülât çekilmeksizin öde
yebilmek hususunda memleketin her tarafında feyzi bereket meşhut olması hasebile emvali gayri men-
kuleye olan ihtiyaçlarını tatmin etmek kastile köylü ve kasabalı bir çok halk tarafından gayri menkul 
emval müzayedesine iştirak ve ekseriyetle görüldüğü üzere saikai rekabetle değer kıymetinden çok 
fazlasına ve meselâ 5000 lira değerinde olan bir mülk beş altı misli fazlasına iştira edilmiştir. Müddeti 
hulul eden taksitlerin tediyesi için alâkadarların istikrazı dahili tahvilâtı mubayaasına tehacümü bu 
tahvilin yükseldikçe yükselmesine ve nihayet evrakı naktiye ile hemen hemen başa baş bir dereceye 
tereffuuna sebep olmuştur. Şu suretle emlâk alaraktaksitlerini ümit ve hesap ettikleri tarzda ödiyecek-
lerini zannedenler ağır bir yük altında kalarak şaşaladılar. Bir kaç sene evvel devam eden kuraklık 
ve memleketin her tarafında mıntaka mmtaka hasıl olan iktisadî buhran bu taksitlerin tediyesi im
kânını selbedecek dereceye gelmiştir. Hatta kuvvetle iddia ve deremyan olunabilir ki iktisadi buhranın 
en mühim amillerinden birisi halkın gayri menkul emval almağa teşebbüs ve tehacümleri olmuştur. 

Hazinede olbaptaki kanuna tevfikan sattığı emlâki yeniden müzayedeye çıkarmak ve talibine 
ihale ederek noksan satılanların fazlasını ilk alıcısından talep ve evvelce verilmiş olan taksitleri ha
zine lehine irat kaydetmek vaziyetinde kaldı. Halbuki hazine almış olduğu ilk bir kaç taksitle emlâ
kin mukayyet kıymetini istifa etmiş bulunuyordu. 

Memleketin her tarafından vuku bulan şikâyet ve istirhamlar halkın maruz kaldıkları müşkülâtın 
' derecei şümulünü göstermektedir. Binaenaleyh alâkadarların bu müşkülâttan kurtarılması ve hazine 

matlubatının daha suhuletle ve daha emin ve memnuniyet bahş bir tarzda cibayet ve istifasını temin 
maksadile kaleme alman teklifi kanunî leffen takdimi huzuru Riyasetpenahileri kılınmıştır efendim. 

Ordu Mebusu 
Şevket 
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Ordu Mebusu Şevket Beyin teklifi 

MADDE 1 — Emvali milliye ve metrukeden bilmüzayede bedeli sekiz taksitte ve sekiz senede 
alınmak üzere satılmış olan gayri menkul emvalin bedelleri borçlanma kanununa tevfikan yirmi se
nede ve yirmi taksitte istifa olunur. Sekiz sene ve sekiz taksitte ödenmek üzere alınmış olan emvali 
gayri menkule borçlarından henüz tahsil olunmıyan taksitler için hangi seneye ait ise o seneden 
başlamak üzere on iki sene ilâve edilerek her seneye ait olan taksitler hesap ve bu taksitlere yüz
de beş nisbetinde zam yapılarak eshabına zimmet kayit ve senevi taksitleri ona göre tahsil olunur. 

MADDE 2 — Borçlarını defaten veyahut yirmi seneden evvel tediye edenlere mütebaki sene
ler taksitlerinden yüzde beş nisbetinde tenzilât yapılır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

Hazineden taksitle gayri menkul mal satın almış olanlara borçlarını tediyede kolaylık gösterilmesi 
hakkmda 1/817 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü , 
Sayı: 6/357 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hazineden taksitle gayri menkul mal satın almış olanların borçlarını tediyede kolaylık görebil
melerini teminen Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin \ - II - 1931 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

îtjahsulün feyizli, istihsalâtm tabiî olduğu sıralarda bedelleri taksitle verilmek üzere hazineden 
satın alınmış olan bağ, bahçe, tarla, imalâthane, fabrika gibi gayri menkul malların, müşterileri 
tarafından mevcut buhran dolayısile hulul eden taksitleri verilmediği vaki müracaatlardan anla
şılmış, mevcut kanunî hükümlerin tatbiki halinde bunların ihaleleri fesih edilerek yeniden müza
yedeye konulması ve eski bedeli temin olunmayınca farkının birinci müşterilerden mütalebe edil
mesi mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Borçların tediyesini işkâl eden sebepler yeni müşteriler bulmağı müşkülleştirdiği ve bulunsa 
bile ayni bedel ve şeraitle satılmasına imkân olmryacağı ve nihayet bir kısım halkın muztar vazi
yetlerini tehvin, eda şartlarını teshil, hükümetçe de mültezem bulunacağı cihetle taksit borçlarının 
daha münasip ve istihsalâtm tezayüt ettiği müsait zamanlarda istifa edebilmek üzere mühim bir 
kısmının dört seneye kadar tehiri tahsilleri muvafık mütalea edilmiştir. 

Muhacir, mülteci, harikzede gibi muhtaç vaziyette olanlara muhassas gayri menkul emvalin 
çok müsait şeraitle sahiplerine temliki ve bu zümrelerin terfihi de Dahiliye Vekâletince derdesti 
temin bulunduğu, hazinenin hali hazır ihtiyacı daha geniş bir müzaheratı gayri mümkün kıldığı 
cihetle kanun lâyihası ancak mümkün olan suhuletleri ihtiva etmek üzere tertip ve takdim kılın
mıştır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Maliye Encümeni 

Kara No. 29 12 - II - 1931 
Esas No. 1/813 

Yüksek Reisliğe 

Hazineden taksitle gayri menkul mal satın almış olanların borçlarını tediyede kolaylık gö
rebilmelerini temin için Hükümetçe hazırlanıp Başvekâletten gönderilen kanun lâyihası ve es
babı mucibesile yine ayni maksadı istihdafen Ordu Mebusu Şevket Beyin yapmış oluduğu 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimize havale olunmakla Maliye Vekili ve Mumaileyh 
Şevket Beyefendiler hazır oldukları halde müzakere ve tetkik edildi. 

Hükümetin hazırlamış olduğu kanun lâyihasının esasi: bedelleri taksitle ödenmek üzere Hazi
neden satın alınmış olan zürraaa muhassas arazinin ve mahsulâtı ziraiye ile alâkadarları bulunan 
gayri menkulâtın hulul eden ve edecek olan taksitlerini, buhran olan yer ve senelerde, rub'u pe
şin almarak bakiyesinin senevî yüzde beş faiz istifa edilmek suretile azamî dört sene tecilin
den ibarettir. 

Şevket Beyin teklifi ise: emvali milliye vemetrükeden sekiz taksitle alınmış olan gayri 
menkul emval bedellerinin borçlanma kanununa tevfikan yirmi senede alınmasını mütezammin-
dir. 

Filhakika Hazineden taksitle alınmış olan gayri menkul malların hulul eden taksitlerinin bir 
kısım müşteriler tarafından, buhran dolayisile verilemediği ve taksitleri verilmiyen mallar ise 
tekrar bilmüzayede satılarak evvelki bedel ile sonraki bedel arsındaki farkın borçlarını verme
miş olan evvelki müşterilerden alınmasını âmir olan kanunî hükümlerin tatbikma mecburiyet ha
sıl olduğu cihetle bu hususta alâkadarana bir kolaylık gösterilmesini encümenimiz de esas itiba-
rile muvafık görmektedir. 

Her iki tekliften anlaşıldığına göre mesele iki noktaya temas etmektedir. Biri: hangi nevi emlâk 
taksitlerinin tecile tabi tutulacağının, diğeri de bu taksitlerin ne tarzda ve ne kadar müddetle tecil 
edileceğinin tayinine matuftur. . , • 

Şevket Beyin teklifinde: Hazineden alınan bilûmum eml£k taksitlerinin tecil edilmesi talep edili
yor. • ' 

Halbuki alınan emval arasında akar ve apartmanlar da bulunmaktadır. Yapılacak teshilât alel-
itlak emvali gayri menkuleye teşmil edildiği takdirde o gibi emlâk alanlar da tecilden istifade etmiş 
olacaklardır ki bu suret, yalnız tediye müşkülâtmamaruz olanlara kplyalık gösterilmesini istihdaf eden 
gayeye münafidir. Bundan dolayı tecilin alelitlak bütün emvale teşmili hakkında Şevket Bey tarafın
dan vaki olan teklife encümenimiz iştirak etmemiştir. 

Gerçi Hükümetin teklifi vakn yalnız buhrandan müteessir olan zürraın ve mahsulâtı ziraiye ile 
alâkadar olanların teshilâta mazhar olmalarını tazammun etmekte bulunmuş ise de yine ayni suretle 
hazineden taksitle yalnız bir mesken almış olanların da o buhranın az çok tesirinden azada kalmıyacak-
larına nazaran bu tarzı teshilâttan istifade etmelerini encümenimiz muvafık görmüştür. Şu kadar ki 
bu mesken sahiplerinin tecilden istifade edebilmeleri başka haneleri bulunmamasile meşruttur. 

Taksit müddetlerinin tarzı teciline gelince: 
Hükümetin bu husustaki teklifi veçhile, hulul eden ve edecek olan taksitlerin buhran halinde ru-

bu peşin alınıp bakiyesinin dört seneye kadar tecili bir taraftan istifa müddetinin gayri muayyen bir 
zamana kadar uzayabilmesini ve diğer taraftan da taksit bakiyelerinin seneden, seneye çoğalması yü
zünden alâkadaranın emri tediyatta müşkülâta maruz kalmalarını bahis olacaktır. Bundan başka yapı-
alcak tecilin, borçluların taksitlerini veremiyeeek surette bir buhranın hudusile mukayyet olacağına 
nazaran bunun sureti tesbit ve takdirinde müşkülât tahaddüsü ihtimali de mevcuttur. 

Bu itibarla Şevket Beyin teklif ettiği tecil tarzını, encümenimiz müddet ve şekil tadil edilmek 
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suretile, daha amelî bulmuş ve binaenaleyh menkulâtın ihalesi tarihinden itibaren bedellerinin tesvi
yesi için kabul edilen sekiz taksitten ne kadar kalmış ise bir misli ilâvesini ve fakat müddet mecmuu-
nun azamî on ikiyi geçmemesini muvafık görmüştür. 

Encümenimiz ekseriyetle kararlaştırılan bu esaslar dahilinde tadilen bir kanun lâyihası hazırla-
mışt,r. 

Bu baptaki evrak, havalesi mucibince, Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe ar-
zolunur. 

Mal En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Ali Rana İhsan M. Ziya Sami A. Hilmi Fuat 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M.. 
Bütçe Encümeni , 16/111/1931 
Mazbata No: 67 

Esas No: 1/817, 2/146 
Yüksek Reisliğe 

Hazineden taksitle gayri menkul mal almış olanlara borçlarını tediyede kolaylık gösterilmesi hak
kında Başvekâletin 6/357 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası ile Giresun Meb'usu Şevket 
Beyin yine bu husustaki kanunî .teklifi Encümenimize havale buyrulmakla Maliye Vekili Abdülhalik 
Bey hazır bulunduğu halde tetkik olundu. 

Maliye Vekâleti; tecili zaman, mekân ve hadiselerle mukayyet kılarak buna göre salâhiyet istemek
tedir. 

Maliye Encümeni; Vekâletin dermeyan ettiği kayıtların takdir ve tatbikında müşkülât olacağını 
itibare alarak umumî bir tecil esasını kabul eylemektedir. Taksitlerin tecil müddeti hususunda hükü
metin teklifi ile Maliye Encümeninin kabul ettiği şekil birbirine yakın bulunmaktadır. 

Gerek esbabı mucibelerde serdolunan mülâhazalara ve gerekse verilen diğer izahata; göre taksitle
rin tediye müddetini temdide saik olan esaslı sebepler şöylece hülâsa olunabilir; 

1 - Taksitle satış bir nevi tehacüm celbetmiş ve bedellerin her hangi bir suretle mahsubu düşünü
lerek satılan mallar pahalıya alınmıştır. 

2 - Harp senelerile onu takip eden pahalılık senelerine nazaran hasılat ve fiyatlar miktarlarında 
büyük tenezzüller olmuştur, buhran vardır. 

3 - Bu iki sebep neticesi tediye kudreti kalmamıştır. Alâkadarları tediyeye icbar bir çok müstah
sillerin mahvini mucip olur. 

Hakikaten son senelerde elde edilen tahsilat miktarları cibayetteki müşkülâta delâlet eylemekte, di
ğer cihetten iktisadî buhranda zaman geçtikçe daha ziyade kendini hissettirmekte olmasına göre bu 
sebepler encümenimizee de kabul olunmuştur. Ancak meskenlerin de tecile tabi tutulması umumiyetle 
müsakkaflara şamil olacak bir tecil yolunu açacağı cihetle muvafık görülmemiştir. Zira bu takdirde 
büyük köşklerin ve apartımanların da mesken ittihazına kalkışılacağı ve mesken, akar tefriki müşkü
lâtı ortaya çıkacağı bedihidir. Nihayet meskenler, fakir ve muhtaç, kimselere hasredilmiyeceğine göre 
bir akar mahiyetindedir. Bu sebeple tatbikatta görülecek müşkülât ve mahzurları tamamen bertaraf 
etmek üzere tecilin ziraate ait arazi, bağ, bahçe, zeytinlik, fıstıklık gibi yalnız mahsulü alınan gay
ri menkullere hasrı ve umumiyetle musakkafların tecili cihetine gidilmemesi esası kabul olunmuştur, 

Fabrikalarla diğer içinde ziraî mahsulât işlenen binaların tecile tabi tutulması da ayni sebepler 
dolayısile muvafık bulunmamış, bunlar da müsakkaflar araslnda sayılmıştır. 

Yalnız arsalar hiç bir irat vermediği cihetle ilâveten tecil hükmüne ithal olunmuştur. 
Tecil müddetine gelince; bu müddetin buhranın ve diğer iktisadî şartların tesirile mütenasip bir 

nisbet dahilinde tutulması esas olduğuna göre mahsulât üzerinde vasatı % 5 fiyat tenakusu düşünü* 



İerek M-aHye İBneumemnîn kabul ettiği birer misil teeil esası nrnaasrp gorîÖı»ttş^r. fecilin 12 seneyi 
geçmemesi kay di da son senelerde mal alanların binnisbe ucuz almış hutaıaası ve biç taksit vermemiş 
olanların bir nevi takyide tabi tutulması demek olacağına göre adalete uygun bulunmuştur. 

îkineimadde ile temini tasavvur olunan peşinen hediyede ıskonto yapılıp üişifclerin tasfiyesi ciheti 
raeveut hükümle' esasen raüemraen gömüldüğü cihetle bu m*dde^a*yy«lunmuştur. 

Tadileh ka-bıtl edilen lâyihanın müstaeeleii müzakeresi Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Beis Vekil M. M. Kâ. Ay&n. 
İstanbul Buldur Gazi Antep Gkesnn Mühendis 

Fuat Meskenlerin de tecile tabi tutulması fîemsâ Kâzrnı Milat 
reyindeyim. 

Vahit 

Biyarbekir Elâaz İsparta Konya Kütahya Sivas 
Müftü H.Tnkmn Mükerrem K. Hüsnü Niyazi Açım Rasim 

Sivas Tokat Yozgat , ^ 
M. Remzi Ş&vki Fake-m^ıaMim. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanım lâyihası 

1 — Bedelleri taksitle Ödenmek üzere hazine
den satın alınmış her türlü ziraata muhassas arazi 
ile mahsulâtı ziraiyeyi ihzar, imal, tasfiye eden 
veya faaliyeti mahsulâtı arziye ile alâkadar olan 
imalâthane, tasirhane, fabrika ve mümasillerinin 
hulul eden ve edecek olan taksitlerinin rub'unu 
peşin alıp bakiyesini azamî dört sene müddetle ve 
% 5 faiz mukabilinde tecil etmeğe Maliye Vekili 
mezundur. 

2 — Borçlarını defaten vermek istiyenler hak
kındaki 17 kânunusani 1926 tarihli 726 numaralı 
kanunun dördüncü maddesi hükmü bakidir. 

3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memur
dur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. • 
Yusuf Kemal 

H. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

1 - II - 1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
ÎkV. 

Mustafa Şeref 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 —-Bedelleri taksitle ödenmek üzere 
hazineden her türlü zürraa. muhassas arazi ile mah
sulâtı ziraiyeyi ihzar, imal. ve tasfiye eden, veya 
faaliyeti mahsulâtı arziye ile alâkadar olan, ima
lâthane, tasirhane, fabrika ve mümasillerini iştira 
edenlerin, veya bir mesken satın alanların, ihale ta
rihinden itibaren bedellerinin"' tesviyesi için kabul 
edilen sekiz taksitten ne kadarı kalmış ise bu müte
baki taksitler, bir misli ilâvesi suretile ve fakat 
müddetin mecmuu, azamî on iki seneyi geçmemek ve 
tecil edilen mebaüğden senevi yüzde beş faiz alın
mak şartile, tecil olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Arazi taksit bedellerinin tecüi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bedelleri taksitle ödenmek üzere 
1929 senesi kânunuevveli nihayetine kadar hazine 
tarafından taksitle satılmış bulunan her türlü zira-
ate mahsus arazi, bağ, bahçe, zeytinlik, fidanlık* 
fıstıklık ve emsali ile irat getirmiyen arsaların iha
le tarihinden itibaren taksitlerinden ödenmemiş 
kısımları bir misli müddet ilâvesi suretile ve fakat 
müddet mecmuu on iki seneyi geçmemek ve senevi 
% 5 faiz alınmak şartile tecil olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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




