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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Divanı muha

sebat raporları hakkındaki kararın 8 inci maddesinin 
tefsirine, iki şahsın ölüm cezasına çarpılmalarına, tef
tiş mmtakaları haricinde hastalanıp kalan müfettişlerin 
yevmiyelerine, nisbeti askeriyeleri katolunon zabtfcaı» ve 
askerî memurların tekaüt aidatlarına, tekaüde şevke-
dilen zabitan ve askerî memurlar hakkında Divanı mu
hasebat kararma mütedair mazbatalar müzakere ve ka
bul olundu. 

Evkaf umum müdUrlüğü ile Maliye ve Nafıa vekâ
letleri 1931 senesi bütçelerinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihaları dahi müzakere ve kabul ve heyeti umu
mi yeler i tayini esamile reye vazedildi. 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununvn ikinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra olundu. 

Lâyihalar 
1 — İnhisarların tevhidi kanunu lâyihası (İktisat 

ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü 

hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cetvelin tadili
ne dair 1/264 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanununun bazı 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/107 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

Tefsir f ıkrası 
Memuriyet sıfatı baki kalsa dahi maaşsız geçen 

müdde t le r 1683 numara l ı askerî ve mülkî t ekaü t 

[1] 133 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakültesinden ne
şet edecek doktorların mecburî hizmetlerine dair olan 
lâyiha dahi müzakere edilerek maddelere geçilmesi ka
bul olunduktan sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

ikinci celse 
Hasan Bey tarafından açılarak doktorların mecburî 

hizmetleri hakkındaki lâyihanın müzakeresine devam ve 
üçüncü maddesi encümene tevdi ve diğer maddeleri ka
bul olundu. 1931 senesi bütçesinde münakale icrası 
hakkındaki kanun lâyihası dahi müzakere ve kabul edil
di ve müteakiben birinci celsede tayini esamile reye ko
nulan kanunların kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra 
cumartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

Hasan Z. Gevher A. Doğan 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçeni 
hakkında 1/224 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi 
bütçesi hakkmda 1/254 numaralı kanun lyâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Takas komisyonu teşkili hakkmda 1/280 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

k a n u n u n u n 23 üncü maddesinin birinci f ıkras ında 
yazılı filî hizmetten addolunmaz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu ha
k ika ten mucibi tefsir olacak bir meseledir. Yalnız 
bendeniz sorulan suale göre eyi bir cevap verildi
ğini yani müsbet bir cevap verildiğini görmediğim
den dolayıdır ki, eğer encümendeki a rkadaş la r ım 
da muvafaka t ederlerse şöyle bir teklifte buluna
cağım. 

Her iki encümen nokta i nazar la rda müşterek
tir ler. F a k a t verdikler i cevaplar müsbet bir suale 

2 — HAVALE EDİLEN (EVRAK 

, B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saa t i : 14,10 

Reis — Refet B. 

Kât ip l e r : Avni Doğan B: (YOZGAT) , Haydar Rüştü B. ( D E N İ Z L İ ) 

Reis — Cels© açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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menfi şekildedir. Bir memur memuriyete tayin 
olunduğundan bilitibar işe başlıyacağı zamana 
kadar arada geçen müddetler filî hizmet addolu
nur mu, olunmaz mı? Keyfiyetine Bütçe encüme
ninin verdiği cevap memuriyet sıfatı baki kalsa da
hi maaşsız geçen müddetler 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüt kanununun 23 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasında yazılı filî hizmetten addolunmaz 
şeklindedir. Şimdi bu tabirde, filî hizmetin ne oldu
ğunu tariften ziyade oradaki filî hizmetin işte arzu 
edilen zamandan madut olamıyacağı ifade ediliyor. 
Eğer tensip olunursa "addolunmaz,, şeklinde yaz-
maktansa "filî hizmet şudur,, mealinde yazmak 
bendenizce hem lisanın selikasına daha uygun ola
cak ve hem de müsbet bir suale menfi bir cevap 
verilmekten mütevellit şey nihayet bulacaktır. Di
yorum ki, 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 23 üncü maddesinde muharrer filî hiz
met memuriyet sıfatı baki kaldığı halde maaşlı 
geçen müddettir. Binaenaleyh bendenizin bu nok
tai nazarımı encümen arkadaşları kabul etmiyor
larsa esbabını bildirirler, kendilerine iltihak ede
rim. Filî hizmet nedir? Tekaüt kanununun 23 üncü 
maddesinde mevzubahs olan filî hizmetin manası 
nedir? Çünkü tekaüt maaşının tahsisinde filî hiz
met esastır. 

O halde filî hizmet nedir? Buna cevap vermek 
lâzımgelirken maaşsız geçen müddet filî hizmet 
addolunmaz, şeklindeki tefsiri bendeniz kendi 
hesabımca lisanın selikasına ve hatta vuzuhuna 
muvafık bulmuyorum. Bu hususta mütalea derme-
yan etmelerini rica ederim. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) •*- Efendim, bu tefsirle tefsiri talep 
olunan şey şudur: Maaş kanunu bir memur naklen 
diğer bir memuriyete tayin olunduğu zaman yeni 
memuriyetine iltihak etmek üzere 15 günlük bir 
mühleti haizdir. Bu mühlet esnasında maaş alır. Fa
kat kendisi her hangi bir sebeple 15 gün zarfında 
yeni memuriyetine iltihak edemiyecek, yahut baş-
hyamıyacak vaziyette bulunursa kendisine 15 gün 
daha mühlet verilir. Fakat bu ikinci mühlet esna
sında maaş alamaz. Şimdi sorulan şey: bu maaş 
alınmıyarak geçen mühlet - ki 15 günlük diğer bir 
zamandır • bu müddet filî hizmetten addolunur mu, 
olunmaz mı? Gerek diğer encümenler ve gerek 
Bütçe encümeniniz bu müddetin filî hizmetten ad-
dolunamıyacağına kani olmuşlardır ve biz bu nok-
tai nazardan bu tefsir fıkrasını tasvibinize arzet-
mişiz. 

Refik Şevket Beyefendinin buyurdukları cihe
te gelince kanunun metninde filî hizmet yahut fi
len hizmet o kadar mutlak hir şekilde zikrolun-
muştur ki bu mutlakiyet karşısında meselâ bir 
memur hastalık dolayısile gidip vazifeye başlayıp 

\ tekrar rapor ibraz etmek, mezuniyet almak suret i-
\ le senelerce vazifesinden gaybubet ettiği takdirde 

bu müddet filî hizmetten addolunur mu, olun
maz mı? 

Bu mutlakiyet karşısında biz bütün bu müd

detlerin filî hizmet mefhumuna girmesini çok 
müşkül gördük. Bu itibarla dır ki mazbatamızda 
dahi işaret ettiğimiz gibi kanunda mutlak surette 
zikrolunan bu filî hizmet tabirinin her halde ka
nunî bir tarifini yapmak zaruretine kani olduk. 
Hangi şeyler filî hizmete dahildir? Bunu bir tef
sirle halletmek çok müşkül olacaktır. Zannederim 
ki Beyefendinin noktai nazarlarına pek muvafık 
olmıyacaktır. Bunu ayrıca maddeye bir zeyil ilâ
vesi suretile halletmek çok daha muvafık olur ve 
bu suretle ileride tehaddüs edecek noktai nazar 
ihtilâfları da ortadan kalkar. Şimdilik bu maaşısız 
geçen müddetlerin filî hizmetten addolunamıyaca-
ğına karar vermiş bulunuyoruz ve bunun tasvibini 
Heyeti Celilenize -arzetmiş oluyoruz. 

Hamdi B. (Mersin) — Mazuliyet ve açık maaşı 
alanlar da filî hizmete dahil midirler? 

Kemal Zaim B. — Onlar için sarahat vardır. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Bütçe 

encümeni filî hizmetin tarifinin bir kanun işi oldu
ğunu ve binaenaleyh bu maddede mevzubahs olan 
filî hizmetin tefsir ile halledilemiyeeeğini beyan 
ediyorlar. Yani kanunlar içerisinde kullanılmış 
olan filî hizmet, mazuliyet, açık maaşı gibi tabir
ler öyle zannediyorum ki heyeti mecmuası vazu ka
nunun maksadını izah eden tefsirlerle Mecliste yüz 
defa hallolunmuştur. Nitekim geçen içtimada bir 
askerî mütekaidin açık maaşı mevzubahs olduğu 
zaman, % 10 mu, 12 mi alacağı mevzubahs olduğu 
zaman Maliye ile Millî Müdafaa vekâleti arasın
da husule gelen ihtilâf ata yine Bütçe encümeni nok
tai nazarını derıneyan ettiği vakit, eski kanımda, 
mülkî ve askerî tekaüt kanununda açık tabiri 
yoksa hakikatte açık ile mazuliyetin ayni manada 
olduğundandır, binaenaleyh % 10 1ar değil c/c 12 le-
rin nazarı dikkate alınacağını bildirdi ve tefsir su
retile askerlikte açıkta kalmanın mülkiyenin ma-
zuliyeti manasına olduğu söylendi. O zaman açık 
tabirinin tarifi için bir kanun maddesi ilâvesi dü
şünülmedi? Açık tabiri için kanunî bir tarife lü
zum görmiyen Bütçe encümeni bu sefer filî hizmet 
tabirinin tarifi için kanun istiyor. Bendenizce doğ
rusunu isterseniz kanunlarda tarifin tahdit edilme
sinden ziyade icaba göre tevsie müsait bırakılması
nı rica ediyorum. Kanunda, vazu kanun (filî hiz
met) kelimesini kullanmıştır, (filî hizmet) addo
lunmaz deyip dar çerçive içerisinde bulundurmak-
tansa ( bu kanunun filân maddesinde yazdı filî 
hizmet; uhdesinde memuriyeti baki olduğu müd
detçe maaş almaktır) demek daha doğru olur. Bu 
tefsire taallûk eder bir şeydir. Asla kanun mesele
si değildir. İddiamda ısrar ediyorum. 

Maliye encümeni M. M. İhsan B. ( Bay azıt) — 
Efendim, Refik Şevket Beyefendinin telâkkileri 
gibi Bütçe encümeni ile Maliye encümeninin nok
tai nazarı birleşmemiştir. Bize sorulan şey, maaş 
kanununun neşrinden sonra bir kimse bir mahalden 
diğer bir mahalle nakil ve tahvil edilecek olursa 
15gün zarfında mahalli memuriyetine gitmek mec
buriyetindedir. Şayet 15 gün zarfında mahalli me-
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muriyetine hareket etmiyecek olursa daha 15 günj 
mühlet veriliyor. îşte bu on beş günler için bir j 
gûna maaş verilmez. Encümenlerden ve Meclisi; 
Âliden sorulan mesele budur. 15 gün mezuniyet ve-
rilipte bu müddet 15 gün daha temdit edilecek, 
olursa tekaüt maaşının hesabında bu müddeti dahil 
edelim mi, etmiyelim mi ? Eski tekaüt kanununda I 
dahil edilmezdi. Bir memuriyetinden ikinci memuri-1 
yetine başlayıncıya kadar arada geçen müddet sa
yılmaz ve bunun için maaş verilmezdi. 
verilmediği için de bu müddet tekaüdüne mahsup 
edilmezdi. Fakat yeni maaş kanunun da şayet 15 
gün zarfında hareket edecek olursa yeni memuriye
te gidinciyc kadar usulen maaşını alır ve bu 15 
günlük müddet yeni memuriyetine ait bir kayit-
tir. Maaşsız geçen müddetin tekaüdiye hesabında 
dahil edilmiyeceğine karar verildikten sonra ikin
ci bir mesele kalır. O da maaşsız geçen müddet 
tekaüdüne mahsup edilmez, fakat maaşları da 
hastalık ve sair sebepler dolayısile memurij'eti 
başında bulunmazsa buna ne deneceğidir. Bunun 
için tefsir kararını şu şekilde yazdık: (Hükmen 
filî hizmet addolunan kanunî mezuniyetlerden baş
ka velev memuriyet sıfatı baki olsun maaşsız geçen 
müddetler filî hizmet addolunmaz). Yani meselâ 
bir memurun senede bir ay mezuniyet hakkı vardır. 
Elimizdeki adlî kanunlar mucibince hâkimlere bir 
buçuk ay izin verilir. Bir memur hasta olursa 
kendisine, iki sene, tedavisi esnasında, vazifesi ba
şında olmadığı halde maaş almak hakkı verilmiştir 
ve bu müddet, tekaüdüne ilâve olunur. 

Biz bunu tetkik ederken memur maaş almazken 
ne yolda karar vereceğimizi düşünerek şu yolda bir 
esas tesbit ettik. 

Şimdi bütçe encümenile aramızda olan farka 
gelince; onlar bihakkın diyorlar ki madem ki maaş
sız geçen müddet tekaüde mahsup edilmiyor, bura
daki 15 günü de o suretle kabul edelim. 

Fakat Maliye encümeninin ileri sürdüğü bir şey 
vardır ki o da; maaş aldığı halde memuriyeti ba
şında bulunmazsa bunu onun tekaüdüne mahsup 
edelim mi, etmiyelim mi 9 Bu hakikaten çetin bir 
meseledir. Ayrıca bize müracaat vukubulursa 
o şekilde madde üzerinde tetkikat yapar ve o 
zaman karar veririz. 

YÜKSEK RİYASETE 
7-V-1932 

Arzettiğim esbaba binaen aşağıdaki tefsir fık
rasının kabulünü teklif ederim: 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 23 üncü maddesinde muharrer filî hizmet, 
memuriyet sıfatı baki kaldığı halde maaşlı geçen 
müddettir. 

Manisa 
Refik Şevket 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Efendim, Refik Şevket Beyin oku
nan takriri maddenin tamamen tadili şeklindedir. 
Bu tadil olmasın demiyoruz, fakat bu tadilin şü-1 

' uıul ve hududunu tayin edebilmek için Hükümet 
j arzu ederse teklif getirsin diyoruz. Bu gün için 
; tereddüt ettikleri noktayı gerek Kemal Zaim Bey 
ve gerek İhsan Bey izah ettiler. İkinci 15 gün 

, veya bir ay, filî hizmetten addolunur mu, olunmaz 
mı? Biz olunmaz diyoruz. Çünkü maaşlar peşin 

I olduğundan maaşını eski müddetinde almıştır. 
Eğer ay iptidasına tesadüf ederse maaş kanunu 
mucibince yeni memuriyetine 15 gün zarfında 
gitmek mecburiyetindedir. Yine maaş kanunu 
mucibince 15 gün daha geçirebilir. Maaş alamaz ve 
ayın onunda maaşını almışsa ikinci geçen müddet 

I hem maaşlı geçiyor, hem de kanun zaten kendisi
ne bir müddet vermiştir, ikinci müddet te peşin 
maaş aldığı ve yeni vazifesine başlamadığı için ma
aşsız geçiyor. Biz diyoruz ki; bu iki defa geçen 
müddet filî hizmetten madut değildir. Mad
denin Refik Şevket Beyin arzu ettiği şe
kilde tefsirine gitmek esaslı bir tadil
dir. Bu demektir ki memurin kanununun 
malûmu âlileri bir çok maddeleri vardrr. Bunun 
ahkâmı maliyesinin bir çok kısmı tecil edilmiştir. 
Ondan sonra tekaüt kanunu çıkmıştır. Bir memur 
hastalığı münasebetile azamî iki seneye kadar ra
porla mezuniyetini temdit ettirebilir. Keza her se
ne memurların birer ay mezuniyet hakları vardır. 
Bir sene mezuniyetini istimal etıniyen bir memur 
ikinci sene her ikisini birden istimal etmeğe hakkı 
vardır. Mahkemeler için ayrı hükümler vardır. Bun
lar bıı günkü tatbikatta hepsi filî hizmetten addedil
miyor. Biz buna ilişmedik. Şu kadar ki sureti kati-
yede memurin kanununun tecil edilen ahkâmının 
böyle bir tefsirle, tekaüt kanVınunun tefsiri müna
sebetile onun geniş sahada tatbikatına tesir edecek 
bir şekle gitmeği münasip görmedik. 

Onun için dedik ki; böyle filî hizmetten bu-
lunnıayıpta filî hizmetten addedilmesi lâzımgelen 
hususat esaslı bir tetkika tâbi tutularak, Hükümet 
arzu ederse efradım cami, ağyarını mâni bir teklif 
getirsin. Tesis olarak düşünelim. Yalnız bu gün 
sordukları suale cevapla iktifa edelim dedik, 
Refik Şevket Beyin teklifi kabul edildiği takdirde 
neticesi malûm ve muayyen olmıyan bir takım 
hâdisat olacaktır ki kanun filî hizmet dediği hal
de bilfiil vazife başında geçen bir çok müddetler 
filî hizmete girmiş olacaktır. Onun neticesinin te
kaüt kanunu üzerinde ne gibi tesir yapacağı malûm 
değildir. Hiç olmazsa rakamen olsun tahminî bir 
şeyin bilinmesi lâzımdır. Bu noktanın müzakere
sinde Maliye vekili Bey de hazır bulundu. Filî hiz
meti tevsi edecek daha geniş bir teklifte bulunu
nuz dedik. Bunun için yalnız ortaya cikan bir 
müşkülü bir tefsirle halledelim. Tekaüt kanunun
da kastedilen filî hizmet bilamel ve bilfiil vazife 
başında bulunanlara mı racidir, yoksa hükmü, filî / 
hizmetlerin hepsi bunun içinde dahil midir? dahil / 
ise bunun rakamen baliği nedir"? hesap etmeden, 
bilmeden ihtimalki yine şayet böyle bir kanun ge-

IIirse bunu müzakere etsek - mülâhaza olarak arze-
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diyorum - diyebilirini ki bir sene zarfındaki aylık 
mezuniyet filî hizmetten addedilsin, 6 aylık adde
dilsin, fakat 2 senelik mezuniyetler filî hizmetten 
addedilmesin, herkes bir iddiada bulunabilir. Ne
ticeye göre bir kanun yapılır. Bir kelime ile bütün 
bunları filî hizmet dairei şümulüne almak neticesi 
meçhul bir karara gitmek demektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hasan Bey arka
daşımızı dinledikten sonra bendeniz kendi teklifi
min umuru maliyede dehşetli bir ihtilâl yapaeağı-
na kani olacağını geliyor. Efendim, kendilerile 
esasta mutabıkız. Yalnız onlar maksatlarını menfi 
söylüyorlar, bendeniz müsbet söylüyorum. Onlar 
sayılmaz diyorlar, bendeniz de şu şekilde olursa 
sayılır diyorum. Sonra 1683 numaralı askerî teka
üt kanununun 23 üncü maddesinde yazıldığı üze
re, filî hizmet şu dedikten sonra bunun memurin 
tekaüt kanununda, şu veya bu kanunlarda mevzu-
bahs olan filî hizmetlerle alâkası kalmaz dedikleri 
gibi bir tarif yaparsak o vakit çok tehlikelidir. Fin 
filî hizmetten kıyamet kopacak gibi bir mana 
çıkarmak ihtimali yoktur. (jünkü tasrih ediyor. 
Borçlar kanununun her hangi bir maddesindeki 
filî hizmete bunun şümulü yoktur. Çünkü bunu 
23 üncü maddedeki filî hizmet diye tasrih ediyoruz. 
Bendenizde ııoktai nazar tamamen tavazzuh etmiş
tir, tehlike yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Tehlike vardır. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Bu tarzda kabul 

etmek çok muvafıktır. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Bey eğer 

takriri Heyeti Celile nazarı itibara alırsa encüme
ne isteriz. 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu) 
Reis — Efendim, takriri reye arzediyorum, 

Nazarı Nazarı dikkate alanlar Al unvanlar 
dikkate alınmıştır. Encümene gönderiyoruz. 

2 —• 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini 
muaddil 1/237 numaralı kanun lâyihası ve İklimi 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fîj 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var rai! 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Kfen
dim, 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini ta
dil eden kanunun perşembe günü müzakeresi es
nasında hastalığımdan dolayı bulunamamıştım. 
Bendenizden izahat emir buyurulmuş. Bütçe en
cümeni tarafından ilâve edilmiş olan iki madde 
hakkındaki mütaleam sorulmuş. Müsaadenizle ar-
zedeyim. 1710 numaralı kanun « su tulumbala
rını işleten sabit ve müteharrik motörler istis
na edilerek traktörler, motorlu pulluklar ve biçer 
döğer makinal arında müstamel petrol, benzin re
simlerinin muafiyetine dair olan hükümleri ilga 
olunmuştur » denmektedir. Buna mukabil trak
tör sahiplerine kanunun koyduğu usul ve şartlar 

fil 124 numaralı matbua 43 üncü zaptın sonu
na merbuttur. 

dahilinde tazminat verilmesi emrolunmaktadır. Bu 
tazminatın ne suretle verileceği de 1710 numaralı 
kanunun 7 inci maddesinde tesbit edilmiştir. O 
maddede denmektedir ki « Ziraat bankasınca tedi
ye olunacak veya ağır yağ yakan veya gazojenli 
traktör bedelinden mahsup edilecek tazminat mec-
mııuııa mukabil senevi tediye miktarı 7f)0 000 li
rayı tecavüz etmemek üzere ceman 3 milyon li
raya kadar bankaya karşı taahhüdatta bulunmağa 
İktisat vekili mezundur » 

Şimdiye kadar bu 3 milyon lira krediden 2 mil
yon 900 küsur bin lirası bankaca muamelesi yapıla
rak tediye edilmiştir. Bakiye hemen hemen kalma
mıştır. Halbuki buna mukabil bütün muameleleri 
ikmal edilmiş ve tediye emirleri için tahsisatın ka
bulüne intizar edilmekte bulunan 205 000 liralık bir 
tazminatla muamelesi intaç edilmek üzere 80 - 100 
bin liralık evrak vardır. Bundan başka mehakime 
intikal eden bazı davaların neticelerine intizaren 
ihtiyat olarak elde bulunması lâzımgelen para ile 
faizler hesap edilirse ceman 500 000 liraya daha 
ihtiyaç vardır. 1710 numaralı kanunun 7 inci 
maddesi mucibince İktisat vekâleti emrine veri
len 3 milyon liranın 3,5 milyon liraya iblâğı iktiza 
etmektedir. Bu tahakkuk etmiş olan bir hakkın, 
bii' alacağın tediyesine matuf olan bir lüzum ve 
zarurettir. Bunun içindir ki Hükümet tarafından 
bu kanun bir madde olarak tanzim ve Heyeti Ce-
Idenize takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeninde bendenizin de bulunmuş ol
duğum müzakeresinde, encümen esbabı mucibe 
mazbatasında da işaret edilmiş olduğu üzere it
hal edeceğimiz mamulât ve mahsulâtın her türlü 
fırsat ve imkânlardan istifade edilmek suretile tah
didi hususunda takip etmekte bulunduğumuz ikti
sadî ve bu günkü malî siyasetimizin icabatma isti
nat ve sonra âti senelere sari taahhüdatta bulun
maktan mümkün olduğu kadar içtinap etmek pren
sibine tevfiki hareket ederek şu iki madde üze
rinde tevakkuf etmiştir. Bu maddeler şunlardır: 

Birisi gerek ziraî müessesatta kullanılmakta olan 
benzin ve petrol yakan traktörlerin ağır yağ yakan 
meselâ mazot yakan makinalarla istibdal edilmesi 
hakkında beşinci maddede bir hüküm vardır. Mü
esseselerimiz için bu traktörleri bu sene bütçe va
ziyetimiz itibarile esasen alamıyacaktık. Traktör al
mak icap ettiği ve bütçemiz dahi müsait olduğu 
zaman da onu her zaman almağa imkân vardır. 
Binaenaleyh böyle bir kaydın konulmuş olmasına, 
böyle bir maddenin tedvin edilmiş bulunmasında 
da bir mahzur görmedim. 

İkincisi de tazminata taallûk eder bir noktadır. 
Bıı da beşinci maddededir. (Tazminat alâkadarana 
naklen tediye olunur.. Ancak 1929 malî senesi zar
fında her traktör ve motorlu pulluk ile lâakal 600 
dönüm ziraat yapmış olanlar tazminat miktarını 
bankada bırakmak şartile mevcut traktörlerine mu
kabil İktisat vekâletince tayin ve tercih edile
cek evsafta ağır yağ yakan veya gazojenli traktör 
tedarikini bankadan istemek hakkını haizdirler. Bu 
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kanunun neşrinden sonra dahi 600 dönüm ve on
dalı fazla ziraat yapmayı taahhüt eden traktör sa
hiplerde ayni taahhütte bulunmak suretile yeni
den traktör satın alarak maltına ile ziraat yap
mak istiyeııler dahi Ziraat bankasından gösteri
lecek ve bu kanunda münderiç olan teshilâttan is
tifade ederler. Bankaca tedarik edilecek ağır yağ 
yakan veya gazojenü traktörlerin bedellerinden 
tazminat miktarı mahsup edildikten sonra bakiye
si borçlandırılmak suretile alâkadarlardan mukas-
satan tahsil olunur). 

Kanunda mevzııbahs olan ve banka tarafından 
gösterilen suhulet yalnız borçlandırılarak bun
ların mukassatan tahsil olunmasıdır. Kanunun 
şekli böyle olduğu halde şimdiye kadar Ziraat 
bankasında ve İktisat vekâletinden böyle bir ta
lep vaki olmamıştır. Önümüzdeki senelerde dahi 
böyle bir müracaatın vaki olacağını pek az varit 
görürüm. Onun için maddenin kaldırılmış olma
sında bir mahzur görmedim. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendini, bu kanım 
yapıldığı vakit traktörlere tazminat vermek için 
bir müddet konmuştu. Zannederim ki o müddet 
ü<; aydı. Sonra üç ay daha temdit edildi. O müd
det zarfında müracaat edenler olursa tazminat 
alırlar, müddetin mürurundan evvel müracaat et
mezlerse tazminat alamazlar ve şimdiye kadar 
tabiî alamazlar. Bu, şimdiye kadar kalan borç. 
müracaat edenlere mi yoksa etmiyenlere mi aittir? 

Ziraat veküi Muhlis B. ( Devamla ) — Kanu
nun diğer hükümleri bakidir. Vaktinde müracaat 
edip te işlerini intaç ettirmiyenler ve paralarını 
almağa kesbi istihkak etmiş olanlara aittir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir avukat ar
kadaşınızın çiftçilikten, hesaptan, maliyeden bah
setmiş olması biraz salâhiyet aşın telâkki oluna
bilir ise de bilhassa arzettiğim hususattn teknik 
mesailc inhisar etmesinden ziyade prensiplere is
tinat ettiğini tekrar eden ve bu nokta i nazarda da 
bu ziraat makiııaları münasebetile gönderilen ka
nunun sakametini arza cesaret ederim. 

Arkadaşlar, itiraf etmek lâzımgelir ki bütün 
millette Hükümet işlerine karşı Devlet ve Hükü
met nıakinasmm ( Devlet demiyeceğim ) Hükü
met makinasmın vaitlerine karşı, icraatına karşı 
kati bir itimat lemin etmek istersek her şeyden ev
vel yaptığımız işlerin istikrarını temin etmek vazi
yet ve mevkiinde olduğumuzu unutmamak lâzımdır. 
«Beylik çeşmeden su içmemek» Bu eski darbı meselin 
ifade ettiği mananın içten gelen acıların en güzel 
bir ifadesi olduğunu hepimiz takdir ederiz. Bu, ka
nunların değişmesinden, idraklerin değişmesinden 
ve bin bir esbap dahilinde istikrarsızlığın idamesin
den doğmuş bir kanaati ir. 

Büyük Millet Meclisi yeni yaptığı kanunlarla 
temini ile mükellef olduğu işlerden ricat ederse bu 
doğru bir hareket olmaz. Biz de mütemadiyen ileri 
gitmek var ve en ufak işlerde bile geri gitmek yok
tur. Millete şunu yapacağım diye vadettiği halde 
vadini her hangi bir sebeple yapamaması, geri al

ması dolayısile bendeniz bunun tamamen aleyhinde 
bulunuyorum. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Tamamen 
yanlış görüyorsunuz. 

Refik Şevket B. (Devamla ) — Bendeniz bura
da gördüğümü söylüyorum efendim. İnkâr edilmez 
bir hakikattir ki bizde bir ziraat memleketi olmanın 
vermiş olduğu heyecanla ve ziraatin ancak makina 
ile olabileceği kanaatile 1926 senesinde kendiliği
mizden bir kanun çıkardık, her kim motor ve bu 
gibi ziraat alâtı kullanırsa, gelsin bol keseden ikra
miye verelim dedik. Millete, bu şekilde benzin ve 
petrol la işliyen makiııaları kullanan çiftçilere ikra
miye verileceği ilân edilince herkes harekete gel
di. Motor, benzin ve petrol alan alana oldu. Fa
kat birçok suiistimaller de oldu. Bunları muhtelif 
vesilelerle hemen hepimiz biliriz. Bunun önünü al-
aıak için, bu sefer bir şey yapalım ki yükte hafif, 
pahada ağır olacağına yükte ağır pahada hafif 
olsun diye 1929 şubatında bir kanun yaptık. 

Buna göre petrol ve benzinin yerine ağır 
yağlar kullanmak şartile işliyen vesaiti teşmil 
edelim dedik. Onun da sakatlığını gördük, tahdit 
yoluna gitmeğe başladık. Fakat bu bilhassa da
ha teşvikkâr oldu. Bir karıştık arazi sahibi olma
dığım halde Vekil Beyefendinin evvelce vukubul-
mıış olan bir beyanatına nazaran varımı, yoğumu 
satarak arazi almak ve meslekimi değiştirmek he
vesine düştüm. 
Deniyordu ki; bir motor olursa şu kadar, iki olursa 
şu kadar, üç veya daha ziyade olursa şu kadar 
vereceğiz. Bu teşvikler çiftçinin hararetini artı
racağı gibi, çiftçi olmıyanların bile mesleklerini 
değiştirecek şekilde teşvikkârdır. 1926, 1927, 1928, 
1929, senelerinde kemali hararetle bu memlekette 
makinayı çoğaltmak hususlarında gayretler sarfo-
lundu. 

Memlekette makinayı çoğaltmak maksadına 
müsteniden bu Mecliste salâhiyettar arkadaşların 
ince eleyip sık dokuyarak kemali dikkat ve itina 
ile gözden geçirerek yaptıkları kanunların heyeti 
umumiyesi çiftçi olıuıyan Bütçe encümeninin bir 
mütaleasile iptal edilecek kadar kolay bir şey de
ğildir. 

Arkadaşlar, bendenizin arzettiğim bu nokta 
Bütçe encümeninden evvel İktisat encümeninin 
maşgul olacağı bir meseledir. Her bir kanunu vaze
derken bu kürsüden kim bilir ne kadar esbabı mu
cibe dermeyan edildi'? Kim bilir vekiller bu kanun
ların her bir maddesi üzerinde mebuslarla ne kadar 
zihin yorarak onlan istihsale muvaffak oldular? 
Onun için tekrar edeceğim. 1926 dan başlıyarak 
1929 ve 1930 da müteselsil en. takviye edilegelen 
bir zihniyetin Bütçe encümeninin esbabı mucibesin-
de yazılan ve el faz noktai nazarından da hiç bir 
şey ifade etimyen (iktisadî hâdisatm ile ası) tabiri-
le, biz bu kanunun tadiline asla taraftar olamayız. 
Binaenaleyh Ziraat vekili Bey arkadaşımızdan da 
soruyorum. Bu kanunlar neşrolunmadan evvel 
ne kadar traktör vardı? Bu kanunlar neşrolunduğu 
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zaman hasılat ne kadardı f Bilâhare ne kadar trak
tör alındı ve bunun hasılatın artması noktasından 
ne tesiri görüldü? Hayatı umumiyeye ne faidesi 
oldu? Devletin kesesinden ne verdik, halkın kese
sine ne koyduk? yaptığımız bu işlerle zararlı mı 
olduk, fayda mı getirdik. 

İşte arkadaşlar, ancak bunu anladıktan sonra
dır ki ona göre bir karar verir ve müsbet bir yol
da yürümüş oluruz. Yoksa iktisadî ilcaat dolayısi-
le diyerek rasgele hareket etmek muvafık olmaz. 
Acaba iktisadî ilcaatın girmediği mesele mi var? 
Hangimiz iktisadî ilcaattan müteessir değiliz? El
verir ki rücu için kuvvetli esbap dermeyan edilsin. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Reis Bey söz isterim. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Müsaade buyu
run daha var. (Gülüşmeler, alkışlar) Efendim bil
hassa üçüncü maddenin bir fıkrası var, müsaadeniz
le okuyayım. 

Bütçe encümeninin teklifinin 3 üncü maddesi 
şöyledir: 16 haziran 1930 tarih ve 1710 numaralı 
kanunun 5 inci maddesindeki (yeniden traktör ala
rak makina ile ziraat yapmak istiyenlcr dahi Zira
at bankasından gösterilecek ve bu kanunda münde-
riç teshilâttan istifade ederler) hükmü mülgadır. 

Efendiler, bu mevzuatı yani millet namına söy
lenmiş sözlerin heyeti mecmuasını Bütçe encüme
ninin iki maddesile kaldırmak doğru değildir. An
cak çok kuvvetli esbap bulunmalıdır. İki kere iki 
4 eder kadar kuvvetli esbabı mucibe bulunmalıdır 

' veyahut bu tadil üzerinde Ziraat vekili arkadaşı
mız işindeki ihtisasına binaen bize izahat vermeli 
ve biz de salâhiyettar lisanların vereceği kanaatkar 
sözler üzerine mütalealanmızı söylemeliyiz. Yok
sa 4 senede üç defa tadil edilen bir kanunu 1932 de 
yeniden bir daha tadil etmek yani millete verilen 

•* müsaadeleri geri almak doğru değildir. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Bir fincan suda büyük bir fırtına; bu 
hararetli hitabe bendenize bu fikri verdi. Muhte
rem Refik Şevket Bey her mevzu üzerinde çok 
tatlı, vakıfane ve beliğane beyanatta bulunuyor
lar ve her mevzu üzerinde söz söylemek salâhi
yetini istimal ediyorlar. Bütçe encümeninin ve 
orada bulunan arkadaşların her hangi biri beyanı 
mütalea ederken, iktisadî bir meseledir, İktisat 
encümenine aittir; bu malî bir meseledir, Ma
liye encümenine verilmelidir, dersek o halde ar
kadaşlar bu kanunları Bütçe encümenine gön
dermeyin. Zaten oradaki arkadaşlar da illâ bize 
verin iddiasında değillerdir. Refik Şevket Bey 
her mevzu üzerinde söz söylemek vukuf ve salâ
hiyetini kendilerinde görüyorlarsa Bütçe encüme
ninde bulunan arkadaşların ayni salahiyet ve vu
kufunu kabul etsinler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Tstağfıuullah 
V efendim, esasen millet kabul etmiştir. 

S Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
)şane) — Bu kanun Refik Şevket Beyefendinin ta
rihlerini zikir ve tashih ettikleri kanunları tadil 

için Hükümet tarafından gelen bir lâyihadır. Re
sen tanzim edilmiş yahut bir tefsir lâyiha
sına kalbedilmis bir lâyiha değildir. Bir 
kere şunu tebarüz ettireyim ki bu tek -
lifimizde taallûk etmiş haklardan tek bir santi
minin dahi kaldırıldığı vaki değildir. Böyle 
göstermek istediler. Fakat bu yoktur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Vardır efendim. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Taallûk eden 

haklardan bir santiminin dahi kaldırıldığını gös
teren bir kelime, bir fıkra ve bir hüküm yoktur. 
Lâyiha ortadadır. Birer birer, kelime kelime tah
lil ederiz. Bu kanun birinci defa kabul edildi. 
Traktörlere ait gaz, benzin ve sairenin gümrük 
resmi muafiyetine mukabil muayyen miktarda bir 
tazminat verilsin ve bununla bu hesap kapansın. 
Bunu başarmak için de 2 milyon lira bir tahsisat 
açıldı. Bu birinci kanun. İkinci kanun; tahak
kuk eden 2 milyon liranın kâfi gelmiyeceği görül
dü. 3 milyon liraya iblâğ için geldi. 3 üncü ka
nun; ikinci kanunla üç milyon olan tahsisatın 
kâfi gelmemesinden bu tahsisatın üç milyon altı 
yüz bin liraya iblâğ edilmesi hakkındadır. Bina
enaleyh bu noktada taallûk eden hakların ödenme
sini temin için her kanun değiştikçe miktarı tez
yit suretile o hakları temin etmek gayesini istih
daf ediyor. Refik Şevket Beyefendi lâyihanın red
dini istiyorlar. Bu lâyiha reddedilirse halkın mü
him miktardaki matlubatı muallâkta kalacak. Bi
rinci ve ikinci kanunlar miktarı tezyit içindi. Şim
di müzakere ettiğimiz kanun çıkmazsa arzettiğim 
gibi alacaklıların hakları muallâkta kalır. O ka
nunun bir maddesini takyit ediyor. Evet takyit 
ediyor. Okudukları kanunun bir maddesi müesse-
satı ziraiyede, resmî müessesatta, haralarda, zi
raat mekteplerinde kullanılacak ağır yağlı motör-
lere ait bazı mukavelât ve muameleden bahistir. 
Bunlar doğrudan doğruya bütçe mevzuudur. Ade
di de 60 la takyit edilmiştir. Birinci kanunda 15 i 
alınmıştır, 45 i filân yerdeki ziraat mektebine böy
le bir makina mubayaası lazımsa, yahut eskiden 
mevcut olan gaz ve benzinle müteharrik makina-
ların ağır yağla mübadelesi lazımsa bu salâhiyet 
Ziraat vekili Beyde mevcuttur. Çünkü bunların 
bedellerini bu kanun vermiyor, ziraat bütçesin
den veriliyor. O halde bu salâhiyeti istimal hakkı, 
her sene mütemadiyen ve mütevaliyen kendisin
de mevcuttur. Fakat alınmış olanlara taallûk 
eden hakları bu kanun kaldırmıyor. Onlar üze
rindeki muafiyet Ziraat bankasınca olan taah-
hüdatla yine devam edecektir. Yalnız bundan 
sonra alınacaklara 33, 34, 35 senelerinde ko
nacak tahsisat karşılık gösterilerek taahhüdat 
yapılamaz. _̂__ 

İşte Bütçe encümeninin takyit ettiği bu nok
talardır. Bu sene mukavele aktedilir de bütçede 
tahsisat kâfi gelmezse mukavele ile olan akit 
bedeli 33 bütçesine bırakılır. Bu, doğru değildir. 
Bütçesinde 60 traktör bedeli kadar tahsisat olur
sa ancak 60 traktör mubayaa eder. Refik Şevket 
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Bey arkadaşımız belki bulunamadılar. O zaman 
da mevzubalıs edildi. Ati senelere ait taalıhüdat 
ierasmdaki meseleler bütçeye taallûk ettiği irin 
ileride bütçe müzakeresinde de onlara ait mesaili 
uzun uzadıya görüşürüz. Miktar azmış. Mesele 
prensip meselesidir. Bütçede varidatımız yüz 
milyon olursa yüz milyonluk, 150 milyonluk 
olursa, 150 milyonluk salâhiyet verirsiniz. 200 
milyonsa 200 milyonluk, fakat bütçede 150 mil
yonluk tahsisat varken 300-500 milyonluk taah-
hüdata girmek doğru değildir, aksi takdirde eyi 
neticeler vermez. Eski seneye ait tahsisatları 
mevcut oldukça o salâhiyete hiç diyecek yoktur. 
Takyit edilen bunlar değildir. Bir kanun olabi
lir, esasta >bu kanun ati senelere ait yapılacak iş 
için olabilir. Bütçe encümeni, yapılacak işi pa
raya göre varidata göre yapmak cihetini iltizam 
etmiştir.. Bu hakkın bir santimini kaldırmış 
değildir. 

3 üncü kısım, Ziraat bankasının kredi açması 
meselesidir. Bu günkü şekilde Ziraat bankası 
müstakil bir müessesedir. İstediği zata istediği 
krediyi açar. Yalnız kredi açmak ta itibaridir. 

Ağır yağ yakan makinaları alanlara Devlet bir 
tazminat taahhüt ediyor. Bu tazminatta bu güne 
kadar almış olanların haklarının tamamen masun 
ve mahfuz olduğunu yine bu kanun temin ediyor. 
Bundan sonra alacak olanlar: arkadaşlar açık 
arzedeyim ki bundan sonra alacak olanlara Ziraat 
bankası verilen şeyi taahhüt ediyor. Ziraat bankası 
o müsaadeyi gösteriyor, o krediyi açar. O müka
fatı taahhüt eder. Fakat Ziraat vekâleti 
bütçesine, birinci maddede her sene veril
mesi meşrut olan 3 - 3,5 milyon liralık tahsisattan 
750 bin lirası tamamen konmamış olduğundan 
Ziraat vekâleti bu günkü vaziyette onu ödemekten 
âcizdir. Bu böyle iken .bundan sonra alacak
lara da 'bu taahhüdata devam etsin. Fakat Ziraat 
bankasına karşı Ziraat vekâleti taahhüdatım ifa 
edemesin. Bu bir taraflı bir netice ifade eder . 

Ziraat vekili Beyin de işaret buyurdukları veç
hile iki senedir ağır yağ makinalarmı alacağım. 
Şu maddedeki tahsisattan istifade edeyim diye 
müracaat eden olmamıştır. Müracaat eden olursa 
esasen bütçede bir faslı mahsus vardır. Ziraat ve
kâletince tahtı emniyete alınan miktara göre Zira
at bankası ağır yağ yakan .makinaları mubayaa 
edeceklere kredi açar. Netice itibarile bu kredi 
Ziraat vekâleti bütçesinden ödenecektir. Ziraat 
bankası tazminat verir ve Ziraat bütçesinden mu
kabilini alır. Bir taraftan bu tazminat verilsin. Bir 
taraftan da bütçeye karşılığı konmasın. Bendeniz-
ce bu suretle Ziraat bankasını neticesi meşkûk ve 
meçhul bir noktaya sürüklemek doğru olmaz. Zi
raat vekâleti bütçesinde tahsisat ne kadar müsaitse 
Ziraat bankası o kadarını versin. Fakat, bunun ha
ricinde bir çok taahhüdata Ziraat bankası devam 
etsin. Karşılığı konmadan bunu söylememeliyiz. 
Bu gayritahiidir. Hulâsa bir iki noktada bizim 
yaptığımız takyidat bundan sonra yapılacak ınu-

kavelâta aittir. Bu güne kadar aktedilmiş olan 
mukavelâtın bilcümle hukuk ve menfaatleri ma
sundur, mahfuzdur. Birinci madde ile verilen tah
sisatla tahtı emniyete alınmıştır. Fakat bundan 
sonra 1932 senesi için yeni traktör almak, yeni ye
ni muameleler yapmak lâzımgeliyorsa 1932 senesi 
bütçesindeki para miktarına göre yapılmalıdır. 
Yani ]932 senesinde büyük siparişler verelim, fa
kat bedelini 33, 34 senelerine devredelim, işte bu
nu doğru görmedik. Yanlıştır; nihayete kadar ıs
rar ederim, yanlıştır. Çünkü bu yüz binle beş yüz 
binle kalmaz. Buna ait bir çok muameleler ve o nis-
bette çok büyük rakamlar vardır. Sırası geldiği vakit 
onları ati senelere sari taalıhüdat hükmü e Heyeti 
Celilenize arzetmeği memleketin malî selâmeti, ma
lî emniyeti namına bir vazife; vicdanî bir vazife 
addederiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim, 
Refik Şevket Beyefendinin bahsetmiş oldukları 
bazı noktalara Hasan Fehmi Beyefendi cevap ver
miş oldular. Hakikaten burada tahakkuk etmiş o-
lan hiç bir hakkı tanumamazhk yoktur. Binaena
leyh İni kanun sevkedilirken tahsisat bitmiş oldu
ğu için tahakkuk etmiş olan bazı hakların tediye
si için beş yüz bin liralık bir tahsisat istenmiştir... 

Refik Şevket Beyefendi bendenizden bir sual 
sormuşlardı. Bu kanun yapıldığı zaman kaç trak
tör vardı1 

O zaman tesbit edilmiş olan traktör adedi 1850 
küsurdur, bunlardan 1400 ünün tazminatı verilmiş 
130 unun dahi muamelesi bitmiştir. Bunlar için 
yalnız [tahsisat bekleniyor. Bu kanunun çıkmasile 
traktörlerin kullanılması tahdit edildiği vakit is-
tihsalâtı ıımumiyede dahi bir zarar hissedil m if,ı de
ğildir... 

Bazı noktalar vardır ki onlar istatistiklere 
aittir ve hafıza ile söylenecek noktalar değildir. 

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

Ziraat makinalarmda kullanılan mevaddı ınüş-
teile hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanun
lara müzeyyel 1710 numaralı kanuna tezyil edilen 

maddelere dair kanun 

MADDE 1 — Ağır yağ yakan veya gazojenli 
traktöler bedelinden mahsup edilmek ve senevi te
diye miktarı 750 000 lirayı tecavüz etmemek üzere 
Ziraat bankasına karşı ceman 3 milyon liraya ka
dar taahhüdatta bulunmak için 1(> haziran 1930 
tarih ve 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesile 
verilmiş olan salâhiyet 3 500 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

Reis — Birinci maddeyi reyinize arzediyoınm 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar ziraat mektep ve müesseselerinde ve mücadele -f 
teşkilâtında mevcut petrol ve benzini i traktörler- / 
den İktisat ve Ziraat vekâletlerince ağır yağ ya
kan veya gazojenli traktörlerle istibdat edilmemiş 
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olanların 16 haziran 1930 tarih ve 1710 numaralı 
kanun ile tayin olunan tazminat hesabından istib-
daline devam olunmaz. 

Beis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 16 haziran 1930 tarih ve 1710 
numaralı kanunun 5 inci maddesindeki (yeniden 
traktör satın alarak makina ile ziraat yapmak 
istiyenler dahi Ziraat bankasından gösterilecek 
ve bu kanunda münderiç olan teshilâttan istifade 
ederler) hükmü mülgadır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur 
efendim. 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Reis Boy, bir 
defa müzakereye tâbidir. 

Reis — Esas kanunu tadil eden lâyihaların iki 
defa müzakereye tâbi olması esastır. Müstakil 
ve yeni olan bir madde için böyle hareket etmek 
doğru değildir. Müstaceliyet kararı yoktur. İki 
defa müzakereye tâbidir. 

v; 3 — t pekböceği tohumu yetiştirilmesi ve mua-
' yene ve satılması hakkındaki kanunun 11 üncü 

maddsinin tadiline dair 1/85 numaralı kanun lâ
yihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz ist i-
.; yen var mı? 

Rüştü B. (Bursa) — Arazi vergisi kanunu ge
çen seneki fevkalâde içtima zamanında müzakere 
edilirken istisnaiyet fasılları arasında dut bahçe
lerinin de 10 sene müddetle arazi vergisinden is
tisnası kabul edilmiştir. Hükümet bir lâyiha gön
deriyor. Bu lâyihada, ipckböecği ve tohumu ye
tiştirilmesi, muayene ve satılması hakkındaki 
859 numaralı kanunun 14 üncü maddesindeki 10 
dönüm miktarın bir dönüm olarak tadilini istiyor. 
Hükümetin bu teklifine inzimamen İktisat ve 

• Maliye encümenleri müteferrik surette 200 adet 
dut ağacı yetiştirecek olan köylülerin bir dönüm 

v. arazilerinin vergiden istisnasını kabul etmiştir. 
'• Arazi kanununda, müteferrik surette yetiştirilen 

ağaçların bulunduğu arazinin vergiden istisnası 
S hakkında sarahat yoktu. 

\ fi] l-ll numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Bu teklifin kabulü çok faideli olacaktır. Bu yüz
den bu sene memleketimizden Bulgaristan ve İtal-
yaya 600 000 liramız gitmiştir. Binaenaleyh bu 
paranın gitmesine meydan bırakmamak ve dutçu
luğu teşvik etmek için bu kanun lâyihasının He
yeti Celile tarafından kabulünü rica ederim. Bu 
da bütçemize ağır "bir yük tahmil etmez. Bütçe 
encümeniniz arazi vergisi kanununun istisnaiyet 
faslının (F) fıkrasında bu istisnaiyet kabul edil
miştir. Binaenaleyh yeniden böyle bir kanun va-
zına lüzum yoktur, diyor. Maliye encümeninin 
teklifi daha esaslıdır. Bu teklifin kabulünü He
yeti Celilenizden rica ederim. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Efendim, lâyiha, arazi kanunu 
Heyeti Gelilenizce kabul olunmazdan evvel sevko-
lunmuş bir lâyihadır. Hükümetin teklifinde, bir 
dönümden aşağı olmamak ve müçtemi bir halde 
bulunmak suretile tesis edilecek dutlukların 10 se
ne vergiden muafiyeti teklif ediliyor. Bir kere, 
arazi kanununun muvakkat muafiyetler kısmında 
(F) fıkrasında yeniden tesis edilecek dutlukların 
10 sene vergiden muafiyeti kaıbul olunmuştur. 

Hatta burada dutluk miktarı hakkında bir ka-
yit de yoktur. Yarım dönüm olsun, bir evlek olsun 
yeniden tesis edilecek dutluklar mutlaka 10 sene 
müddetle vergiden muaftır. Binaenaleyh evvelce 
sevkedilmiş olan bu lâyihada münderiç tekliften da
ha müsait bir şart bilhassa arazi vergisi kanunile 
temin edilmiş bulunmaktadır. Yalnız, Rüştü Bey
efendinin de işaret buyurdukları gibi bilâhare en
cümenlerde bu teklif üzerinde müzakere cereyan 
ederken denmiştir ki; böyle müçtemi halinde tahdit 
edilen dutluklarla beraber ayni zamanda tarlaların 
hududu boyunca dikilmiş olan dut ağaçlarından 
200 tanesi bir dönüm dutluğa muadil addedilsin. 

Bu hususta encümenimiz diğer encümenlerin 
noktai nazarına iştirak edememek ıztırarında kal
mıştır. Zira bu muafiyetten maksat bir kısım ara
zisini münhasıran dutluğa tahsisi teşviktir. Bu ci
hettendir ki 10 sene müddetle bir muafiyet tesis 
edilmiştir. Eğer böyle müteferrik dut ağaçları için 
arazi vergisi muafiyeti kabul edilecek olursa di
ğer meyvalıkların, bağların ve sairenin de bu 
hükme dahil edilmesi lâzımgelecektir ve muafiye
tin hududu çok genişlemiş olacaktır. Bu itibarla en
cümenimiz arazi kanunile maksadın esasen hâsıl 
olmuş olduğu mülâhazasında bulunarak lâyihanın 
kabul ve tadiline lüzum olmadığını Heyeti Celile-
nize arzetmiştir. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Kemal Zaim Beyefendi 
dut ağaçlarını yemiş ağaçlarına benzettiler. Hal
buki îtalyada yapdan son tetkikata göre dut bah
çelerini müçtemi bir halde ekmek fennen muvafık 
değildir. Bu fidanları tarla kenarlarına, şose ke
narlarına seyrek olarak ekiyorlar. Dutlar müçtemi 
bir halde ekilirse yapraklan gölgede kalacağından 
ve kâfi gıdayı havi olmıyacağmdan böcekler has
talanırlar. Halbuki müteferrik olursa güneşin te
sirde mebzul miktarda koza yetiştirilir. 
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Kemal Zaim B. ( Konya ) — 0 halde müçtemi 

olanlar hakkındaki muafiyeti kaldıralım. 
Rüştü B. — Müçtemi olanları müteferrik ya

palım diyorum. Böyle kabul ederseniz memleketi
mizin kozacılığını himaye ederek beş altı yüz bin 
liramızı dışarıya «itmekten m enetmiş oluruz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Reis Bey, çiftçi
lik meselesi mevzubahstir. İktisat encümeni izahat 
versin. 
Rüştü B. ( Bursa ) — İhtisasıma binaen bendeniz 
arzettim. Kâfidir. Böcekeiyiz efendim. (Hande
ler). 

Reis — İktisat encümeninden izahat isteniyor, 
kimse var mı? 

Encümenden kimse olmadığı anlaşılıyor. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — O halde talik 

edelim. 
Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim, bir lâyiha beş encümenden geçerse Heye
ti umumiyede son encümenin teklifi mevzuu mü
zakere edilir. Encümenler burada da noktainazarla
rını müdafaa edebilirler. Yoksa beş encümenden 
geçmiştir diye bir meseleyi, bütün o encümen
lerin huzuruna talik edersek iş çıkarmanın imkânı 
olmaz. Bu işte esas itibarile muafiyet hepimizce 
muvafıktır. 

Ekilme meselesine gelince; bu fen işidir. İster 
seyrek olsun, ister sık olsun. Yalnız yeni bir şey 
istiyorlar, o da yirmi dönümlük bir tarlanın ke
narında iki yüz dut fidanı varsa bir dönümlük yer 
muaf kalsın. O halde fındık ağacı varsa o da mu
af olsun, ceviz varsa o da muaf olsun. Bu teselsül 
eder gider. Dut bahçeleri hakkında miktarı ne 
olursa olsun mutlak bir surette bir muafiyet ka
bul ettik. Bu noktadan yeni bir kanun vazma ih
tiyaç yok diyoruz. Binaenaleyh müzakerenin te
hirini mucip olacak bir sebep yoktur. 

Reis — Arkadaşlar, lâyihanın (tehirinde ısrar 
ediyorlarsa reye arzederiz. (ielecek celseye tehirini 
kabul edenler . . . Etm iyen ler . . . Kabul edilme
miştir. O halde müzakeresine devam ediyoruz. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (istanbul) — Faulü mü 
zakereye ait söz isterim efendim. 

Arkadaşlar, geçen müzakere esnasında ufak bir 
istatistik yaptım. Ruzname dolgundu. Acaba bun
lar ne gibi mevattır dedim. % 80 ni, yaptığımız 
işlerin noksanından dolayı ya tadil, ya tefsir, veya 
bazı kelimelerin anlaşılamanıalarındau dolayı bura
da tekrar görüşülüp halletmek ihtiyacıdrr. Bunun 
esbabı ise çok sarihtir: ekseriya müzakeremiz fev
kalâde seri geçiyor. Hatta zannediyorum ki hiç bi
riniz inkâr etmezsiniz, gelen lâyihai kanuniyelerin 
hepsini hepimiz okuyup gelemiyoruz. Refik Şev
ket Beye bilhassa teşekkür ederim. Geçen ietima-
danberi meseleleri tavziha sevkederek zihinlerimi
zi bu noktaya imale etti ve bizi biraz düşünmeğe 
şevketti. Şimdi yine bu meselenin mütehassıs en
cümeni olan ve fikrini mazbatasında beyan eden 
encümenden ne reis ve ne de mazbata muharriri 
vardır. Yahut varlarda söz söylemiyorlar. Halbuki 

sorulan suallere cevap vermelidirler. Ar/etmek is
tediğim şudur: eski ananevi usule geliyoruz. Yani 
bir evrak nasıl ki bir daireden noksan çıktığı için 
daireden daireye dolaşıyor. Fünkü noksan yazıl
mıştır. Tavziha muhtaçtır. Kanunlarımız da yavaş 
yavaş ona dönüyor. Bu mahzur çok mühimdir. Bu
nun önüne geçmek için çok istirham ederim, ace
leyi bırakıp teenniyi ve bulada kalmağı bilardo 
salonuna gitmeğe tercih edelim. 

İktisat encümeni namma İsmail B. (Şebin Ka 
rahisar) — Lâyihanın esbabı mucibe mazbatasını 
bendeniz yazmıştım. Bendeniz nihayet encümende 
geçen nıüzakeratı zaptettim. Fakat bu mesele ihti
sasım dahilinde değildir. Rüştü Bey arkadaşımız 
tarla kenarına dikilirse daha fennidir diye bahset
mişlerdi. Bendenizin ihtisasım dahilinde değildir. 
Vekil Beyefendi kendileri ziraatçidirler. Bu hu
susta izahat versinler ve fennî cihetlerini söylesin
ler. Yalnız mazbata okunduğu zaman anlaşılıyor 
ki; evvelce 10 dönüme kadar muaf iken, Hükümet 
bunu faideli bulduğundan bir dönüme kadar indiril
mesine lüzum görmüştür. 859 numaralı kanun, ara
zi kanunile ilga edilmiş değildir. Bu kanun elyevm 
mevkii meriyettedir. Encümenimiz, bunda bir faide 
mülâhaza etmiş, fakat Bütçe encümeni de bu ka
nuna lüzum yoktur demiş. Yalnız orta yerde mem
leketin faidesi mülâhaza edilen bir şey vardır. 
Bu, temin edilmek isteniyor. Encümenimiz de bu
nu olduğu gibi kabul etmiştir. Tarlanın kenarında 
olursa buna mukabil zeriyatın daha ziyade yapıl
ması noktasından muafiyetin biraz daha genişletil
mesi muvafık görülmüştür. 

Maliye encümeni M. M. ihsan B. (Bayazıt) — 
Maliye encümeni de, Bütçe encümenine iştirak edi
yor. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Şimdi mi tesbit edi
yorsunuz?. 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim, 
bu kanun, arazi vergisi kanunundan daha evvel 
Meclise sevkedilmiştir. Hükümetin istemiş olduğu 
nokta, arazi kanununda bir madde ile zaten temin 
edilmiştir. İktisat ve Maliye encümenlerinin ilâvele
rinde Hükümetin dahli yoktur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hasan Beyin de
dikleri çıkmıyor. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Refik Şevket Beyefendi: (Hasan Fehmi-
ııin dediği gibi çıkmıyor!) buyurdular. Tamamen 
bendenizin izah ettiğim gibidir ve öyle çıkıyor. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Öyle çıkmıyor. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Hükümet bu lâ

yihayı Meclise sevkediyor. Diyor ki; bir dönüme 
kadar dut bahçeleri muafiyete girsin. Çünkü, es
ki kanunda 10 dönüme kadar olan yeni tesisat 
muaf oluyordu. Daha küçükleri muafiyetten 
müstefit olmuyordu. Bu lâyiha ile 10 dönümü l 
dönüme indiriyor. Arazi vergisi kanununun (F) 
fıkrası ise miktarla mukayyet olmıyarak yarım/ 
dönüm hatta yarım evlek dahi olsa 10 sene müd
detle muaf tutuyor. Binaenaleyh Hükümetin bu 
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lâyiha ile istediği muafiyet, arazi verdisi kanııni-
le daha geniş bir mikyasta verilmiş ve Hüküme
tin arzusu daha geniş bir şekilde temin olunmuş
tur . Refik Şevket Beyefendi! benim dediğim gi
bi midir, değil midir? (Handeler). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Değildir, değil
dir. (Handeler). 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Hükümet in bu 
lâyihada istediği bir dönüm için muafiyet t i r . Ya
rım dönümü istemiyor. Halbuki arazi vergisi ka
nununa göre yarım evlek dahi muaftır. Binaenaleyh 
gelen lâyiha hâsılı tahsi ldir . Tekra r bir kanını 
vazına lüzum yoktur , ik t isat encümeni bir fıkra 
ilâve etmiş demiş k i ; tarlanın muhtelif tarafla
rında bulunan dut ağaçlar ı için 200 ü bir dönüm 
it ibar o lunarak 1 dönümlük arazi vergisi tenzil 
edilir. Bunun ta tb ika t ında müşkülât vardır . Za
ten arazi vergileri cüzidir. Bu takdir i yapacak 
olan küçük t a h a k k u k memurlar i le halk arasında 
böyle altmış paralık bir vergi için vergi noktai naza
r ından arzetmiyorum. Büyük niza kapısı -bırak
makta fayda yok tur ve nihayet dut böyle olun
ca yine arazi üzerine dikilmiş diğer bir kaç meyva 
ağacı varsa onlara da neden muafiyet verilmesin.' 
Halbuki dut ağaç la r ı ; eğer muntazam bir şekilde 
tar lanın kenar ına dikil nı işse bunlar üze
rinde kanunun mııtlakiyeti itibarile 'bir muafiyet 
yapmak icap ederse bu. t a tb ika t işidir, nizam 
işidir. Yoksa böyle açık bir şekilde, serpme şe
kilde olanlar için de bir mik ta r tenzil edilir yo
lundaki muafiyetten çıkacak fayda hiç bir şey de
ğildir. F a k a t tevellüt edecek mahzur büyük tü r . 
Esas itibarile muafiyet yapılmıştır . Pr im evlek 
için de mut lak olarak mevcut tur . Bu kanunda 
bir dönüm dersek, arazi k a n u n u n u n müstesna 
bıraktığı miktardan ricat edilmiş olacaktır Refik 
Şevket Beyefendi! 

Bir sene evvel taahhüt ettiğiniz, dut bahçesini 
yaparsanız miktar la mukayyet değilsiniz. Şimdi 
bu kanunun kabulünü tavsiye buyuruyorsunuz ve 
bir dönüm dununda bulunanlar ın muafiyetinden 
rücu ediyorsunuz. Binaenaleyh mesele yoktur . 
Arazi vergisi kanunu ile daha vâsi bir şekilde halin
in nmuşt ur. 

Rüştü B. (Bursa) — Efendim, bu bapta aciza
ne a rzed iyorum; gerek Hasan Beyefendiden ve 
gerek Vekil Beyefendiden daha ziyade böcekçilik 
ve dutçuluk işinde ahdi âcizin ihtisası vardır (Han
deler). Çünkü münhasıran işim budur. Yarım ev
lek müstesnadır dediler. Öyle amma, buradan ora
ya kadar yahut iki buçuk mel re fasıla ile dut ağacı 
dikecek olursak 50 ağaçta yarım evlek dolacaktır. 

v Bunun için bir sürü muamele mi yaptıracağız? Bu 
\ a t b i k ı müşkül bir iş olacaktır. Onun için İkti

sat encümende, Maliye encümeninin kabul et
tiği bir sistem vard ı r ve bu Ziraat müdürü umu-

v'"- inişinin huzurile kabul edilmiştir. 
Fennî bir iştir. İ t a lyada ve Bulgar is tauda 

günden güne t a tb ik te inkişaf gösteren bir sis
temdir. Bumm memleketimizde de tatbiki lâzım

dır. Bir dönüm yerde yüz ağaç bulunursa müs
tesna tu tu luyor . Faka t mütefer r ik olursa, iki 
yüz ağaç. olsa da müstesna tutı ı lmıyor. Halbuki 
arazi kenar la r ında dut dikmeye teşvik e tmek 
lâzımdır. Bursada otuz. kırk dönüm fidanlık 
dikiliyor. Bundan alınacak para iki üç yüz lira 
gibi ehemmiyetsiz bir paradı r . Bu yüzden bu 
sene memleketimizin rayiç fiyatına göre t e k r a r 
ediyorum, teyit ediyorum altı yüz bin lirası ha
rice gitmiştir . (îeeen sene memlekette iki milyon 
kilo koza istihsal edilmiştir. İhı sene bir milyon 
küsur tenakus vardır. Dutçuluk günden güne 
sönmektedir . Teşvik yapı lacak yerde böyle müş
külât mikropları çıkarmıyalım. 

Bir t ak r i r hazırladım. Maliye encümeninin 
tadili veçhile kabulünü rica ediyorum ( Maliye 
encümeni tiüiee enenmeni ile birleşti sesleri ) . 

YÜKSEK RE t SI d fi E 
Arzet t iğim sebepler dolayısile işbu lâyihanın 

Maliye encümenimizin tadil i veçhile müzakere ve 
kabulünü teklif ederim. 

Bursa 
ti üş t i) 

Reis — Maliye encümeni bi lâhare Bülçe en
cümenine iştirak etti. Halbuki Rüştü Bey, Maliye 
encümeni metninin müzakeresini teklif ediyor. 
Bu takr i r i reye koyacağım, kabul edildiği takdir 
de lâyiha esas itibarile kabul edilmiş olacaktır . 
O t akd i rde Maliye encümeninin hazır ladığı mad
deleri müzakere ederiz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arazi kanunun
da dut fidanlığının istisnası mutlak mı? 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Dut fidan
lıkları hiç bir mik ta r zikredilmeden mut lak ola
rak 10 sene muaftır . 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Ohalde. me
sele yoktur . 

Reis — Rüştü Beyin teklifini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kaimi edil
memiştir. 

Bütçe encümeninin mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

7 — liahkesir mebu.su Muzaffı r Reyin kırmızı 
şeritli istiklâl madahıasile taltifi hakkında 5/8 nu-
m aralı Millî Müdafaa encümeni mazbeılası Fil 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Maarif veryisi kanununun .1 inci maddesi
nin tefsiri hakkında o/~> numaralı Raşvehjhl f-ezkı -
resi ve Dahiliye-, Maliye- re liü- %e encümen teri maz
bataları F2İ 

Reis Söz ist iven var mı .' 

ti, 2l 1-jf'i, 123 numaralı matbualar zaptın sonu
na merbuttur. 
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Sait Azmi B. (Kayseri) — Efendim, bizde bir 
darbı mesel vardır: şehirde köy, köyde .soy gayreti 
güdülür derler. Bir iş biraz maliyeye taallûk ettiği 
zaman Maliye vekâleti de kendi meslektaşları hak
kında daha ziyade gayret gösteriyor. Dahiliye ve
kâlet i 1« Mali}re vekâleti arasında kesri munzamlar
dan dolayı maliye memurlarına yüzde bir verilip 
verilmiyeeeği hakkında çıkan ihtilafı Maliye vekâ
leti Şûrayi devlete veriyor, Şûrayi devlet te bir 
karar veriyor. Buna da razı olmıyan maliye vekâ
leti tefsir istiyor. lloO numaralı maarif vergisi 
hakkındaki kanun, malûmu âliniz 11 maddeden 
ibarettir. 

Bunlardan 8, 9, 10, 1 I inci maddeleri hüküm 
ihtiva etmiyen merasime ait hükümlerdir. 1, 2, 4 
üncü maddeleri, 1454 numaralı tevhidi küsurat 
kanunu ile sarahaten lağvedilmiştir. Maarif kanu
nunun, sarahaten lâğvedilmiyen diğer maddeleri
nin hükümleri meri midir, değil midir? 

Bilhassa beşinci madde hükmünün bu JAÜU tat
bikimi imkân var mıdır, yok mudur ciheti mesele
nin belli'başlı hal noktasını teşkil eder. Maliye en
cümeninin esbabı m.ucibesinde de zikredildiği veç
hile üçüncü madde meclisi umumilerin defterdar
lıktan alacağı tahakkuk .yekûnu üzerine ne kadar 
kesri munzam ilâvesi lâzımgeleceğinin takdiri 
saklhiyetine ait bir maddedir. Kesri munzamlar 
asıllarile mezecdildiği için bittabi meclisi umumi
lerde bu salâhiyet mevcut değildir. Yani meclisi 
umumiler diyemezler ki sen tahakkuka tın yekûnu
nu ver, biz buna göre mekteplerin masarif atını 
takdir edelim, mütebaki varidatı bilhesap sana ve
relim. Bunu diyemiyeccğini kabulde zannediyo
rum ki kimse tereddüt etmez. Şu halde bu madde 
mülga mıdır, değil midir? Tevhidi küsurat kanu
nunda üçüncü maddenin ilgası nasıl söylenmemiş-
se ve nasıl bu maddeyi tatbik etmek, imal etmek 
mümkün değilse beşinci maddeyi de ayni suretle 
tatbik etmek, imal etmek mümkün değil
dir. Altıncı madde de böyledir. Bu madde
de de tahsil edilen maarif vergisi ertesi ayın 
onuncu gününe kadar idarei luısusiyeye verilmezse 
eyyamı müteehhire için yüzde şu kadar faiz alına
cağından bahistir. Bu madde, sarahaten ilga edil
miş değildir. 

(Jünkü tevhidi küsurat kanununun ]',) üncü 
maddesinin son fıkrasında; tevhit edilen küsurat 
taksit müddetlerinin hitamından bir ay zarfında 
ait olduğu vilâyet veznesine verilir, denilmekte
dir. Şu halde altıncı maddenin ilga edildiğine da
ir tevhidi küsurat kanununda bir kavi t mevcut 
değildir. Halbuki bu da meri değildir. Sonra 
yedinci madde vardır. Bu da srrf teftişe aittir. 
Halbuki kanunun esas ve mahalli tatbiki kalma
mıştır ki teftiş vazifesi kalsın. Şu halde kala ka
la arada beşinci madde kalıyor, beşinci madde, me
murini maliyeye, tahsil edilen küsurat nisbeti muay
yen bir hadde baliğ okluktan sonra talimata göre 
yüzde bir ikramiye verilmesi hakkındadır. Bu mad-
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dede mevzubahs ikramiye, şunun için veriliyor: 
Meclisi umumî defterdarlıktan, kazanç, müsakka
fat, sayım, arazi vergilerinin tahakkuka! yekû
nunu isi ivecek veya defterdarlık bu yekûnu doğ
rudan doğruya meclisi umumiye bildirecektir. 
Meclisi umumî ihtiyaca ve bu yekûna göre bir nis
bet gösterecektir ve bunu defterdarlığa 'bildirir. 
Defterdarlık her mükellef namına tahakkuk ettiril
miş olan vergilerin miktarını bulacak ve meclisi 
umuminin zammını da ilâve edecek ve şu suretle 
bir tahakkuk defteri tanzim edecek ve tahsilat ya
pacaktır. Bu tahsilatı da bittabi ayrı yapacaktır 
ve idarei hususiye namına Ziraat bankasına tev
di edecektir ve kendisine bundan dolayı bir- ikrami
ye verilecektir. Daha doğrusu kesri munzamları 
maliye memurları tahsil edeceğinden bunlar kendi
lerim1 ait olan vergileri tahsil ederler ve idarei hu-
sıısiyelerinkini tahsil etmezlerse, ne olacaktır? işte 
bu korkuya binaen ve bunu izale için bir ikramiye 
verilecektir denmiştir. Şimdi ise ne hizmet ve ne 
de bu korku vardır. Bu vergilerden ne miktar tali
si! edilirse bu tahsil edilen paranın muayyen mik
tarı tefrik edilecek ve idarei hususiye namına Zira
at bankasına tevdi edilecek ve bu suretle mesele 
halledilecektir. Şu halde buna da lüzum yoktur. 
Asıl meseleye ilişen Bütçe encümeni oluyor. Bütçe 
encümeni mazbatasında diyor ki: 

J4i"4 numaralı tevhidi küsurat kanunu maarif 
vergisi kanununun birinci, ikinci ve dördüncü mad
deleri hükümlerini sarahaten ilga ederek sayım ve 
kazanç vergilerine yüzde elliye, arazi ve müsak
kafat vergilerine yüzde yirmi beşe. kadar kesri 
-munzam tarhı hususunda meclisi umumilere veril
miş olan salâhiyeti dahi kaldırmıştır. Bu suretle 
kesri munzamlar bu vergilerin asıllarile mezcedilmiş 
olmak itibrile bu vergilerden ilk tahsil masarifi kar
şılığı olmak üzere vilâyetlere verilmesi icap eden 
hisseler Devlet varidatından mahallî olan bu hiz
met için esastan ayrılmış bir hisse mahiyetini ik
tisap eylemiştir. 

Buna nazaran bu vergileri tahsil eden mahallî 
mal memurlarına vergi hasılından vilâyetlere ay
rılacak hisseden bir ikramiye verilmesi bu me
murlara kanunen ifasile mükellef bulundukları 
vazife muka.bilinde aldıkları maaşlara zaminıe-
ten bir de ikramiye verilmesi mahiyetini alacağı 
için doğru olmaması lâzımgelir. Bu noktai nazar
dan encümenimiz Dahiliye ve Maliye encümenleri
nin esas hakkındaki mütalealarını varit görmekte ve 
bümütalealara iştirak etmekte ise de 1130 numaralı 
maarif vergisi hakkındaki kanunun, birinci, ikinci 
ve dördüncü maddeleri tevhidi küsurat karninde 
sarahaten ilga edildiği halde beşinci maddesinin ilga 
edilmemiş bulunması ve teadül kanununun 15 
inci maddesi hükümlerinin mevcut bulunmasına 
rağmen bu gün dahi hayvanlar vergisi kanunu
nun tatbikatında ikramiye verilmesi derpiş edil
miş olmasını nazara alarak meselenin mezkûr be
şinci madde ilga edilmedikçe muhtelif içtihatlara 
müsait bulunması dolayısile 
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Yani encümen, bir taraftan bunun mahalli tat- j 

bikı kalmadığını zikrederken diğer taraftan ikrami
yeyi derpiş etmektedir. Buna bendeniz tekrar av
det edeceğim. Evvelâ birincisini arzedeceğim. Hay
van vergisi hakkındaki kanun teadül kanunundan 
sonradır. Teadül kanunu ikramiye verilmesini esa; 
itibarile menetmiştir. Fakat kendisinin mevkii mer
iyete vazından evvelki bir zamana ait ikramiyeleri 
istihdaf etmiştir. Bu kanunun neşrinden sonra hay
van vergisi kanunu yine bir ikramiye derpiş etmiş
se bu bir istisnadır. Bir istisnadan istidlal tarikile 
diğerlerini istisna etmeğe ne kanun, ne ahkâmı 
umumiye, ne de maslahat müsaade edemez. Bir ka
nun hem zımnî, hem sarih olarak ilga edilebilir. 
mi ? Evet bu kanun hem zımnî, hem sarih olarak il
ga edilebilir. Hem de bir şey için yapılan kanun, o 
şeyin ortadan kalkmasile kendiliğinden mülga 
olur. Bir kanunda hem sarih, hem de zımnî ilga 
bulunur. Misal ile arzedeyim: Meclisi umumî def
terdara derse ki ; tevhidi küsurat kanununun 3 ün
cü maddesinin lâğvi hakkında bir sarahat yoktur. 
Tahakkuk yekûnunu ver, ben de ihtiyaçlarıma gö
re kesri munzamları tesbit edeceğim. Çünkü sa-
rihan bir ilga yoktur derse, defterdar ne yapacak
tır. Tevhidi küsurat kanununun hükmü muahhar
dır. Bu kanun onları ilga etmiştir diyebilir. 
Buna mukabil mal memurları beylere, efendi; 
bu kanunun beşinci maddesi de üçüncü maddesi gi
bi ayni suretle ilga edilmiştir denilirse ne diyebilir
ler? Burada bir soy gayreti gibi bir vaziyet husule 
gelmiş oluyor. 

Efendiler, bir şey daha arzedeyim: Bir iş için 
yapılan kanun, o işin ilga edilmesile kanun da 
kendiliğinden lâğvedilmiş olur. Bunu bir misal 
ile arzedeyim: Meselâ evvelce bizde istinaf 
mahkemeleri vardı, şüphesiz istinaf mahkeme
lerine ait bir çok kanunlar da vardı. Bu 
mahkemeler lâğvedildikten sonra hiç. bir hukukçu 
bu kanunların meriyetini iddia edemez. Bu mah
kemeler lâğvedilince şüphesiz kanunlar da ken
diliğinden lâğvedilmiş olur. Meydanda istinaf 
mahkemeleri yok iken hiç bir adliyeci, hiç bir 
hukukçu bunlara ait kanunun meriyetini iddia 
edemez. Şu halde kesri munzam kanunu lâğvedil
dikten sonra buna ait ahkâm nasıl olur da mevkii 
meriyette kalır? Bendeniz biraz daha baktım; 
maarif verkisi kanununun ilgasına mütedair ah
kâm da böyledir. Maarif vergisi kanununun bi
rinci, ikinci ve dördüncü maddelerile tevhidi kü
surat kanununun hükümlerine muvafık bulnn-
mıyan ahkâm ilga edilmiştir, tlga meyanmda 
mahfuz kalması lâzımgelen iki hüküm vardır. 
İlk tedrisâta mahsus akarat vergileri, sonra iane 
ve teberrüler, memur maaşlarından alınan ma
arif vergisine dair bulunan hükümlerin mahfuz 
kalması için maddeler yazılmıştır. Bu kamunun 
tatbikına mani olacak ahkâm kendiliğinden mül
gadır. İkinci kanun ahkâmı mevzubahs oldu mu, 
birinci kanunun hükmünü ilga eder. Binaenaleyh 
Maliye encümeninin yazdığı mazbata doğrudur. I 

j Bütçe endümeninin teklifinin tehirini ve Maliye 
encümeninin mazbatasının reye konmasını tekilf 
ediyorum. 

Eefik B. ( Trabzon ) — Arkadaşlar, burada 
meseleyi tefrik etmek lâzımgelir. Bir defa tev
hidi küsurat kanunu çıktıktan sonra .mal 'memur
larına, idarei hususiye ve diğer müessesata vere
cekleri para için ikramiye verilmesi lâzımgelir 
mi? Gelmez mi ? Şimdi mantıkan düşünecek olur
sak bu paranın verilmemesi lâzımdır. Çünkü 
esasen tevhidi küsurat kaııunile asıllarile mezcü 
tevhit edilmişlerdir. Diğer parayı alırken 5 kuruş 
yerine 7 kuruş almak suretile bunu da o arada 
alacaklardır. Bir hizmet yoktur ki para verilsin. 
Yani esas itibarile ikramiye verilmemesi lâzımdır. 
Fakat esas böyle olmakla beraber bir defa kanun 
lisanından .mazbut kavaniu ahkâmından bu ma
nayı çıkarmak meselesi başkadır. Mantıkan 
kabul ediyoruz. Fakat kanun böyle demiyor. 
Verilmesi lâzımgelir diyor. Şimdi arzedeceğim, 
kanunun bu hükmü mevcut iken mal memurları
na bu paranın % 1 ni ikramiye olarak vermemek 
kabil olmıyacaktır. Sait Azmi Bey arkadaşımız 
dediler ki : Kanun hükmen veya sarahaten lâğve
dilir ve tevhidi küsurat" kanunu maarif vergisi 
kanununun 1, 2 ve 4 üncü maddelerini sarahaten 
ilga ettiği halde diğerleri hakkında bir şey söy
lememiştir. Hükmen mülgadır diyor. Hükmen 
mülga olabilir. Nitekim üçüncü maddenin de 
artık mahalli tatbiki kalmamıştır. O dav1 mül
gadır. Fakat hükmen bir kanun nasıl mülga 
olur? Bu kanundaki ahkâmın yerine sonradan 
çıkan bir kanunda başka ahkâm konursa o zaman 
mülga olabilir. Başka bir hüküm konulmamışsa 
mülara mıdır? Değilimdir? Esbabı mucibe ile man
tık ile makul ât ile bövle olması lâzımgelir diyerek 
kanunun sarih bir hükmü yerine başka bir hüküm 
konulmak suretile hükmen de lâğvedilmediği 
halde mülgradır dersek asıl o zaman kanunlarda 
istikrarsızlık başlar, onlardan selâmet kalkar 
ve kanunlara itimat azalır. 

3 üncü madde kesri munzamların meclisi u-
mumiler tarafından miktarının tesbit olunmasına 
dairdir . 

Tevhidi küsurat kanunu, bu kesri munzamları 
kendisi tesbit etmiştir. Kendisi oraya sarih bir hü
küm koymak suretile artık maarif vergisi kanu
nunun üçüncü maddesindeki takdir salâhiyeti kal
mamıştır. Fakat beşinci madde bövle değildir. 
Besinci madde, mal memurlarına % 1 ikramiye ve
rilir, diyor. Şimdi onun yerine konmuş yeni bir 
hüküm yoktur. Ya ne vardır? Esbabı mucibe 
vardır. Kesri munzamlar kalkmıştır. Onu tahsil 
odenlcro ayrıca neden para verelim? Fakat kanun
da bunlar™ verilmesini âmir olan maddenin yeri
ne bir hüküm konmamıştır. Tefsir kararlarında 
böyle bir kanun mevcut iken yeni bir kanun çık
tığı zaman bu kanun diğerini artık hükmen ilça 
etmiş midir diye düşünülürken kaidei umumiye da-

I ima onları imal etmek olmalıdır. Bu suretledir ki 
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kanunlarda istikrar temin edilir. Bu düşünce ile 
beşinci maddenin mülga olduğuna kanaat hâsıl 
olmaz zannederim. 

Sonra diğer bir maddeden bahis buyuruluyor. O 
da teadül kanununun 15 inci maddesidir. Bu madde, 
acaba kendinden evvelki kanunlarda ikramiyeye ait 
hüküm mevcutta onları ilga etmiş midir? 15 inci 
maddede kendisinden evvel meri ve mevcut olan 
kanunlar da yazılı ikramiyelerin verilmiyeceğine 
dair sarih bir hüküm yoktur. Onda yalnız vazifele- ( 
rine zamime olarak bir memura bir iş tevdi edilirse 
ona Heyeti Vekile kararile ikramiye verileceğinden • 
bahis vardır. Bu, ondan ayrı bir tazminattır. Yok
sa diğer kanunlardaki ikramiyeler tamamen kaldı-, 
nlmrştır diye hüküm verilemez. Sayım kanunu ki 
eskidir onda memurlara ikramiye vardır ve nitekim j 
de Divanı muhasebat bunları vize etti.ve bu suretle i 
ikramiyelerini aldılar. 

Bu itibarla teadül kanununun 15 inci maddesi 
de bu beşinci maddeyi ilga eder yolunda bir hük
mü ihtiva etmiyor. Netice şu oluyor arkadaşlar; 
esbabı mucibe ile mevcut bir hükmü kanuninin 
ilga edildiğine karar verilemez. Bu itibarla be
şinci madde var. Fakat bu gün yaşıyan bu beşinci 
maddenin tatbikına, devamı ahkâmına lüzum 
yoktur. Bütçe encümeni bütün encümenlerin mü
talaalarım, mazbatalarını tetkik ettikten sonra 
sağlam bir neticeye varmıştır. Diyor ki: Bu, be
şinci maddeye lüzum yoktur. Buna ihtiyaç kal
madığı kanaati bizde hâsıl olmuştur, binaenaleyh 
yeni bir lâyihai kanuniye teklif ediyoruz. Bunun 
için Bütçe encümeninin lâyihasını takdire şayan 
buluyorum. Fakat takdir Heyeti Celilenizindir. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Efendim, bendeniz 
Raif Beyin fikirlerine iştirak etmediğim gibi Büt
çe encümeninin bu husustaki lâyihasının da aley-
hindeyim. 

Mevzu şudur: Maarif vergisi kanunu büsbütün 
başka bir mahiyette bir vergi mevzuu idi. Bu
nun tahakkuk ve sureti tahsili tevhidi küsurat 
kanunundan büsbütün ayrı idi ve o vergiyi ma
liye memurlarr bir vazifei mütemmime olarak tah
sil ediyorlardı ve buna mukabil de kanunen %1 
ikramiye bahşediliyordu. Halbuki tevhidi küsu
rat vergisi kanunu maarif vergisinin matrahı ve 
sureti tahakkuk ve tahsili hakkındaki esaslı 
hükümleri ilga etmiş ve bu vergi Devletin umu
mî hizmetine dahil addedilerek nasıl ki diğer ver
gilerin tahsili memurini maliyenin vezaifi asliye
leri meyanıııda umumî rüsum ve tekâlif haline 
ifrağ edilmiştir. Maarif vergisi hakkındaki ka
nunla maliye memurlarının yaptıkları vazife, bir 
vazifei mütemmime oluyordu. Bu kanuna göre 
ikramiye vermek mümkündü, yeni kanun ise bir 
vazifei mütemmime addetmeyip vezaifi asliyeleri 
meyanmda yaptıkları bir hesap muamelesinden 
dolayı ikramiye vermeğe müsait bulunmıyor. 5 
inci maddenin sarahaten ilga edilmemiş olmasının 
hükmü yoktur. Çünkü beşinci madde, bu vergiyi 
tahsil külfetine mukabil bir ikramiye verilmesine 

müsait idi. Halbuki bu vergiyi yeni kanun başka 
bir şekle ifrağ ile umumî vergi meyanına ithal et
miştir. Onun için ikramiye vermeğe devam et-
miye müsaade mevcut değildir. 

Hamdi B. (Mersin) — Efendim, maarif vergisi 
kanununun 5 inci maddesi diyor ki, kesri mun
zamlar maliye vesaitile tahsil olunur ve yüzde 
bir memurini maliyeye ikramiye olarak verilir 
Bu hususta Maliye encümeninin noktai nazarını 
tebarüz ettirmek için, maarif vergisi kanunundan 
bahsedeceğim. Birinci maddesi verginin nelerden 
ibaret olduğundan bahsediyor. Akarat hasılatı, te-
berrular, memurin maaşından kesilecek yüzde bir
ler, sayım, kazanç, arazi, müsakkafat vergilerine 
ilâve edilen kesri munzamlardı! Arazi vergisin
den yüzde yirmidir. 

İkinci madde, kesri munzamların nisbeti, muay
yen haddi tecavüz ettiği takdirde fazlasına ait 
meclisi umumilerin bu kararının Maarif vekâleti
nin ve Dahiliye vekâletinin teklifleri üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince de tasdik edilmesi şarttır, 
diyor. Üçüncü maddesi, meclisi umumiler; her sene 
vilâyet dahilinde açılmış ve açılacak olan mektep
lerin bilûmum masarif atını tesbit eder. Bundan 
memurin maaşatının yüzde birleri ve sair varidat 
tenzil edildikten sonra maliye dairesinden aldığı 
tahakkuk üzerine arazi, müsakkafat, sayım ve ka
zanç vergilerine ne nisbet zam yapmak icap ettiği
ni tayin ve tesbit eder, der. 

Dördüncü maddesi, mal memurlarının varidat 
hesaplarını meclisi umumilere vaktü zamanında 
vermesini âmirdir. 

Beşinci madde - ki tefsiri icap eden maddedir -
evvelce arzettim. 

Altıncı madde, her ayın tahsilatı ertesi ayın 
onuncu gününe kadar idarei hususiyeler emrine 
Ziraat bankasına tevdii içindir. Şayet bu hususta 
teahhur vaki olacak olursa müsebbiplerinin ceza
landırılacağını söyler. 

Diğer maddeler de kanunun ne zaman tefsir 
olunacağına, kimler tarafından tatbik edileceğine 
aittir. 

Tevhidi küsurat kanunu çıktığı zaman meclisi u-
mumilerin bu gibi bilâvasıta vergilere mutlaka zami-
meten kesri munzam namında bir vergi tarhetmek sa
lâhiyeti refedilmiştir. Arazi vergsi, kazanç vergsi, sa
yım vergisi ve müsakkafat vergisinin nisbet -
leri tezyit edilmiş ve o nisbet dahilinde alınan 
vergiden bir krsmı maarife, idarei hususiyeye, 
belediyeye verilmiş ve yüzde biri de menafi his
sesi olarak ayrılmıştır. Burada dikkat olunacak 
bir cihet arazi vergisidir. Evvelce meclisi umu
milerde kesri munzam namile bir vergi tarhetmek 
salâhiyeti varken bu gün bu salâhiyet kaldırıl
mıştır. Çünkü arazi vergisinden yüzde on, mü
sakkafattan on iki, kazançtan on iki, sayımdan 
şu kadar kesilmesi tayin ve tahdit edilmiş ve 
binaenaleyh kesri munzam namında bir vergi kal
mamıştır. Görülüyor ki evvelce kesri munzam 
namında bir vergi varken bu çs;ün idarei hususi-
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yeye, belediyeye ve saireye verilen para Devlet 
varidatından ayrılan bir tahsisat mahiyetini al
mıştır. Bu cihet tebellür ettikten sonra müsaa
denizle bir noktayı arzedeyiın. Kesri munzamlar 
bu suretle mezcedilmek itibarile bu vergilerden 
ilk tahsil masarifi karşılığı olmak üzere Devlet 
varidatından mahallî olan hizmetler için ayrılmış 
bir hisse mahiyetini iktisap etmiştir. 

Bütçe encümeni diyor ki : 
« Tevhidi küsurat kanunu maarif vergisi ka

nununun birinci, ikinci ve dördüncü maddeleri 
hükümlerini sarahaten ilga ederek sayım ve ka
zanç vergilerine yüzde elliye, arazi ve müsakka
fat vergilerine yüzde yirmi beşe kadar kesri mun
zam tarhı hususunda meclisi umumilere verilmiş 
olan salâhiyeti dahi kaldırmıştır. Bu suretle kes
ri munzamlar bu vergilerin asıllarile mezcedilmiş 
olmak itibarile bu vergilerden ilk tahsil masarifi 
karşılığı olmak üzere vilâyetlere verilmesi icap 
eden hisseler Devlet varidatından mahallî olan bu 
hizmet için esastan ayrılmış bir hisse mahiyetini 
iktisap eylemiştir. 

Buna nazaran bu vergileri tahsil eden mahallî 
mal memurlarına vergi hâsılından vilâyetlere ay
rılacak hisseden bir ikramiye verilmesi bu me
murlara kanunen ifasile mükellef bulundukları 
vazife mukabilinde aldıkları maaşlara zamimeten 
bir de ikramiye verilmesi mahiyetini alacağı için 
doğru olmaması lâzımgelir. Bu noktai nazardan 
encümenimiz Dahiliye ve Maliye encümenlerinin 
esas hakkındaki mütalealarmı varit görmekte ve 
bu mütalealara iştirak etmekte ise de » 

Görülüyor ki Bütçe encümeni de kesri mun
zam namında bir vergi olmadığında diğer Maliye 
ve Dahiliye encümenleri ile müşterektir. Esasen 
vazifesini yapan bir memura maaşından fazla 
olarak bir ikramiye vermek doğru olmamak lâ
zımgelir. Bunda ihtilâf yoktur. Yalnız tevhidi 
küsurat kanununun 14 üncü maddesi ilga edilen 
maddeleri birer birer tadat ederken maarif ver
gisi kanununun 5 inci maddesini tadat etmediğin
den bu maddenin hükmü bakidir. Bir teklifi 
kanunî ile bundan sonra ikramiye vermiyelim di
yor. Halbuki bir kanunun maddeleri böyle ya 
numaraları tadat edilerek saraheten lâğvedilir, 
yahut ta sarahat zımnî olur. 

Meclisi umumilere, kesri munzamlar mülga 
mıdır değil midir, diye sorulacak olursa şüphesiz 
mülga olduğunu söyliyecekler çünkü bu gün 
kesri munzamlar mevzuu kalmamıştır. 6 inci 
madde bir mühlet kabul etmiştir. 

Halbuki tevhidi küsurat kanununun 13 üncü 
maddesinin son fıkrası taksit müddeti kabul et
miş, fakat eyyamı müteahhire faizini kabul etme
miştir. Şimdi her hangi bir idarei hususiye, bir 
hafta zarfında, on gün zarfında bunu verecekti
niz, halbuki vermediniz. Binaenaleyh % 10 eyya
mı müteahhire faizi veriniz dediği zaman Maliye 
vekâleti mal memuru razı olur mu. Şüphesiz ki ol
maz. Binaenaleyh kesri munzam vergisi namı tah-

I tında böyle bir mevzu kalmadığı için beşinci 
madde de tabiatile kendiliğinden mülgadır. 

Eeşit B. (Gazi Antep) — Efendim, bendenizin 
arzedeceğim mesele şudur: Beşinci madde ilga 

| edilmiş mi, edilmemiş midir? Bir arkadaşımız 
bu, sarihan ilga edilmediği gibi hükmen de ilga 

i edilmemiştir, dedi. 
Efendiler, bu, kavaidi umumiyeye tâbidir. Hat

ta mahkemeler bile sarahati kanuniye mevcut ol
madığı halde kavaidi umumiyeye göre hareket 
ederler. Şimdi bu da Hazine lehinedir. Her ne 
kadar idarei hususiye ayrı bir bütçedir. Fakat 
menafii umumiyeye ait bir bütçe olduğu için 5 in
ci madde sarahaten ilga edilmemişse bile hük
men ilga edilmiştir. Binaenaleyh bu yüzde birin 
verilmemesi lâzımgelir. Binaenaleyh Bütçe encü
meni teklifinin reddi icap eder. Maliye vekili Bey
den çok rica ederim, Efendi hazretleri, yüzde on 
muvazene vergisi alınması hakkında bir kanun 
yaptığımız şu sırada böyle ikramiye, hakkı hu
zur ve sairenin yeri kalmamıştır. Çok rica ederim 
böyle bir teklif getirmesinler. Bu kürsüden işit
meyim (Gürültüler ) . Bir tahsildar, bir memur va
zifesini ifa etmiştir. Esasen bu vazifesidir. Buna 
lütfen şunu da tahsil ette sana yüzde bir verelim. 
Bunun manası açıkça şudur efendiler; bu tahsil
dara resmen rüşvet vermektir > (Gülüşmeler). Çok 
rica ederim. Bunun bizim kitapta yeri kalmamış
tır. Bütçelerde bunun yeri kalmamalıdır (Alkış
lar). 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Evvelâ arzedeyiın ki burada ihtilâf para 
vermekte değildir. Çünkü Maliye vekâleti 930 
dan itibaren bu parayı tediye ettirmemektedir. 
Arada ihtilâf vardır. Halen halledilmemiştir. 
Bunlar tediye edilirse bilâhare istirdat edilmek 
icap eder. Bu ise biraz müşkül olur dedik. 
Bunu Sait Beyefendiye peşinen arzetmek mecbu
riyetinde kaldım. Burada ihtilâfı mucip olan me
sele 5 inci maddenin ilga edilip edilmemesi mese-

1 leşidir. Arkadaşımız buyurdular ki Şûrayi dev
let böyle bir karar verdi. Şûrayi devletin böyle 
bir hakkı tefsiri yoktur. Dahiliye vekili Beyi bir 
mütalea almak için getirmiş. Bir kısmı dedi ki: 
sarahaten ilga edilmiştir. Diğer kısmı da hük
men ilga edilmiştir. Bunun için alınmaması lâ
zımgelir. 

Sait Beyefendi, ikramiyeden, hakkı huzurdan 
bahis buyurdular. 15 inci maddede bendeniz böy
le bir kayit görmedim. Buyurdukları bu kanun
dan evvel ikramiyeler ilga edilmiştir. İkramiye
lere lüzum vardır, mesele Reşit Beyefendinin bu
yurdukları gibi değildir, bir tayyare zabiti öl
düğü vakit her halde ikramiye verilir. Meclis 
kanun yapıyor, ona göre de ikramiyeler veriliyor. 
Göreceksiniz ki ekseri bütçelerde ikramiye var
dır. Fakat Meclisi âlinin kararile ve yapmış ol
duğu kanunla ikramiyeler verilir. Yalnız Sait 
Beyefendinin iddia ettiği gibi 15 inci madde do 
böyle bir kayit yoktur. 



İ : 44 7-5-İ932 C : 4 
Bunu nereden buldular bilmiyorum. Bendeniz 

de bu vergilerin verilmemesi taraftarıyım. Madde 
sarahaten ilga edilmedikçe ve bir kanunla zikro-
lunmadıkça biz nasd yapabiliriz. Rica ederim, sa
rahaten ilga edilmemiş bir madde için bize bir şey 
demeyin. Onun için bendeniz o inci maddenin sa
rahaten ilgası taraftarıyım. Bütçe encümeninin 
teklif ettiği veçhile 5 inci maddenin ilgası çok mu
vafıktır. 1930 senesi iptidalarında bir kaza mal 
müdürü bir muhasebei hususiye müdüründen dava 
etti. Mahkemei temyize kadar geldi. 

Mahkeme dava edenin aleyhinde rey verdi. 
Kanun mevcuttur; o adamın hakkı yoktur diye. 
İlâmın bir sureti elimdedir. Böyle bir takını te
şevvüşler de olmuştur. İlk çıktığım zaman da ar-
zettiğım gibi Maliye vekâleti ihtilâf halledilinciye 
kadar 1930 kânunuevvelinden beri % 1 leri tediye 
ettirmemektedir. Heyeti umumiye nasıl karar ve
rirse o suretle hareket edilir. 

Arkadaşımız bu kürsüden ikramiye sözünü işit-
miyeceğim buyurdular. Tekrar arzediyorum. Ge
çen sene kabul ettiğiniz kanunlarda hatta daha 
sonra yaptığımız kanunlarda ikramiye kabul olun
muştur. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Vekil Be
yefendi, Meclis, Bütçe encümeninin kanun lâyiha
sını kabul ederse evvelce sizin mahfuz bırakarak 
tediye etmediğiniz para tediye olunacak mıdır ' 
(Tabiî sesleri). 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Mesele, tediye etmek veya etmemek meselesi 
değildir. Kay it konursa tediye edilmez. (Ahrlar. 
alırlar sesleri). 

Yalnız mesele, kanun yaşıyor mu? Yaşamıyor 
mu? meselesidir. Para verilecek mi, verilmiye-
eek mi? Meselesi değildir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Neticei a-
meliyesini sordum. 

Maliye vekili Mustafa Adülhalik B. — Burada 
bu karar verilince, filân tarihten itibaren verilmez 
denince o suretle hareket edilir. Mahkemenin ka
rarı olduğunu da arzettim. 

İsmail Kemal B. ( Çorum ) — Veri I eceli para 
.1930 danberi ne kadardır? 

Refik B. (Konya) — 500 000 lira. 
İsmail Kemal B. — Hesap edilmiş midir? 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı

rı ) — Efendim, 17 aylık tahsilatın yalnız maarife 
isa<bet eden kısmındaki mevcut paradır. Maliye ve
kâleti bunu verdirmemiştir ve verilmez diye bir 
hüküm de konabilir. Bunun için itirazım yoktur. 

Mesele kanunun maddesi hükmen mülga olabi
lir mi? Oradadır. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Şimdi efendim, ço
cuğun adını koyalım. Bu mesele, iki sene evvel ga
zetelerde mevzubahs olan İstanbul defterdarlığının 
ikramiyesidir. Açığı 'bu ! Vekil Beyefendi de makul 
görmemiş olacak ki 1930 senesinden beri verimlesi-
ni tehir ettim, buyurdular. Şûrayi devlet kararı 
İkiye bölünmüş, ekseriyetle istirdat hükmünü ver

miştir. İştirak etmiş olduğum Dahiliye encümeni, 
Şûrayi devlet kararını tasdik etti. Maliye encüme
ni ayni kararı vermiştir. Bütçe encümeni ayni ka
rarı vermekle beraber bu ikramiyeyi alıp yiyenle
re afiyet olsun diyor. (Hanekler) Sonra verilmeyip 
tehir olunanlara da bu kanun çıktığı gibi siz de 
alırsınız buyurdular. Bu kadar muzayekah bir za
manda demin Bütçe encümeni reisi muhtereminin 
maliyenin selâmeti namına bizim alkışladığımız 
sözlerile bu cömertliklerini bendeniz telif edemi
yorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Cömertlik mesele
si değil efendim, halk meselesidir. 

Ahmet İhsan B. ( Devamla ) — Olabilir efen
dim. Sonra bir de bunun ruhî ciheti var. Filân 
vekâletin memurları ikı-amiye almak hakkını ka
nunen veya usulen haiz değildir. Filân vekâletteki-
\GY ve bilhassa Maliye vekâletindekiler vergi tah
silinden ikramiye alırlar. Bu ikramiye tabiri demin 
Reşit Beyle Vekil Bey arasında asabiyeti mucip 
oldu. Reşit Beyefendi para tahsilinden dolayı ko
ni usyon almasın dediler. 

Reşit B. (Gazi Antep) — İzah edeceğim. 
Ahmet İhsan B. (Devamla ) — Vekil Beyefendi 

ise tayyareden düşüpte ölen vatan fedailerinden 
bahis buyurdular. 

Öyle değil, Vekil Bey arkadaşımız! (Bravo ses
leri, alkışlar): Bizim ikramiye dediğimiz şey, vazi
fesini ifa ederken aldığı maaştan gayri verilen pa
radır ve bundan bahsediliyor ( Çok doğru seslrei ) . 
Eğer bu kanun altında tevhidi küsurat kanununun 
tadilinden itibaren demek kabil olsaydı onu kabul 
ederdik. Fakat maalesef mevzuatı kanuniye müsait 
değildir. 

Onun için Şûrayi devletin verdiği, Dahiliye ve 
Maliye encümenlerinin kabul ettiği hükmü Heyeti 
Muhteremenizin de tasdik etmesini istirham ede
rim . 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, bendeniz 
kanunu mahsusla tayin edilen ikramiyeler hakkın
da bir şey söylemiyorum. Benim kastettiğim ka
nunsuz alınan hakkı huzurlar filândır. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı) — 
O halde mesele yoktur. 

Reşit B. (Devamla ) — Çünkü hesabına gelmi
yor (Handeler). Mebuslar vefat ettiği vakit bir 
senelik maaşlarının nısfını alırlar, muallimler ikra
miye alırlar bunlara bir şey denemez. Çünkü ka
nun vardır. Fakat vekâlet namına üç beş madde
lik bir kanun yapmak için müdiraııa emrederler. 
müsveddesini yapında kanun teklif ederiz derler, 
Onlar da üç 'beş ,gün gider gelir; hakkı huzur alırlar. 
İşte benim kastettiğim bunlardır. Yoksa vazifesini 
yapana ikramiye verilmesin demek istemiyorum. E-
sasen idarei hususiye kanunu çıkmıştır. Bu kanun 
mucibince tahsildarlara tahsilatları nisbetinde bir 
şey verilecektir. Diğerleri için verilen fazla para
lara artık bütçemizin tahammülü kalmamıştır. Ki
tabımızda bunların yeri yoktur. Yoksa kanunu 
mahsusla hakkını alanlara kimse bir şey diyemez. 
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Maliye vekili M. Abdiühalik B. ( Çankırı) — 
O halde mesele yoktur. Yalnız esasen bunlar ka
nunlarla refedilmiştir, teadül kanunu hakkı huzu
ru refetmiştir. Reşit Beyefendi bunu niye tekrar 
söylüyor bilmiyorum. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, Hamdi Beyefendinin de izah buyurduk
ları veçhile Bütçe encümeni bu ikramiyelerin ve
rilmesinde devam edilmesi taraftarı değildir. Bu
nu mazbatasında sarahaten zikretmiştir. Yalnız 
muhtelif hatip arkadaşların dahi izah buyurduk
ları veçhile tevhidi küsurat kanunu; 1,2,4, üncü 
maddeleri sarahaten ilga etmiştir. 

Üçüncü madde ile beşinci ve altıncı maddeden 
bahsetmemiş, bunlardan 3 üncü ve altıncı madde
lerin mahalli imali kalmamıştır. Beşinci maddenin 
mahalli imal ve tatbiki mevcuttur. Hali hazırda 
dahi tahsil olunan vergilerden idarei hususiyeye 
maarif hissesi ayrılmaktadır. Bunda da bir kesir' 
şemmesi vardır. Beşinci madde bu itibarla henüz 
mahalli tatbiki bulunan bir madde vaziyetini mu
hafaza etmektedir. Bu kanaatle biz bu maddeyi 
ilga etmek üzere Heyeti Celilenize arzetnıiş bulu
nuyoruz. Yalnız şimdi Maliye vekili Beyefendinin 
temas ettikleri bir .mevzu vardır. 

Tahsildarlara bir iki seneden beri bu ikramiye ve
rilmemektedir. Lâyihada bir noksanlık görüyoruz. 
Tahsildarlara verilmiyen ikramiyelerin verilmiye-
eeğine dair bir hüküm konabilir, (rerek Şûrayi 
devlet, gerek encümenler muhtelif içtihatlarda 
bulunmuşlardır. Mal memurlarına tahsildarlara 
bu nevi ikramiyeler tevzi edilmiştir. Kimi 50 ku
ruş, kimi 100 kuruş almış, kimisi de vazifesinden 
çekilmiş bulunuyor. Bu itibarla istirdadı 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
6 — Matbuat kanununun 51 inci maddesine bir 

fıkra ilâvesi hakkında 1/277 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

Sırrı B. (Kocaeli) — Matbuat kanunlarının 
ruh ve derecei müsaadeleri daima Hükümetlerin 
eşkâline tâbi olagelmişlerdir. Müstebit bir hükû-

/ / / 138 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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müşküldür. Ahmet ihsan Beyefendi îstanbıüda bir 
hâdiseden bahsettiler, o hâdiseyi mazbatamıza 
ithal ettik. Bir usulsüzlük varsa Maliye vekâleti 
tarafından takibat yapılmasını mazbatamıza koy
duk. Şimdiye kadar yapılmış ufak tefek tevziatın 
istirdadı pek mümkün olmaz. 

Reis — Kifayeti müzalkere takriri vardır. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Müzakere kâfidir. 22 haziran 1927 tarih ve 1130 
numaralı maarif vergisi kanununun beşinci madde
si hakkındaki Maliye encümeni mazbatasının ka
bulünü arz ve teklif ederim efendim. 

Mersin 
Fikri 

Reis — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. Diğer bir 
takrir daha vardır, okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba mebni Maliye encümeni maz

batasının müzakeresini teklif ediyorum. 
Kayseri mebusu 

Sait Azmi 
Reis — Her iki takrir de Maliye encümeninin 

mazbatasının müzakeresini istiyor. Bunu reye ar-
zedioyram. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi Maliye encümeninin hazırladığı mazbata
yı müzakere edeceğiz. Bunun üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 dakika istirahat için celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 16,25 

metin ortaya koyduğu matbuat kanununun mef
hum ve manasile, meşrutî bir hükümetin ortaya 
koyduğu matbuat kanununun mefhum ve manası 
bir olamıyacağı gibi, en mükemmel bir şekli hü
kümet olan cumhuriyette ortaya konan matbuat 
kanununun hiç bir veçhile daha evvelki şekillere 
benzemiyeeeği bir emri tabiidir. Bu matbuat ka
nununun bidayette vazmı icap ettiren esbap ve 
avamili bilirim ve bildiğim içindir ki o vakit mü
zakere ve münakaşası cereyan ederken, ben de 
tamamen kabul ve iştirak etmiş ve hatta kanuni
ydi teklif olunan lâyihanın müeddasını müda
faa etmiştim. Ancak hatırlardadır ki müdafaa-
tım esnasında söylediklerim arasında, ben bu ka-

Î K Î N O t CELSE 
Açılanı saati: 17 

Reis — Refet B. 

Kâtipler : Avni Doğan B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 
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ruıııu şimdi müdafaa etmekteyim, ancak ruh ve J 
mana itibarile mütekâmil olan şekli hükümetimize 
gayrilâyik olduğunu da kaydedeyim demiştim. 
Medenî ve mümasil hükümetlerde hürriyete veri
len mana ile, bizim simdi, matbuat kanununda 
istihdaf ettiğimiz mana arasında farkolduğu için 
bunu şekli hükümetimize lâyık görmemiştim. An
cak, memleketin ve cumhuriyetin yüksek menfa
atleri amma yine bu kanunun kabul etmek ıztıra-
rmda olduğumuzu da söylemiştim. Yalnız demiş
tim ki biz şevki ıztırarla bu kanunu kabul ediyoruz. 
Ancak bunun vicdanı amme nazarında mesuliyeti, bi
zi böyle bir kanun vazına sevk ve icbar edenlere 
aittir. O gün dermeyan ettiğim bu mütaleattan 
bu gün nedamet etmiş değilim ve o gün böyle bir 
kanun vazına zaruret vardı ve Meclisi Âli bu suretle 
bu kanunu meydana getirmiştir. Ancak gün geç
tikçe, hâdiseler kendini gösterdikçe Hükümetin bu 
kanunun leh ve aleyhinde hâsıl edeceği noktai na
zara göre bazı tadillerle huzuru âlinize gelmesine 
ben intizar etmekte idim. Benim noktai nazarım 
budur. Çünkü şimdi elde bulunan matbuat kanunu 
hakikaten Cumhuriyetin .pak Haşiyesinde bir kara 
leke gibi durmaktadır (Gürültüler, asla sesleri ) . \ 
Müsaade buyurun, buna evet demek Meclisi Âlinin 
şerefi muktazasıdır. Çünkü cumhuriyetin tekamülü 
ile gayrikabili telif olduğunu herkes kendi vicda
nından dinlemektedir. Fakat demiştim ki; ben de 
buna taraftarım. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale ) — Kara lekeye 
taraftar mısınız? Çünkü hem taraftarım diyorsu
nuz hem de kara leke diyorsunuz. 

Sırrı B. (Devamla) — Ben eminim ki siz be
nim fikrimi anlamışsınız ve bunun mürevvicisi-
uiz. Istermisiniz ki bu kanun daima matbuatın 
başında Demoklisin kılıcı gibi dursun? Asla. Buna 
hiç bir kimse kail olamaz. Ancak noktai nazarım; 
bu kanunun bize lâyik olmadığını, şerefimizle ve 
seviyei medeniyemizle mütenasip olmadığını, «müma
sil cumhuriyetlerde böyle bir matbuat kanunu ol
madığını söylemektir. Fakat bunun mesulü bizi 
bunu yapmağa sevkedenlere aittir. Bendeniz bu
nu söylemekteyim, ve eminim ki bunu siz de böyle 
söylemektesiniz. 

Şimdi ilâvesi arzu olunan fıkraya gelince: bu 
fıkra dahi esasen kanun vazedilirken düşünülmesi 
lâzımgelirdi. Demin Yusuf Beyefendinin beyan 
buyurdukları gibi istical ile bunun nazardan geçi
rilmesi bizim ve belki idarei hükümeti ellerinde 
bulunduran zevatın bu ince noktayı nazarlarından | 
kaçırmıştır. Bu teklif hakikaten yerindedir. Yalnız 
şimdi sormak isterim ki, bu kanunun vazından 
sonra böyle bir fıkranın ilâvesini icap ettiren hâ-
disat olmuş mudur ve Hükümet ne gibi bir mec
buriyetle böyle bir teklifte bulunmaktadır 1 Bunu 
izah ederlerse hakikaten esaslı bir noksanın telâfi
si lâzımgelmiş olduğuna bendeniz kani olacağım. 
Rica ederim bu noktayi izah etsinler. 

Dahiliye encümeni namına Şükrü B. (Çanakka-I 
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J le) — Efendim, Hükümet encümende izah ettiği 
için 

Sırrı B. (Kocaeli) — Hükümetten soruyorum 
efendim. Encümenden sormuyorum. Burada Hükü
met azaları vardır. 

Dahiliye encümeni namına Şükrü B. (Devam
la) — Efendim, Dahiliye vekili Beyefendi burada 
değildirler. Hükümet noktai nazarını encümende 
arzetti. Buna binaen nakledeceğim. Sırrı Beyefen
dinin sordukları mesele encümenimizde Dahiliye 
vekili Beyin huzurile et raf ile görüşülmüştür. Ka
nunun hini tedvininde ecnebi memleketlerde çı
kan mecmua ve gazeteler, kanunda zikredilmekle 
iktifa edilmişti. O zaman, ecnebi memleketlerde 
çıkan matbuat vasıtasile memleketimizde fesat 
vasıtası olarak kullanılan avamil ve anasıra tesa
düf edilmemiş. Fakat tecrübe göstermiştir ki ka
nunun bu maddesinden istifade edilerek fena ni
yetli adamlar muzır kitaplar vasıtasile, gramofon 
plâkları vasıtasile veyahut müstehcen karikatör-
ler vasıtasile memleketimizde bir takım muzır ce
reyanlar hâsıl etmek cihetlerine sapmışlar. Bundan 
dolayıdır ki kanunda meskût kalan ve memleket 
dahilinde neşrü tamimleri matbuat kanununun 
birinci maddesile menolunan bu gibi anasırın ha
riçte imal olunsa bile ithali ve memlekette neşrü 
ilânı, tevzii menolunmak istenmiştir. Bu kanuna 
bir fıkra ilâvesi teklifi vaki olmuş ise de bu matbu
at kanununun 51 inci maddesinin bu .şekilde tadili 
için Meclisi Âliye arzı muvafık görülmüştür. Hükü
metin encümende dermean ettiği noktai nazar 
budur. 

Başvekil vekili, Sıhhat vekili Dr. Refik B. (İs
tanbul) — Efendim, Sırrı Bey arkadaşımız, matbu
at kanununa bir madde ilâvesi dolayısile açılan mü
nakaşada matbuat kanununun esasına itiraz etti
ler. Halbuki kendileri evvelce kanunu müdafaa 
ettikleri halde şimdi yine kendileri tenkit ediyor
lar ve memleketin seviyei irfanına ve Cumhuriye
tin yüksek idealde bu kanun kabili telif değildir 
diyorlar. Fakat esas kanun burada müzakere edi
lirken kendileri lehinde bulunmuşlardı ve Meclisi 
Âlinin ittifakile tasdik olunmuş bir kanundur. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Bir muhalifle kabul 
edilmişti. 

Başvekil vekili ve Sıhhat vekili Dr. Refik B. 
(istanbul) — Evet, bir muhalifle kabul edilmişti, 
Bu kanun hakikaten yerinde bir kanun olarak Hü
kümetimizin elinde bulunmaktadır. Kendilerinin 
sordukları, bu lâyihanın esbabı mucibesinde var-

I dır. Onun için bu madde buraya gelmiştir. Emni
yeti dahiliyeyi haleldar edecek veyahut inkilâbı-
mızın esaslarına taarruzda bulunan bir takım kötü 
nazarların gözlerine hoş görünecek şekilde plâk 
ve saire gibi memleket dahilini fesada verecek ve 
sakin vatandaşların fikirlerini ihlâl edecek teşeb
büslere muttali olduğumuzdan bu kanunu Heyeti 
Oelilenize arza karar verdik. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Beyan buyurulan mütale-
. aya tamamile iştirak ederim. Yalnız bir şey sora
nı - 8 
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cağım. Bu matbuat kanununun neşrinden mukad
dem işlenmiş cürümler için Hükümetin af fi mevzu-
bahs midir? 

Basih B. (Antalya) — Neden, mağdur olanlar 
mı var? 

Başvekil vekili ve Sıhhat vekili Dr. Befik B. 
— Aramızda böyle bir şey mevzubahs olmadı. 

Reis — Kanunun maddelerine geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

30 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı mat
buat kanununun 51 inci maddesinin tadili

ne dair kanun 

MADDE 1 — Yabancı bir memlekette çıkan ve 
bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı olan matbua
ların Türkiyeye sokulması ve dağıtılması İcra Ve
killeri Heyeti kararile menolunabilir. 

Dağıtılan matbualar İcra Vekilleri Heyetinden 
müstacclen karar alınmak üzere Dahiliye vekilinin 
emrile karardan evvel toplattırılabilir. Menolun-
muş matbuaları mcmnuiyeti bilerek Türkiyeye so
kan ve dağıtanlardan 300 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Reis — Maddejd kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi hitmiştir. 

7 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkındaki kanunun muaddel 3 üncü maddesinin 
tadiline dair 1/257 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, Tahlisiye idaresinin 
1932 malî senesi bütçesinin tetkikatı encümenimiz
de nihayet bulmuştur. Yalnız bu bütçenin vari
dat kısmı yekûnunu tesbit edebilmek için bu ka
nunun çıkması lâzımgelmektedir. Onun için He
yeti Celilenizden bunun müstaceliyetle müzakere
sini tasvip buyurmanızı rica ediyorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Teklifin tahrirî 
olması lâzımdır. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, resmin tenzilini istihdaf ediyor. 
Yekûnu bu suretle anlıyabilmek için müstaceliyet 
rica ediyoruz. 

Reis — Encümen müstacel en müzakeresini tek
lif ediyor. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

[1] 139 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
b uttur. 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın
daki 1445 numaralı kanunun 1755 numaralı ka
nun ile muaddel üçüncü maddesinin 1 inci fık

rasının tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 1755 
numaralı kanun ile tadil edilen üçüncü maddesi
nin birinci fıkrası mucibince alınmakta olan resim 
beş kuruştan dört kuruşa tenzil edilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendini, tarzı 
tahrir hakkında ufak bir ricada bulunacağım Şim
diye kadar yaptığımız, tadil şekillerinde eski 
maddeyi aynen tekrar eder ve ancak tadil olu
nan yerleri gösterirdik. Halbuki burada yalnız re
sim miktarına dokunul muştur. Mevzu taamülü-
müze göre şu şekilde olması lâzımgelir. (Muad
del 3 üncü maddenin birinci fıkrası aşağıda ya
zılı şekilde tadil olunmuştur. İkinci maddede ya
zılı vazifeleri ifa için Karadenize çıkan bilûmum 
gemilerin beher tonilâtosundan şu kadar kuruş re
sim istifa olunur). Yani, muaddel şekli aynen gös
termek lâzımdır. Yoksa maddenin içerisinde bir 
kelime değiştirmek doğru değildir. Şimdiye ka
dar yaptığımız usul budur. Maddenin içerisin
de 5, 4 olmuş 4, 3 olmuş. Yalnız bunları yazmak 
usulü tahririmize muvafık değildir. Zannedepim 
ki Kemal Zaim Bey de kabul ederler. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Hay, Hay... 

Refik Şevket B. (Devamla) — O ha-lde mesele 
yoktur (Encümen de kabul ediyor sesleri). 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Yalnız, (berveçhi 
zir) yok, « aşağıda yazılı olduğu üzere » denme
lidir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane ) — Muvafıktır efendim, öyle olsun. 

MADDE 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 1755 
numaralı kanun ile tadil edilen üçüncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde tadil olun
muştur : 

İkinci maddede yazılı vazifeleri ifa için Kara
denize çıkan bilûmum sefain beher rüsum tonilâto
sundan (4) kuruş resim istifa olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İktisat vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Efendim, tayinat ve yem kanununa bazı madde
ler tezyili hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzake
resine geçiyoruz. 

8 3 -
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8 — Tayinat ve yem kanununa bazı maddeler 

tezyili hakkında 1/24 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [İl 

Reis — Heyeti ııınumiyesi hakkında söz istiyeıı 
var mı % ( Hayır sesleri ) . 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanununa 
müzeyyel (demirbaş erzak ve yem ) kanunu 
MADDE 1 — Bir günlük demirbaş erzak istih- \ 

kakı şunlardır: 
Gram Kalori 

Peksimet 550 1937 • 
Koyun veya sığır eti konservesi 250 262 j 
Komprime çorbalık sebze 100 400, 
Şeker 100 410 
Çay 3 0 

1003 3009 
Ancak et konserveler il e çorbalık sebze kompri

melerinin dahilî mamulâttan olması şarttır. 
Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 

Efendim, Bütçe encümeninin bu maddenin sonuna 
ilâve ettiği fıkra hakkında arzedeeeğim. Bütçe en
cümeni (ancak et konservelerile çorbalık sebze kom
primelerinin dahilî mamulâttan olması şarttır) 
kaydini ilâve etmiştir. Memleket dahilindeki mev
cudun ne olduğunu bilmiyorum fakat her halde bu
nun diğer kanunlarla telifi için (fiatlarda itidal 
şartile dahilî mamulâttan olması tercih olunur) gi
bi daha hafif bir cümlenin kullanılması muvafık 
olur. Heyeti Celile kabul buyurursa birinci madde 
bu şekilde tadil edilsin. Reis Beyefendi, « fiatlarda 
itidal şartile yerli mahsulleri tercih olunur » şeklin
de bir teklif takdim edeyim mi? 

Reis — Hacet yok efendim. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bu

rada bir tâbir var. Bir günlük demirbaş erzak 
şunlardır demek ne demektir? Anlatılmak iste
nilen nokta bir neferin bir günlük gıdasını ve ala
cağı kaloriyi temin eden kısmı mıdır? Demir
baştan bir şey anlamıyorum. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir; 
— Demirbaş erzak tabiri, nefer başına isabet eden 
gıda miktarıdır. Bu gayet sarihtir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Zekâi Beye
fendi, bendenizin zekâsının ve idrak kabiliyeti
nin noksan olduğunu kabul buyursunlar ve izah 
etsinler. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir; 
— Efendim, bu lâyihada mevzubahsolan, sefer
berlik veyahut hareket halinde kanunen muayyen 
olan erzakın verilemediği zamanda neferin sır
tında taşıyacağı ihtiyat erzakın t tesbit etmektir. 
Bu evvelce bir kilo peksimet şeklinde idi. Tabiî 
bunun kalori miktarı kâfi değildir. Böyle olmak-

[11 140 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

tansa diğer medenî orduların vaziyetini nazarı 
itibare alarak yükte hafif, kalori itibari le yüksek 
olmak üzere bir erzak tesbit edilmiş, bu lâyiha 
da bu maksat içiırvücude gelmiştir. Mevzubah
solan bir neferin hini hacette, hareket esnasında 
sıcak yemek bulunmadığı takdirde yiyeceği er
zakı beraberinde taşıyabileceği bir günlük erzakı 
yani yevmiyesidir. Burada yazılan ibareye göre 
bir günlük demirbaş erzakını yani daima berabe
rinde bulunduracağı erzakıdır, l^sbabı mucibe-
sinde de zikredilmiştir. Maamafih isterseniz şu 
şekilde yazılsın. « Nefer başına bir günlük erzak 
istihkakı şunlardır ». 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Hay Allah razi 
olsun şimdi anlaşıldı. Sarih oldu. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Devamla) — 
Burada Bütçe encümeni erzakın yerli malı olma
sını şart koydu. Bu noktayı mevcut bir kanunla 
de teyit etmek için (yüzde 10 fiat farkı olmak şar
tile yerli malı) diye kayıt koyabilir. Muhakkak 
yerli mali diye şart konması doğru değildir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Vekil Be
yefendinin tafsilâtından sonra mesele anlaşıldı. 
Sefer halinde bulunan askerin çantasında taşıya
cağı erzaktır. Bunun küçük hacimde muayyen 
kaloriyi verecek derecede olması icap ediyor. Bu
rada gösterilen kalori (3009) dur. Acaba bu ka
lori yalnız bununla mı alınır? başka bunun ye
rini tutacak yerli malı mevcut değil midir? Bu 
kalori yerli mallardan alınamaz mı? Bu, heyeti 
sıhhiyece tetkik ve tesbit edilmemiş midir? Et 
ve sebze konservesi yapmak müşkül olabilir. FV 
kat pastırma bir nevi et konservesidir. Üzüm, 
incir de bir nevi konservedir. Bunları ramplâse 
edecek şeyler hesap edilerek konamaz mı? 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbe
kir) — Zati âlinizin arzusunu ikinci madde temin 
etmektedir. 

Bu erzak kalmadığı takdirde ayni kuvvet ve 
kifayette diğer erzak ikame olunur kaydi vardır. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Eğer şart 
demeyip te açık kapı bırakırsak o zaman levazım 
dairesi nal çivisine kadar hariçten tedarik etme
ğe kalkar. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbe
kir) — Müsaade buyurulıırsa mevzubahs olan me
sele ikidir. Birisi bu ihtiyat erzak veya demir
baş erzak dediğimiz ve şu suretle müfredatını tes
bit ettiğimiz erzakın ayni bulunamadığı takdirde 
- yerli malından da sarfı nazar - diğer erzakla mü
badele edilebilmesi meselesidir. İkincisi de gerek 
bunların ve gerekse mübadele edileceklerin terci-
han yerli malı veya ecnebi malı olması hususudur. 
Binaenaleyh Yusuf Akçura Beyefendi evvelâ mü
badeleden bahsetti. Bu mesele ikinci maddede 
mukayyettir. Yerli malı olması cihetine gelince: 
arzettiğkn, #ciheti askeriyeden alınacak erzakın 
yüzde onu memleket dahilinde bulunduğu tak
dirde buradan alınması hakkında bir hükmü ka-
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nunî mevcut olmasıdır. Şimdi o hüküm mevcut 
ve tatbik edilmekte bulunurken burada Bütçe en
cümeninin teklifindeki (Bunların behemehal yer
li mali olması şarttır) kaydi onunla taaruz veya 
onu ilga eder. Çünkü, bu şimdilik, muahhardır. 

İhtiyat erzakı hakkında mevcut kanunî hük
mün lâğvedilmesi muvafık olduğu için farklar ara
sında itidal gözetilir, Yüzde on fark temin edil
diği takdirde behemehal yerli malı tercih edilir. 

Ziya Gevher M. (Çanakkale) — Efendim, bura
da •, maddenin sonunda (ancak et konservelerile 
çorbalık sebze komprimelerinin dahilî mamulât-
tan olması şarttır) deniyor. Bunu Bütçe encüme
ni vazediyor. Halbuki, Hükümetten gelen teklif
te, bu mevcut değildir. Şimdi bunu, Müdafaai 
Milliye vekili Beyefendi başka bir şekilde teklif bu
yurdular. Ona göre yerli malı tercih olunur diye
ceğiz. Böyle bir fıkra konulacak olursa eski ka
nundaki, yerli malı aİınır kaydi hükümsüz kalır. 
Çünkü Müdafaai Milliye vekili Beyefendinin tek
lifi o kanunu tadil eder. Onun için müsaade bu
yururlarsa böyle bir fıkra ilâve etmiyelim. Büt
çe encümeninin bu maddesi çok sarih ve katidir. 
İki fıkfa ile Millî Müdafaa vekâleti muztar dahi 
olsa, yerli malından başka mal alamaz. Binaen
aleyh Hükümetin teklifi veçhile böyle bir şarta tâ
bi olmaksızın kanunun çıkması lâzımdır. O za
man yerli malı hakkındaki kanun meridir ve 
yüzde on nisbetinde bulunmadığı zaman dahi ha
riçten alabilmek imkânını bırakmış oluruz. Ben-
denizce bu şartı ve Müdafaai Milliye vekili Be
yefendinin tadilini bertaraf etmek lâzımdır. 

Akçuraoğhı Yusuf B. (İstanbul) — Arkadaşlar, 
bendeniz meseleye bir sualle başladım. Sarahatla 
malûmum olmadığı için esas kalori midir, değil 
midir dedim. Cevaben ifade buyurdular ki esas 
kaloridir. Esas kalori olunca, peksimet konserve, 
komprime meseleleri feri kalır. Bunları muayyen 
şerait dairesinde vermek lâzımgelir. Zeytin mi 
olur, pastırma mı olur, sucuk mu olur, ne olursa 
olsun bunlar memleketimizde çoktur. Bir arka
daşla hususî görüşürken belki hali harpte ihtiyaç 
hâsıl olur dedi. Hudanekerde böyle bir hal olursa 
biz kanunları fevkalâde bir süratle tadil etmekte
yiz. Inşaallah öyle bir şey olmaz. Bu kanun normal 
zamana ait bir kanundur. Vekil Beyefendi ikinci 
maddede vardır buyurdular. Müsaade buyurursa
nız, birinci maddeyi tenvir kasti 1 e ikinci maddeyi 
okuyayım: 

( Birinci maddede yazılı nıevat bulunmazsa 
bunların yerine kıta hekiminin reyi alınmak ve 
efradın tağdiyesi göz önünde bulundurulmak su-
retile demirbaş erzak almağa elverişli diğer mü
nasip miktar iaşe mevaddı. tedarik ve tevzi olunur.) 

Burada iki şart vardır: Birisi bulunmazsa, diğe
ri de hekim buna müsaade ederse... 

M. M. V. Zekâi B. (Diyarbekir) — Hayır, hayır 
o şart değildir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (Devamla) — Bu teklif 
her halde Alman, tngiliz veya italyan askerî ka

nunlarından kopya edilmiştir. Çünkü Türk askeri 
esasen böyle şeylerle meşgul değildir. Alâ zeytin 
vardır, mugaddidir, doktorlar buna bir şey demez
ler. Komprime, çorbalık, sebze bu esastır, fakat 
bendeniz diyorum ki bu esas üzerine Bütçe en
cümeninin doğru olarak koyduğu kaydi kabul edelim 
ve o kabul olunduktan sonra, bulunmazsa zaten 
bulunmazsa^ ikinci madde hazırdır. Onun yerine 
başkası ikame edilir; Binaenaleyh Bütçe encü^ 
meninin ilâvesinin kabulünü teklif ederini; 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir ) 
— Bulunduğu zaman her ne pahasına olursa olsuil 
almağa mecbur olacağız demektir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. ( İstanbul ) — Hayır. 
Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir ) 

— Sizin dediğiniz odur; 
Akçuraoğhı Yusuf B. ( İstanbul ) — Bu mü

nasebetle zikredeyim ki buradaki sergiyi gezdiğim 
zaman bir çoklarından şikâyet işittim. Sizini 
tebeşirlerimiz yapılıyor* yeni bir sanattır. Yazt 
makinaİarmın şeritleri bizim memleketimizde 
yapılıyor. Bu da yeni bir sanattır. Bunları al
mıyorlar. Hariçten tedarik ediyorlar. Bunun 
esbabını da benden hayretle soruyorlar. Ben ne 
bileyim. 

Şükrü B. ( Çanakkale ) — Efendim, demir
baş erzak diye izah buyurdukları şeyden anladı
ğım, hali sulhta ve normal zamanda istihlâk olu
nacak erzak değildir. Bu, ordunun gayet seri bir 
surette seyrisefer yapması için hiç olmazsa iki 
günlük, üç günlük efradın yanında taşıması lâzım-
gelen erzaktır. Bu da tabiidir. Aslolan kalori 
olmakla beraber ikinci esaslı şart ta bu kaloride 
vaki olan mevaddı gıdaiyeyi ( konsantre ) bir 
halde, teksif olunmuş bir halde hacmen mümkün 
olduğu kadar küçük olmasını temin etmektir. 
Tabiî bunlar muayyen miktarlarda ve zaman za
man değiştirilmesi şartile zannederim ki her mem
leket ordusunda müddehar olarak kullanılı
yor. Memleket dahilinde tedarik etmek kay-
dine gelince; bizde hamdolsun et mebzul
dür ve fiatı ucuzdur. Binaenaleyh et kon
servesi yapmağa pek ihtiyaç yoktur. Bu 
ihtiyaç olmadığından dolayıdır ki şimdiye kadar 
memleketimizde et konservesi pek mahdut miktarda 
yapılmakta bulunmuştur. Bu da Ermişin kuzu eti 
konservesinden başka bir şey değildir. Bunu koy
makla bu mevaddı memleket dahilinden temine gi
rersek bunu da zannediyorum ki astarı yüzünden 
pahalı olacaktır. Avrupada konserve âdet ve ihtiyaç 
halinde olduğu için bir çok et konservesi yapan 
fabrikalar mevcuttur. Sırf ordunun ihtiyacı için 
yapmak zannederim ki iktisatla kabili telif değil
dir. Bunun için bendeniz bu kaydin kaldırılması 
taraftarıyım. Her ne kadar memleket dahilinde 
tedariki taraftarı isem de ve bu hususta bu cihete 
en ziyade perestiş edenlerden olduğum halde buna 
imkân göremiyorum. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Bu mesele askerin seferberlikte, askerî harekâtta, 
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manevrada bukt&dta£ıi «saaiftiı mevzubahistir. Bunun kendi hesabına gelmiyeeektir. Binaenaleyh bcndc-
temini behemehal şarttır; Mesele fiat meselesidir, niz o kadar izam edilecek bir vaziyet görmedim. 
Teklifte dermeyan ettiklerine nazaran daima Takdir Heyeti Celilenize aittir. 
Miatları kontrol etmek için hiç bir imkân yoktur^ Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, işte 
buyurüruyöf. Eİyevm üzün zamandanberi memle- bendenizin söz söylemeğe en salâhiyettar olduğum 
ket dahilinde bazı dairelerin gerek Müdafaai Mil* mevzu budur. Umumî harpte iaşe zabiti idim. 
liye ve gerek diğer dâirelerin mubayaa etmekte Uzun zaman kalori hesabile meşgul olmuş bir ar-
ölduğu kömür fiatİarmıh yine bizim memleket kadaşmızmı. Fakat şimdi ayni kalorinin kanunu 
madencilerinin dışarıya sattıkları kömür fiatma ile meşgul oluyorum. Bir defa bir günlük erzak 
nazaran tahammül ectilemiyeeek derecede yüksek deyince husule gelen anlaşamamazlık bereket 
fiatla sattıklarını göfüyorüz (Müzakere kâfi ses- versin malûm oldu. Bendeniz şu birinci madde
ten,). yi niçin koydular diye düşünüyorum. Bir yem ve 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) _ : tayin kanunu vardır. Onda bir neferin yevmiye 
İhtiyat erzak olarak bulundurulacak ve bu kanun-' almaya mecbur olduğu kalori miktarı zikredil-
da miktarları, eins ve nevileri tasrih edilen mad- m ¥ h ' ve sonra arkasına yapılan bir cetvelde 
deler yerine şimdiye kadar meselâ, et konservesi mevcut ve yenmesi, içilmesi kabil olan mevaddın 
yerine kıyma Verilirdi. îcabı hale göre daha başka h e y e t i umumiyesinin ayrı ayrı ince hesaplarla ka-
şeyler de verilirdi (Kavurma sesleri). Fakat bu l o r i s i> miktarı yazılmıştır.... 
demek değildir ki : bütün dünya ordularında in ev-! Binaenaleyh her iaşe zabiti her taburun dokto-
etit olan konserve usulü stok usulü - ki şimdiye r u veyahut sıhhiye mesulleri muntazaman aylık, 
kadar bizim of dumuza girmemiştir - girmesin. Bi- \ haftalık cetvellerle meşgul olurlar ve bunu takip 
zim ordumuzda da erzak depoları bulundurmak ; etmeğe mecburdurlar. Verilen erzakın kalorisi ek-
ve istihkak cetvellerinde ihtiyat erzakı için sütun s i k s e tecziye edilirler. 
açmak lâzımdır ve bu sütunlar açılmıştır. Bu ' Bendeniz bunu kanun hâlinde tedvin etmenin 
sütunlar açıldıktan sonra et konservesi gibi ta- • hikmetini anlıyamadım. Devlet, askerine kalori 
hammülü çok az ve gayet çabuk bozulan bir mad- j vermeğe mecburdur. Kalorinin dirhemlerini gram-' 
denin dahilde tedariki ve bu iş için dahilde tesisat j larını azaltmak imkânı varsa azaltsın. 100 gramlık 
yapılması faideli görüldü. Fakat bu demek değildir \ ekmek yerine 10 gramlık peksimetle iktifa ederse 
ki: vakti sulhta zaten belki Millî Müdafaa hiç. al-; evlâbittarik. Mecmu matlup bence kaloridir. An-
mıyacaktır veyahut bir zaruret varsa alacaktır. \ «ak yem ve tayinat kanununun ruhunda büyük 
Esasen bu konserveler üzerindeki gümrük resmi o, hacimdeki mevaddın bedel ile büyük hacimdeki 
kadar yüksektir ki hariçten mubayaa etmek ken- mevaddın şimdiki yapıldığı gibi ihtiyat şeklinde 
dişi için hiçte hesabî bir iş olmıyaeaktır. Bir ta- muhafazası yerine bunu küçük şeye kalbetmenin 
raftan kanunî salâhiyet vermek, diğer taraftan bu imkânı yok mu? Bendeniz anlamadım. 
iş üzerinde tesisatı teshil edecek bir şart, bir hü- j Çorbalık; bizim bildiğimiz çorba biraz su, bü
küm koymamak maksadı temin etmez zannedildi ve az yağ ve biraz pirinç, veya şehriye ile kocaman bir 
bu madde konuldu. Vakti harpte bu nevi kayitleri kazanda yapılacak ve içilecektir. Şimdi bu kazan-
hiç birinin hükmü yoktur. Bunlar tamamen kal-.lara filân tahammül yoktur. Çorbaya ait masrafla 
kar. Fakat et konservesi de şeker gibi, sair gıdaî, başka bir gıda temin edilmesinde, maliyece, man-
maddeler gibi uzun seneler ambarlarda durmağa' tıkça gramların tesbit edilmesindeki kaydi kanuni-
tahammül eden bir madde olmadığı için onlardan ye ne lüzum vardır, anlıyamıyorum'? Yapılacak iş 
büyük istoklar tutamazlar, maahaza mutlaka bu- \ eğer şu ise bu esası koyduktan sonra bendenizin 
nun dahilden tedarik edilmesi için fabrika acilsin,! anladığım, bunlar diyecekler ki: Siz bir kanun 
tesisat yapılsın diye Millî Müdafaa vekâletini mec- ( kabul ettiniz. Burada tesbit edilen beher nefer ba-
bur edecek bir maksat yoktur. Avrupada çok yük- sına 550 gramdır. Bu hesaba nazaran mevcuda gö-
sek olan konserve fiatları ağır gümrük vererek biz- re para istemek mukaddemesi ise ona da eyvallah... 
de zaten idare etmiyeeektir ve bu maddeyi imal Maksat bu ise bu parayı istemek için de buna lü-
edcbilmek için dahilde tedarik çaresi bulunacaktır.! zum yoktur. Şimdi bu kanundan maksat nedir, 
Heyeti Celileniz yerli mallarının % 10 fazlasile halâ kavrıyamadım. Bu lâyihayı okumak için ak-
alınnıası hakkındaki kanuna atfile iktifa buyurur- -şam aradım. Dosyamın içinde yalnız bu eksik 
sanız yine bir diyeceğimiz yoktur. Binaenaleyh j ( Vali vah sesleri ) . Onun için Zekâi Beye lâyikile 
ne alındığı takdirde büyük bir faide, ne alınma- cevap veremiyorum affetsinler. 
dığı takdirde ordunun büyük bir maksat ve hede-t Bendenize* bu birinci maddenin hikmeti vazına 
fi fevtedilmkş olmıyaeaktır. Bendeniz hususî mü- Ve teklifine sebep nedir! Bu gıda meselesi üzerin-
lâbaza olarak diyorum ki keski bu fabrikalar mem-!

 d e foktorlarca da tetkikat yapılıyor. Hatta kuru 
leket dahilinde teessüs etse de böyle zamanlarda, m a hsulâ t verilirse iskorpit olur diye bir takım sey-
elimizde bulunsalar daha çok faydalı olurlar. Fa- ] e r j e d e meşguldürler. 
kat bunun için bu kayit kalsa bile, Millî Müdafaa! Yemeklerin tenevvüü cihetinden ayni para ile 
vekâleti mutlaka dışarıdan getirecektir, bunu bu bunu alsınlar. Bu kanunun sebebi teklifini anlıya-
ma-nada anlamıyoruz ve zaten getirtse bile fiatı mıyorum. 
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Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, malûmu devletiniz bu maddenin yazında
ki esas şudur: efradın gündelik ihtiyacı değildir. 
Efrat her gün 3009 kalorilik gıda alır. Bu gıda da 
muhtelif suretlerde alınır. Hazarda, ateş karşısın
da ve sairede mahallinde temin edilemediği takdir
de sırtında taşıdığı ihtiyat erzakla iaşe olunur. 
Taşıyacağı erzakın hacmi küçük, mevaddı gıdaiye-
sinin tam olması lâzımdır, işte demirbaş erzak bu 
nevi erzaktır. Peksimet 500 gram denmiştir. (3009) 
kalorinin nısfını 500 gram peksimet temin ederse 
de hacmi çok tutacağı için mevaddı gıdaiyesi tanı, 
fakat hacmen küçük olarak tertip edilmiştir. Yal
nız fasulye ve peksimet ile iaşede sıhhî mahzur
lar olacağı için tam gıda tesbit edilmitşir. 

Bütçe encümeninin musip olarak koyduğu fık
ra bir takım teşevvüşata badi olabilir. Yerli malı 
olacaktır. Evet bunların memleketimizdeki fabri
kalardan alınması Millî Müdafaa vekâletince de 
esas prensiptir. Fakat alacağı maddeler yerli mal
lar arasında bulunmazsa .bizzarur memlekette bu
lunan konservelerden alacaktır. Bunun bayatlığı 
mevzubahs olursa, heyeti sıhhiyenin ve baytarların 
muayenei sıhhiyesinden geçmeden askere hiç 
bir şey verilmez. Yerli mallarının kullanılması 
esastır. Heyeti Celile muvafık bulursa maddenin 
aynen veyahut altındaki fıkranın tayyile kabulü
nü rica edeceğim. 

Halil B. ( İzmir ) — Efendim, bendeniz Bütçe 
encümeninden bir sual soracağım. Mazbatada mil
lî iktisadiyatımızı korumak maksadile bu şartın 
vazedildiğini söylüyorlar. Millî Müdafaa vekili Be
yefendi de bu, yalnız seferberlik esnasında veya 
ordunun manevra ve sair hallerinde, yani, ordunun 
harekâtında tatbik edilecektir, diyor. Şimdi Bütçe 
encümeni millî iktisadiyatımızı korumak için ka-
tî bir şart koyuyor ve bunların memaliki ecnebi-
yeden alınmamasını ileri sürüyor. Her halde bu 
hesabı kendileri Millî Müdafaadan aramış olacak
lardır. Bu hesabın yekûnu her halde katî bir şey 
olacaktır. Bu sebeple Bütçe encümeninden soru
yorum. İcabı halde memaliki ecnebiyeden alınacak 
erzakın miktarı ne tutacaktır? Eğer bu haki
katen memleketin bıı gün içinde bulundu
ğumuz kriz esnasında azîm bir yekûna baliğ 
olacak ve ordu hareket ettiği zaman mecburen bu 
eşyayı memlekete ithal edecekse bu vaziyeti ik
tisadiye üzerinde pek fena âmil olacaktır. Onun 
için Bütçe encümeninden bu hususta katî izahat 
istiyorum. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Güm üş an e) — 
Efendim, evvelki kanunda ihtiyat erzakı için hem 
mitkar hem kalorileri karşılığı olarak bazı mad
deler konulmuştu. - Meselâ et konservesi yerine 
kavurma gibi Yeni teklif edilen lâyiha ile hem 
konserveleri ihtiyat erzakı arasında kabul 
etmiş, hem de miktarlarını tezyit etmiş oluyoruz. 
Refik Şevket Bey arkadaşımız bu kanunun vazına 
ne lüzum vardır, esas erzakından hesap edilerek 

istenilen şey verilir dediler. 
"Esas erzakından hesap edersek istediğimiz mik

tarları tutmıyabilir. Yani bu kanunla ordu için 
bir miktar daha fedakârlık yapmış oluyoruz. Ka
lori miktarını muhafaza edebilmek için bu kon
servelerle sair kuru sebzelerin arasında hâsıl olan 
erzak bedelini veya et bedelinden hâsıl olacak ten
zilât ile ondan alınabilecek miktarı tutamayız. O-
nun için fazla olarak ve bilerek bu masrafı kabul 
ettik. Vakti hazarda memleket dahilinde ihtiyat 
erzakından ne miktar sarfolunabilir ki farkı fiat 
şu derece olsun buyurdular. Bunun riyazi ola
cak neticesini düşündük. Yüzde nisbetleri üze
rinde acaba ne miktar tahavvül olabileceğini 
tahmin etmek istedik. Bu bapta encümenimizde 
uzun müzakere cereyan etti. Alâkadar devairden 
izahat aldık. Katî bir rakam söylemek mümkün 
olmadığı kanaatini hâsıl ettik. İhtiyat erzakın
dan vakti hazarda şu kadar miktar sarfolunabilir 
diye tesbit edilemez. Çünkü senelere göre bu mik
tar tahavvül eder. Hatta Vekil Bey de uzun uza-
dıya encümende bize izahat verdiler. Fakat bu
nu katî olarak tesbit etmek imkânı olmadığı anla
şıldı. Yalnız vakti hazarda ister manevra ister 
müteferrik ve müfrez gönderilen kıtalara Avru
palım et konservesini vermeği memleketimizin her 
tarafındaki et bolluğuna karşı muvafık bulmadık. 
Vakti seferde ise zaten böyle bir tesisat yapmak 
menfaatimiz icabındandır. Bunun içindir ki es
babı mucibede: millî iktisadiyatı korumak maksa
dile vakti hazarda Avrupa et konservesine kadar 
işi götürmeğe ihtiyacımız yoktur. En uzak bir 
köyümüzde dahi et bulunabilir. Et yerine kavur
ma da verebiliriz. Fakat anprensip konservele
rin ihtiyat erzak olarak ordumuza verilmesi ve 
masraflarımız mey anında bulunması ve bunun için 
Müdafaanın mubayaatta bulunmasını kabul ediyo
ruz amına bu günün şeraitine göre derhal harice 
el uzatacak bir vaziyette olmadığımızı arzediyoruz. 
Şunu da söyliyelim ki bu, kabul edilse dahi Müda-
faai Milliye vekâleti et konservesi için hemen sipa
riş mi verecektir? Ben hiç zannetmiyorum. Fakat 
bu mecburiyet, tesisatı biraz daha tesri ederek bir 
an evvel ikmali, yalnız millî iktisadı korumakla 
kalmaz. Müdafaai Milliye ve ordu için daha emin 
bir netice temin eder. Asıl bize bu erzakın lâzıra-
olacağı zamanlar seferberlik günleridir. Şimdiden 
bu tesisatı yapmağa başlamak daha faydalıdır. 

Muhterem Halil Beyefendinin sordukları «ne ka
dar fark edecektir » sualine bir rakam arzedemi-
yoruz. Çünkü ne kadar depo tutulacaktır, bunu 
bilmiyoruz. Eğer mümkünse Vekil Beyefendi izah 
etsinler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Demirbaş demek, 
isminden de anlaşılacağı üzere demir gibi oturup, 
bir zaman için beklettirilen eşya demektir. De
mirbaş erzak, demirbaş eşya, hazır fakat istih
lâk edilmiyen kısım demektir. Halbuki bizim 
yaptığımız bu kanuna göre demirbaş olmaktan 
ziyade, hini hacette askerin kullanabileceği mik-
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tarm neden ibaret olacağını tayin ve tesbittir. 
Halbuki demirbaşla bu izahat tebarüz ediyor. Ka
bil midir ki bir neferin hafif erzakı şu miktardan 
ibarettir, diyebilelim. Demirbaşı kabul ettik mi j 
arkasından iddihar başlar. Ambarlar dolacak, ! 

bozulacak mı, bozulmıyacak mı? buna cevap is-1 

terim. | 
Hasan Fehmi B. (Gümiişane) — Efendim, de-

mirbaş tabiri eski kanundan naklen gelen bir ta- ( 
birdir. Eski kanuna zeylolduğu için bu kanuna ! 
da konmuştur. Bu kanun bir nefer için yevmiye 
erzak, demirbaş iddihar ettiği için, bu zeylolan 
maddeye de ıbu tabiri koymağa mecbur olduk. 
Müdafaa i Milliye encümeni de bunu hiç bir zaman 
eksik diye telâkki etmedi. Binaenaleyh mevcut ! 

kanunla her şey düşünülmüş ve tarif edilmiştir. '• 
Müdafaai Milliyede iddihar yapacaklar mı yap-j 
mıyacaklar mı? bu husus bize düşmez. Belki ya
pacaklar, belki yapmıyacaklar. Bendenizce bütçe- J 
si müsait ise tabiî yapar. Fakat et konservesi-1 
nin uzun müddet kalmağa tahammülü yoktur. I 
Onun için memleket dahilinde tedariki daha ziya
de tercih olunur. Acaba bu yüksek fi atla bu ağır ( 
kayit olmasa idi, alacak mı idik? O halde ala* 
mıyacağmı anlasın da tesisatını ona göre yapsın 
(Doğru sesleri). ! 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, zannederim, mesele tavazzuh etmiştir. 
Bendeniz Halil Beyefendinin suallerine cevap ver- j 
mek isterim. ) 

Hareket halinde bulunacak kıtaat için nefer 
başına meselâ azamî beş günlük ihtiyat erzak 
verilmesi lâzımgeleceği hesap edilmek muvafık 
olacağına göre tahmin .buyurursunuz ki yekûnu 
umumî 100 000 lirayı tecavüz etmez. | 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, ben zan-j 
nediyorum ki Bütçe encümeninin mazbatasını ( 
kabul etmek muvafıktır. Çünkü memleketimizde, 
güzel koyunlarımız, millî konservelerimiz, kavur-
mamız vardır. Bunun için hariçten, Avrupadan 
domuz eti konserveleri getirmek doğru değildir. 
Kanaatindeyim (Handeler). 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir ) 
— Yani bir senelik tekmil yekûnu umumî hesap' 
edileck olursa 100 000 lira olduğuna göre bu-; 
nunla ne dahilde fabrika tesisine imkân vardır,! 
ne de hariçten büyük mikyasta ithalât yapılmış! 

olur. Mesele deminden, beri arzettiğim gibi Mü- j 
dafaai Milliyede kullanılan erzak, malzeme ve 
teçhizata ait hariçle dahil fiatları arasında % 10, 
olursa dahil tercih edilir. Fakat dahilde ihtikâra ! 
mahal kalmamak için son fıkranın tayyi lâzımgelir.! 

Yahya Galip B. ( Ankara ) — Müsaade bu-' 
vurursanız Millî Müdafaa vekilinden demirbaş! 
erzak ne gibi şeylerdir diye bir sual soracağım. 
Müfredatı ne dir? ekmek midir, et midir? (Lâyi
hada yazılı sesleri). 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir ) 
— Arzettim efendim. 

Yahya Galip B. ( Ankara ) — Ne demektir 

efendim"? Burada komprimeyi alacak, suyun içine 
koyacak, kaynatılacak, çorba olacak, öyle bir 
şey midir? 

Millî Müdafaa encümeni reisi Paşa Hazretleri 
öyle diyorlar. Bilmiyorum. Bundan bu millet ne 
dereceye kadar istifade eder. 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Efendim, 
iş biraz dağıldığı için basit bir şekle irca etmek 
lâzımdır. Millî Müdafaa vekili Beyefendi kö
mürü misal alarak diyorlar ki biz istediğimiz 
şekilde kabul ettiremiyoruz. Çünkü dahilde re
kabet imkânını bulamıyoruz. Rekabet olmazsa 
yine hariçten mal alamayız (Alınamaz sesleri). 
Benim nazarı dikkatimi celbeden mesele; müstah
siller bize kömürün tonunu yirmi liraya veriyor
lar dediler. Zannederim ki kömür ihracatında 
biz kendi elimizle tahdit ederek kömürü 15 liraya 
maledebilirsek vermek mecburiyetindeyiz. Mü
dafaai Milliye vekâleti tonuna 20 lira versin, bu
radan alsın. Eğer bundan muztaripseler, bil
hassa Beyefendinin nazarı dikkatini celbederim. 
memlekette tedbir alsınlar. Memlekette ihtikâr 
olduğuna kani olduğu vakit bizim yerli malını 
teşvik eder bir kanunumuz vardır. Bu fıkrayı 
çıkardığımız vakit o kanun kendi kendine işli-
yecektir. Ben Bütçe encümeninin düşüncesini 
takdir ederim. Fakat Millî Müdafaa vekâletinin 
elini bağlamamak için fıkrayı kaldrrsak ta ola
bilir . 

Yahya Galip B. (Ankara) — Şimdi efendim, 
bu lâyihada demirbaş erzak; peksimet, koyun sı
ğır konservevsi, çorbalık sebze, şeker, cay deniyor. 
Peksimet pekâlâ burada yapılabilir. Koyun, sı
ğır konservesi. Zaten bizim efradımız konserve 
yemeye alışmış değildir. Onun yerine pekâlâ ka
vurma kaim olabilir. Çorbalık sebze komprimesi; 
bendeniz bunu anlıyamadım. Zaten nefer bundan 
bir şey anlamaz. Sonra şeker, çay hakkında Mü
dafaai Milliye vekili Beyefendi söylediği sözde 
haklıdır. Müdafaai Milliye stok yapacak olursa 
şeker bulmak kabil değildir. Bu gün piyasaya 
giderseniz şeker bulamazsınız. O vakit bir okka 
dahi şeker bulunamaz. Çay da ayni vaziyette dir. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye vekili Beyefendiyi 
haklı gördüm. Eğer burada % 10 fazlasına al
mak imkânını bulamazsa hariçten mubayaa etme
lidir. Bu gün kömür de ayni vaziyettedir. 
Ereğli şirketi kömürün tonunu harice on liraya 
veriyor. Bizim Devlet demiryollarına 1380 ku
ruşa veriyor. Şimdi bu şerait dahilinde nasıl alı
nabilir. Bunun için şirkete 1380 kuruş vermek 
mecburiyetinde değildir. Ayni vaziyet Millî Mü
dafaa vekâletinde tecelli edeceğinden bendeniz 
arzedilen kanunun kabulü taraftarıyım. 

Reis — Herkes söz söyledi fakat bir teklif ver
medi. 

Millî Müdafaa encümeni reisi ihsan Pş. ( Gi
resun) — Efendim, bendeniz Millî Müdafaa en
cümeni namına encümenin tesbit ettiği mazbata
nın kabulünü teklif ediyorum. 
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Reis — Millî Müdafaa encümeninin hazırladığı • 

maddenin aynen reye konulmasını teklif ediyorlar. | 
Bunun reye konulmasını kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Şu halde tadil teklifi yoktur. Bütçe encüme
ninin maddesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mevat bu
lunmazsa bunların yerine kıta hekiminin reyi alın
mak ve efradın tağdiyesi göz önünde bulundurul
mak suretile demirbaş erzak olmağa elverişli diğer 
münasip miktar iaşe mevaddı tedarik ve tevzi olu
nur. 

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

MADDE 3 — Demirbaş erzakın muhafazası ve 
taşınması için lüzum görülen bilûmum ambalaj lık 
malzeme ile bunların tamiri masrafı tayinat mad
desinden tediye olunur. 

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

MADDE 4 — Bir günlük demirbaş yem, tayinat 
ve yem kanununun 33 üncü maddesini tadil eden 
27 mayıs 1928 tarih ve 1257 numaralı kanunun 
birinci maddesinde yazılı yem istihkakından yalnız 
arpa veya yulaftan ibarettir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. j 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. I 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 

9 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 288 inci 
maddesinin tadili hakkında 1/283 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye 
encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kaimi edil
miştir. 

1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununun 
288 inci maddesini tadil eden kanun 

MADDE 1 — 1593 numaralı umumî hıfzıssıh
ha kanununun 288 inci maddesi aşağıda yazılı su
rette tadil edilmiştir: 

103 üncü maddedeki mecburiyete riayet etmi
yenler bir haftadan üç aya kadar hafif hapis veya 

fil 136 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

• on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına 
I mahkûm edilirler. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. 

Tayini esami ile reye konan kanunlara rey ver-
miyen zevat var mı? (Hayır sesleri). Rey toplama 
muamelesi hitam bulmuştur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, usule 
ait bir şey söyliyeceğim. Bir lâyihanın birinci 
müzakeresi hitam bulunca ikinci müzakeresine ge
çilmek için reye konulması lâzımdır. 

Reis — Efendim, eski nizamnamede böyle bir 
sarahat vardı. Bu, yenisinde kaldırılmıştır. 

Refik Şevket B. — öyleyse peki efendim. 

10 — Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü 
maddesinin tefsirine dair 3/27 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları fil , 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
I var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü 
maddesinin (B) fıkrasından kaza mal müdürleri 

tabirinin tayyine dair kanun 
MADDE 1 — 1426 numaralı vilâyet idaresi 

kanununun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki 
kaza mal müdürleri tabiri tayyolunmuştur. 

Refet B. (Urfa) — Bu vaziyete nazaran ne 
olacaktır? Lütfen izahat versinler. 

Reis — Efendim, rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Maliye E. M. M. İhsan B. (Bayazıt) —- Umum 
vilâyetler idaresi kanununda mal müdürleri tayin 
edilirken valilerin de mütaleası alınması şekli ka
bul olunmuştu. Bu, evvelki kanunda mevcut bir 
kayittir. Sonra, muhasebei umumiye kanunu ya
pıldığı zaman doğrudan doğruya muhasibi mesul 
oldukları cihetle mal müdürlerinin, Maliye vekâ
letince tayini kaıbul edilmiş ve kanun o suretle 
çıkmıştır. Bundan sonra umum vilâyetler idaresi 
kanunu tadil edilirken mal müdürlerinin intiha
bında valilerin mütaleası alınsın hükmü unutul-

fll 130 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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muş, bunun tashihi ancak kanunî bir tadille kabil 
olacağından mal müdürleri Maliye vekâleti tara
fından tayin olunur, kaydini ipka için bu kaydi 
koyduk. 

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

MADDE 2 — Kaza mal müdürleri muhasebei 
umumiye kanununun (134) üncü maddesi hükmüne 
göre tayin olunur. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bu 
maddeye lüzum yoktur. Zaten encümenin mazba
talarında sarahatle yazılmıştır. Evvelce mal mü
dürlerinin valiler tarafından inha edileceğine dair 
bir kanun vardı. Ondan sonra bir muhasebei umu
miye kanunu geldi. Valilerden bu salâhiyeti aldı. 
Muhasebei umumiye kanunu meri iken bir vilâ
yetler kanunu geldi. Bu salâhiyet yine verildi. 
Şimdi bizim ikinci madde ile o kanunun B fıkrası 
ilga edilince hali meriyette bulunan muhasebei 
umumiye kanununun 134 üncü maddesi tabiatile 
harekete geçmiş olur. Esasen vilâyetler kanununda 
bu 134 üncü maddenin ilgası tasrih edilmediğine 
göre bendenizce muhasebei umumiye kanununun 
o maddesi aynen bakidir. Binaenaleyh bu maddeye 
lüzum yoktur. 

Reis — Bir takrir var, okunacaktır: 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim sebebe binaen ikinci maddenin tayyi-

ni teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Dahiliye en
cümeni ne diyor? 

Reis — Anlaşılıyor ki, Dahiliye encümeninden 
kimse yoktur. O halde talik ediyoruz. 

11 — Estern telgraf kumpany asile münakit mu
kavelenin feshi ile (İmperial and intenıationdl Com
munications limitet) şirketi ile bir mukavele akti 
hakkında 1/223 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye encümeni mazbatası 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütnlea 
var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, usule 
ait bir şey arzedeceğim. Saat ikidenberi çalışı
yoruz. Millet işlerine ait olmak üzere aşağı, yu
karı müzakere yapıyoruz. Bu meselenin nezaketi 
vardır. Bir ecnebi şirketile mukavele yapıyoi'iız. 
Çetin bir mukaveledir. Onun için talikini rica 
ederim. Mutlaka ruznamenin bitmesi lazımsa di
yeceğim yoktur. 

Rüştü B. (Bursa) — Ekseriyet te yoktur efen
dim. 

Reis — Tensip ederseniz talik ederiz (Talik 
edelim sesleri). Talik edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın

daki kanunun muaddel üçüncü maddesinin tadili
ne dair kanun lâyihasına 186 zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun 186 reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun muaddel üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanuna verilen reylerin netieesi 

[ kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

317 
186 
186 

0 
0 

131 
0 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 

/ Kabul edenler ] 

izzet Ulvi B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 

90 

Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B, 
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Haydar B. 
Numarı B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
ibrahim Yörük B, 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Yasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
T)r. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 

Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îstanbnıl 
Dr. Refik B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

Ziyaettin B. 
İzmir 

Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Ijûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Vhmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 

Kani B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rite 
Akif B. 
Ali B. * 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
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Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 
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I Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
İRefet B. 

Memet Emin B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Haindi B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragrp B. 
Rifat B. 

f Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Mütıif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Halit Ferit B. 
Musiihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Aydm 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
|Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkr B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
(Samih Rifat B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atııf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
İMahmut Celâl B. 
Mahmut P]sat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
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Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
ISırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 

Manisa 
İMemet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
İTurgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
M it at B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. ( 1. Â. ) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 



Yunus Nadi B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Niğde 

Halit B. 
Rize 

Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
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Şebin Karahisar 

Vasfi Basit B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Tokat 

Bojdr Lûtfi B. 
Trabzon 

Hakkı Sofu B. 

Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. ( V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Hasan B. (R. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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Sıra No 133 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/107 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 26 - XI - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4153 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tekaüt kanununun bazı maddelerinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılan 24-XI-1931 
tarihli ve 156 numaralı tezkerenin sureti lef fen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Başvekâleti Celileye 

1683 numaralı tekaüt kanununun neşi'hıdeıı evvel tekaüt hakkında istihkak müddeti, Ll ağus
tos 325 tarihli memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanunun ikinci maddesindeki (hakkı teka
üt senesi senei şemsiye hesabile yirmi yaşına vusulden itibaren hizmete mahsus olarak maaşa naili-
yet tarihinden bet ile otuz sene hizmetle iktisap olunur) kaydine ve bilâhare bu hükmü ilga eden 
788 numaralı memurin kanununun tekaütlüğe müteallik yetmişinci maddesinin (yirmi yaşına vu
sulden itibaren memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi beş se
ne hizmet edenler tekaüt hakkını talep edebilirler) hükmüne nazaran, yani maddedeki memuri
yet ve mazuliyet maaşı alarak kaydinin sarahati veçhile yalnız maaşla mesbuk hizmetler nazarı iti
bara alınmak sureti]e hesap olunuyordu. 

Bu itibarla maaş kanununun tarihi neşrinden evvel mahalli ahara tayin ve tahvil olunan bir me
mura eski vazıifesinden infikâkinden yeni vazifesinde işe mübaşeretine kadar bir gûna maaş veril
memekte bulunmasına mebni bu memurun infikâk ve yeni vazifesine başladığı tarihler arasında ge
çen müddet zarfında her ne kadar uhdesinde unvan ve sıfatı memuriyeti baki ise de tekaüt hakkı
nı iktisap için meşrut olan yirmi beş senenin hesabında kanunun hiç bir imaleye müsait olınıyan 
mutlaikiyetine binaen bu müddetin nazarı itibara alınmasına imkân yoktu. 

1683 numaralı kanun bu ahkâmı tamamen ilga ederek 23 üncü maddesinde (bilfiil yirmi beş se
ne hizmet eden mülkî memurlar tekaüt hakkına malik olur şeklinde umumî bir hükümle tekaüde 
istihkak müddetini tayin etmişse de bu maddenin son fıkrasında .mazuliyet ve açık maaşı almak 
suretile geçirilen müddetlerin nısfının yalnız tekaüt maaşının hesabında itibara alınacağı tes-
bit olunmakla açık veya mazuliyet maaşı alanların bile bu suretle geçirdikleri müddetlerin filî hiz
met müddetleri hesabına ithal edilemiyeceği ifade edilmiş oluyor. Bu hükme nazaran hiç maaş al
mamak suretile geçen müddetin filî hizmet müddeti hesabına evleviyetle ithal edilmemesi lâzımge-
leceği Hazinece mütalea edilmekte ise de maaş kanununun neşrinden evvel merkezden bir vilâyete 
veya bir vilâyetten diğer bir vilâyete nakil ve tahvil edilen memurların eski memuriyetinden infikâ
kinden yeni vazifesine başlayıncaya kadar bir gûna maaş verilmemek hasebile eski tekaüt kanunu
na tevfikan tahsis olunan maaşlar da dahili hesap edilmemekle beraber uhdesinde memuriyet bulun-
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mak gibi bir mülâhazaya istinaden bu müddetin ve kezalik maaş kanununun neşrinden sonra on 
beş »'ün zarfında eski memuriyet mevkiinden ayrılmamak veya tehiri hareketi için mezuniyet almak 
suretile maaş almaksızın gecen müddetin filî hizmetten sayrlmıyaeagı hakkında sarih bir hüküm 
olmadığından maaş tahsis ve hesabında her hangi 'bir tereddüt ve yanlışlığa mahal kalmamak üze
re bu cihetin tefsiren hal ve tayini hususunun Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasını 
istirham eylerim efendim. Maliye vekili 

M. Abdülhalik 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 27 - III - 1932 
Karar No. 38 
Esas No. 3/107 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüt kanununun bazı maddelerinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılan tezkere sureti
nin gönderildiğinden bahsile muktazasının ifasına dair Başvekâletten gelen 26/XI/1931 tarihli ve 
6/4153 numaralı tezkere ile merbutu tetkik ve müzakere olundu: 

Maaş kanununun neşrinden evvel bir mahalden diğer mahalle nakil ve tahvil edilen memurların 
eski memuriyetlerinden infikâklerinden yeni vazifelerine başlayıneıya kadar bir gûna maaş verilme
mek hasebile bu müddet eski tekaüt kanununa tevfikan tahsis olunan maaşlarda dahili hesap edilme
mekle beraber uhdelerinde memuriyet bulunmak gibi bir mülâhazaya istinaden bu müddetin ve ke
zalik maaş kanununun neşrinden sonra on beş gün zarfında eski memuriyet mevkiinden ayrılmamak 
veya tehiri hareketi için mezuniyet almak suret ile maaş almaksızın geçen müddetin filî hizmetten 
sayılmıyacağı hakkında sarih bir hüküm olmadığından maaş tahsis ve hesabında her hangi bir tered
düt ve yanlışlığa mahal kalmamak üzere bu cihetin tefsiren hallü tayini istenilmektedir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 23 üncü maddesinde: (bilfiil yirmi beş sene hiz
met eden mülkî memurlar tekaüt hakkına malik olurlar) denilmekte ve maaş kanununun dör
düncü maddesinde ise: (on beş gün zarfında memuriyeti mahalline gitmiyen memurlara sabık va
zifelerinden infikâkleri tarihile yeni vazifelerine başladıkları tarih arasında maaş verilmemek şartile 
on beş gün daha mühlet itası caizdir ilâh...) diye muharrer bulunmaktadır. 

Şu halde bu dördüncü madde: başka bir mahalle tahvili memuriyet eden bir memura on beş 
gün zarfında memuriyeti mahalline gitmek suretile maaş verilmesi kabul ve bu memuru bilfiil hiz
met etmediği halde hizmet etmiş gibi telâkki ediyor. 

Nitekim mezuniyet istihsal ederek 'bir müddet vazifesinden infikâk edenlerle hastalık gibi bir 
mazerete müsteniden hizmeti başına gelenıiyenler de ayni telâkkiye tâbi tutuluyor. Bu itibarla 
hizmeti, filî ve hükmî olarak ikiye tefrik etmek ve bilfiil hizmet etmedikleri halde uhdelerinde 
vazife bulunmakla beraber bu vazifelerinden dolayı maaş almış olanların hükmen filî hizmet etmiş 
addedilerek bu müddetlerini tekaüt maaşı tahsisinde bilfiil hizmet gibi nazarı itibara almak ve fakat 
uhdelerinde velev memuriyet sıfatı bulunsun maaşsız geçmiş müddetleri filî hizmetten addetmemek 
icap eder. Binaenaleyh bu maksadı teminen encümenimiz bir tefsir fıkrası hazırlamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Ka. Aza Aza Aza Aza 
(Jorum Bayazıt İstanbul Konya Mersin İzmir Aydın 

. İsmet İhsan M. Ziya Refik Ilamdi Kâmil Adnan 

Tefsir fıkrası 
Hükmen filî hizmet addolunan kanunî mezuniyetlerden başka velev memuriyet sıfatı baki olsun 

maaşsız geçen müddetler filî hizmet sayılamaz. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No: 99 
Esas No: 3/107 

30-IV -1932 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüt kanununun bazı maddelerinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazdan tezkere su
retinin gönderildiğine dair olup Maliye encümeninin bu baptaki tefsir mazbatasile birlikte encüme
nimize havale buyurulan Başvekâletin 26-XI-1931 tarih ve 6/4153 numaralı tezkeresi Maliye vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyefendinin huzurile mütalea ve tetkik olundu: 

Mevzubahs mesele maaş kanununun neşrinden evvel bulunduğu yerden diğer bir yere tayin ve 
tahvil olunan bir memura vazifesinden infikâki tarihinden itibaren yeni vazifesine mübaşereti tari
hine kadar maaş verilmemekte ve maaş kanununun neşrinden sonra da tayinin tebliğ tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında memuriyeti mahalline gitmiyen memurlara sabık vazifelerinden infi-
kâkleri tarihile yeni vazifelerine başladıkları tarih arasında maaş verilmemek şartile daha on beş 
günlük mühlet verilmekte bulunmasına nazaran memuriyet sıfatı baki kalmakla beraber maaşsız 
geçen bu müddetlerin 1683 numaralı tekaüt kanununun 23 üncü maddesinde yazılı olan yirmi beş 
senelik filî hizmetin hesabında dahili hesap edilip edilmiyeceğinin tefsiren tayini talebinden iba
rettir. ^ j ^ P ^ P ^ ' ^ v ... v .,, ^ 

Encümenimiz bu müddetlerin filî hizmetten addolunamıyacağı hakkındaki Maliye • encümeni
nin noktai nazarına iştirak etmekle beraber 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 23 
üncü maddesinde mevzubahs olan filî hizmet, mezkûr kanunda sarahaten tarif edilmiş bulunma
dığından Maliye encümeni tarafından teklif olunan tefsir fıkrasında yazddığı veçhile mutlak su
rette kanunî mezuniyetlerin hükmen filî hizmetten addolunabileceğine kani olamamıştır. Filhakika 
23 üncü maddedeki (filî hizmet) tabiri (filî) kelimesinin delâleti muvacehesinde sarahaten tarif edil-
mekdikçe mutlakiyetini muhafaza etmekte bulunduğundan encümenimiz bir tefsir ile nevama bu tabi
rin bir tarifi cihetine gitmekten içtinap eylemeği muvafık bulmuş ve (filî hizmet) tabirinin kanunî 
tarifinin yapılmasına intizaren tefsir fıkrası olmak üzere aşağıdaki fıkranın kabulünü Umumî heyete 
arzeylemeğe karar vermiştir. , . 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Konya 

K. Hüsnü 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza Aza 
Aksaray Erzurum 
A. Süreyya Aziz 

Aza 
Kırklareli 

M. Nakit 

Aza 
Giresun 

Kâzım 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Tefsir fıkrası 

Memuriyet sıfatı 'baki kalsa dahi maaşsız geçen müddetler 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı filî hizmetten addolunmaz. 





Sıra No 141 
İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve satıl
ması hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin tadiline dair 

1/ 85 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 23-V-193Î 
Sayı 611372 

B. M. M Yüksek Reisliğine 
6 mayıs g26 tarih ve 859 numaralı kanunun 14 üncü maddesinin tadili hakkında İktisat 

vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20-V-931 tarihli içtimaırda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırman kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade' buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

6 mayıs 1926 tarih ve 859 numaralı ( ipekböceği ve tohumu yetiştirilmesi, muayene ve satıl
ması ) hakkındaki kanunun 14 üncü maddesi ( müçtemi bir halde ve asgarî 10 dönüm mikta
rında yeniden ihdas olunan dut bahçeleri tarihi ihdasınadn itibaren 10 sene müddetle arazi ver
gisinden muaftır ) kaydını ihtiva etmektedir. 

Böcekçilik senenin 1, 5-2 ayına inhisar eden ve daha ziyade ev işi mahiyetinde olan bir sanat 
olup bununla meşgul evlerde ailenin nüfus ve hanenin vüsatine göre 1-3 kutu tohum açılmaktadır. 

Bu miktar tohumu beslemek için dut ağaçlarının yaş ve vaziyetine göre 1-1,5 dönüm dutluk 
kâfi olduğundan böcekçilerin ekserisinin ancak bir kaç dönüm dutluğu vardır ve yeni ihdas edi
lecekler de ancak bu kadardır. Yeniden bir dönüm dutluk ihdası ise vasatı 65 liralık bir masrafı 
mucip olduğundan mezkûr kanun mucibince arazi vergisinden muaf olacak 10 dönüm dutluk ih
dası için 650 lira gibi mühimce bir para sarfı iktiza edeceğine ve ıbu dutluktan istifade 3-4 sene 
sonra kabil olacağına nazaran bu vaziyet çiftçi aileleri için maddeten imkân dahilinde olmadı
ğından kanunun bu maddesinden istifade edilememektedir. 

Binaenaleyh mezkûr maddedeki ( asgarî 10 dönüm ) kaydının tebdilile ( asgarî bir dönüm ) 
şeklinde tadili lüzumlu görülmüş ve bu hususta tanzim kılınmış olan kanun projesi rapten tak
dim kılınmıştır. 
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îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 5-VI-1931 

Karar No. 10 
Esas No. 1/85 

Yüksek Reisliğe 

6/V/1926 tarih ve 859 numaralı kanunun «14» üncü maddesinin tadili hakkında Başvekâletten 
gelip encümenimize havale edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihada tadili talep edilen madde (müçtemi bir halde ve asgarî on dönüm miktarında yeniden 
ihdas olunan dut bahçeleri tarihi ihdasından itibaren on sene müddetle arazi vergisinden muaftır) 
şeklinde olup bu defa tadil lâyihasında ise evvelki maddedeki on dönüm bir dönüme indirilmekte ve 
ahkâmı sairesi aynen bırakılmaktadır. 

ipekçilik memleketimizde esaslı bir ziraî sanat haline gelmiş, bilhassa bazı mıntakalarda kökleşmiş 
ve alışılmış mühim bir istihsal maddesi olmuştur. Bir zamanlar kemiyeten dünyanın dördüncü 
derecede mahsulünü yetiştiren memleketimizde bu mahsul Düyunu umumiye idaresinin ipekten resim 
alındığı zamanlarda bir takım mükâfatlar ile teşvike mazhar olmuş fakat bilâhare araya giren umu
mî harp gibi uzun süren felâket ve afat seneleri dut bahçelerinin bakımsız kalmasını ve neticede 
harabisini mucip olmuştur. Bu hali gören Hükümeti Oümhuriyemiz ipekçiliğin memleketimizde 
eski yüksek mevkiini alabilmesi için on dönüm dut bahçesi yetiştireceklerin arazisinin vergiden istis
nasını bir kanunla kabul etmiş ve bu defa bir vergi muafiyeti bir dönüme kadar teşmil etmeyi mevzu 
müzakere lâyiha ile teklif etmekte bulunulmuştur. 

Ancak encümenimiz ipekçiliğin gerek koza halinde ve gerek gittikçe mucibi iftihar bir inkişaf gös
termekte olan mensucat halinde dahi memleketimize temin edeceği yüksek menafii göz önüne alarak 
bu muafiyetin zamanla takyit edimemesini ve kanunun ipekçiliği istihdaf ettiğine göre bu gibi mın
takalarda dağınık bile olsa tarla ve bahçeleri kenarlarında dut yetiştirenleri de bu teşvikten istifade 
ettirmek kasdile bu gibi tarla ve bahçe kenarlarındaki ağaçlardan iki yüzüne mukabil bir dönüm ma
hallinin ve evvelce mevcut olanların da yeniden yetiştirilecekler ile müsavatını teminen bunların da 
arazî vergisinden muafiyetini kabul etmiştir. Bundan başka dut ağacı yetiştirmekte fidancılığın bir 
rolü olduğundan fidancılığın da teşvikini muvafık görmüş ve bu maksatla fidanlıkların da bu muafi
yetten istifadesini kabul etmekle beraber ayrıca tktısat vekâletinin teşvikler ve mükâfatlar faslına 
konacak tahsisattan bunların da istifade edebilmelerini teminen lâyihaya ikinci madde olarak yeniden 
bir madde ilâvesini faydalı görmüştür. 

Lâyihanın «3» ve «4» üncü maddeleri yazılması mutat maddeler olup aynen kabul edilmiş olmakla 
takdim olunur. 

İktisat En. Reisi Bu M. M. Kâ Aza Aza Aza Aza 
îzmir Ş. Karahisar A. Karahisar Konya Bolu istanbul Edirne 

M. Rahmi İsmail ' İzzet A. Hamdi Şükrü A. Hamdi Faik 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Aksaray izmir Kastamonu Denizli Trabzon Eskişehir 

Yaşar M. Sadettin Tahsin E. Aslan Daniş Emin 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Maliye encümeni 29 - II -1932 
Karar No. 24 
Esas No. 1/85 

Yüksek Reisliğe 

6 mayıs 1926 tarih ve 859 numaralı kanunun 14 üncü maddesinin tadiline dair Başvekâletin tez-
keresile merbutatı ve İktisat encümeninin tanzim ettiği kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası en
cümenimize havale buyurulmuş olmakla mahsus memuru hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

İpek böceği ve tohumu yetiştirilmesinin teşvik ve himayesi zımnında olbapta tanzim edilen kanu
nun 14 üncü maddesinde dutlukların asgarî on dönümden başlaması suretile arazi vergisinden muafi
yeti kabul ve şimdiye kadar olveçhile tatbik edile gelmekte ise de bu, istihdaf edilen gayeyi temin 
edemediğinden bunun bir dönümden başlaması şeklinde maddenin tadiline dair Hükümetin teklif 
ettiği kanun lâyihası İktisat encümenince tevsi ve tadil edilmiştir. Şöyleki: 

1 - Gerek maddenin aslında ve gerek Hükûmetinteklifinde yeniden ihdas olunan dut ağaçları için 
muafiyet bahsedilmesi mezkûr olduğu halde iktisat encümenince evvelce tesis edilmişlere de teşmil 
edilmiştir. 

2 - Bu muafiyet müddeti yine on sene olarak takyit edildiği halde encümeni müşarileyhaca bilâ-
müddet muafiyet verilmesi şekli kabul edilmiştir. 

3 - İktisat encümenince 2 inci madde olarak ilâve olunan mükâfat verilmesi teklifi gerek tatbi
kat ve gerek bütçenin* vaziyeti noktasından kabule şayan görülmediğinden reddedilmiştir. 

4 - Toplu bir halde bulunan ve en aşağı bir dönümden itibaren dutluk araziden vergi alınmaması 
teklif edilmiş iken İktisat encümeni yeniden tarla ve bahçe kenarlarına dağınık bir şekilde dikilen 
her iki yüz dut ağacına mukabil bir dönüm tarla ve bahçeden arazi vergisi alınmamasını lâyihaya 
dercetmiştir. 

Halbuki 1833 numaralı arazi vergisi kanununun 2 inci maddesinin F fıkrasında yeniden vücu-
de getirilen dutluklardan on sene müddetle vergi alınmaması kabul ediLmiş ve işbu kanun müzake
re edilerek bir takım esasat nazarı dikkate alınarak olveçhile tanzim edilmiş ve esasen Hükümetin 
lâyihasında bu cihetler teklif edilmemiş olduğundan İktisat encümeninin 1 ve 2 ve 3 rakamlarile işa
ret edilen noktai nazarı kabul edilmemiştir, Yalnız tarla ve bahçe kenarlarına dağınık bir şekilde 
dikilen her iki yüz dut ağacına mukabil bir dönümden arazi vergisi alınmaması muvafık ve musip 
görülmüştür. 

Hükümetin teklif ettiği lâyihada toplu bir halde ve asgarî bir dönüm miktarındaki araziden yer
gi alrnmaması münderiç ise de bir dönüm arazi üzerine ne kadar dut fidanı di'kilebileceği ve mese
lâ bir dönüm araziye kırk veya elli dut fidanı diken kimsenin vergiden muafiyeti lâzımgelip gel-
miyeeeği hakkında tereddüde meydan verilmemek üzere bir dönüm araziye isabet edecek dut ağa
cının yüzden aşağı olmaması kabul olunarak birinci maddeye ilâve olunmuştur. Encümenimizce bi
rinci madde tadilen ve Hükümetin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş olmakla olbapta 
tanzim edilen kanun lâyihası ve merbutatı havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis • M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Bayazıt İsparta Malatya Konya İzmir 

İhsan Kemal Turan M. Nedim Refik Kâmil 

Aza 
Sivas 

Şemseddin 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6 - V -1926 tarih ve 859 numaralı kanunun 14 üncü 
'maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 6-V-1926 tarih ve 859 numa
ralı kanunun 14 üncü maddesi aşağıda yazılı ol
duğu şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 14 Müçtemi bir halde ve asgarî bir 
dönüm miktarında yeniden ihdas olunan dut bah
çeleri tarihi ihdasından itibaren on sene müddetle 
arazi vergisinden muaftır. 

ÎKCHSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

20 - V - 1931 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Ik. V. S. 1. M. V. 
M. Şeref Dr. Refik 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Esat Hilmi 

MADDE 1 — İpekböceği yetiştirmek için tesis 
edilmiş ve edilecek olan ve toplu bir halde ve en 
aşağı bir dönüm dut bahçesi ile yeniden tarla ve 
bahçe kenarlarında dağınık bir şekilde dikilen her 
iki yüz dut ağacına mukabil bir dönüm tarla ve 
bahçeden arazi vergisi alınmaz. 

MADDE 2 — Üzerinde fidan yetiştirildiği 
müddetçe dut fidanlıklarından arazi vergisi alın
mamakla beraber fidan yetiştiricilere beher fidan 
için İktisat vekâletinin teşvikler ve mükâfatlar fas
lından münasip mükâfat verilir. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını 
İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

icraya 



— 5 
MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkında 6 mayıs 1926 tarih ve 
859 numaralı kanunun 14 üncü maddesi

nin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 6-V-1926 tarih ve 859 numaralı 
kanunun 14 üncü maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde tadil edilmiştir. 

Toplu bir halde ve en aşağı bir dönüm mikta
rında yeniden tesis olunan dut bahçelerinden ve 
tarla ve bahçe kenaralrında dağınık bir şekilde 
dikilen her iki yüz dut ağacına mukabil bir dönüm 
tarla ve bahçeden tarihi ihdaslarından itibaren 
on sene müddetle arazi vergisi alınmaz. ( Toplu 
bir halde bulunan beher dönüm araziye yüz ağacın 
isabet etmesi şarttır. ) 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 1 - IV - 1932 

Karar No, 102 
Esas No. 1/85 

Yüksek Reisliğe 

6 mayıs!926 tarih ve 859 numaralı kanunun 14 üncü maddesinin tadili hakkında İktisat vekâ
letince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 20 - V - 1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun. lâyihasının ve esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 
23 mayıs 1931 tarih ve 6/1372 numaralı tezkeresile İktisat ve Maliye encümenlerinin bu lâyihaya 
dair tadilâtı ve esbabı mueibeleri encümenimize dahi havale buyurulmuş olmakla mütalea ve tetkik 
olundu. 

Mevzubahs ipek böceği yetiştirmek için tesis edilecek olan dut bahçelerinden on sene müddetle 
vergi alınmamasından ibarettir. ,'•"? 

Bu lâyihanın ihzarı tarihinden sonra Yüksek Meclisçe kabul buyurulan yeni arazi vergisi kanu
nunun 3 üncü maddesinin F bendi bu maksadı temin eylemiş olduğundan encümenimizce bu bapta 
ayrıca bir kanun tedvinine lüzum bulunmadığına karar verilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzo-
lunur. 

Reis M. M. 
Grümüşane , Konya Aksaray Erzurum İsparta istanbul 
H. Fehmi K. Zaim A. Süreyya Aziz Mükerrem Sadettin 

Çorum Giresun Kayseri Kırklareli Konya Niğde Sivas 
Mustafa Kâzım ' A. Hilmi M. Nahit K. Hüsnü Faik Rasim 



Sıra No 146 
Balıkesir Mebusu muzaffer Beyin kırmızı şeritli istiklâl 

madalyasile taltifi hakkında 5/8 numaralı millî Müdafaa 
encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar No. 25 

3-V-1932 

Yüksek Reisliğe 

istiklâl madalyasile taltifini istida eden Balıkesir mebusu Muzaffer Süreyya Beye ait olup Arzu
hal encümeninden encümenimize tevdi edilmiş olan evrak tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunî müddeti zarfında inhası yazılmış ve millî müoadşlede bdlfiil silâbile çalışmış bulunduğu
na dair dosyada mevcut vesikalar olbaptaki kanun hükümlerine uygun görülmüştür. Bu sebeple mu
maileyh Muzaffer Süreyya Bey kırmızı şeritli istiklâl madalyasile taltife müstehaktır. 

Keyfiyet Umumî heyetin tasvibine araolunur. 

M. M. En. Reisi 
Giresun 
İhsan 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

M.M. 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 

Kâtip 

Aza 
Burdur 
Halit 

Aza Aza Aza 
Kırşehir Balıkesir Tokat 

Lûtfi Müfit Enver B. Lûtfi 

Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Ordu Cebelibereket Tokat 

Şevket Recai Naci Hüsnü 
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Sıra No 123 
Maarif vergisi kanununun 5 inci maddesinin tefsiri hakkın
da 3/5 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. B. M. M. 
Başvekâlet 12 - IV - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1066 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22 haziran 1927 tarihli ve 1130 numaralı Maarif vergisi kanununun 5 inci maddesine tevfikan 
ınalmemurlarına verilmekte olan % 1 lerin verilip verilmiyeceği hakkında Dahiliye vekâletile Maliye 
vekâleti arasında çıkarı noktai nazar ihtilâfının tefsiren halline dair Maliye vekâletinden yazılan 
ll-IV-1931 tarih ve 14434 numaralı tezkerenin sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti celileye 

22 haziran 1927 tarihli ve 1130 numaralı maarif vergisi kanununun 5 inci maddesine tevfikan ma
arif vergisi tahsilatından mal memurlarına verilmekte olan % 1 ikramiyelerin bilâvasıta vergilere 
mıinzam kesirlerin asıllarile tevhidi üzerine itasında devam edilmesi lâzımgelip gelmiyeceği hak
kında Dahiliye vekâleti celilesile hâsıl olan noktai nazar ihtilâfının halli için bir kere de Devlet şû
rasının istişarî mahiyette mütaleasının alınması muvafık görülmüştü. 

.Şûrayi devletin Maliye ve Nafıa dairesile Heyeti umumiyesince müttehaz kararları muhtevi maka
mı devletlerinden muhavvel mazbatalar mündericatına nazaran; azadan Maliye ve Nafıa dairesi reisi 
Ali Riza, mülkiye dairesi reisi İsmail Hakkı, azadan Ali Riza Beyler tevhidi küsurat kanunu maarif 
vergisi kanununun 1, 2, 4 üncü maddelerinin bu kanuna mugayir olan hükümlerini ilga ettiğini tasrih 
ederek ikramiyeye müteallik olan 5 inci maddenin ilgası hakkında hiç bir hükmü ihtiva etmediğine 
ve vazıı kanun, bir kanun ile diğer bir kanunun hangi hükümlerini ilga eylediğini tasrih eylediği 
halde sarahat mukabilinde delâlete itibar olunamıyacağı cihetle o kanun ahkâmı umumiyesile diğer 
hükümlerin krsmen veya tamamen mülga olduğunu iddia kabil olamıyaeâğına ve Devlet memurları 
maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 15 inci maddesi de, ihtisas, komisyon ücreti, 
makam tahsisatı, maktu ve hakkı huzurların verilmiyeceklerinden bahis olup ikramiye hakkında hiç 
bir hükmü ihtiva etmediği cihetle bu maddede maarif vergisi kanununun beşinci maddesini ilga eyle
diği hükmünü çıkarmak mümkün olamıyaeâğına göre meselenin esas itibarile tefsire ihtiyacı derkâr 
olduğu reyinde bulunmuşlarsa da, bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidi ve Devlet memur
ları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun meriyete vazından itibaren maarif hisselerin
den mal memurlarına % 1 ikramiye itasına mahal kalmıyacağı ekseriyetle tezekkür kılındığı anlaşıl
mıştır. 

Mazbatalar mündericatına göre ekseriyetin kararı aşağıda arzedilen esbap ve delâile istinat et
mektedir. 
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A) Evvelce maarif vergisi tahsilatından malnıemurlarma ikramiye olarak hisse ayrılması vergi

nin vaktinde cibayetini teşvik hükmüne müstenit olup yeni vaziyette böyle bir artık varlığını kay
betmiş ve bu itibarla ikramiyenin hikmeti vazı da ortadan kalkmıştır. 

B) Küsuratın tevhidi hakkındaki kanun da, maarif vergisi kanununun ikramiyeye müteallik mad
desinin sarahaten ilga edilmemiş olması bu madde hükmünün devam etmekte olmasına delâlet et
mez. Çünkü, mevcudiyetini zayi etmiş olan ferin, aslın hükmüne tâbi olması kaide iktizasındandır. 

O) Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 15 inci maddesi, memu
riyet maaşına zamimeten verilecek parayı, ancak kanunen memurlara terettüp etmiyen bir hiz
metin ifasına ve bu hizmetin de mesai saati haricinde vuku bulmasına mütevakkıf tutmaktadır. 

D) Bir meblâğın sarfı, ancak bütçesinde masarif kısmına yazılı bulunmasile kabil olur. İdarei 
hususiye bütçesinde ise böyle bir tahsisat ve mezuniyet mevcut değildir. 

Medari istinat addedilen bu delâil tetkik olundukta: 
1 - Maarif vergisinden mal memurlarına ikramiye itası mezkûr verginin miadında tarh ve tahsi

lini teşvik maksadına müstenit olup küsuratın tevhidi üzerine bu teşvikin hükmü ortadan kalkmış 
bulunduğu faraziyesi, maarif vergisi ikramiyesinin mezkûr vergiye ait kanunun ikramiye itasına 
mütedair olan beşinci maddesinin lâğvine sebep teşkil edebilirse de maddenin mülga bulunduğu
nu ifade edemez. 

Kaldı ki, maarif vergisi ortadan kalkmış olmayıp teallûk ettiği verginin asi ile tevhit edilmiştir. 
Tahsilatın takibinde fazla gayret ve hizmet sarfını mucip olan sebep, kuyudatın şekli olmayıp ver
gi miktarı bulunduğuna ve maarif vergisi verginin asi ile birleştirilmekle vergi miktarında bir tebed
dül vuku bulmıyaeağı derkâr olmasına göre haddi zatinde tahsilat noktasında hizmette bir tebed
dül vukuu ve teşvik mülâhazası da ortadan kalktığı mülâhazası varit görülmemektedir. 

2 - Yukarıda (B) işaretile arzolunan delil ile Devlet şûrasının ekseriyeti, maarif vergisinin aslı 
nı kaybetmiş olduğu neticesine varmak istediği anlaşılıyor. Halbuki maarif vergisi aslını ve mahi
yetini zayi etmiş olmayıp maarif vergisi kanununda münderic nisbet ve miktarlarda olarak taallûk 
ettikleri vergilerin asıllarile meze ve tevhit edilmiştir. Bu mezç ve tevhit keyfiyeti yalnız muamelâ
tı kaydiyeye müessir olup vergi ayni nisıbet ve miktarda aslından tefrik edilerek idarei hıısusiyefere 
verileceğine ve mahalli sarfı da tebeddül etmediğine göre bizatihi maarif vergisi mahiyeti asliyesini 
zayi etmiş addedilemez. Bu itibarla kesri munzam halindeki maarif vergisile vergilerin asıllarından 
bu namda ayrılacak hisseler arasında mahiyet itibarile bir tefrik yapmak muvafık görülemez. 

3 - Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanunun 15 inci maddesile ikramiye 
itası menedihneıniş olmasına ve marı-if vergisi kanununun beşinci maddesinde kesri munzamların 
asıllarile birlikte maliye vesaitile tahsil olunacağı ve bu tahsilattan mahallî memurini maliyesine 
ikramiye olarak tevzi edilmek üzere % 1 1 erin in maliyece alıkonulacağı musarrah bulunmasına ve 
maliyece alıkonulacak % 1 lerin olhaptaki talimata göre tahsilatını % 85 nisbetine iblâğ edenlere 
ikramiye olarak tevzii muharrer bulunmasına göre mezkûr % 1 lerin mal memurlarına tevzii mez
kûr teadül kanununun 15 inci maddesine muhalif olacağı hakkındaki mütaleada da isabet görüleme
miştir. 

Ayni zamanda maarif vergisi kanununun beşinci maddesinin tarzı tahririne göre bu vergiden 
tefrik edilecek % 1 1er verginin tahsili ve idarei hususiyelere tediyesinin istilzam ettiği, hizmet mu
kabili olarak, maliyece alıkonulacağı da vazihan anlaşılmaktadır. 

4 - Hususî idareler bütçesinde bu ikramiyelere karşılık vazedilmemiş olması bütçe tatbikatına ait 
ve dahilî muamelâttan madut olup kanunen vücut bulmuş bir hakkın sukutuna sebep teşkil edemi-
yeceği malûmu samileridir. 

Şûrayi devletin istişarî mahiyetteki mütaleası yukarıda zikrolunan kanunî vaziyete tevafuk etme
mekle beraber vazii kanunun nokta i nazarının da bildirilmesine lüzum görülmektedir. 

Keyfiyetin tefsireıı halline müsaadei devletleri arzolunur efendim. 
Maliye vekili 

M. Abdülhalik 
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Esas No: 56 
Karar No: o 

Şûrayı Devlet Nafıa dairesi mazbatası 

Dahiliye ve Maliye vekâletlerinin Başvekâleti Celileden irsal ve dairemize tevdi buyuruları 
17-XI-1930 ve 2-XII-1930 tarih ve 67/64 ve 7987/30 numaralı tezkereleri okundu: 

Meallerine nazaran: 22 haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı maarif vergisi kanununun beşinci 
maddesine tevfikan maarif vergisi tahsilatından memurini maliyeye verilmekte1 olan % 1 ikramiye 
maarif vergisinin kesri munzam şeklinde mükelleften ayrı tahsil edildiği zamana ait ve mükellefler
den ayrı ayrı tahsil olunduğu için Maliye memurlarının hizmetlerinin karşilrğı olup halbuki halen 
vergilerin kesirleri asıllarile tevhit ve vergi esas nisbetleri tezyit olunarak ayrı tahsil külfeti berta
raf edilmiş ve verginin ismi de maarif hissesine kalbedilerek tahakkuk, tahsil, kay it ve saire gibi 
muameleleri kaldırılmış ve iş Flazine ile Idarei hususiye arasında defter üzerinde yapılır basit bir 
muamelei hesabiye şeklinde konulmuş olduğundan ve bundan başka ikramiye itası 24-V-1929 tarih 
ve 1452 numaralı teadül kanununun 15 inci maddesine de muhalif bulunduğunda badema Maarif 
vergisi kanununa tevfikan ikramiye verilmesinin muvafık olmıyacağının Dahiliye vekâleti tarafın
dan mütaleaten dermeyan olunduğu ve Maliye vekâletinin ise bu noktai nazar hilâfına olarak 
24 mayıs 1929 tarih ve 1454 numaralı kanun mucibince vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tev
hidinde takip olunan gaye verginin miktar ve nisbeti hakkında mükelleflerin kolaylıkla iktisabı 
malûmat eylemelerini temin etmek ve muamelâtı kaydiye ve hesabiyede daha ziyade besatet vücuda 
getirmekten ibaret olup bermucibi kanun küsuratın tevhit edilmiş olmasile tahsil memurlarının 
ifa etmekte oldukları hizmette bir değişiklik husule gelmediği ve tevhiden alınan miktarlardan Ma
arif hisselerinin tefrikile ayrıca bir meşgale teşkil edeceği ve mezkûr tevhidi küsurat kanunu Maarif 
vergisi kanununun 5 inci maddesini ilga etmiyerek bu maddenin elyevm meri bulunduğu ve teadül 
kanununun 15 inci maddesinde de ikramiye mevzuubahs olmadığından bu 15 inci maddenin do 
ikramiye itasını men eylemediği ve netekim sayım kanunu mucibince memurini tahsiliye ile heyeti 
ihtiyariyeye ikramiye tevzi edilegeldiği cihetle maarif vergisinin kesir halinden hisseye inkılâp et
miş olması kanunen itası lâzım gelen bu ikramiyenin verilmesinden sarfınazar olunmasına bir sebep 
olmıyacağı mütaleasında bulunduğu anlaşılmış ve Maliye ve Dahiliye; vekâletlerinden celbedilen 
Umuru mahalliye müdürü Nafiz ve Varidat ıdarei umumiye mümeyyizlerinden Nafiz Beylerin 
beyanatı dinlenilin iştir. 

İcabı müzakere olundu: Reis Ali Rıza Bey kesri munzamların tevhidi hakkındaki kanunun 4 ün
cü maddesi maarif vergisi kanununun yalnız 1 inci, 2 inci ve 4 üncü maddelerinin mezkûr tevhit 
kanununa muhalif olan hükümlerini ilga edip mahallî memurini maliyesine % 1 ikramiye itasına mü
tedair olan 5 inci maddesile müteakip maddelerinin hükmünü ilga etmemiş olduğu gibi teadül 
kanununun 15 inci maddesinin hükümleri içindede itası men edilen envai tediyat arasında ikrami
yenin meskût geçildiği ve mezkûr 15 inci maddenin frkrai saniyesinin mefhumu muhalifinin dahi 
ikramiye itasına mani bir maddeyi manayi tazammun edemiyeceği ve esasen kanunu umumî olan 
teadül kanununun bir maddesinin mefhumu muhalifi delâletile kanunu hususî olan maarif vergisi 
kanunun 5 inci maddesinin ahkâmı sarihasını lâğvedebilmesi kavait ve mevzuatı hukukiye ile 
kabili telif olmıyacağı cihetle tevhidi küsurat kanunu ile cibayet edilegelen müsakkafat, erazi, sa
yım, kazanç vergilerinden tefrik edilen maarif hisselerinden % 1 lerinin maarif vergisi kanununun 
5 inci maddesi mucibince memurini maliyeye ikramiye olarak verilmesinde kanunî bir mahzur görülme
diği mütaleasında bulunmuş ise de evvelce maarif vergisi kanunile tahsil edilegelen maarif vergi
sinin tahakkuk, tahsil ve kayıt muameleleri esas vergilerden ayrı ayrı olarak icra olunduğundan dolayı 
memurini tahsiliye ve maliyeye medarı teşvik olmak üzere ikramiye itasını kanun tecviz etmiş olup 
ancak kesri munzamların tevhidi hakkındaki kanunun neşrinden sonra memurini maliyenin yal
nız esas vergileri tahsil ederek ayrıca maarif vergisi namile bir gûna tahsilatta bulunmamaları ve 
binaenaleyh ikramiye itasını mucip sebebin zail olması ve kesri munzamların tevhidi ve bütün ver
gilerin bir kalem olarak tahsili hakkındaki işbu kanun vekâletin meclise takdim eylediği esbabı 
mucibe lâyihasında etrafile izah eylediği veçhile tahsilat muamelesini esasından tebdil ederek bir 



- 4 -
kalem olarak Maliye vekâletine mal edip hasılından mezkûr kanunda gösterildiği dairede % de 
üzerinden vilâyet idarei hususiye ve belediyelere hisse tefrik eylemesilo kül halinde bulunan tahsil 
muamelesinin maarif kanununun tahsilata ait kısmını tamamen lâğvetmesi tabiî olacağı ve her ne 
kadar maarif kanununda memurini maliyeye itası lâzımgelen % 1 1er sarahaten lâğvedilmemiş ise 
de kanunu aslının delâletile lâğvi icap edeceği ve alelhusus teadül kanununun 15 inci maddesinin 
fıkrai saniyesinin mefhumu muhalifine nazaran bermucibi kanun ifayi vazife eden memura vazife
sine muhassas maaştan başka bir namla bir meblâğ verilmesinin caiz olmıyacağı ve maarif verdi
si kanununun ikramiyeye müteferri mevadmda verilecek ikramiyelerin hizmetleri mesbıık memu
rini maliyeden tahsilatı % 80 ne iblâğ edenlerin tahsilatı nisbetinde ikrnmiye verileceği gösterilme
sine nazaran yeni vaziyete göre tevzi edilerek eşhasın şahıs ve derecei istihkaklarının tayini kabil 
bulunmaması ve bir de vuku bulacak her nevi sarfiyatın bu derecede bir mevkii olmak lâzımgelip 
mevzubahs ikramiye sarfiyatının ne hususî ve ne de umumî bütçede bir mevkii bulunmaması ve tev
hidi küsurat kanununa nazaran olması da imkân dahilinde görülmemesi hasebile tevhidi küsurat 
kanununun mevkii meriyete vazından sonra maarif hisselerinden dolayı ikramiye itası caiz olımya
cağı ekseriyetle mütalea kılınmış olmakla bir kere de Heyeti umumiyece tetkiki zımnında evrakın 
Riyaseti Celileye takdimi 21 kânunusani 1981 tarihinde tezekkür kılındı. 

Reis Aza Aza Aza Aza 
Ali Rıza A. Haydar Sihri/j/a Amf Talât Vasıf 

(Mezun) 

Şûrayi Devlet heyeti nmıımiyesi mazbatası 

Maliye ve Nafıa dairesinin 21 kânunusani 1931 tarihli ve 56 numaralı mazbatası heyeti ıımu-
miyede mütalea ve tetkik olundu: 

Maarif vergisi tahsilatından memurlarına ikramiye verilip verilmemesi hakkında Maliye ve Da
hiliye vekâletleri arasında hadis olan ııoktai nazar ihtilâfına binaen tafsilâtı mezkûr mazbatada ya
zılı olduğu veçhile bu vergi tahsilatından memurlarına ikramiye verilmesi caiz olamıyacağına dair 
dairei müşarileyha tarafından ekseriyetle dermeyan olunan mütalea üzerine cereyan eden müzake
rede Maliye ve Nafıa dairesi Reisi Ali Rıza Mülkiye dairesi reisi İsmail Hakkı ve azadan Ali Rıza 
Beyler tevhidi küsurat kanunu maarif vergisi kanununun 1, 2 ve 4 üncü maddelerinin bu kanuna 
mugayir olan hükümlerini ilga ettiğini tasrih ederek 5 inci maddenin ilgası hakkında hiç bir hü
küm ihtiva etmediğine ve vazii kanun bir kanım ile diğer bir kanunun hangi hükümlerini ilga et
tiğini tasrih eylediği halde sarahat mukabilinde delâlete itibar olunamıyacağı cihetle o kanunun 
ahkâmı umumiyesi ile diğer hükümlerinin de zımnen mülga olduğunu iddia kabil olamıyacağına ve 
Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 15 inci maddesinde ihtisas ve 
komisyon ücreti ve makam tahsisatı maktua ve hakkı huzur namla ri I e memurlara ayrıca bir meb
lâğ verilmiyeceği ve ancak kanunun tahmil etmediği munzam bir vazifeye veya ihtisas dolayısile 
tesis olunacak komisyonlara memur edilenlerin muayyen çalışma saatleri haricindeki mesailerine 
mukabil îcra Vekilleri Heyetince takdir olunacak bir ücret verileceği muharrer olup ikramiye hak
kında hiç bir hükmü ihtiva etmediği cihetle bu maddenin maarif vergisi kanununun 5 inci mad
desini ilga ettiği hükmünü çıkarmak mümkün olmıyacağına göre meselenin esas itibarile tefsire 
ihtiyacı derkâr olmakla bu dairede muamele yapılması reyinde bulunmuşlarsa da tafsilâtı Maliye 
ve Nafıa dairesi mazbatasında yazılı olduğu üzere evvelce maarif vergisi tahsilatında mal memur
larına ikramiye olarak ayrılan hisse bunları bu verginin vaktinde cibayetine teşvik himmetine 
müptenidir. Halbuki yeni vaziyette böyle bir vergi artık varlığını kaybetmiş bu itibarla ikramiye
nin vazına illet olan teşvik keyfiyeti de ortadan kalkmış bulunmaktadır. Maddenin sarahaten il
ga edilmemiş olması da bu maddemin idamei hükümetmesine delâlet edemez. Zira asla mevcudi
yetini zayi etmiş olan bir ferin, aslın hükmüne tebaiyeti kaide iktizasındandır. Binaenaleyh orta
da ibham ve tereddüdü mucip bir cihet olmadığından keyfiyetin tefsirine mahal olmadığı ekseriyet-
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le tezekkür kılınmış ve binnetice gerek işbu sebeplere gerekse barem kanununun 15 inci maddesi 
memuriyete gayrimürettep bir hizmetin ifasına ve bunun da saati mesai haricinde vukubulmasına 
mütevakkıf tutmakta olmasına ve fazla olarak bütçeden çıkarılacak bir para ancak masraf kısmına 
mürakkam bulunmuş olmakla kabil olabilip idarei hususiye bütçesinde böyle bir mezuniyet gayri-
mevcut bulunmasına göre verilen ikramiyelerin kanuna muhalif bulunduğu maarif vergisi kanunu
nun 5 inci maddesi hükmünün meri bulunduğunu kabul etmek zarurî olduğu reyinde bulunan Ma
liye ve Nafıa dairesi reisi Ali Rıza ve Mülkiye dairesi Reisi İsmail Hakkı Beylerin muhalif reylerine 
karşı 12 şubat 1931 tarihinde ekseriyetle tekarrür etmiştir. 

Şûrayı devlet R. Tanzimat dairesi R. Maliye ve Nafıa dairesi R. 
Nusrat Reşat Ali Rıza 

Deavi dairesi R. Aza 
Fuat B. A. Sabrı 

Müzakerede bulunmadı 

Aza Aza 
Asaf Talat B. Ali Rıza 

Müzakerede bulunmadı 

Aza 
H. İbrahim 

Aza 
Süreyya 

Aza 
Haydar 

Aza 
M. Şefik 

Aza 
ö. Lûtfi 

Aza 
İhsan 

Aza Aza 
Vasfi B. E. Kemal 

Müzakerede bulunmadı 

Mülkiye dairesi R. 
/ . Hakkı 

Aza, Aza 
Asım Cemal 

Aza Aza 
Saffet Süleyman Cemil 

Aza 
K. Atıf B. 

İmzada bulunmadı 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 3/5 

22 - XII - 193i 

Yüksek Reisliğe 

1130 numaralı maarif vergisi kanununun 5 inci maddesine göre mal memurlarına verilmesi icap 
eden % 1 ikramiyelerin verilip verilmiyeeeği hakkında Dahiliye ve Maliye vekâletleri arasında çıkan 
noktai nazar ihtilâfının tefsiren halli için Başvekâletten yazılıp encümenimize havale buyurulan tez
kere Dahiliye vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve mütalea olundu: 

Şurayi devlet heyeti umumiyesince de tetkik edilmiş olan bu meselede istinat edilen sebepler 
bu günkü kanunî mevzuatımıza uygun bulunmuş ve bunlara karşı Maliye vekâletince serdedilen 
deliller Şurayi devlet heyeti umumiyesince ittihaz olunan kararı nakzedici mahiyette bulunmamış 
ve 1452 numaralı (Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair ) kanunun 15 inci maddesi 
ile memurlara ancak kanunun tahmil etmediği bir vazife için muayyen mesai saatleri haricindeki ça
lışmalar için İcra Vekilleri Heyeti kararile ücret verilebileceği ve bu hükmün haricinde memur
lara hiç bir meblâğ verilemiyeceği ifade edilmiş bulunmasına ve bu kanunun 19 uncu maddesindeki 
( ve bu kanuna muhalif sair ahkâm mülgadır ) hükmü ile 1130 numaralı kanunun 5 inci maddesi de 
kaldırılmış olduğuna göre esasen hususî idarelerin bilhassa maarif ihtiyacını temin edemiyen maarif 
vergisi varidatından % 1 lerin ikramiye olarak mal memurlarına verilmesi kanunî mevzulara uygun 
görülmemiş ve Şurayi devlet heyeti umumiyesince ittihaz olunan karar encümenimizce de kabul 
olunmuş ve bu hususta tefsire muhtaç bir cihet bulunmamıştır. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi olunur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Reis V. 
Tekirdağ 
M. Fayik 

M. M. 
Malatya 

M ut talip 

Kâ. 
Muş 

Hasan Reşit 

Aza 
Çorum 
/ . Kemal 

Aza 
Adana 

Ali Mİinif 
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Aza 
Rize 
'Atıf 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Ankara 

Mûslihittin 

Aza 
Antalya 

Rasih 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 24- IH -1932 

Karar No. 35 
Esas No. 3/5 

Yüksek Reisliğe 

22 haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı maarif vergisi kanununun beşinci maddesine tevfikan ma
arif vergisi tahsilatından mal memurlarına verilmiş olan yüzde birlerin bilâ vasıta vergilere munzam 
kesirlerin asıllârile tevhidi üzerine itasına devam edilip edilmiyeeeğinin tef siren halli hakkında Baş
vekâletten gönderilen 12 - IV - 1932 tarih ve 6/1066 numaralı tezkere ve merbutatı encümenimize havale 
buyurulmakla Maarif vekili Beyefendile Dahiliye ve Maliye vekâletlerinden gelen memuru mahsuslar 
huzurlarile tetkik ve müzakere edildi. 

Tevhidi küsurat kanunu, maarif vergisi kanununun birinci, ikinci, dördüncü maddeleri hükmünü 
sarahaten ilga ederek kesri munzam sisteminde meçlisi umumilere verilen müstakil vergi tarhı salâ
hiyetini refetmiş, Devlet vergileri esasile birleştirerek nisbetleri muayyen maarif hissesi şeklinde tef
rik ve tesbit etmiştir. 

Maarif vergisi kanununun üçüncü maddesinde kesri munzamların meclisi umumilerce azamî hat 
ve miktarlarını tesbit etmek salâhiyeti tevhidi küsurat kanununda sarahaten lâğvedilmediği halde 
tevhit hükümlerinin bu salâhiyetleri bizatihi ilga ettiğine nasıl tereddüt caiz değilse kesri munzam 
namile idarei hususiyelerin maliye ve tahsil memurlarına tahsil hizmeti ve asıllarına ait tahakkuk def
teri istemesi gibi külfetler tahmiline imkân bırakmamış olmasına nazaran 5 inci madde hükmünün 
de mevzun kalmamış ve hükmen ilga olunduğu neticesi hâsıl olmuştur. 

Bununla beraber Dahiliye encümeninin teyiden kabul ettiği Şûrayi devlet heyeti umumiye kararı
nın istinat ettiği kanunî hükümlere göre de ikramiye verilmesi mümkün görülememiş olmakla havab;. 
mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Kâ. Reis 
Çorum 
İsmet 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Aza 
îzmir 
Kâmil 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
Mersin 

A. Hamdi 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
İçel 
Entin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ' 28/İV/1932 

M. No. 91 
Esas No. 3/5 " 

Yüksek Reisliğe 

22 haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı maarif vergisi kanununun 5 inci maddesine tevfikan ma
arif vergisi tahsilatından Ynal memurlarına verilmiş olarr yüzde birlerin bilâvasıta vergilere munzam 
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kesirlerin asıllarile tevhidi üzerine itasına devam edilip edilmiyeceğinin tefsiren halli hakkında Baş
vekâletin 12/IV/1931 tarih ve 6/1066 numaralı tezkere ve merbutatile Dahiliye ve Maliye encümen
lerinin buna dair olan mazbataları encümenimize dahi havale buyurulmuş olmak dolayısile Maliye ve
kili Beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu. 

1454 numaralı tevhidi küsurat kanunu maarif vergisi kanununun birinci, ikinci ve dördüncü mad
deleri hükümlerini sarahaten ilga ederek sayım ve kazanç vergilerine yüzde elliye, arazi ve müsak
kafat vergilerine yüzde yirmi beşe kadar kesri munzam tarhı hususunda meclisi umumilere verilmiş 
olan salâhiyeti dahi kaldırmıştır. Bu suretle kesri munzamlar bu vergilerin asıllarile mezcedilmiş 
olmak itibarile bu vergilerden ilk tahsil masarifi karşılığı olmak üzere vilâyetlere verilmesi icap eden 
hisseler Devlet varidatından mahallî olan bu hizmet için esastan ayrılmış bir hisse mahiyetini ikti
sap eylemiştir. 

Buna nazaran bu vergileri tahsil eden mahallî mal memurlarına vergi hasılından vilâyetlere ayrı
lacak hisseden bir ikramiye verilmesi bu memurla ra kanunen ifasile mükellef bulundukları vazife 
mukabilinde aldıkları maaşlara zamimeten bir de ikramiye verilmesi mahiyetini alacağı için doğru 
olmaması lâzımgelir. Bu noktai nazardan encümenimiz Dahiliye ve Maliye encümenlerinin esas 
hakkındaki mütalealarını varit görmekte ve bu mütalealara iştirak etmekte ise de 1130 numaralı ma
arif vergisi hakkındaki kanunun, birinci, ikinci ve dördüncü maddeleri tevhidi küsurat kanunile 
sarahaten ilga edildiği halde beşinci maddesinin ilga edilmemiş bulunması ve teadül kanununun 15 
inci maddesi hükümlerinin mevcut bulunmasına rağmen bu gün dahi hayvanlar vergisi kanununun 
tatbikatında ikramiye verilmesi derpiş edilmiş olmasını nazara alarak meselenin mezkûr beşinci madde 
ilga edilmedikçe muhtelif içtihatlara müsait bulunması dolayısile; tefsir tarikile halli de mümkün gö
rülememiş ve salifüzzikir 1130 numaralı kanunun esasen mahalli tatbik ve imali kalmamış bulunan 
beşinci maddesinin sarahaten ilgasını mutazammın yeniden bir lâyihanın tedvinini muvafık bulmuş
tur. Bundan evvel yapılmış olan tevziatta usulsüzlük varsa bu hususta Maliye vekâleti tarafından 
takibatta bulunulmak üzere yeniden hazırlanmış bulunan lâyihayı Umumî Heyetin tasvibine arzey-
leriz. 

Reis 
(îümüşane 

H. Fehmi 

Aza 
Kırklareli 

M. Nahit 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Ankara 

Aza 
Niğde 

Faik 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
İstanbul 

Sadettin 

Aza 
»Sivas 

Rasim 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

22 haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı maarif vergisi kanununun 5 inci maddesinin ilgasına 
dair kanun lâyihası 

Madde 1 — 22 haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı maarif vergisi kanununun 5 inci mad
desi mülgadır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 





Sıra No 138 
Matbuat kanununun 51 inci maedesine bir fıkra ilavesi hak
kında 1/277 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet ' ; 19-III -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Haıjı: (i/642 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Matbuat kanununun «51» inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 -1II - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade*buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

; • - İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Matbuat kanununun «51» inci maddesi yabancr memleketlerde çıkan bir gazete veya mecmuanın 
Türkiyeye sokulması ve dağıtılmasının İcra Vekilleri kararile menolunabileceğindeıı bahsetmektedir. 

Memleket için ayni derecede mazarratı olabilen kitap ve diğer matbuaların men ve ithali kanun
da derpiş edilmemiştir. 

Binaenaleyh bu noktanın izalesini ve böyle muzır matbuaların sokulmasını men dahi Vekiller 
Heyetinin salahiyetli olmasını temin için «5» inci maddeye bir fıkra ilâvesi iktiza etmiş ve kanun 
lâyihası tanzim edilmiştir. 

~ Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
'Dahiline e?ıcümeni 31 - III - 1932 

Karar No. 20 
Esas No. 1/277 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 51 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 13 - III - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibe mazbatasile birlikte gönderildiğini mübeyyin Başvekâleti celilenin 
encümenimize havale bnyurulan 19 mart 1932 tarih ve 6/642 numaralı tezkeresi mütaiea ve tetkik 
olundu. 

30 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı matbuat kanununun 51 inci maddesinde yalnız yabancı 
memleketlerde çıkan gazete veya mecmuaların Türkiyeye sokulması ve dağıtılmasının İcra Ve
killeri Heyetinin kararile menolunabileceğinden bahsolunnıuştur. 
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Mündericatile memleketin âli menfaatlerini işbu gazete ve mecmualar kadar ızrar edebilecek di

ğer matbualar meskût bırakılmıştır. 
Halbuki bu gibi matbuaların sinsi ve hafi bir surette memleket efkârını teşviş eylemek ve giz

li muzır propagandalara vasıta olması mümkün vevarit olduğundan bunlar hakkında da ayni hük
mün tatbiki lâzım ve zaruridir. 

•Ancak bu maksadın temini için maddeye bir fıkra ilâvesinden ziyade maddenin tadilen tanzimi 
daha muvafık görüldüğünden o suretle tanzim ve kabul olunan lâyilıai kanuniyenin Yüksek Reis
liğe takdimine 29 mart 1932 tarihinde karar verildi. 

Da. En. Rs. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Ordu 

İsmail 

Rs. V. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Amasya 
Esat 

M. M.-Na. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Kâ. 
Muş 

Hasan Reşit 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Aza 
Rize 
Atıf 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Zonguldak 

Rifut 

Aza 
Çorum 

1. Kemal 

Aza 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No: 24 
Esas No: 1/277 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 51 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Dahiliye vekâletince hazırlanan 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeninin tadili Adliye encümenine havale edilmekle esbabı mu
cibe mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere olundu: 

Bahsedilen 51 inci madde yalnız yabancı memleketlerde çıkan gazete ve mecmuaların Türkiyeye 
ithal ve tevzi inin menine dair hükmü muhtevi olup mündericatı itibarile memleketin yüksek menfa
atine zarar verecek diğer matbuaların da ayni suretle meni lüzumlu olmakla bu maksatla tanzim 
edilen lâyiha encümenimizce de esas itibarile muvafık görülmüş ve lâyihanın mevcut maddeye bir 
fıkra olarak ilâvesi yerine maddenin tadili hakkındaki Dahiliye encümeninin mütalea ve kararı mu-
sip bulunmuş olmakla lâyihanın olveçhile kabulüne encümenimizce de ittifakla karar verilmişti]', 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ad. En. Rs. Na. 
Salâhattin 

Aza 
Manisa 

Refik Şevket 

M. M. 
Salâhattin 

Aza 
Kars 

Nazif 

Kâ. 

Aza 
Kayseri 
»S\ Azmi 

Aza 
Antalya 
Nıtman 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Tokat 

Nazmı 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi, 
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HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Matbuat kanununun 51 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Matbuat kanununun «51» inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir : 

Kezalik yabancı bir memlekette çıkan ve bu ka
nunun birinci maddesi tarifine dahil olan bilûmum 
matbuaların Türkiyeyo sokulması ve dağılması îcra 
Vekilleri Heyeti kararile menolunabilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13/111/1932 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. V. 
$. Kaya 

Ik. V. 
M. Şeref 

Ad. V. M. M. V. 
Yusuf Kemal Zekâi 

Ma. V. Mf. V. 
M. Abdülhalik Esat 

S. t. M. V. G. I. V. 
Dr, Refik Ali Bana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

Zr. V. 
Muhlis 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TJJPÎLÎ 

30 temmuz 1931 tarih ve 1881 numaralı mat
buat kanununun 51 inci maddesinin tadiline 

dair .kanun lâyihası 

, MADDE 1 — Yabancı bir memlekette çıkan ve 
bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı olan matbua
ların Türkiyeye sokulması ve dağıtılması icra Vekil
leri Heyeti kararile menolunabilir. 

Dağıtılan matbualar icra Vekilleri Heyetinden 
müstacelen karar alınmak üzere Dahiliye vekilinin 
emrile karardan evvel toplattırılabilir. Menolun-
muş matbuaları memnuiyeti bilerek Türkiyeye so
kan ve dağıtanlardan 300 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra'No 139 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
muaddel 3 üncü maddesinin tadiline dair I 257 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 1-II 1-932 
Şube 1 
Sayı 6/446 

B M. M. Yüksek Reistiğine 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 1755 numaralı 

kanunla muaddel üçüncü maddesinin birinci fıkrasının tadiline dair hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 28-11-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 1755 numaralı kanun
la muaddel 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının tadiline dair kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki .1445 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin 
tadiline dair olan 1755 numaralı kanunla Karadenize çıkan bilûmum sefainin beher rüsum tonilâ
tosundan 5 kuruş resim istifa edilmektedir. Ancak Romanya, Rusya, Bulgarya hükümetleri tara
fından hububat, gaz, benzin, mazut, kereste, ham maden, tütün ve sair mevaddın fazla miktarda 
ihracat yapılmasından dolayı evvelki senelere nazaran ıbogazdan Karadenize geçmekte olan sefaini 
ticariye adedinin çoğalması neticesi olarak tahlisiye rüsumu tezayüt etmiş ve müfredatı merbut 
cetvelde muharrer olduğu üzere 1929 ve 1930 malî senelerile 1931 malî senesinin sekiz ayı zarfındaki 
(885 415) liralık umum sarfiyata mukabil yalnız tahlisiye rüsumundan (1 260 045) liralık tahsilat 
icra edilmiştir. 

Şu vaziyet ve hesaba nazaran tahlisiye resminden bir miktar tenzilât icrasına imkân mevcut ol
duğu kanaati hâsıl olmuş ve ihtiyacat esas ittihaz edilerek memleketin kaıbiliyet ve istitaatı mali
yesine göre vergi alınması Hükümetimizin gayei amali bulunmuş olduğundan ticareti bahriyemizin 
daha ziyade inkişafı esasları düşünülerek beş kuruş tahlisiye resmitnin (3) kuruşa tenzilini mııta-
zammın tanzim kılınan lâyihai kanuniyenin leffen takdim kılındığını arzeylerim efendim. 
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929 Malî senesi tahlisiye rüsumu hasılatı 
930 » » » » y> 
931 » » 8 aylık » » » 

929 Malî senesi zarfındaki umum sarfiyat 
930 » * ^ » » 
931 » » 8 aylık » » » 

Yekûn 

Yekun 

Lira 

403 467 
513 377 
343 201 

1 260 045 

251 686 
428 744 
204 984 

885 415 

Kuruş 

47 
07 
41 

95 

06 
87 
46 

39 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Karar No. 25 
Esas No. 1/257 

Yüksek Reisliğe 

27 -IV - 1932 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun muaddel 3 üncü mad
desinin 1 inci fıkrasının tadiline dair olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik 
ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde gösterildiği üzere tahlisiye rüsumunda muhtelif seneler zarfında 
bir tezayüt görülmektedir. Diğer cihetten bahrî ticaretimizin daha ziyade inkişafı daima göz önün
de bulundurulmakta olmasına binaen beş kuruş tahlisiye resminin Hükümetin teklifi veçhile üç 
kuruşa tenziline encümenimiz ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

îk. En. Rs. 

M. Rahmi 

Aza 
Aydın 
Fuat 

Bu M. M. 
Aksaray 

Yaşar 

Aza Aza 

Kâtip 

Aza 
Maraş Eskişehir 
Nuri Emin 

Aza 
Bursa 

R. Ferit 

Aza 
Ankara 

Eşref 

Aza Aza 
İstanbul 

Edip Servet A. Hamdi 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 104 
Esas No. 1/257 

Bütçe encümeni mazbatası 

1 - V -1932 

Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifkıe ait bulunan 1445 numaralı kanunun 1755 numaralı 
kanunla muaddel üçüncü maddesinin ıbirinci fıkrasının tadiline dair olup İktisat encümeninin maz-
batasile birlikte encümenimize tevdi olunan kanun lâyihası İktisat vekili Mustafa Şeref Beyle Tah-
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Msiye umum müdürü Necmettin Bey hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı muci'besine ve ayrıca alınan izahata nazaran evvelki senelere nisbetle tahlisi
ye rüsumunda esasen tezayüt bulunduğundan sıhhiye ve saire gibi resimlerle birlikte işbu resmin 
ticareti bahriyede ağırlık hissettirdiği nazara alınarak Hariciye vekâletince bu bapta yapılan tek
lif ü-zerdııe ticareti bahriyenin bir kat daha inkişafı, maksadile tenzili talep edildiği anlaşılmaktadır. 

îktısat encümenince de iştirak olunan ayni mülâhaza üzerine encümenimizce yapılan tetkikat 
neticesinde; Hariciye vekâletinin bu baptaki teklifi resmin tenziline matuf bir iltimas mahiyetinde 
görülmüş olduğundan varidatın tenziline esas teşkil edecek hakikî bir sebep ve zaruret gibi telâkki 
olunamamıştır. Binaenaleyh iktisadî faaliyetlerin zamanımızda çok mütehavvil olan seyrinin arzede-
bileceği ihtimallerd dahi gözden kaçırmamak üzere bu resmin seneden seneye ve tedricî bir surette 
tenzile tâbi tutulmasının daha muvafık olacağı kanaatile resmin beş kuruştan dörde tenzili kabul 
edilmiş ve bu yolda tadilen hazırlanan kanun lâyihası Uımumî heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Aza 
Kırklareli 

M. Nahit 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Niğde 
Faik 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
istanbul 

Sadettin 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Ankara 

Y. Galip 

Aza 
ÇoiTim 

Mustafa 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 
1445 numaralı kanunun 1755 numaralı kanun ile 
muaddel üçüncü maddesinin 1 inci fıkrasının tadili

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 1755 
numaralı kanun ile muaddel 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında muharrer tahlisiye resmi beş ku
ruştan 3 kuruşa tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
iktisat vekili memurdur. 

28 - II - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. î. M. V. V. G. î. V. Zr. V. 
M. ŞBref M. Abdülhalik Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

MADDE 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 1755 
numaralı kanun ile tadil edilen üçüncü maddesinin 
birinci fıkrası mucibince alınmakta olan resim beş 
kuruştan dört kuruşa tenzil edilmiştir. 





Sıra No 140 
Tayinat ve yem kanununa bazı maddeler tezyili hakkında 

1/24 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 3 - II -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/620 ' • •• • 

B, M. M. Yüksek Reisliğine 
Tayinat ve yem kanununa zeylen M. Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey

etinin 25-11-931 tarihli içtinıaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Tayinat : ve yem kanununun 3 üncü maddesinde «peksimetten başka erzak verilmiyen ahvali 
fevkalâdede peksimetin miktarı 1000 grama iblâğ olunacaktır » diye muharrer olan kayde istinaden 
demirbaş erzak olarak şimdiye kadar efrada bir günlük için bir kilo peksimet verilmektedir. 

Sadece un ve irmikten imal edilen ve binnetice ekmek kurusundan maada bir vasfı olmıyan pek
simet vücudun ihtiyacı olan muhtelif esasatı havi gıdayı tamamen temin edememekte ve hacim itiba-
rile de çok yer tuttuğundan harekâtta dahi nefer çantasını müşkülâtla taşımaktadır. Bu sebeple 
vücudun her daim ve bilhassa harekâtta muhtaç olduğu albomin maiyeti karbon ve şahim gibi gıdayi 
temin etmek ve hacim itibarile daha kolaylıka taşınmak ve. uzun zaman dayanmasını temin etmek mak-
sadile Avrupa ordularının demirbaş erzakları tetkik edilerek ordumuz için de « 550 gram peksimet, 
250 gram koyun veya sığır eti konservesi 100 gram kuru sebze unundan çorbalık sebze konservesi ve 
100'gram şeker ve 3 gram çaydan » ibaret olan bu tertip tesbit edilmiştir. : 

Bu tertip 3009 kalori temin etmektedir ki bu da harbin en çetin zamanlarında ve geriden erzak 
gelmesine imkân bulunmıyan anlarda muvakkat bir zaman iç.in neferin muhtaç olduğu gıdayı tama
men temin edebilmektedir. Memleketimizde mevcut konserve fabrikalarının mahdut ve ihtiyaca 
gayrikâfi bulunması mülâhaza edilerek demirbaş erzak için ihzar olunan kanunun ikinci maddesine 
« birinci maddede yazılı mevat bulunmazsa bunların yerine kıta hekiminin reyi alınmak ve efradın tağ-
diyesi göz önünde bulundurulmak suretile demirbaş erzak olmağa elverişli diğer münasip miktar mevad-
dı iaşe tedarik ve celbolunur » diye bir kayit konmuştur. Bundan maksat mahallinde konserve tedarik 
veya celbedemiyen kıtaatın demirbaş olmağa elverişli diğer münasip miktar mevaddı iaşeye hiç bir 
müşkülâta maruz kalmadan tedarik veya celbedebil meşinden ibarettir. [Bundan başka kanunun üçün
cü maddesine « peksimetin tertip ve usulü imali hakkında bir talimatname ihzarına Millî Müdafaa 
vekâleti mezundur » kaydi konmuştur. Bundan da maksat memleketimizin her tarafında istihsal edi
len unların randumanları ve peksimet karıştırılacak oYaıı irmik p i m ç mm ve sa\xe nazan dikkate 
alınarak muhtelif tertipler tesbit edilmek suretile büyük bir müşkülâtın önünü almaktan ibarettir. J 

Tayinat ve yem kanununun 1257 numaralı kanunla muadde 33 üncü maddesinde hayvanatın cins 
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ve görd'%leri Mimete göre tayin edilmiş olan nizamî istihkaklarından yalnız « arpa veya yulaf » mik
tarları aynejı bir gitfiük demirbaş yem olarak tesbit edilmiştir. Demirbaş erzak ve yem hakkında ih
zar olunan işbu kanun lâyihasının bir an evvel tasdikimi müsaadelerini rica ederim efendim. 

Millî Mü«ktfa,a encümeni maabatası V. 

T. B. M. M, 
M. M. encümeni -8-VI-1931 
Karar No: 5 '. M :;-! .-
Esas No: 1/24 , ,. ı-,.. 

Yüksek Reisliğe 

Geçen devreden müdevver ve Beşvekâletin 8 mart 1931 tarihli ve 0/620 numaralı tezkeresile 
encümenimize havale buyurulan ( eylül 1330; tarihli tayinat ve yem ) kanununa müzeyyel kanun 
lâyihası M. M. vekâletinden gönderilen mahsus memurile birlikte müzakere edildi. 

Keyfiyet: Ordumuzda bir demirbaş erzak istihkakı usulünü ihtiyaç ile mütenasip bir şekle 
koymaktır. Demirbaş erzak, harbin veya askerî hareketlerin sebep ve mecburiyetlerinden dolayr 
askeri başka suretle yedirmeğe imkân kalmadığı zaman iaşe için sarfolunmak üzere daima aske
rin silâhı ve cephanesi gibi üzerinde taşıtılır. 

Demirbaş erzakın şu mahiyetine göre başlıca iki şartı haiz olması lâzımdır. Birincisi kolay
lıkla yani fazla ağırlık vermeden askerin üzerinde taşıyabilmesi, ikincisi de en güç bir zamanda 
çaresiz bir ihtiyaç karşısında askerin harp ve hareket kuvvetini devam ettirebilecek bir gıda ola- • 
bilmesidir. Tayinat ve yem kanunu mucibince peksimetten başka erzak verilemiyen fevkalâde 
hallerde demirbaş erzak olarak nefere bir günlük bir kilo peksimetin verilmesi lâzımgeliyordu. 

Sadece im, ve irmikten ibaret olan bu peksimet vücudun ihtiyacı olan gıdayı teininden uzak ol
makla beraber hacmi itiharile de çok yer tutarak neferin yükünü çoğaltmakta idi. 

Bu mahzurları ve noksanı gidermek için tanzimi edilmiş olan kanun lâyihasının., heyeti umu-
nıiyesile maksadı temin edeceğine encümenimizce kanaat getirilmiştir. 

Lâyihada hayvanların cinsi ve gördükleri hizmete göre tayin edilmiş olan nizamî istihkakların
dan yalnız arpa veya yulaf miktarının aynen bir günlük yem olarak tespit edilmiş olması da 
muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde üçüncü maddeye ilâve edildiği zikrolunan ( peksimetin tertip ve 
usulü imali hakkında bir talimatname ) kaydiuin zaten vekâletin salâhiyeti içinde olduğu 
düşünülerek sonradan çıkarıldığı anlaşılmıştır. Lâyihanın serlâvhasile maddelerinde maksat ve ga
yenin açık olarak yazılması ve bir iltibasa mahal bırakılmaması için bazı kelimelerin ilâvesi ve tay-
yi münasip görülerek kanun, lâyihasının aşağıdaki şekilde kabulüne eneümenimizee karar verildiği 
arzolunui'i 

M. M. En. Rs. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Kütahya Giresun Mus Divarbekir Tokat Malatya Elâziz 

İh şan Kâzını B. Lûtfi M. Nedim Ahmet Saffet 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kars Ivırşehjr Gazi Antep Tokat Bilecik Cebelibereket 

Muhittin L. Müfit Kılıç Ali Hüsnü Salih, Nuci 
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B*tç« «utfaıeni mazbatası 

T 9 M. M: 
Bütçe encikntni 
Karar No. 101 
Esas No. l/M 

Tayinat ve yem kanununa zeylen Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve îera Vekilleri Heye
tinin 25 - II - Î93.1 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasınM'gideril
diğine dair olan Başvekâletm 3 mart 103-1 tarih ve 67620 numaralı tezkeresileı Mitil ÜJüdSfaff'en
cümeninin bü lâyihaya dair olan tadilâtı ve esbabı mueibesi encümenimize havale bttytırtıftûuş' ol-

.niakla Millî îtfüdaf a a vekâleti levazım Reisi Bey hazır bulunduğu halde mütalea ve tetkik oruiridti'. 
Encümenimiz Hükümetin ve Millî Müdafaa encümeninin esbabı mueibelermde serdolunan mü

talaaları varit görerek lâyihanın heyeti umumiyesini Millî Müdafaa encümeninin tadilâtı dairesinde 
kabul eylemiş ve ancak et konservesi ve komprime çorbalık sebze gibi mevaddı iptidaiyesi memleke
timizin umumî istihsalâtı m«yanında bulunan mamulâtın hariçten tedarik edilmesini millî iktisadi
yatımızı korumak hususunda takip etmemiz lâzım gelen ve bu gün takip dahi etmekte bulunduğu
muz esaslar ile kabili telif- göî^diğmdsoı iöy^e bir ihtimâli twmtme«ı bertaraf; et»kBk ve JmitfeVi sa
nayiin memleket dahilinde lâzım olan inkişafına zeminhazırlamak; üaere 14yihanmı birİMter'ffiiıchiş-
sine bu hususu teyiden bir fıkra ilâve eylemeği fayda& b«toa«t0ür. B« ilâf»e ile bi r l i^r lâftrtlffcyı 
Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. ' . 

Aza Aza Aza 
İsparta Çorum Giresun 

Mükerrem Miesktfa'.'••-. l&âkfrm 

1 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Reis 
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//. Fehmi 

Aza 
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M. M. 
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K\ Zaim 

Aza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Aza 
Aksaray 

A, Süreyya* 

Aza 
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K. Hüsnü 

Aza 
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• • Aüh 
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İstanbul 
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Niğde 
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h MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bir günlük demirbaş erzak şun
lardır: , ., 

Gram Kalori 
Peksimet 550 1937 
Koyun ye sığır eti konservesi 250 : 262 
Çorbalık kuru sebze unu kon

servesi . 100 400 
Şeker 100 410 
Çay , 3 0 

Yekûn 1003 3009 

MADDE 2 —. Birinci maddede yazılı mevat bu
lunmazsa bunların yerine kıta hekiminin reyi alın
mak ve efradın tağdiyesi göz önünde bulundurul
mak suretile demirbaş erzak almağa elverişli di
ğer münasip miktar iaşe mevaddı tedarik ve tevzi 
olunur. 

MADDE 3 — Demirbaş erzakın muhafazası ve 
taşınması için lüzum görülen bilûmum ambalâjlık 
malzeme ile bunların tamiri masrafı tayinat mad
desinden tediye olunur. 

Hayvanatın bir günlük demirbaş istihkakı 
MADDE 4 — Bir günlük demirbaş yem, tayi

nat ve yem kanununun muaddel 33 üncü madde
sinde muharrer nizamî istihkaktan yalnız arpa 
veya yulaftan ibarettir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya Mil
lî Müdafaa vekili memurdur. 

25 - II -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V, 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

lk. V. S. 1. M. V. 
Mustafa Şeref Dr. Refik 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanununa 
müzey yel (demirbaş erzak ve yem) ka

nunu lâyihası 

MADDE 1 — BİT günlük demirbaş erzak istih
kakı şunlardır: 

, Peksimet 
Koyun veya sığır eti kon

servesi 
. Komprime çorbalık sebze 
' Şeker 
Çay 

MADDE 2 — Aynen 

Gram 
,550 

250 
100 
100 

3 
1003 

Kalori 
1937 

262 
400 
410 

0 
3009 

MADDE. 3 — Aynen 

MADDE 4 — Bir günlük demirbaş yem, tayinat 
ve yem kanununun 33 üncü maddesini tadil eden 
27 mayıs 1928 tarihli ve 1257 numaralı kanunun 
birinci maddesinde yazılı yem istihkakından yalnız 
arpa veya yulaftan ibaret. 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Avneıı 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE l — 6ir günlük demirbaş erzak istih
kakı ^tınlardır: 

Oram Kalori 
Peksimet §50 1937 
Koyıin veya sığır eti kon

servesi 250 262 
Komprime çorbalık sebze 100 400 
Şeker 100 410 
Çay 3 0 

1003 3000 
Ancak et konservelerile çorbalık sebze kompri

melerinin dahilî mamulâttan olması şarttır. 





Sıra NQ 136 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 288 inci maddesinin tadili 
hakkında I 283 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 

muavenet ve Adliye encümenleri mazbataları 

ir. e. 
Başvekâlet 19-111-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayu 6/634 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 288 inci maddesi yerine kaim olmak üzere S. î. M. vekâletince ha

zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13/111/1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Umumî hıfzıssıhha kanununun 103 üncü madde sile zührevî hastalıklar için mevzu tedavi mecbu
riyetine riayet etmiyenler hakkında tatbik edilecek cezaya dair olan 288 inci maddesi kanun lâyiha
sında « bir haftadan üç aya kadar hapis veya yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayi naktiye mah
kûm edilirler » suretinde yazılmış olduğu halde Büyük Millet Meclisi encümenlerince « üç aydan aşağı 
olmamak üzere hapis cezasına veya 550 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler » suretinde 
tadil edilmiş ve o suretle kabul ve tasdik olunmuştu. Bu suretle tasdik edilen maddei kanuniyede 
hapis cezasının azamî haddi gösterilmemiş olduğu cihetle Türk ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 171 inci maddesi mucibince ve bu kaıbîl davaların ilk safhasından geçirilmesi ve duruşmalarının 
da ağır ceza mahkemelerinde yapılması zarurî bulunmaktadır. Halbuki 1593 numaralı kanunun 103 
üncü maddesi hilâfında hareketi, yani müptelâ olduğu frengi ve 'belsoğuıkluğu hastalıklarını tedavi 
ettirmemek filini, ağır cezayı mucip bir suç olarak telâkki ve kabul etmek vazii kanunun maksadına 
ve suçun mahiyetine uygun olmıyacağı gibi süratle rüyet ve intaç edilmesi icap eden ve hallü tesbiti 
kolay olan bu kabîl davaların lüzumsuz yere uzadığı ve kanunun bu maddesinin tadile muhtaç ol
duğu Adliye vekâletinin bu hususta vaki işarından anlaşıldığından umumî hıfzıssıhha kanununun 
288 inci maddesi yerine kaim olmak üzere tanzim olunan maddei kanuniye lâyihası takdim olun
muştur. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. /. M. encümeni 31- III - 1932 

Karar No. 3 
Esas No. 1/283 

Yüksek Reisliğe 
T im ıı mî hıfzıssıhha kanununun 288 inci maddesi yerine kaim olmak üzere Sıhhat ve içtimaî mu

avenet vekâletince tanzim edilip encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müzake
re edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında da zikredilen hususat eneünıenimizce de muvafık gö
rülmüş olmakla bermucibi havale Adliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
kılındı. 

S. 1. M. En. Reisi Bu M. M. Kâ. Aza Aza ^.za Aza 
Erzurum Manisa Muğla Antalya Bolu Bursa Antalya 

Dr. Ahmet Fikri Dr. Saim Hüseyin Dr. Cemal Emin Cemal M. Dr. Refik Dr. Hilmi 

Adliye encümeni mazbatası 
T. 11. M. M. 

Aelliye encümeni " 30 - /TT - 1932 
Karar No. 22 

Esas No. 1/283 
Y üksek Reisi iğe 

Umumî hıfzıssıhhat kanununun 288 inci maddesi yerine kaim olmak üzere S. t. M. vekâletince 
hazırlanıp Başvekâletin 19 mart 1932 ve G/B34 numaralı tezkeresile encümenimize havale edilen ka
nun lâyihası S. t. M. encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere olunduı 

Zührevî hastalıklara müptelâ olanların kendilerini tedaviye mecbur eden umumî hıfzıssıhha 
kanununun 103 üncü maddesinin cezaî müeyyidesinden bahsolunan 288 inci maddesi hükmü bu 
mecburiyete riayet etmiyenlerin filine »'öre ağır cezayı ihtiva ettiği gibi cezanın yukarı haddi 
tasrih edilmemesi itibarile de muhakeme usulünün fazla merasime tâbi olmasını icap ettirdiğinden 
bu maddenin tadili eneünıenimizce de musip görülmüştür.. 

Lâyiha esas itibarile mevcut hükmü değiştiren mahiyette olmadığından kanunun unvanı ve bi
rinci maddenin ilk cümlesi ona göre yazılmış ve hapis cezasının kabahat efalinden addı maksada 
göre daha 'muvafık görülerek hafif hapis olması suretinde tebdil edilmiştir. Para cezasının da 
buna göre nevinin tebdil ile beraber bu cezanın istifası mümkün olmadığı halde umumî hükümlere 
göre hapse çevrilmesi halinde tutacağı müddet asıl fiil için konan hapis cezasının müddetinden pek 
fazla olması teadül esasına mugayir görüldüğünden teklif lâyihasmdaki 500 liraya kadar olan para 
cezası miktarı 10 liradan 100 liraya kadar olmak üzere değiştirilmiştir, 

Kabahat derecesinde olan bu suçun muhakemesi esasen sulh mahkemelerine ait olacağından 
maddede ayrıca bu fiillerin muhakemelerine sulh nıahmelerinin bakacağı hakkındaki kayit zait 
görül erek tayyedilmişt ir. 

Lâyihanın bu tadille kabulüne encümence ittifakla karar verilmiş olmakla Heyeti um um iyeye ar» 
zedilmek üzere Yüksek Riyasete takdim olunur. 

\d. En. Reisi 

Salâha! tin 
Aza 

Manisa 
Iiefİk Şevket 

Na. M. M. 

Salâh at t in 
Aza 

Trabzon 
Raif 

Kâ. Aza 
Balıkesir 
. Vasfı 
Aza 

Tokat 
Nazım 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Kayseri 
•S', Azmi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

TImumî hıfzıssıhha kanununun 288 inci maddesi ye
rine kaim maddei kanuniye 

MADDE 1 — 103 üncü maddede zikredilen 
mecburiyete riayet etmediği tebeyyün edenler bir 
haftadan üç aya kadar hapis veya yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. Bu davalar sulh mahkemelerinde görülür. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

13 - I I I - 1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

lk. V. S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Kana Muhlis 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununun 
288 inci maddesini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1593 numaralı umumî hıfzıssıhha 
kanununun 288 inei maddesi aşağıda yazılı suret
te tadil edilmiştir: 

103 üncü maddedeki mecburiyete riayet etnli^ 
yenler bir haftadan üç aya kadar hafif hapis veya 
on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına 
mahkûm edilirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute 
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 130 
Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinin tefsirine 
dair 327 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

31 - I - 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinin tefsirine dair Maliye vekâletinden yazılan 28 -
I - 1931 tarihli ve 6 numaralı tezkerenin sureti lef fen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasııu arzederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Kaza malmüdürlerinin tayinlerinde valilerin inha veya mütaleasının alınması lâzımgelip gelmiye-
ceği hakkında Dahiliye vekâleti celilesile Hazine arasında tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfı üzeri
ne keyfiyetin vekâleti acizinin mütaleası alınmadan Şûrayi devlet heyeti umumiyesince tetkik ve 321/333 
numaralı karara raptedildiği görülmüştür. Bahsolunan işbu kararda ( vilâyet idaresi kanununun 
14 üncü maddesi vilâyetlerdeki tâli memurları merbut oldukları vekâletler itibarile saymakta ise de 
mezkûr maddenin (B) fıkrasında muhasebei umumiye kanuni!e zımnen mülga bulunan 828 numara
lı kanunun birinci maddesi hükmünün aynen naklolunması meplıus 828 numaralı kanun hükmünün 
iade edildiğini göstermekte olmasına nazaran muhasebei umumiye kanununun 134 üncü maddesini 
sarahaten ilga ettiği ve vilâyet idaresi kanununun gerek esbabı mucibesinde ve gerek bu kanun 
münasebetile Dahiliye vekili Beyefendi tarafından Büyük Millet Meclisinde irat buyurulan nu
tukta fen ve ihtisas memurlarının merkezden tayinlerinin esas ittihaz olunduğundan bahsolunması 
mezkûr nutkun merkezden tayin edilecek bu gibi memurlar hakkında valilerin mütalealannın alın
masından sarfınazar olunduğu şeklinde bir mana istihracına müsait olmadığı cihetle Dahiliye ve
kâletinin noktai nazarının muvafıkı kanun bulunduğuna ve azadan Süleyman Emin Paşanın muha
lif reyine karşı ekseriyetle karar verildiği zikredilmektedir. 

Malûmu devletleri olduğu üzere 828 numaralı kanunun tedvininden evvel malmüdürleri ıııa-
hallcrince tayin edilmekte idi. Vilâyet dahilinde ihtisasa taallûk eden bu vazifeleri ifaya kudretli ve 
liyakatli memurlar bulunmaması ve hariçten gönderilecek memurlara da ancak vilâyet hududun
dan itibaren harcırah verilmesi iktiza eylemesi hasebile matlup evsafı haiz memur intihap ve 
izamı mümkün olmaması yüzünden vilâyet umuru maliyesi ehliyetsiz ellerde kalarak bunların mer
kezden tayin edilmeleri zarureti hâsıl olmuş ve bunu teminen valilerin mütaleası alınmak şartile 
merkezee tayin edilmeleri müsaadesini havi 828 numaralı kanun alınmıştır. Fakat bu şekil dahilin
de de mal memurlarının keyfiyeti tayini aşağıda arzolunacağı üzere gayeyi temin edememiştir. Bu 
sebeple bilâhare neşrolunan muhasebei umumiye kanunu mal memurlarından umum nakit muhasip
leri ve malmüdürlerinin tayini keyfiyeti 828 numaralı kanun hükmünden istisna ederek Muhasebat 
umum müdürünün inhası üzerine Maliye vekilinin tasdikma terkedilmiştir. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3514 
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Şu hale göre 828 numaralı kanunun ilga edilmiş olması mevzubahs olmayıp yalnız bu kanunda 

gösterilen memurlardan nakit muhasipleri ve malmüdürlerinin şekli tayinini tadil etmiştir. 
Vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin ( B ) fıkrasında 828 numaralı kanun metninin 

dercedilmiş olması bu madde hükmünün aynen cereyanını ifadeye matuf olmayıp tâli memurların 
kimlerden ibaret kalacağını tesbit maksadile mezkûr maddede gösterilen memurlardan başkalarının 
tâli memur olduğunu tarife şu sebeple vilâyetler idareleri kanununun 14 üncü maddesindeki tarife 
matuf kayit ile muhasebei umumiye kanununun tadili keyfiyeti mevzubahs olamaz. Şu noktanın da 
ilâvesi faideli görülmektedir ki muhasebei umumiye kanununun kabul ve meriyete vazından evvel 
134 malmüdürü tayin edilmiş ve bunlardan muamelâtta iktidarsızlıklarından ve vazife sui isti
mallerinden dolayı 72 sine işten el çektirilerek 26 sı beraet etmiş, 22 si tasfiye ve ihraç edilmiş ve 
24 dü de elyevm tahtı muhakemede bulunmuştur. Muhasebei umumiye kanununun 134 üncü mad
desi mucibince tayin edilenlere gelince : 

Tayin edilen 254 mal müdüründen ancak 11 ine işten el çektirilmiş ve bunlardan beşi beraat et
miş ve ikisi ihraç edilerek mütebaki dördü elyevm tahtı muhakemede bulunmuştur. 

Vaki tayinlere göre iktidarsızlıkları ve suiistimalleri görülerek işten menedilenler yekdiğe
rine nisbet edilecek olursa muhasebei umumiye kanununun neşrinden evvel olan vakayide takriben 
% 54 ve bundan sonra yapılan tayinlerde % 5 nisbetleri elde edilirken bu rakamlar mevzubahs 
memurların inha ve tayinlerinin merkeze alınmış olmasındaki sebeplerle neticelerini ve bundaki 
isabeti kuvvetle ve vazihan ifade eder. Muhasebei umumiye kanununun neşrinden sonra tayin edi-
1 ipte işten men ve tasfiyeye tâbi tutulanlardan bir kısmının eski mal müdürleri olduğu da nazarı 
dikkate alınacak olursa % 5 ile ifade edilen netice dörde ve hatta üçe tenezzül eder. Bununda 
peyderpey maliye mektebi mezunu malmüdürleri yetiştirmek suretile pek yakın bir âtide izale edi
leceği şüphesizdir. 

Divanı muhasebata idare hesabı vermekle mükellef olan bu memurların meslekî bilgi ve ihtisas
ları vekâletçe malûm ve vilâyet ve kazaların malî noktadan ehemmiyet ve vaziyetleri itibarile mu
maileyhimin nerelerde muvaffakiyetle vazife görebilecekleri ancak Hazinece takdir edilebilecek ve 
keyfiyet olduğu gibi yukarıda arzolunduğu üzere vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin 
( B ) fıkrasında 828 numaralı kanun metninin dercedilmesi de işbu kanunun malmüdürlerinden gay
ri memurlar hakkında esasen tatbik edilmekte olmasına müstenit bulunduğundan bir çok tecrübe 
ve zaruretlerin tevlit ettiği neticeler itibarile istihsal edilmiş olan muhasebei umumiye kanununun 
vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesile ilga edilmiş olduğu hakkındaki noktai nazar varit ola-
mıyacağı Hazinece teemmül edilmiş olduğundan keyfiyetin tefsiren bir karara raptı hususunun 
Meclisi Âliye arzını istirham eylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhahk 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye, encümeni 25-11-1932 

Karar No. 12 
Esas No. 3/27 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin tefsirine dair Maliye vekâletinden yazdan 
28 - I - 1931 tarih ve (6) numaralı tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâleti celilenin encü
menimize muhavvel 31 - I - 1931 tarih ve 6/3514 numaralı tezkeresi Dahiliye ve Maliye vekilleri 
Beyefendilerin huzurlarile mütalea ve keyfiyet müzakere ve tetkik olundu: 

Maliye vekâletinin tezkeresinde kaza malmüdürlerinin tayinlerinde valilerin inha veya mütaleası-
nın alınıp alınmıyacağı hakkında Dahiliye vekâletile Maliye vekâleti arasında tahaddüs eden noktai 
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nazar ihtilâfı üzerine keyfiyetin Maliye vekâletinin mütaleası alınmadan ŞCırayi devlet heyeti 
umumiyesince tetkik ve vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasında kazalar talî 
memurlarının tarifi maksadile dercedilmiş bulunan 828 numaralı kanunun 1 inci maddesinin ay
nen kaydedilmiş olmasını nazarı dikkate alarak ona göre karara raptedildiği, halbuki mezkûr 
kanunda malmüdürlerine ait bulunan hükmün muahharan neşredilen muihasebei umumiye kanunile 
lâğyedildiği beyan olunmakta ve vilâyet idaresi kanununun gerek esbabı mucibe mazbatasında ge
rek Dahiliye vekili Beyefendinin T. B. M. M. kürsüsünde vaki olan beyanatında vilâyetlerin fen ve 
ihtisas memurlarının valilerin mütaleasındaıı sarfınazar olunarak merkezden tayin olunmaları husu
su zikir ve ifade edildiği kaydolunarak malmüdürlerinin merkezden tayinlerinden beri maliye mua
melâtının intizam feesbettiği ve suiistimallerin önüne geçildiği şerh ve izah ve halen malmüdür
lerinin nakit muhasibi vazifesile muvazzaf bulundukları ilâve edilmektedir. 

Dahiliye vekili Beyefendi de malmüdürlerinin tayinleri hususunda valilerin inha veya mütalea-
sına müracaatın amelî bir faydası olmadığını ifade buyurmuşlardır. 

îcra olunan müzakere neticesinde malmüdürlerinin tayinleri keyfiyetinde valilerin inha ve mü-
taleasına müracaatın filhakika filî bir fayda temineylemediği ve bazan işbu memurların mağduriye
tine sebebiyet verdiği ve maliye muamelâtının teahhurunu, kuyudun ademi intizamını mucip oldu
ğu neticesine varılmıştır. 

Ancak malmüdürlerine de şamil olan ( vilâyet memurini maliyesinden bazılarının sureti tayin
leri ) hakkındaki 28 nisan 1926 tarih ve 828 numaralı kanunun malmüdürlerine ait hükmünü 26 
mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 134 ve 140 inci maddeleri ilga 
etmiş ise de 18 nisan 1929 tarih ve 1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin (B) 
fıkrasile 828 numaralı kanun hükmü aynen tekrar edilmiş olmakla meselenin vilâyet idaresi kanu
nunun 14 üncü maddesinin tefsiri tarikile halline imkân görülmiyerek atideki mevaddı kanuniye-
nin Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

En. Reisi Reis V. M. M. N. Kâtip Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Muş Kars Çorum 
Cemil Şükrü Hasan Reşit Baha Tali 1. Kemal 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Rize Rize Ordu Adana Adana Elâziz Zonguldak 
Atıf Esat İsmail Ali Münif ö. Resul Hüseyin Rifat 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27-111-1932 
Karar No: 41 
Esas No: 3/27 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinin tefsiri hakkında Beşvekâletin 31-1-1931 tarih 
ve 6/3514 numaralı tezkeresile gönderilen Maliye vekâletinin tezkeresi sureti ve bu bapta Dahiliye 
encümeninden yazılan mazbata tetkik ve müzakere olundu : 

Meselenin* kaza malmüdürlerinin tayinlerinde valilerin inha veya mütalâalarının alınıp akn-
mıyacağma dair Dahiliye ve Maliye vekâletleri arasında tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfından 
münbais olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyet Şûrayi devlete intikal etmiş ve Şûra heyeti umumiyesinde cereyan eden müzakere neti
cesinde: 1426. numaralı vilâyet idaresi kanununun, bu mesele hakkında ayrı ayra hükümleri ihtiva. 
eden evvelki kanunlardan sonra intişar etmiş olmasına ve vilâyet idaresi kanummda ise; kaza mal-
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müdürlerinin tayinlerinde valilerin inha veya mütalealarının alınması kabul edilmiş bulunmasına 
mebni bu muahhar hükme istinat eden Dahiliye vekâleti noktai nazarının muvafık olduğuna karar 
verilmiştir. 

Maliye vekâleti, Şûrayi Devletçe vekâletin mütaleası alınmadan ittihazı .karar edildiğinden bahisle 
işin tef siren hallini talep etmiştir. 

Bu işin esasen 828 numaralı kanunla 1050 numaralı muhasebei umumiye ve 1426 numaralı vilâ
yet idaresi kanunlarına temas ettiği görülmekle mezkûr kanunlar ayrı ayrı mütalea edildi. 

Mezkûr 828 numaralı kanunun birinci maddesinde: « Vilâyet memurini maliyesinden varidat 
ve muhasebe ve tahakkuk şube müdürlerile muhasebe mümeyyiz ve başkâtipleri ve kaza malmüdür-
leri, defterdar ve muhasebecilerin intihabı valilerin tasvip ve inlıasile tayin edilir » denildiği halde 
bilâhare intişar eden salifüzzikir 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 134 üncü mad
desi, hükmü mezkûru ilga ve kaza malmüdürlerinin muhasebei umumiye müdüriyeti umumiyesinin 
inhası üzerine Maliye vekili tarafından tayinini kabul etmiştir. 

Fakat bundan sonra neşrolunan mezkûr 1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun on dördüncü 
maddesinin «B» fıkrasında: Valilerin mütalea ve inhası ile tayin edilecek malî memurlar tadat 
edildiği sırada kaza malmüdürleri de zikredilmiş ve bu suretle 1050 numaralı kanunun ilga ettiği 
bir hüküm yeniden mevkii meriyete konmuştur. 

Gerçi bu fıkraya kaza malmüdürlerinin de dercedilmiş olması 828 numaralı kanunun vilâyet 
malî memurlarını tarif ve tadat eden maddesinin aynen naklinden ileri geldiği istidlal edilmekte 
ise de mezkûr 1426 numaralı kanunun, 1050 numaralı muhasebei umumiye kanunundan muahhar bu
lunması hasebile bunda mevzu ahkâmın elycvm meri olması lâzımgeleceğine ve bu da zikrolunan mu
hasebei umumiye kanununun 134 üncü maddesile tezat teşkil etmekte bulunmasına binaen meselenin 
tefsir tarikile halline imkân görülememşitir. 

Dahiliye ve Maliye vekilleri Beyefendilerin huzurile Dahiliye encümeninde cereyan eden müza
kere neticesinde de işin tefsire tahammülü olmadığı anlaşılması ve esasen kaza malmüdürlerinin 
tayinlerinde valilerin mütaleaları alınmasının amelî bir fayda temin etmiyeceği dahi mülâhaza edil
mesi üzerine keyfiyetin kanun tarikile halli zarurî görülmüş ve o suretle bir de kanun lâyihası ha
zırlanmıştır. 

Encümenimizce de bu kanun lâyihası aynen kabın edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Çorum Bayazıt İstanbul Konya Mersin Aydın 

İsmet îhsan M. Ziya Refik Hamdı Adnan 

Bütçe encümeni mazbatası 

30 - IV - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinin tefsirine dair olup Dahiliye ve Maliye encü« 
menleri mazbataları ile birlikte encümenimize tevdi kdınan Başvekâlet tezkeresi Muhasebat umum 
müdürü Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Zati mesele; kaza malmüdürlerinin tayinlerinde valilerin inha va mütalealarının alınıp 
alnımıyaeağı hakkında Dahiliye ve Maliye vekâletleri arasında tahaddüs eden noktai nazar 
ihtilâfının halline dairdir. 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No, 95 
Esas No. 3/27 
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Bu bapta Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarında dermeyan olunan mütalealara encüme-

nimizce dahi ekseriyetle iştirak edilerek Dahiliye encümenince hazırlanmış olan kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. Umumî heyetinin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. 
Gümüşane Konya Aksaray İstanbul İsparta Sivas Konya Kırklareli 
H. Fehmi K. Zaim A. Süreyya Sadettin Mükerrem liasim K. Hüsnü M. Nahit 

Kırklareli Kayseri Giresun Erzurum Çorum 
Şevket A. Hilmi Kâzım Aziz Mustafa 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin ( B ) fıkrasından kaza mal 
müdürleri kelimesinin tayyına dair kanun 

MADDE 1 — 1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki 
kaza malmüdürleri kelimesi tayyolunmustur. 

MADDE 2 — Kaza malmüdürleri muhasebei umumiye kanununun (134) üncü maddesi hükmüne 
göre tayin olunur. 

MADDE 3 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 4 — İşbu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdurlar. 




