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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Esat Beyin riyasetlerile aktedilerek tam teşekküllü 
elli nahiye teşkili hakkındaki kanunun ilgasına, 1931 
malî senesi zarfında amenajman ve teşcir işlerinde is
tihdam edilmiş olan orman fen memurlarının gündelik 
tazminatlarına mütedair kanun lâyihaları kabul edildik

ten sonra pazartesi günü toplanmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Esat Avni Doğan Ziya Gevher 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Evkaf ^ımum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 
20 000 liralık munzam tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
2 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 se. 

nesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci mad

desi birinci fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 

4 — Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 numa
ralı karar hakkında dahilî nizamnamenin 57 nci madde
sine tevfikan tanzim olunan 5/18 numaralı mezkûr en
cümen mazbatası (Ruznameye) 

5 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, 60 istida 
üzerine Arzuhal encümenince ittihaz olunan 388 numaralı 
kararın Umumî heyette müzakeresine dair 4/33 numa
ralı takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hükümeti ara
sında münakit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1/281 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktisat encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14,05 

REİS — Esat Bey 
KÂTİPLER ; Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Çanakkale mebusu Samih Rifat Beyin vefa
tının makamı Riyasetten tebliği 

REİS— Malûmu âlileri evvelki gün Çanakkale 
mebusu Samih Rifat Beyefendi vefat etti efendim. 
Kendilerinin şahsan ve ahlâkan olduğu kadar il
men dahi pek yüksek, pek krymetli bir arkadaşımız 
olduğu malûmdur. 

REFİK B. (Konya) — Zayiattır efendim. 
REİS — Samih Rifat Beyin kıymetli hatıra

sını taziz ve tebcil için Heyeti celilenizin bir 

dakikayı sükûtla geçirmelerini istirham ederim 
efendim (Bir dakika sükût edildi). 

Bir dakika olmuştur efendim. 
REFİK B. (Konya) -— Samih Rifat Beyefen

dinin ziyaı hakikaten çok elimdir. Kendisinden 
en çok istifade edeceğimiz bir zamanda aramızdan 
ayrılmasından eza ve elem duymaktayız. Meclisi 
Âli namına divanı Riyasetin ailesini taziye etme
sini teklif ediyorum (Muvafık sesleri). 

REİS — Teklifiniz kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Millî Hükümet bütçelerine müteallik borç

ların kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfında 
müracaat etmeyenlerin alacaklarının sukutuna dair 
olan kanunun tefsiri hakkında 3/14 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları fil 

l1] 
b uttur. 

19 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
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REİS — Arzu buyunılursa esbabı mucibe maz-1 

batasmı aynen okuyalım efendim (tzah edilsin ses
leri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu lâyiha
nın müstacelen müzakeresini rica ediyoruz. Çünkü, 
kânunuevvelin 31 inci günü kayit müddetleri hi
tam bulacaktır. Bu kanun kabul buyurulup neş
redildikten sonra tebligat yapılıp alâkadarların ha
berdar edilebilmesi ve müracaat edip ellerindeki 
vesikaların kaydedilmemiş olanlarım kaydettire-
bilmeleri için kendilerine bir kaç gün vakit bırak
mak icap eder. Mesele çok müstaceldir. Kânu
nuevvelin nihayetinde kayit müddeti biteceği için 
müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Nizamname 
gayet sarihtir. Müstaceliyet teklifleri ya mazba
tada dercolunur veyahut tahriren teklif olunur. 
Binaenaleyh usule muhalif olan bu teklifin reye 
konmaması lâzımdır. 

BEİS — Müzakereden evvel verilmiş bir tak
rir vardır. Ayni mahiyettedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kimin tara
fından teklif ediliyor? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
müstaceliyet teklifini bendeniz evvelce verdim. Es
babını şimdi şifahen izah ettim. Refik Şevket Be
yefendinin arzulan yerine getirilmiştir. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Acele etmeselerdi 
daha iyi olurdu. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — El'aceletü 
mineşşeytan (Gülüşmeler). 

REİS — Arzettiğim gibi takrir nizamnameye 
muvafıktır. Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın müstacelen müzakeresini teklif ede

rim 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu da doğru 

değildir. Encümen namma tahriren talep olun
ması lâzımdır. Mebusun müstaceliyet talebine 
hakkı yoktur (Vardır sesleri). 

RASIH B. (Antalya) — Meclisin teşriî hakkı
nı neden bu kadar tahdit ediyor sunuz? Bunu hiç 
bir yerde görmedim. 

KAZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Hepimiz bura-
dayız. Müstaceliyet talebi encümen namınadır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır ha
yır efendim. Müstaceliyet tekliflerini encümenler 
yaptıklan gibi, azayi kiramm her biri de yapa
bilir. Bendeniz burada encümen namına değil, 
şahsım namına müstaceliyet talep ediyorum. 

Şunu da ilâve edeyim ki kânunuevvelin 31 
inci günü kayit müddeti bitecektir. O güne kadar 
kaydettiremezlerse bir daha kaydettiremeyecek-
lerdir. Haberdar olmadıklanndan dolayı kayit 
muamelesini yaptırmamış olan vatandaşlann hak
larını kim ödeyecek? ( Refik Şevket Bey sesleri). 

REFİK B. ( Konya ) — Efendim, müsaade bu-1 

(vurursanız usul hakkında arzedeyim. Müsaade bu
yurursanız buradan söyleyeceğim. ( Kürsiye ses
leri) 

Müstaceliyet teklifinin usul ve şeraiti dahilî 
nizamnamemizde sarihtir. Bu itibarla Refik Şevket 
Bey arkadaşımızın noktai nazan doğru değildir. 
Encümenler bir maddenin müstacelen müzakere
sini mazbatalannda teklif edebilecekleri gibi,her 
hangi bir mebus arkadaşımız da Heyeti umumiye-
ye tahriren bir maddenin müstaceliyetle görülme
sini teklif etmek hakkını haizdir. Aksine nizam
namede bir kayit ve sarahat yoktur. Rey Heyeti 
umumiyenindir. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Sekiz yüz 
kere karar verdik, sekiz yüz kere bozduk. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Efendim, 
nizamnamenin müstaceliyet maddesini şimdi okur
sak hakikat anlaşılır. 

Madde 70 — Bir kanun lâyihası veya teklifi 
hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci mü
zakeresinden evvel Hükümet, teklif sahibi veya 
ait olduğu encümen müstaceliyet karan isteye
bilir. 

Bir lâyiha veya teklifin yalnız bir defa mü-
zakeresile iktifa edilmesi için Meclisin kabul ede
ceği esaslı bir sebep olmadıkça müstaceliyet ka
rarı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icabında o 
kararın geri alınmasını talep edebilirler. 

Madde 71 — Müstaceliyet kararının talebi 
yukandaki maddede münderiç şartlan muhtevi 
ve tahrirî olmak lâzımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz işarı reyle kabul yahut redde
dilir. 

Madde 72 — « Müstaceliyetine karar verilen 
lâyiha veya. teklifler yalnız bir defa müzakere 
olunur.» İşte budur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bilhassa Rasıh Bey arkadaşımız böyle usulü mü
zakereye ait olan bir mesele mevzubahs oldumu 
Meclisin salâhiyetinin elinden gasbolunduğunu 
ima eder bir heyecan gösterir. Halbuki heyecanı
mızı gene Meclis tarafından yapılan kanun ve 
nizama riayet etmekte gösterirsek o heyecan daha 
yerinde olur. Çünkü biz de kendi hattı hareketimi
zi bir çerçeve içine alamazsak böyle lâalettayin 
bir hattı hareket takip edersek bu hareketi baş
kaları da tekrar edebilir. Bunun içindir ki Rasih 
Efendinin taassubundan dolayı kendilerinden ev
velâ bendenizi mazur görmelerini rica ederim. 

Süleyman Sırn Bey arkadaşımız burada ni
zamnamenin buna dair olan maddesini pek güzel 
okudular. Bendeniz de ayni maddeleri okuyup 
izah edeceğim: 

« Madde 70 — Bir kanun lâyihası veya teklifi 
hakkında ya takdim edilirken yahut birinci müza
keresinden evvel Hükümet, teklif sahibi veya ait 
olduğu encümen müstaceliyet karan isteyebilir...» 

I Efendiler, mevzuatı kanuniyede bir düstur var-
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dır. Sarahat olan yerde artık onun hilâfına çıkıla
maz. Ya teklif sahibi, ya encümen veya Hükümet 
bu kararı isteyebilir. Yoksa Gümüşane mebusu 
Hasan Fehmi Bey ve yahut Manisa mebusu Refik 
Şevket müstaceliyet isteyemez . Bu esaslar 
bir kanunun acele müzakere edilmemesinin fay
dalarını elde etmek için konulmuştur. Acele edil
mesinden husule gelen hataların güçlüklerinden 
kurtulmak için konulmuştur. Kânunuevvelde şöy
le olacakmış, böyle olacakmış deye beş gün kazan
mak için nizamnamenin ayak altma alınması doğ
ru olamaz. 

Hasan Fehmi Bey bu teklifi Bütçe encümeni 
namına yapmış olsaydı iş daha kitaplı olurdu. 

Refik B. arkadaşımız kitabı okumadan geldi
ler. Onun için bir şey söylemeyeceğim. 

REFİK B. ( Konya ) — Beraber okuduk, bir 
dakika evvel. 

RASIH B. ( Antalya ) — Refik Şevket Bey ar
kadaşımız pek çok kitap okuduğu için bazan 
cıvıtıyor. 

REFÎK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Az okuyan
lar cıvıtırlar. 

RASIH B. (Devamla ) — Meclisi âli, müzake
resine ait işlerde karar alabilir. Nizamname bilâ 
kaydüşart her mebusa bu hakkı vermiştir. Nizam
namenin sakit olmadığı noktalarda dahi karar 
alabilir. Bir mebusun teklif hakkı hiç bir vakit 
nizamname ile takyit edilemez. Bunun için Rası-
hm Meclisin teşriî haklan hususundaki sinirlene
rek bağırması yerindedir Refik Şevket Bey! 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bence ye
rinde değil. 

RASIH B. (Antalya) — Siz öyle bilirsiniz. 
Meclisin usule ait işlerde karar alması hakkıdır. 
Nizamnamenin sakit olduğu noktalarda dahi gene 
nizamname ile mukayyet değildir. Hasan Fehmi 
Bey, esaslı sebebi, geldi burada söyledi. Nizamna
medeki madde mucibince müstaceliyeti niçin iste
diğini izah etti. Sen ise acele ettin. Her şeyde se
sim duyulsun istiyorsun galiba. Nizamname sarih 
olsa da müzakere usulü için nizamname üzerinde 
karar vermek gene Meclisin hakkıdır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, Ra-
sıh Efendi gibi kitapla mevkiini ve hayatını temin 
eden bir arkadaşın benim için, çok okuyarak cı
vıttı demesi B. M. Meclisinin kürsüsünde söylene
cek bir lakırdı değildi. Bunu söyleyecek kadar 
ileri gitmesi asıl cıvıklıktır. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Okuduğunu 
anlamamak suretile olursa cıvıklıktır. Anlarsa cı
vıklık olmaz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Meclis meri
yetini kabul ettiği nizamname haricinde müzakere 
yapamaz. Meclis müzakere usullerine ve müza-
keratına hâkimdir. Hâkimdir amma usul daire
sinde, kanun dairesinde hâkimdir. Teşkilâtı esa
siye kanununu sülüsanı ekseriyet olmadan tadile 
karar verebilir mi? 

RASIH B. (Antalya) — O teşkilâtı esasiye ka

nunudur. 
İ REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Kendi teyi-
| ni millet reyile tahkim ettikten sonra kalkıpta 
kendi kendine karar verebilir mi? 

RASIH B. (Antalya) — Verir. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Memleket 

için ve millet için kanun ve nizam ve intizam te-
\ sisi ile mükellef olan bir heyetin, o nizamnameye 
evvelâ kendisinin riayet etmesi lâzımdır. 

RASIH B. (Antalya) — Hayır, Meclis hiç bir 
vakit öyle bir kayit altma giremez. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendiler, 
dünyada zaptu rapıttan ari hiç bir kuvvet yoktur. 
Bir millet hâkimiyeti dahi zaptu rabıt altında ifa
de edilmiş, hâkimiyeti milliyeye taallûk eden her 
iş dahi nizam ve kanun ile mukayyet bulunmuştur. 
Ancak nizamnamei dahilî ile mukayyet olmayan 
işlerdedir ki bir karar almak mecburiyetinde ka
lırız. Nitekim bunlar nisamnamei dahilî ile istih
daf edilmesi lâzım meselelerdendir. Sonra Rasıh 
Efendi, benim şahsıma, benim idealime, benim 
ahlâkıma adeta içinde ifade edilememiş bir der
din ifadesi şeklinde hücum ederek beni, her işe 
itiraz sedasını yükseltmek suretile halk nazarında 
kendimi yükseltmek aptallığı ile itham ediyor. 

Ben böyle halk nazarında kendimi yükseltmek 
isteyecek ahmaklardan değilim ve zannederim ki 
herkesten evvel benim ahmak olmadığımı Rasıh 
Bey arkadaşımız bilirler. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim, 
takriri encümen namına arzediyorlar. 

REÎS — Henüz müzakereye başlamadık, Hü
kümetin noktai nazarını da anlayalım. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Teklif en
cümen namına olduğuna göre mesele yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
B. (Çankırı) — Biz buraya tefsir ile geldik. Fa
kat encümen tefsirle halli kabil olmadığını anla
dıktan sonra bu suretle kanun şekline ifrağ etti. 
Encümen ne şekilde tensip etmişse o suretle mü-

| zakere edelim. 
] BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi bunu mazbatada 

i yazmadığımız için burada izah ettim ve takriri 
j de kendi namıma verdim, fakat encümendeki ar-
'. kadaşlarımız da buradadırlar, muhaliflerse itiraz 
etsinler. 

REÎS — Bu müstaceliyet teklifini reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

î Efendim, mazbata müstaceliyet kararile müza-
j kere edilecektir. Bütçe encümeni esbabı mucibe 
mazbatasının tamamile okunmasını tensip buyuru
yor musunuz? 

İSMET B. (Çorum) — Mazbatanın okunması 
lâzımdır kanaatindeyim (Doğru, doğru sesleri). 

REÎS — O halde esbabı mucibe mazbatasını 
okuyoruz efendim. 

{ (Bütçe encümeninin mazbatası okundu) 
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, Bütçe en-
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cümeni, mazbatasının nihayetinde, bu mazbata-' 
nm, Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmesi 
şeklinde bir fıkra vardır. Bu fıkranın niçin ko
nulmuş olduğunu tetkik ettiğim zaman tefsir mev
zuu olarak gelen teklifin kanun şekline ircaı hak
kındaki esbabı mucibeye bilmünasebe irae edi
len mütaleanm dahi Meclisi Âlice tasvip ettirilme
si maksadına müstenit olduğunu anladım. Ka
nun şeklinde Heyeti Celilenize gelen bu teklif 
Hükümetten tefsir mevzuu olarak Maliye encü
menine gelmişti. Maliye encümeni tetkik ede-1 
rek tefsir fıkrasile hallini tensip etmişti. Bütçe 
encümeni tefsir mefhumlarının genişliği itibarile, 
kanun şeklinde bu meselenin halledilmesini mu
vafık görmüşlerdir. Esbabı mucibede müttehi
diz. Fakat şekil itibarile ayrılıyoruz. Binaena
leyh şekil dahi maksadı daha vazıh bir surette 
temin ettiği için kanun şeklinde gelmesine bit
tabi muhalif değiliz. 

Mazbatada, tefsir mevzuunun kanun şeklinde 
gelmesinin, muvafık olduğu hakkındaki müta
leanm esbabı mucibesi doğrudur. Yalnız bu es
babı mucibe münasebetile bir mütalea ilâve edil
miştir. Bu mütaleanm birinci, ikinci, üçüncü 
fıkraları 459 numaralı kanunun tatbik şekillerine 
ve bu günkü deyin ilmühaberlerinin tahvil, teb
diline ve saireye ait olan bazı muamelâttaki ala
caklara tahmil edilen külfet ve saireye, icra va
zifesine taallûk eder mütalealardır. Yalnız 4 üncü 
fıkrası calibi dikkattir. Mükerrem Beyefendi 
Bütçe encümeninde bu noktaya ehemmiyetle iti
raz etmişler ve noktai nazarlarını mufassalan 
yazmışlardır. Bendeniz bu maddenin esası hak
kında izahat vermeye evvelemirde lüzum görmü
yorum. Yalnız şekle ait vaziyet, bizim salâhi
yetimizin neticeleri hakkındaki usul ve kaidelere 
muvafık gibi görülmüyor. Bu 4 üncü fıkra 459 
numaralı mahsubu umumî kanununun 4 üncü 
maddesine göre yapılacak mahsup muame
lelerinde deyin ile matlubun bir şahsa ai
diyetine bakılmayarak mahsup muamelâtının 
ne suretle yapılacağı hakkında Maliye ve
kâletinin yapmış olduğu talimatnamede bu 
deyin ilmühaberlerinin arkasında bir şerh ile 
tevsik edilmesi ve bunu matlup sahibinin de imza 
etmesi , bu talimatnamede muamelenin selâmeti 
için gösterilmiştir. Şimdi mahsubu umumî ka
nununun müracaat müddeti 1932 senesi kânunu
evveli nihayetine kadar temdit edilmiştir. -Bütçe 
kanunu ile - ve ayni kanunla bu matlubun mah
sup edileceğini alacaklılar dahi 1927 senesine ka
dar zimmette tahakkuk eden alacaklara da teş
mil edilmiş ve ahkâm çok genişlettirilmiştir. 

Şu halde talimatın bu maddesinde iki şahıs 
arasında yapılacak tevsik muamelesi kâfi görül-
meyerek Maliye vekâleti talimat yapmak, tadil 
etmek, tezyit etmek, izah etmek salâhiyetlerini ha
iz olduğu için ve tevsik muamelesinin badema no-
terliklerce yapılmasını, iki şahıs arasında imza ile 
yapılması şeklini tadil ve tebdil etmiştir. 

Bütçe encümeni diyor ki: bu tadile lüzum yok
tur. Bu külfettir. Deyin ilmühaberi elden ele geç
miştir. Binaenaleyh eskisi gibi devir muamelesinde, 
devreden adamın imzasile devrolunanm kabulüne 
müteallik olan şeyin yazılması kâfidir. Yani Ma
liye vekâletinin bundan evvelki mahsup muamele
sinde - yeni mahsup muamelesinde değil - tali
matında usul ittihaz ettiği bir kaydi değiştirmeğe 
lüzum yoktur, bu bir külfettir. Deyin ilmühaberi 
elden ele geçmiştir, noterlikçe tasdik muamelesi 
doğru değil diyor. 

Şimdi bendeniz bu noktai nazarı esas itibarile 
münakaşa etmek istemiyorum. Mevzu; Maliye ve
kâletinin talimatnamesidir. Talimatnameyi vekil
ler yapar, Heyeti Vekile tasdik eder veya vekiller 
doğrudan doğruya yapar, icra eder, tadil eder, 
kaldırır, yenisini yapar. Bütün bu vazife ve salâ
hiyet vekili mesule aittir. Vekili mesul tatbik ha-
disatını takip ederken ittihaz etmiş olduğu usulün 
kifayetsizliğini görür onu daha ziyade, tevsi etmek 
ister. Bu hak onundur. Çünkü bu işin mesuliyeti 
vekile aittir. Biz şimdi; vekilin talimat yapmak, 
tadil etmek, tebdil etmek salâhiyeti üzerinde yapıl
mış olan talimatın bir fıkrasını tebdil etmesi doğ
ru değildir, eski usule irca doğrudur diye bir mü
talea yaparsak bu mütaleayı ne diye Meclisi Âli
nin tasvibine arzedebiliriz? Tefsir karan diye mi, 
kanun diye mi, ne diye getiririz? Asıl mesele bura
dadır. Ben usul noktasından bu mazbatanın esbabı 
mucibesine ilâve edilen bu ilâvei mütaleanm 
tasvip edilmiş şeklinde geçmesini elimizdeki nizam-
r.amei dahiliye ve salâhiyeti esasiyemize muvafık 
bulmuyorum. Çünkü icra meselesine taallûk eden 
bir salâhiyet hakkında hüküm vermemiz lâzımge-
liyor. Bu mevzu bir tefsir değil, bir kanun da 
değil, Maliye vekili yaptığı bir talimatnameyi 
şöyle tebdil etmiş, etmesin, bunu siz de tasvip 
edin, deniyor. Bendeniz esası münakaşa etmeksizin 
bu ilâvei mütaleanm doğru olmadığını, esbabı mu-
cibenin muvafık olduğunu ve bu suretle kanunun 
heyeti umumiyesinin müzakeresine geçilmesini ve 
ilâvei mütaleanm tasvip şeklinde Meclisin reyine 
crzedilmemesini Heyeti Celilenisin nazarına arze-
diyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
3. (Gümüşane ) — Efendim, Hükümet bir tefsir 
istiyor, diyor ki kanunen muayyen müddet zar
ımda istihkaklarını talep etmek için, yani kayit, 
;escil ve tahakkuk muamelesini yaptırmak için 
tilân tarihe kadar müracaat edilsin, etmeyenle
rin haklan müruru zamana uğrayacak, sakrt ola
caktır. Bu, kanunda mahallî malmemurluğuna 
müracaat keydile sarihan mukayyettir. Maliye ve
kâletine müracaat etmiş olan bir vatandaş tekrar 
falan kazanın melmemuruna müracaat etmemiş, 
halbuki kanunda mahallî malmemurluğuna mü
racaat edecek deniyor. Mahkemeye, Devlet şûra-
jina müracaat etmiş veyahut emrazı sariye müna-
lebetile hayvanlan itlaf edilenler Ziraat ve İkti
sat vekâletine müracaat etmiş, vesikalan orada 
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kalmış. Kanunun tayin ettiği müddet zarfında ma
hallî malmemurîuğuna müracaat etmemişler. Çün
kü vesikalarını daha yüksek makama göndermiş
ler. Biz baktık ki Maliye encümeninin mütaleası 
gibi tefsir ile kanunun metnini ne kadar zorlasak 
meseleyi halletmek imkânı yoktur. Daha iyisi ka
nuna bil' zeyl yapalım. Vatandaşların bu nevi 
müracaatlerini müruru zamanı kasteden müracaat-
ten addetmek lâsımgeiir, dedik. 

Bu noktadan esas fikirde Maliye encümeni ile 
beraberiz. Yalnız Maliye encümeni bu iş, tefsirle 
kabili hal demiş, Bütçe encümeni tefsirle kabili 
hal görmemiş, tesis yapmış. 

Asıl kanunun hükmü, hulâsası bundan ibaret
tir. Bu kanun münasebetile bu işin esas kanununa 
taallûk eden mevzulara ait Bütçe encümenin
ce bazı mütalea serdedildi. Bu mütalea bir ta
limat meselesi midir, bir nisam meselesi midir, 
yoksa vatandaşlar üzerine yeni yeni külfetler tah
mil eden bir mevzu mudur? Bunu birer birer tah
lil edelim: 

Eğer vatandaşlar üzerine yeni bir külfet tahmil 
etmeksizin her hangi bir talimat tatbik olun-
saydı Bütçe encümeni ne mazbata yazardı, ne de 
Heyeti Cefilenizin nazarı dikkatine arzederdi. 

Bir kere mahsubu umumî kanununun 12 nci 
maddesi bu kanunun tatbikına ait bir talimat neş
redilecektir diyor. Halbuki o vakit Devlet şûrası 
olmadığı için nizamname yapılacaktır diyememiş
tir. Çünkü teşkilâtı esasiye kanununa mugayirdir. 
Bunun üzerine kanunun 12 nci maddesinin emret
tiği talimatname yapılmış ve bu talimatname 1340 
senesinden bugüne kadar tatbik edilegelmiş, İmpa
ratorluk borçlarından tahakkuk eden Hazine dü-
yunatmın takriben 10,11 milyonluk bir muamele
si de o kanunun tatbikına ait olan talimatnameye 
tevfikan yapılmıştır. 

Yine o kanunun, mahsubu umumî kanununun 
zannederim ki 4 üncü veya 10 uncu maddesi midir. 

KEMAL ZAÎM B. (Konya) — Onuncu maddesi. 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Tahvilen ve

rilen 342 senesinde yüzde 2 faizli iki sene müddetli 
tahvilât Hazine tahvili ile mübadele edilecektir 
deniliyor. Demek ki esas bir ana kanun vardır. 
Vatandaşların matlubunu tahakkuk ettiren, mah
subu yapan bir kanun vardır. 1342 den 1932 sene
sine kadar bu tahviller muhtelif sebepler altında 
kapatılamadı. Bir zamanlar mahsup müddeti tem
dit edildi. Bir zamanlar diğer bir kanunla müraca
at ve kayit müddetleri temdit edildi. Muhtelif ve
silelerle mübadele muamelesi teahhur etti. 1932 
bütçe kanunu, daha evvel verilmesi lâzımgelen tah
villerin 1932 senesinde verilmesi hakkındaki bir 
maddeyi sinesinde taşıyor. İsabet eden faiz ve 
amortismanların tahsisatını 1932 bütçesi açıyor. 
Yani Maliye vekâleti bu tahsisatı koysun ve bu 
muameleye nihayet versin, deniliyor. Tahsisat 
Cumhuriyet bütçelerinden 1927 senesi nihayetine 
kadar teraküm eden dalgalı borçların bir kanunu 
mahsusla ati seneler bütçelerinde açılacak tahsisat

la temin edilmesine dair, malûmu âliniz, bir ka
nun neşredilmişti. Bu tahsisat bir kaç sene açıla
madı. Yalnız 1932 senesinde bir miktar para ko
nuldu ve garameten taksim ve yedi senede itfa 
edilmek üzere 1932 bütçe kanunu bunları tahtı em
niyete aldı. Esas kanunla 1932 bütçe kanununun 
izahnamesinin münasebet ve tedahülleri bu suretle 
başlar. 1932 bütçe kanununun izahnamesinde den
di ki jelyevm bu senedat, ister Cumhuriyet bütçe
lerinden kalanlara ait olsun, isterse İmparatorluk 
borçlarına yani mahsubu umumî kanununun da-
irei şümulüne giren borçlardan olsun, ibraz edi
lecek deyin ilmühaberleri veya istihkak mazba
taları üzerine Divanı muhasebat tarafından vize 
mührünün vazedilmesi lâzımdır. Bütçe encüme
niniz; bunların evrakı sarf iyeleri ellerinden alı-
nıpta kendilerine nakit yerine kâğıt verildiği za
man eğer bu evrakı sarfiye Divanı muhasebatın 
vizesinden geçmişse ve herkesin eline verilen kâ
ğıtta Divanı muhasebatın « görülmüştür » dam
gası bulunuyorsa bunun, ikinci bir defa Divanı 
muhasebata gönderilmesinde, kırtasî muamelâtı 
çoğaltmak ve vatandaşları lüzumsuz yere yormak 
r-o&tasmdaii, faiuesiziils: g-övdü. 

Nitekim; İhsan Paşa Hazretlerinin harbi umu
mideki alacağına mukabil elinde bulunan 200 lira
lık vesikaya Divanı muhasebatça « görülmüştür » 
damgası basılmıştır. Bu vesikanın % 2 faizli ve 
yirmi senede ödenmek üzere bir tahvil ile değiş
tirilmesi lâzım iken bunun tekrar Divanı muha
sebata gönderilmesinde faide var mıdır? Encü
men diyor ki: Yoktur. Eğer Divanı muhaseba
tın vizesini taşımıyorsa o vakit gidecektir. Keza; 
bu matlup harcırahtan ve maaştan kalabilir, bu
nun evrakı sarfiyesi geldiği zaman nisbî pul ya
pışmış ise bunun tekrar ikinci bir defa nisbî pula 
tâbi tutulmasında faide mülâhaza edilebilir mi? 
Tabiî edilemez. Bunu ikinci bir muamelede nisbî 
pula tâbi tutacağız demekte encümen tekerrür 
gördü ve «eğer evrakı sarf iyede nisbî pul yapıştı
rılmış olarak bulunuyorsa bir defa daha alın
maz » dedi. 

Bu hususta diğer üçüncü, dördüncü, beşinci 
noktaları arzetmezden evvel müsaadenizle burada 
bir lâhza tevakkuf edeyim. Eğer o talimatname 
İsmet Beyefendinin tarifi veçhile vatandaşla
ra yeni külfetler tahmil etmeseydi, tabiî hiç 
alâkadar olmazdık. Fakat görüyoruz ki, bu iki 
nokta da yeni yeni külfetler tahmil ediyor. Yeni 
külfetlere lüzum yoktur, kanunun esasına göre 
muamele yapılması lâzımgelir, dememizin sebebi 
budur. 

Üçüncüsü, vatandaş deyin ilmühaberini 
nereden almış ise oraya gidecek, orada muame
lesini yaptıracak. Bu vesikayı Paşa Hazretlerine 
harbi umumide veyahut ondan sonra Istanbulda 
tasfiye komisyonu vermiş ise, bunların ekserisi 
maaşattan, harcırahtan ve muhtelif hesaplardan 
gelir. Vatandaşın kalkıp vesikayı ilk aldığı 
yere gidip kayit muamelesini yaptırması, bu işle 
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meşgul olması ona bir külfet tahmili değil midir? 
Bulunduğu yerden oranın defterdarına veyahut 
malmüdürüne müracaat ederek o memur vasıta-
sile kaydini sordurur, bulunduğu yerin malme-
muru muhabereye tavassut eder. Vesikayı celbe-
der. Mübadale işini yapmağa da o memur tavassut 
eder. Bu suretle vatandaşın işi de bulunduğu 
yerde olduğu halde görülmüş olur. 

îsmet Beyefendinin temas buyurdukları izah-. 
name diyor ki; - kendileri talimatname dediler -
halbuki izahnamedir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, orada öyle 
yazılmış. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Kendisi git
mezse noterden musaddak bir vekil gönderir. 
Rica ederim, Vanda istihkakı olan bir vatandaş 
% 2 bir faizle yirmi senede ödenecek bir alacağı 
için noterden musaddak bir vekil nasıl gönderir? 
Bu bir külfet tahmili değil midir? Malûmu âli
leri, % 2 faiz bu gün... 

ÎSMET B. (Çorum) — Hangi faizden bahse
diyorsunuz? 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Ona da 
geleceğim efendim. Acele buyurmayınız, bende
niz sükûnetle sizi dinledim. Vekâletname de var
dır. Hatta muamelede bulunanlar matluplarının 
bulunduğu yere ya vekil gönderirler veyahut ken
dileri giderler diye izahnamede vardır. Yani külfet 
noktalarını tebarüz ettiriyoruz. Bu günkü faizin 
asgarî nisbeti % 9 olduğuna göre % 2 faizli bir 
tahvilin hakikî kıymeti 21,5 kuruş olması lâzımge-
lir. Böyle bir şey için böyle bir külfete kim katla
nır? 1338 senesinden bu güne kadar hakkı öden
meyen veya Cumhuriyet borçlarından ise 1336 se
nesinden başlıyor bu güne kadar hakkı ödenmeyen 
vatandaşa mutlaka bir vekil gönder, Vandaki, Ba-
yazıttaki alacağına mukabil % 2 faizli ve 20 sene
de ödenecek tahvili takip et, demek zannederim 
ki külfetin en büyüğüdür. Encümenimiz vekâlet 
yerine vatandaşın bulunduğu yerin malmemurla-
rma müracaat etmesini, o mal memurluğunun mat
lubun alınacağı yerin maliyesile muhabere ederek 
bu muhabere neticesinde sahtekârlık filân olmadı
ğını tesbit edip matlup tahakkuk ettikten sonra 
mübadeleye tavassut etmesini münasip görmüştür. 

Beşinci kısım ciro meselesidir. Beyefendiler, 
mahsubu umumî kanunu - unvanı üstünde - mah
subu umumî kanununun 4 üncü maddesi diyor ki; 
borçla alacağın bir zate aidiyeti aranmaz. Filân 
tarihten filân tarihe kadar olan borçlarla alacak
ların bir şahsa aidiyeti aranmaz. Yani imparatorluk 
zamanında alacağı olanlar 1340 senesi nihayetine 
kadar - eşhası hükmiye hariç - eşhası hakikiye zim-
metlerindeki matluplarile başbaşa takas ve mahsup 
edilir. 340 senesinde neşredilen mahsubu umumî 
kanununun 4 üncü maddesinde sarahaten deniyor 
ki: borçla alacağın bir şahsa aidiyeti aranmaksı
zın mahsup muamelesi yapılır. Bu imparatorluk 
hesabını tasfiye için yapılacak muameleyi göste
ren bir kanundur. Bu kanunun tatbiki için Maliye 

vekâleti evvelce de işaret ettiğim veçhile 12 inci 
: maddesine istinaden bir talimatname neşretti. 
- Çünkü o madde mucibince bir talimatna
me yapmak icap ediyordu. - O talimatnameye de 
şu maddeyi yazmış: 

! Mahsubu umumî talimatnamesi zeyli 
30 temmuz 1340 

Mahsubu umumî kanununun sureti tatbikıye-
sini mübeyyin 26 nisan 1340 tarihli talimatname
ye zeyildir: 

« Madde 1 — Mahsubu umumî kanununun 
dördüncü maddesi mucibince yapılacak mahsup 
muamelesinde deyin ile matlubun ayni şahsiyete 
aidiyeti aranılmayacak ise de lieclilmahsup ib
raz olunan bir deyin ilmühaberinin kime ait ve 
kimin tarafından ibraz ve kimin borcuna mahsup 
olunduğu memurini maliyece malûm ve ona göre 
tesviyei kayit olunmak lâzımgeleceğinden bu kabîl 
deyin ilmühaberlerinden şahsı âhare devir ve itası 
halinde kime ciro edildiğinin ilmühaber zahrmda 
iraesi ve sahibi istihkak tarafından işbu şerh zirin-
de vazolunacak mühür ve imzanın tevsik edilmesi 
muktazidir. Bu yolda ciroyu havi olmayarak ib
raz olunacak deyin ilmühaberleri malmemurlukla-
rmca kabul olunmayacaktır. Ancak cirolu bir 
deyin ilmühaberine müsteniden yapılan mahsu-
batta alınacak makbuz senedi kimin namına ciro 
edilmiş ise onun tarafından imza veya mühürlen
mesi lâzımdır. 

Madde 2 — Deyin ilmühaberi sahibi istihkak 
namına muharrer ise şahsı âhare devri mecaz bu
lunmasına binaen bunların ziyamdan dolayı Ha
zinece mesuliyet kabul olunamaz. Binaberin as
habı tarafından zıyaa uğratıldığı takdirde matean-
dıklarmca nüshai saniye verilmeyecektir. » 

Şimdi beyler, mahsubu umumî kanununa tev
fikan tahakkuk eden Hazine borçlarının yekûnu 
aşağı yukarı 12 milyona yakın bir meblâğ idi. Bu 
nun 10 küsur milyonu bir muamelei mahsubiye 
ile 1340 senesinden bu güne kadar bu arzettiğim 
dördüncü maddei kanuniyeye tevfikan yapılmış
tır. Tasfiyei düyun tahvili ile mübadele edilirken 
bu 11 senelik ahkâmı değiştirip tahvil sırasında 
ciro edilmiş olanların noterden ciroların tasdiki ?çin 
İzahnamede bir kayit var. Bu ilmühaberlerin için
le 50 kuruşluğu vardır, 50 liralığı da vardır, 
5 liralığı da, 3 liralığı da vardır. Şimdi vatandaşa 
bu güne kadar 11 senedir yapılan muamele - ki 
doğrudur ve mahsubu umumî kanununun 4 üncü 
maddesine muvafıktır - Maliye vekâleti bu tali
matnameyi o zaman havadan neşretmemiştir; ka
nuna istinaden neşretmiştir ve bu güne kadar 
tatbik edildikten sonra kalan bakiye bir buçuk 
milyon liralık bir rakam tahmin ediliyor. Tahvil 
ile mübadele edilecek. Bunların bu izahnamenin 
neşri tarihinden sonra ciro edilmişse Noterden 
tasdiki şart konmuştur. Burada encümenimiz dü
şündü izahnamenin neşri tarihi muayyen değildir. 
tzahname bir izahname olduğıı için kanun ve ni-
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zamlar gibi Ceridei resmiye ile neşredilmiş bir şey 
değildir ki bir mebdei olsun. Vatandaşa soru
yorum. İşte şu istihkak varakasına sahip olan z-ate. 
Bunu birisine devretmek fikrinde olsaydı bu izah-
hameden haberdar mıydı? Tarihi neşrini biliyor 
muydu ki ondan evvel yapmışsa tarafeynin im
zaları kâfidir, sonra yapmışsa noterden tasdiki 
lâzımgeliyor; soruyorum, bu zat ta içimizdedir. 
Bu istihkak sahiplerinin en münevverlerinden bi
ridir. Hangi vatandaş neşredilmeyen bir izahname 
tarihini mebde olarak alır da ondan evvelkiler 
için tarafeynin imzalan kâfidir, sonrakilerin no
terden tasdiki lâzımdır deye düşünebilir. Binaen
aleyh neşredilmeyen, kanun mahiyetinde olmayan 
bu tatbikat izahnamesile vatandaşlara yeniden bu 
külfeti tahmil etmek zannederim doğru değildi. 

îşte encümenimizin bütün bu mazbatada temas 
ettikleri noktalar vaktile yapılmış olan kanunda
ki sarahat ve ona istinaden Maliye vekâleti tara
fından tanzim edilmiş olan talimatnamedeki ah
kâma tevfikan mübadeleyi de yapar ve bu 
külfetlerin tekerrürüne de lüzum kalmaz. Bu
nu arzettik. Üç cihetten dördüne izahnamede 
sarahat olmadığı halde yani mutlak ifade edildi
ği halde Maliye vekâleti namına encümen müzake
resinde hazır bulunan zat, evet nisbî pulun teker
rür etmemesi asıldır. Bunu tashih ederiz. Divanı 
muhasebatın vizesinden geçmiş olanların da tekrar 
ikinci defa işi kırtasiyeye dökmemek için oraya 
gitmesine lüzum yoktur. Vizeden geçmeyenler ev-
leviyetle gidecektir. Vatandaşı buradan Vana ka
dar göndermeğe lüzum yok. Defterdarları tavsit 
ederiz ,onlar bulunduğu yere müracaat etsin. Ma
halli ile muhabere ettikten sonra işi intaç etsin. 
Encümende bu noktada bizimle muvafık kaldılar. 
Yalnız bu izahnamede 1932 senesi bütçe kanununun 
tatbikatına müteallik izahnamede o izahnamenia 
neşrinden sonra yapılan devirlerin noterden tasdi
ki var. Bunda biraz mütereddit kaldılar. Efendim, 
mademki bu tarih hiç kimsece malûm değildir. 
Bu gün yaptığı bir ciroya sekiz ay evvelki tarihi 
koymakla mesele olur, biter ve her şey halledil
miş olur. Çünkü bütçe temmuzda çıktığı halde izah-
namesi belki ağustosta çıkmış olabilir. Cirolarına 
o tarihten evvelki bir tarihi koymakla mesele hal
lolur biter. Böyle hiç bir mana ve hüküm ifada 
etmeyen bir şey üzerinde beyhude yere vatandaşla
ra gidin, noterden tasdik ettirin diye ısrar etmekte 
ne mana vardır? Son ilmühaberi kaydeden memur 
mu imzayı tasdik ediyor, bu gün de o yapabilir. 
Yani ilk mahsubu umumî kanunu ve o kanunun 
tatbikat nizamnamesi neyi emrediyorsa ve bu gü
ne kadar geçen on sene zarfında ne yapılmış ise 
şimdi de ayni muamelenin devamı lâzımgeli\ 
Yeni yeni külfetler, yeni zahmetler ve yeni mü
kellefiyetler izahname ile tahmil edilemez. Encü
menimizin mazbatasına bu. sözleri dercetmesirn A 
sebebi, saikı budur. İsmet Bey arkadaşımız maddc.i 
kanuniyeyi çok muvafık buldular, esbabı muci-
besine tamamile iştirak ettiler. Bu, ayni kanunu ı 
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I bir maddesini, müracaat maddelerini tevsidir. 
Tabiî böyle lâyiha müzakere edilirken bütçe isah-
namesinde, bu esas kanundaki hüküm haricinde 
yeni bir külfet koymağı muvafık görmedik. 

Tekrar ediyorum ki Maliye vekâleti namına 
bulunan zat encümenle hem fikir bulundu. Fakat 
en son kısım da böyle yapılsın dediler. Amma yüz 
kuruşluk bir tahvil için beş lira verip noterlikten 
tasdik ettirerek yüzde 2 faizli tahvil alması hiç 

i te doğru değildir. îzahnameyi neşretseydik bütün 
I vatandaşlar buna vâkıf bulunmuş olsaydı daha 
iyi olurdu, mesele yoktur. 

Halbuki izahname de bu maksadı temin etmi-
I yor. Bu vaziyette izahname evvelki manasız bir 
hükümden ibaret kalıyor. Burada müsaadenizle 

I şunu arze deyim ki bir arkadaşımız bizim mazbata-
I daki şekillerin esasına itiraz etmiş oluyor. Kendile
ri noktai nazarlarını daha iyi izah ederler. Yani 

I mahsubu umumî kanununun talimatnamesinin esa
sına ve tatbikına dair kanuna itiraz ediyorlar ki 

I bu, 340 dan bu güne kadar tatbik edildi. Bunun 
değiştirilmesinde hesabı kapatırken zahmet vardır, 

I vatandaşlara sıkıntı vardır. Çünkü bu vesikaların 
! hâmillerini bu güne kadar beklettik ve bundan 
j sonra da bir kısmına yedi senede ödenecek % 5 
| faizli tahvil, diğerlerine de 20 senede ödenecek 
i ve % 2 faizli tahvil vereceğiz. Mazbatadaki yazı-
! larm esbabı mucibesini izah ettim. Heyeti celi-
| leniz ya tasvip eder veya etmez. Tasvip eder; 
1 yani mevcut talimatnameye göre muamele yapın, 
j der. Veya etmez; bu da size aittir. Biz Heyeti 
! celilenin nazarı dikkatini celbettik. Maliye vekâ-
| leti noktai nazarımıza iştirak etmiştir. 
| Mükerrem Bey arkadaşımızın noktai nazarına 
iştirak etmiyorum. Encümen de etmedi. Sebebi 

i de 340 ta neşredilen talimatname kanuna tama-
j men muvafıktır, muhalif değildir. 
I İSMET B. (Çorum) — Usul hakkında söz isti-
1 yorum. 
I Bendeniz ilâve edilen mütaleanra, esasların iza-
| hına girişmeyeceğimi evvelce arzettim. Hasan 
Fehmi Bey arkadaşımız bu mütaleayı yazdırmağa 
sebep olan hâdiseleri vâkıfane izah ettiler. Büyük 
Millet Meclisi, kanun yapar, kanunları tefsir 
eder, müstakil kararlar ittihaz eder. Bunlar 

i kavanin mecmuasında hep birer şekilde olduğu gi
bi, teşkilâtı esasiyede de icra vazifesine taal
lûk eden hususatta karar ittihaz etmez. Onları İc
ra Vekilleri Heyeti vasıtasile yapar. 

Maliye vekâleti bir talimatname yapmıştır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Talimat

name değil, izahnamedir, bütçe maddesini izah 
ediyor. Talimatname bakidir. 

İSMET B. (Çorum) — Geçen seneki bütçe ka
nununun iki maddesi olmasaydı mahsup mua
melesi kapanmış bitmişti. 1340 senesine kadar 
olan mahsup müddeti 1342 senesine kadar temdit 
edilmiş ve bu suretle tekrar temdide mahal kal
mamıştır, fakat 1932 senesi bütçe kanunundaki 

I bir madde mahsup müddetini bu ayın sonuna ka-
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dar uzatmak suretile Devlet borçlarının ödenme
sinde yeni bir mahsup sahası açmıştır. 

elde bir talimatname var. O talimatnamede, 
borcu devredilen zatin kim olduğuna dair yazıla
cak şerhin o zat tarafından imza edilmesi kâfi 
görülmüş fakat bu, yeni açılan müracaat sahası 
üzerine yapılacak muamelenin noterlikçe tasdiki 
usul ittihaz edilmiştir. Bendeniz demiyorum ki 
bu doğrudur veya yanlıştır. Yani Maliye vekili
nin yapacağı muamelenin doğru olup olmayacağı
nı iddia etmiyorum. Anlamak istiyorum ki esba
bı mucibeye böyle bir mütalea ilâve ederek He
yeti celileye tasvip ettirecek olursak bunun kava-
nin mecmuasındaki yeri ne olacaktır? Bu tefsir 
midir, kanun mudur? Damga kanunu pul yapış
tırılmasını emrediyorsa bu yeni kanun veya tef
sir o mecburiyeti kaldıracak mıdır? Sonra nizam
name yapmak salâhiyetini bu mütalea dairesin
de mahdut mu bırakacağız? 

REFİK ŞEVKET B. ((Manisa) — Söz benimdi. 
Usul hakkında söyleyeceğim diyerek sözümü elim
den aldılar. 

İSMET B. (Çorum) — Usul hakkında söyle
miyor muyum? söylediğim hep usul hakkında de
ğil mi? (Tamam, tamam sesleri). 

Bunun tavzihi hakkında belki daha açık tali
mat konulabilir. Biz, böyle her hangi bir tefsirle 
veya kanunla vekili mesulün elini baglıyabilecek 
miyiz? bendeniz bunun tefsire taallûk eden hiç 
bir noktasını göremiyorum ve nizamnamede bu
na bir şekil bulamadığım için Heyeti celilenize 
şahsım namına ve usul olarak arzediyorum. 

REİS — Encümen namına mı söylüyorsunuz? 
İSMET B. (Çorum) — Hayır şahsım namım 

söylüyorum, usul hakkında. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim, af buyurunuz, bir şey söy-
liyecektim. Fakat sözüm pek dağıldığı için bir 
noktayı eksik bıraktım. Bütçe kanunu ile açılan 
yeni mahsup sahası vesika üzerine değil, tahvil
ler üzerinedir. O tahviller de hâmillerine aittir. Bi
naenaleyh İsmet Bey arkadaşımızın bütün mü-
taleatı ve nazariyatı bu noktadan yanlıştır. Büt
çe kanununun açtığı yeni mahsup sahası tahvil 
üzerinedir. Yoksa vesika üzerine değildir. Es
ki vesikaların bu gün bulunduğu şekil ve mahi
yette; aslolan kanunun şeraitine uygun olması
dır. Bütçe encümeninin söylediği bundan ibaret
tir. Bu kanun mudur, teşkilâtı esasiye bahsi mi
dir? Hayır, bu ne kanun, ne de teşkilâtı esasiye 
bahsidir. Bu, bir izahnamedir. Fakat bu izahna-
me vatandaşlara yeni yeni külfet tahmil ediyor, 
mükerrer nisbî pul tahmil ediyor. Bunun üzerine, 
encümen nazan dikkati celbediyor. Yeni izah-
name; bunun neşrinden evvel cirolar muteber
dir, neşrinden sonrakileri noter tasdik etsin di
yor. Neşir nedir, tarih nedir? Bunu hangi va
tandaş biliyor, bunlara lüzum yoktur diyor. He
yeti celileniz tasvip eder veya etmez. Huzuru
nuzda münakaşa edildi. Nasıl isterseniz öyle ya

pılsın. Encümen vatandaşlara ait bir muamele
nin tekerrür ettiğini görürse mazbatasına bir 
kay it koymasın mı? Maliye vekâleti bu tadat edi
len beş vaziyetin dördüne, hakkınız vardır. Te-, 
kerrür kasdile yazılmamıştır, hiç olmayanlara ait
tir, bu yolda yazar ve düzeltiriz demiştir (Muva
fık sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bir defa 
Hükümete müteşekkiriz ki 1513 numaralı kanu
nun tatbikatı esnasında bazı alacağı olan vatan
daşların hakkının zayi olduğunu görmüş ve bu 
gibi ahvalde kanunun manasım sormak vazifesi
ni üzerine almıştır. Encümene müteşekkiriz ki; 
Hükümetin kaydettiği bu noktayı daha vâsi ve 
şümullü manasile, bu kanunun sarahati katiyesi 
karşısında tefsir mahiyetinde görmemiş ve diğer 
bir kanuna müzeyyel bir kanun yapmıştır. Ben 
kendi hesabıma hakikaten böyle hak sahiplerinin 
haklarını temine medar olan bu faaliyete mü
teşekkirim. Ancak orta yerde İsmet Beyle Ha
san Fehmi Bey arasında ve Bütçe encümeni ile 
azadan Mükerrem Bey arasında mevzubahs ih
tilâf yani heyeti umumiyesini - doğrusunu isterse
niz - Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşriî sıfat 
ve salâhiyetine dahil mesailden bulmadım. Şu 
dakikada teşriî vazifemizi ifa ediyoruz. Kanun 
demek milletin iradesini ifade etmek demektir. 
Ne istiyor? 1513 numaralı kanun mucibince Ma
liyeye veya malmüdürlerine müracaatı lâzım iken, 
bu vatandaşlar, mahkemeye, veya Şûrayi devlete 
veya muhtelit hakem heyetlerine müracaat etmiş
lerse haklan olmayacak mıdır? Yani hakkını ara
mış, ancak kanunun gösterdiği yerden başka bir 
yere gitmiş. Şimdi biz diyoruz ki oradaki müracaat 
dahi hakkın ziyama sebep teşkil etmez. Şimdi bü
tün davanın ruhu, matlupları olanların, tariki ka
nunî olan malmüdürlerine müracaat etmemiş; 
Şûrayi devlete, mahkemeye, veya muhtelit mah
kemeye müracaat etmiş ve yahut diğer burada 
mevzubahs vekâletlere müracaat etmiş ise hakkı 
zayidir diye eski kanunda ifade edilen şekli de
ğiştirmek ve bütün bu müracaatleri kanunî yap
maktan ibarettir. Millet, yani iradei milliye, 
bu nokta üzerinde ısrar ediyor. Şimdi milletin 
bu arzusunun ve bu iradesinin tatbikatı müna-
sebetile - ben kendi hesabıma - hakikaten bir çok 
emek ve nefes sarfedilen bu mesaiyi takdir ede
rim. Fakat yerinde bulmam ve bu mesai, biraz 
da Maliye vekâletine hocalık etmek gibidir. Ma
liye vekâletinin icraî vazifelerini ifa edenlere kar
şı şu veya bu şekilde istikamet göstermektir. 
İcraî ve teşriî mesailde hududu faaliyet muay
yendir. İcraya teşriî bir istikamet gösterir. Fa
kat bu, kanun halinde. Yoksa esbabı mucibeler 
halinde değil efendiler. Bir kaç defa usul ve ba
zı meseleler münasebetile Bütçe encümeni arka
daşlarımızla ve bilhassa Hasan Fehmi Bey arka
daşımızla muhtelif noktai nazarlarda mücadele edi
yoruz. Hasan Fehmi Bey esbabı mucibeleri mad
delerin lâzımı gayrimüfariki telâkki ediyorlar. 
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Bendeniz iradei milliyeyi ancak maddelerde görü
yorum. Çünkü millete Resmî ceride ile neşir ve 
ilân edilecek ancak mevaddı kanuniyedir ve her
kesin her Devlet makinesini işleten zatın dirayeti, 
iktidarı, ihatası ve mesuliyet deruhde etmekteki 
kudretidir ki o iradei milliyeyi anlamağı âmirdir. 
Yoksa burada bu iradei milliyenin istihdaf ettiği 
gayeden başka olarak bunun tatbikatına ait nok-
tai nazarmış, talimatname imiş, izahname imiş, 
şuna taallûku varmış, buna taallûku varmış, 
ilân edilmiş veya edilmemiş demek, bunun için 
mesuliyet varmış şeklindeki esbabı mucibeye gir
diğimiz gün izahnameyi görmeden, talimatname
yi anlamadan onlara bir kıymeti kanuniye izafe 
etmiş oluruz, bir teşriî kıymet vermiş oluruz ve 
bunu kabul ettiğimiz zaman kanunî mahiyete sok
muş oluruz, reddettiğimiz zaman vaziyeti müş
kül mevkie sokarız arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bizim kabul ettiğimiz hiç bir za
man mazbata değildir, esbabı mucibe de değil
dir. Belki o esbabı mucibenin ifadesi olan satır
lardır, mevaddı kanuniyedir. Buna en güzel 
misal olmak üzere söyleyeyim; Her kanunun 
mufassal bir esbabı mucibesi olmaz. Büyük Mil
let Meclisinin her daim takarrür eden kanunları
nın içersinden bin küsur maddelik kanunu mede
niye bakınız. Esbabı mucibesi iki sayıfadır. 600 
maddelik ceza kanununun esbabı mucibesi yine 
o kadardır. Bundan evvel kaldırdığımız icra ka
nununun, bilmem ceza muhakemeleri usulü ka
nununun esbabı mucibeleri ne kadardır? Her 
madde hakkında esbabı mucibe yazılmamış olması 
o kanundan vazu kanunun maksadım anlamamak 
demek olsaydı bunların tatbik edilmemesi lâzımge-
lirdi. Halbuki tatbik edilmektedirler. Bu nok-
tai nazardan bendeniz bütün bu mesaiyi, ismet 
Beyle Hasan Fehmi Bey arasındaki bilmem bono
ların noterden tasdiki lâzım mıdır, değil midir 
gibi, bu Meclisin kararına iktiran etmesi lâzım-
gelen teşriî mesailden addetmiyorum. Bendenizce 
tasdika iktiran edecek şu maddelerdir. Onun 
içindir ki bunların tatbikini tsmet Beyin dediği 
gibi icra Vekillerine bırakırım. Mesuliyeti onla
rın sırtına yükletirim ve istihdaf ettiğim maksadı 
iyi ifade edecek şekilde madde yazarım. 

Şimdi bu noktai nazan beyan ettikten sonra... 
KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Maddelere ge

çerim. 
REFİK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Hayır 

efendim, bir ufacık sual sormak istiyorum ki ar-
zettiğim maksada hadim olacaktır. 

Sari hastalıklı hayvanatın öldürülmesinden 
mütevellit matlubat için İktisat veya Ziraat ve
kâletlerine müracaat edilmesi deniyor. 

Şimdi, evvelki kanunun mahdudiyetinden kur
tulmak için yeni bir kanun vazederken yeni müş
külâta yol açmış olmayalım. Bizim kazamızın 
köylerinden birinde böyle bir hâdise olmuşsa ve 
bundan mutazarrır olan iktisat veya Ziraat vekâ
letlerine müracaat edeceği yerde kaymakama veya 

valiye ( Veya mahkemeye sesleri ) hayır efendim 
mahkemeye değil, mahkeme hakkında sarahat 
vardır. Valiye veya kaymakama müracaat etmişse 
bu müracaatları iktisat veya Ziraat vekâletlerine 
müracaat telâkki edilecek midir? 

MAZHAR MÜFtT B. ( Denizli ) — Edilecek
tir, çünkü onun mümessilidir. 

| REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — iktisat ve
ya Ziraat vekâleti diye vali ve kaymakamları neh-
yetmektense bu noktayı tenvir etmelerini ve ka
nundan çok beklediğimiz teshilâtın husul bulma-

i sini encümen arkadaşlarımdan rica ederim. 
| REFİK B. (Konya) — Efendim, iki kelime 
ilâve edeceğim. Refik Şevket Bey arkadaşımız 
daima esbabı mucibelerin çok geniş ve etraflı ol
ması taraftarıdır ve bunu şaşmaz bir prensip 
olarak takip eder. Arkadaşımız bu hususta ni-
zamnamei dahilinin 66 ncı maddesinde mevcut olan 
sarih hükümleri okumadan beyanatta bulunmuş
lardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O kadar ce
haletimi af buyursunlar. 

RElS — Buyurun Sait Azmi Bey. 
SAlT AZMt B. (Kayseri) — Efendim, benim 

maruzatım birinci maddeye taallûk' ettiği için sı
rası geldiğinde arzı malûmat edeceğim. 

REtS — Demek ki maddelere geçtiğimiz zaman 
söyleyeceksiniz? 

MALİYE VEKÎLl MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
B. (Çankırı) — Arkadaşlar, burada Heyeti oe-
lilenize arzı malûmat ederken esasen Hükü
metin ne maksatla geldiğini Refik Şevket Beye
fendi izah ettiler. Biz 1513 numaralı kanunun 
tatbikatında bir takım hallere rasgeldik ve orada 
erbabı istihkakı haklı gördük. Fakat kanunun sa
rahatine göre bir muamele yapmak imkânını bu
lamadığımız için vazu kanunun mütaleasını sor
duk, yani 1513 numaralı kanunun tefsirini iste
dik ve her iki encümen de bu hususta müttefik 
kaldı. Her halde erbabı istihkaka hakkını verin 
diyor. Bütçe encümeninin bütçe izahnamesi 
hakkındaki mütaleasma gelince: Reis beyefendi
nin buyurduğu gibi dört maddesi üzerinde muta
bık kaldık. Şu beşinci maddesinde mutabakatı
mız yoktur. Biz onu bu kanunun mevzuatı dahi
linde telâkki etmiyoruz. Eğer Heyeti celile bu 
maddeler hakkında da müzakere açılmasını isterse 
niçin doğru görmediğimizi, niçin bu günkü kanun 
lanmıza muvafık görmediğimizi arzederiz. Kanu
nun esasına tamamile muvafıkız. Maddelerin mü
zakeresine geçilsin, orada icap eden münakaşa ya
pılır. Niçin noterliğin tasdikini koyduk, bunu 
icap ederse arzederiz. Bu kanunla münasebeti 
yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arkadaş 
lar, Refik Şevket Bey arkadaşımızın encümene ta
allûk eden bazı sözlerine kısaca cevap vermek için 
söz aldım. Mazbataları - bilmünasebe evvelce de 
arzetmiştim - bendeniz hiç bir zaman kanun kuv
vetinde, kanun metni diye telâkki edenlerden 
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değilim. Yalnız kanunların tatbikında, devairde 
hâsıl olacak tereddütlerin halline, memurları ten
vire hadim en esaslı şeyler olduğunu Refik Şev
ket Bey arkadaşımız lütfen kabul etsinler. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Tabu tabiî. 
HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — ister ret, is

ter kabulü tazammun etsin o mazbata Heyeti edi
lenin tasvibine arzolunur. Her kanunda mazbata 
olduğu gibi bunda da vardır. 

Arkadaşlar, her hangi bir encümen bir mese
leyi •"nüsakc-ve o'lerkei, bi1* kanunu'n. bir maddesinin 
tadiline taallûk eden bir lâyihayı müzakere eder
ken o kanunun tatbikına ait gördüğü ve esnayi 
müzakerede muttali olduğu işlerden mazbatasında 
bahsederse yanlış bir harekette mi bulunmuş olur, 
yoksa yerinde bir harekette mi bulunmuş olur? 
(Yerinde yerinde sesleri). 

Şimdi deniliyor ki dört meselede mutabıkız. 
Teşekkür ederiz ki niçin bunu yazdınız diyen arka
daşlara cevap olmak üzere arzediyorum ki vatan
daşları dört defa külfetten kurtarmağa sebep ol
duk. Demek ki temasımız yerinde idi. Biz had-
dimizi, hududumuzu bilen arkadaşlardanız. Hiç 
bir zaman Maliye vekâletine akıl hocalığı yapmak 
hatırımızdan geçmez. Fakat encümenin de noktai 
nazarım söylemek vazifesidir. Vatandaşlara yeni 
külfet ve meşakkatlar tahmil edildiğini görünce 
mazbatasına işaret edip bunlar düzeltilsin demesi
ni, encümenin en mühim ve en kutsî vazifelerin
den biri telâkki ettiğimi de arzederim (Doğru ses
leri). 

Vekil Beyefendi buyurdular ki dört meselede 
hemfikiriz. Beşincisi için biz kanun getirmedik. 
Fakat bunu izah ettik. İstedikleri şekli tatbik 
etkinler. Değil midir ki bütün vatandaşlarca 
meçhul bir tarih mebdeidir. Bunu hangi tarihten 
itibaren notere tasdik ettirecekler ve işin içinden 
nasıl çıkacaklar? Kendileri düşünsünler. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? (Ha
yır sesleri). 

İsmet Beyefendi esbabı mucibe mazbatasının 
son fıkrası hakkında beyanı mütalea etmişlerdi. 
Fakat tahrirî bir teklifleri yoktur. Binaenaleyh 
reye koyamayacağım. 

İEMET B. (Çorum) — Esbabı mucibeden ma-
dut olmayan bu mütaleanm tasvibinden sarfma-
zarla kanunun maddelerinin müzakeresine geçil
mesini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B .(Yozgat) —. Oraya ya
zılan her kelime, hatta her harf esbabı mucibeye 
dahildir. 

REİS — O halde esbabı mucibe mazbatasını tas
vibi âlinize arzediyorum. (Esbabı mucibe reye ko
nulmaz, maddelere geçilsin sesleri). 

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

2 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı 
kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1927 malî senesi nihayetine kadar 

Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hak
kındaki 2 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı ka
nuna tâbi olup bu kanunun neşrinden evvel Hazine 
aleyhine Şûrayi devlete, Muhtelit hakem mahkeme
sine veya adlî mahkemelere ve bu tarihten evvel 
doğrudan doğruya Maliye vekâletine veya mahal
lin en büyük malınemurlarının mafevklerine müra
caat etmiş olanlarla sari hastalıklar sebebile öldü
rülmüş hayvanlarının bedellerinden olan matlup
larını istifa için İktisat veya Ziraat vekâletlerine 
müracaat eylemiş bulunanların müracaatleri, hü
küm ve karara raptedilmiş olup olmamalarına ba
kılmaksızın, makbul addedilir. Bu müracaatler 
1513 numaralı kanunun ikinci maddesile buna mü
zeyyel 26 mart 1931 tarih ve 1783 numaralı kanu
nun ikinci maddesi hükümlerine göre muameleye 
tâbi tutulur . 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar, 1513 numaralı kanun ahkâmına tâbi olan 
matlubattan dolayı muhtelit hakem mahkemeleri
ne veya adlî mahkemelere müracaat etmiş olanla
rın müracaatleri karara raptedilsin edilmesin 
makbuldür, deniyor. Bu çok doğrudur. Fa
kat ikinci fıkrada bu müracaatlerin 1513 ve 
1783 numaralı kanunların ikinci maddeleri ahkâ
mına tevfikan muameleye tâbi olacakları zikrolu-
nuyor. 

1513 numaralı kanun ile 1783 numaralı kanu
nun ikinci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm şu
dur : ( Ashabı tarafından vaki olacak bir müracaat 
naerine Maliye vekâletinde teşkil edilecek bir 
komisyon bu evrakı tetkik eder ve matlubattan 
tasfiyesi müruruzamana uğramak veya diğer ka
nunî bir sebepten dolayı Hazine lehine haklan dü
şenler, Hazine lehine tasfiyeye "karar verilir. Düş
meyenlerin ise bütçedeki tahsisattan tasfiyesini 
tesbit eder) diyor. Muhtelit ha,kem mahkemesine 
veya adlî bir mahkemeye müracaat vukua ge
lecek olur, veya kaziyei muhkeme halini alacak 
olursa, bu işi bir de merkezde müteşekkil komis
yona göndermek, o komisyona teşkilâtı esasiye 
kanununun sarahati fevkinde bir salâhiyet verir, 
bunu tasfiye edebilirsiniz diye onlarda da bu ik
tidarı tanımak zannederim doğrudan doğruya 
teşkilâtı esasiye kanununa ve diğer mevzuatımıza 
mugayirdir. Bunun için son fıkranın başına ( mah
kemelerce, hükme bağlananlar müstesna olmak üze
re ) diye bir fıkra ilâve edelim ki bu mahzur 
bertaraf olmuş olsun. Bunun için de bir takrir 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

E. ( Çankırı) — Para filân yoktur, müsaade bu
yurun. Mesele böyle değildir. Bu kanun deynin 
tasbiti hakkındadır. Kayit muamelesinden ve mü
racaat şeklinden bahistir. Arkadaşımın ifadesi bu 
kanuna tamamile muhaliftir. Tediyat, başka bir 
kanunla şöyle olacak, böyle olacak diye tesbit 
olunmuştur ve % 5 faizli bono verilecektir den-
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mistir. Geçen seneki bütçede 20 senede ödenecek 
diye bir kayit vardır. Bunu nakten nasıl verebili
riz? Buradaki kayit doğrudan doğruya müracaat 
hakkındadır. Mahkemeye veya Muhtelit mahke
meye müracaat edenlere bir hak vermiyorduk. 
Bunlar için de bir hak gördük. Fakat bu hak ve
rildikten* sonra diğer emsali gibi muamele göre
ceklerdir. Buradaki mesele düyunun tesbitidir, te
diyesi değildir. 

SAlT AZMÎ B. (Kayseri) — Efendim, zannedi
yorum meselenin esasında Maliye vekili beyle ara
mızda ihtilâf yoktur. Yalnız maddeyi okursam He-' 
yeti Celile hakem olacaktır. 1513 numaralı kanu
nun 2 inci maddesi aynen şudur: ( Birinci madde
de yazılı borçlara ait evrak, merkezde teşkil olu
nacak bir komisyon tarafından tetkik edilerek 
bunlardan müruruzaman veya sair kanunî sebep
ler dolayısile Hazineye geçmesi icap eden kısım tas
fiye ve tediyesi lâzımgelenler bütçelere mevzu tah
sisattan tesviye edilmek üzere teşbit olunur.) Mah
keme bir hüküm vermiş, bu hükme rağmen Maliye 
vekâletinin komisyonu nasıl tasfiyeye tâbi tutar? 
Biz buna razı değiliz. Vekâlet deyin senedi ala
cak ve mukabilinde % 2 faizli 200 kuruşluk bir 
bono verecektir. Benim teklifim, Maliye vekâleti 
nezdindeki bir komisyonun mahkeme hükmünü tas 
fiyeye tâbi tutmaması içindir. Ben bunu doğru bul
muyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Tasfiyeye tâbi 
olmayacaktır. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
B. (Çankırı) — Reis Beyefendi, anlaşamamazlık 
olmasın. 

Bu kayit Mahkemeye müracaat olunarak hü 
küm alındıktan sonra doğrudan doğruya tesbiti 
deyin için konulmuş bir kayittir. Bu maddei ka
nuniye üzerinde istihdaf ettiğimiz gaye budur. 
Sait Azmi Bey, aramızda fark yoktur buyuruyor
lar, mahkemenin hükmünü aldıktan sonra kay
dettirmeyecek miyiz, kendisine bono vermeyecek 
miyiz? Fakat mahkemenin hükmü vardır dey-e 
birine para verelim, diğerine vermeyelim dersek 
müsavatsızlık olur. Çünkü ikisinin de hakkı var
dır. Birisine tamamen vereceğiz, diğerine bono 
vereceğiz bu hüküm geçen sene kabul ettiğimiz 
kanuna da mugayirdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Efendim. 
mahkemenin hükmünü alır, komisyona gider, kay-
dini yaptırır. 

REÎS — Sait Azmi Bey! takririniz hakkmdr, 
başka bir noktai nazarınız var mı efendim? 

SAİT AZMÎ B.( Kayseri) — Müsaade buyu
rursanız bir kelime ile izah edeyim. Beyefendi tek
lif edilen maddei kanuniyenin son fıkrasını oku
yorum : 

( Makbul addedilir. Bu müracaatlar 1510 
numaralı kanunun ikinci maddesile buna müzeyyeî 
26 mart 1931 tarih ve 1783 numaralı kanunu^ 
ikinci maddesi hükümlerine göre muameleye tâbj 

tutulur.) 

Her iki maddede de muameleye tâbi tutulur, 
dediğinde bir tasfiye, bir de teşbit muamelesi var
dır. Müruru zaman meselesi hakkında kanunî se
beplerden dolayı hem tasfiye hem de teşbit ka
ran verebilecektir. Mahkeme hükümleri hakkında 
idarî bir komisyon tasfiye karan veremez, 

Bu borcu tanımayız, buna karar veremeyiz di
yemez. Benim maruzatım budur. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Onu yapmı
yorlar. Maliye vekili de söylüyor. 

SAİT AZMÎ B. (Devamla) — Maliye vekili Bey 
de kabul ediyor; komisyon bunu yapmayacak ol
duktan sonra o halde bunları merkeze sevketmek 
ve komisyonda böyle bir salâhiyet varmış gibi bir 
zehap uyandırmamak için mahkeme hükümlerine 
müstenit alacaklar müstesna. (Kayit nasıl olacak 
sesleri, gürültüler ) Müsaade buyurun efendim; 
ancak Vekil Beyin endişe buyurdukları bir nokta 
vardır. Mahkeme hükümlerine iktiran eden bu 
kabil paraların nakten verilmesi lâzımgelir gibi 
bir vaziyet çıkar. Ben bunu yapamam bono verece
ğim diyorlar. Esasen bendeniz de nakit verilsin 
demiyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
B. (Çankırı) — Zaten tesbiti kabul ediyorlar. Teş
bit umumidir. Mahkeme hükmü alındıktan sonra 
tasfiye yoktur. Encümenin yazdığı madde de böy
ledir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTÎN 
B .(Kocaeli) — Yazılış tarzının teşbit edilmesi için 
müsaade buyurulursa bu maddenin Adliye encü
menine havalesini rica ediyorum (Muvafık sesleri). 

REÎS — Başka mütalea var mı efendim? (En
cümene istiyorlar sesleri). 

Bu madde hakkında Salâhattin Beyefendinin 
tekliflerini reyi âlilerinize arzediyorum. 

REFÎK B. (Konya) — Encümen namına isti
yorlar ,reye lüzum yoktur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reyle verilmesi 
lâzımdır. Bütçe encümeni istemiyor, başka encü
men istiyor. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Reye koyun, vere
lim. 

REÎS — O halde bu maddeye taallûk eden iki 
takririmiz vardır. Onlarla beraber Adliye encüme
nine havalesini 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Takrirler 
nedir bilmiyoruz ki? 

REÎS — Birisi Sait Azmi Beyin takriridir ki 
şimdi izah buyurdular, diğerini de okutuyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin 6 ncı satınndaki (İktisat ve Zira

at vekâletlerine) cümlesi yerine (mahallî hüküme
tine) cümlesinin ikamesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Hamdi 

REÎS — Efendim, maddenin Adliye encümeni
ne havalesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka-
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bul edilmiştir. Ruznamede müzakere edilecek başka mesele 

TAHSİN B. (Aydın) — İkinci takriri reye koy- yoktur. Perşembe günü saat 14 te içtima edilmek 
madınız efendim. üzere celseye nihayet veriyorum. 

REİS — İkisi de Adliye encümenine gidecektir. Kapanma saati: 15,47 



» 

T. B. M. M. Matbaâsi 



Sıra No 19 
Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayitlerine 
ve müddeti muayyenesi zarfında müracaat etmeyenlerin 
alacaklarının sukutuna dair kanunun tefsiri hakkında 3/14 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 27-1-1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/318 ' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfında mü
racaat etmeyenlerin alacaklarının sukutuna dair olan 1513 numaralı kanunun tefsiri hakkında Maliye 
vekâletinden yazdan 24 -1 -1931 tarih ve 994/48 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılın
mıştır. 

Muktazasmru ifa ve neticesinin işarına müsaade buyuruünası arzolunur efendim. 
% . Başvekil 
•', . • •,. İsmet 

Maliye vekâleti K. M. Müdürlüğünün 994/48 numara ve 15/24-1-1931 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâleti Celileye 

8 haziran 1929 tarihli ve 1513 numaralı kanun,1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlarla bütçe emanetleri ve adi emanet hesaplarında kayitli borçların ala
caklılarını şubat 1930 nihayetine kadar mahalli en büyük malmemurlarına arzuhal ile müracaata 
mecbur etmiş ve bu müd.det zarfında müracaat etmeyenlerin alacaklarının Hazine lehine sakıt ola
cağı mezkûr kanunda tasrih olunmuştur. 

1 - Bu kanunun şümulü dahiline giren borçların alacaklıları tarafından mezkûr kanunun neş
rinden evvel muhtelit hakem mahkemesine veya mehakimi adliyeye Hazine aleyhine dava ikame 
edilipte işbu davaların takibinde menfaati Devlet mutasavver olmaması hasebile sulhan halli Ha
zinece kabul edilen ve şeraiti sulhiye üzerinde itilâf edilmesi esnasında muayyen müracaat müd
deti mürur eden alacakların veyahut Hazinece mahkemede sulh teklifi dermeyan veya kabul edilmesi 
dolayısile ashabı tarafından ayrıca 1513 numaralı kanun ahkâmına tevfikan müracaata lüzum gö
rülmeyen alacakların, alacaklıları tarafından şubat 1930 nihayetine kadar kanunî şekilde müracaat 
etmediklerinden dolayı tesviyesine imkân görülememekte ise de mahkeme huzurunda sulhan halli 
mesele edileceği kabul edilen ve şeraiti sulhiye dairesinde tesviyesi mahkeme huzurundu nevanma 
taahhüt edilen bir borcun alacaklısı tarafından ayrıca bir müracaat vaki olmadı diye Hazine lehine 
ıskatı cihetine gidilmesi de nıuvafıkı nefselemir görülmemektedir. 

2 - 1513 numaralı salifülârz kanunun şümulü dahiline giren borçların alacaklılarından bir kısmı 
mezkûr kanunun neşrinden evvel vekâleti aciziye doğrudan doğruya müracaat ederek alacaklarını 
talep ettikleri halde vekâlet şuabatı merkeziyesi arasında muhabere ve muamele cereyan etmesi do-
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layısile muayyen müddet zarfında ashabı tarafından ayrıca malmemurlarma müracaat edilmeyen, 
kanunen tayin edilen müracaat müddeti geçen alacakların kanunî eşkâle riayet edilmemesi hase
bile Hazine lehine ıskatına kalkışılması da adaletle uygun bulunmamaktadır. Bununla beraber kanu
nun mutlak ibaresine nazaran yukarıda 1 ve 2 numaralı fıkralarda arzedilen mütaleai kanunî tef
sir mahiyetinde bulunduğundan keyfiyetin tefsire» bir karara raptı için Büyük Millet Meclisine ar
zına müsaade buyurulması arzolunur efendim. , , 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. y , 
Maliye encümeni 

Karar No. 65 
Esas No. 3/11 

Ş Yüksek Reisliğe 

Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayitleri ve müddeti mıuayyenesi zarfında müra
caat etmeyenlerin alacaklarının sukutu hakkında olan 1513 numaralı kanunun tefsiri için Maliye 
vekâletinden yazılan tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâletin 27 kânunusani 1931 tarihli 
tezkeresi encümenimize havale bııyurulmuş olmakla muhasebatı umumiye umanın müdürü hazır ol
duğu halde mütalea ve tetkik edildi. 

Hükümetçe tefsiren halli isıteniien mesele iki kısımdan ibarettir. 
1 incisi: 1513 numaralı kanunun neşrinden evvel muhtelit hakem mahkemelerine veya mahkemei 

asliyeye Hazine aleyhine ikame olunan alacak davalarının, gerek muhakemeye mübaşeretten mu
kaddem ve gerek muhakeme esnasında sulhan hallinde menfaati Devlet mutasavver olduğu cihetle 
davacı ile Hazine arasında sulhan tesviyei maslahata karar verilmiş olmasından dolayı alacaklıların 
mezkûr 1513 numaralı kanunun tayin ettiği müddet zarfında ve şeraiti dairesinde ayrıca müracaate 
lüzum görmemeleri hasebile müddeti geçen kısımdır. 

2 ncisi: Marülârz kanunun neşrinden evvel Maliye vekâletine doğrudan doğruya müracaat ederek 
alacaklarını istedikleri cihetle vekâleti müşarilevha şuabatı arasında muhabere ve muamele ce
reyan etmesi üzerine muayyen müddeti kanuniye zarfında ashabı tarafından'ayrıca mal memurlarma 
müracaat edilmeyerek müddetleri mürur eden kısımdır. 

1513 numaralı kanunun vaz ve neşrinden maksat, 1927 senesi nihayetine kadar Maliye Hazinesi
nin dalgalı borçlarının miktarı hakikisini az bir zaman zarfında tayin ve tesbit ve lâzımüttediye 
olanlarını tesviye etmekten ibarettir. »Su hale nazaran mahkeme huzurunda kararlaştırılan şeraiti 
sulhiye dairesinde Hükümetin tediyesini taahhüt ve kabul etmiş bulunduğu-«bir borcun kayit ve ka
bulü zarurî olduğu gibi mezkûr kanun ahkâmına tevfikan mahalli müracaat olarak gösterilen en bü
yük mal memurları, Maliye vekâleti namına ifayi vazife etmekte olmaları hasebile kanunun neşrin
den evvel vekâleti müşarileyhaya vukubulan müraeaatin kabulü dahi ruhu kanuna ve adalete 
muvafıktır. 

Binaenaleyh bu bapta yazılan tefsir fıkrası ve esbabı mucibe lâyihası ve diğer evrak merbutatile 
birlikte havale micibince Bütçe encümenine tevdi olundu. 

Maliye E. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazft İstanbul Konya Aydın İzmir Malatya 

İhsan İhsan M. Ziya Refik Adnan Kâmil M. Nedim 

Aza Aza Aza 
Kütahya Diyarbekir tçel 

Ömer Zülfü Emin 

7 -VI • 1932 
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1513 numaralı ve 8 haziran 1929 tarihli kanunun tefsiri hakkında fıkradır 

1513 numaralı ve 8 haziran 1929 tarihli kanunun neşrinden evvel muhtelit veya aslî mahkemelere 
müracaat edilipte. Hükümetçe sulhan halli kabul edilen alacaklar ashabı, ve işbu kanunun neşrinden 
evvel doğrudan doğruya Maliye vekâletine arzuhalle müracaat eden alacaklılar, mezkûr kanunda ya
zılı müddet ve şerait dairesinde müracaat etmiş hüküm ve mahiyetindedir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 20 29 - XI - 1932 
Esas No. 3/14 

Yüksek Reisliğe 

Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfında müra
caat etmeyenlerin alacaklarının sukutuna dair olan 1513 numaralı kanunun tefsiri hakkında Maliye 
vekâletinden yazılan 24 - 1 - 1931 tarih ve 994/48 numaralı tezkere suretinin takdim edildiğine dair 
olan Başvekâletin 27 kânunusani 1931 tarih ve G/318 numaralı tezkeresile maliye encümeninin bu 
baptaki 7 - VI - 1932 tarihli mazbatası ve tefsir fıkrası encümenimize dahi havale edilmiş olduğun
dan mütalea ve tetkik olundu. 

8 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanun, 1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlarla bütçe emanetleri ve adi emanet hesaplarında kayitli borçların ala
caklılarını şubat 1930 senesi nihayetine kadar mahallî en büyük malmemurlanna arzuhal ile müra
caata mecbur etmiş ve bu müddet zarfında müracaat etmeyenlerin alacaklarının Hazine lehine sakıt 
olacağını âmirdir. 

Maliye vekâleti tarafından: bu kanunun şümulü dahiline giren borçların alacaklıları tarafından 
mezkûr kanunun neşrinden evvel muhtelit hakem mahkemesine veya adlî .mahkemelere Hazine aley
hine dava ikame edilipte işbu davaların takibinde Devletin menfaati mutasavver olması hasebile sul
han halli Hazinece kabul edilen ve sulh şeraiti üzerindeki itilâf esnasında muayyen müracaat müddeti 
mürur eden alacakların veyahut Hazinece mahkemede sulh teklifi dermeyan veya kabul edilmesi 
dolayısile ashabı tarafından -ayrıca 1513 numaralı banını ahkâmına tevfikan müracaate lüzum görül
meyen alacakların, alacaklıları tarafından şubat 1(J30 nihayetine kadar kanunî şekilde müracaat et
mediklerinden dolayı, tesviyesine imkân görülmemekte ^e de mahkeme huzurunda sulhan halli 
kabul edilen ve sulh şeraiti dairesinde tesviyesi mahkeme huzurunda nevanma taahhüt edilen bir bor
cun alacaklısı tarafından ayrıca bir müracaat vaki olmadı diye Hazine lehine ıskatı cihetine gidilmesi 
de nefselemre muvafık bulunmadığından; 

2 - 1513 numaralı kanunun şümulü dahiline giren borçların alacaklılarından bir kısmı mezkûr 
kanunun neşrinden evvel Maliye vekâletine doğrudan doğruya müracaat ederek alacaklarını talep 
ettikleri halde vekâletin merkez şuabatı arasında muhabere ve muamele cereyan etmesi dolayısile 
muayyen müddet zarfında ashabı tarafından ayrıca malmemurlanna müracaat edilmeyen ve ka
nunen tayin edilen müracaat müddeti geçen alacakların kanunî şekillere riayet edilmemesi ha
sebile Hazine lehine ıskatına kalkışılması da adalete uygun bulunmadığından ve bununla beraber 
kanunun mutlak ibaresine nazaran yukarıda 1 ve2 numaralı fıkralarda arzedilen mütalea kanunun 
tefsiri mahiyetinde bulunduğundan; 

Keyfiyetin tefsiren halli talep edilmektedir. 
Maliye encümeni, 1513 numaralı kanunun vaz ve neşrinden maksat 1927 senesi nihayetine 

kadar Hazinenin dalgalı borçlarının miktarı hakikisini az bir zaman zarfında tayin ve tesbit ve 
tediyesi lâzımolanlarmı tesviye etmekten ibaret olduğuna nazaran mahkeme huzurunda kararlaş
tırılan sulh şeraiti dahilinde Hükümetin tediyesini taahhüt ve kabul etmiş bulunduğu bir bor-
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cun kayit ve kabulü zarurî olduğu gibi mezkûr kanun ahkâmına tevfikan mahalli müracaat, ola
rak gösterilen en büyük malmemurları, Maliye vekâleti namına vazife ifa etmekte olmaları ha-
sebile kanunun neşrinden evvel vekâleti muşa r i ley haya vukubulan müracaatin kabulü dahi ruhu 
kanuna ve adalete muvafık olacağı mütaleasında bulunarak bu kabil müracaatleri 151.3 numaralı 
kanunda .yazılı müddet ve şerait dairesinde vaki olmuş mahiyetinde telâkki eden bir karara vâsd 
olmuş ve bu esas dahilinde bir tefsir fıkrası hazırlamıştır. 

Encümenimiz esas itibari!e Maliye encümeninin mütaleasma iştirak etmekle beraber gerek 1513 
numaralı kanunun birinci maddesinde ve gerek bu kanuna müzeyyel 1783 numaralı kanunun bi
rinci maddesinde müracaatın mahallî en büyük malmemurlarma arzuhal ile yapılması tasrih 
edilmiş bulunduğuna nazaran mevznbahs müracaatlerin makbul addedilmesi maksat ve adalete uy
gun olmakla 'beraber kanunî metinlerin sarahati karşısında meselenin tefsir tarik i! e halle mü
tehammil olmadığı kanaatine vâsıl olmuştur. Bu itibarla maksadı temin etmek üzere yeniden bir 
lâyiha tanzim etmeği ve bu lâyihada haddi zatinde makbul addedilmesi lâzrmgelen bu kabil müra
caat! erin mahiyetlerini ve yapıldıkları makamları tasrih etmeği, her türlü tereddütleri izale ede
ceği için, daha muvafık bulmuştur. 

Bundan başka encümenimiz, 1932 senesi bütçe kanununun 11, 12 ve diğer maddelerinde derpiş 
edilen Hazine tahvilâtı da bu müracaatlerle alâkadar olmak dolayısile bu kanunun izahı maksa-
dile Maliye vekâleti tarafından tanzim olunan izah namedeki bazı hükümler üzerinde tevakkuf et
meği dahi zarurî bulmuştur. . . . 

Bu mevzuun tetkikinde encümenimiz; 
Bu izahnamede alâkadarlara t alimi! edilen bazı merasim ve resim külfetlerine mahal olmadığı 

kanaatine varmıştır. Bu cümleden olarak: 
1) Divanı muhasebat tarafından evvelce tetkik edilip üzerine « Divanı muhasebatça görülmüştür » 

damgası vurulmuş olan deyin ilmühaberleri gerek kısmen mahsup edilmiş olsun ve gerek hiç mahsup 
edilmemiş olsun bunların Divanı muhasebatça tekrar görülüp vize edilmesine lüzum bulunmadığı; 

2) Evrakı sarfiyesi veya ciro muameleleri dolayısile doğrudan doğruya deyin ilmühaberleri üze
rine kanunen mecburî olan miktarda nisbî pul yapıştırılmış olan deyin ilmühaberlerinin tahvil ile 
tebdilinde tekrar nisbî pula tâbi tutulmayarak yalnız bir makbuz pulu ile iktifa edilmesi; 

3) Tahvil almak için vaki olacak müracaatleriıı deyin ilmühaberlerde sair istihkak varakalarının 
mukayyet bulunduğu vilâyet defterdarlıklarına yapılması mecburiyetinin ve mahallinde bulunma
yanların vekâletname göndermeleri zaruretinin tal mili 459 numaralı mahsubu umumî kanununun hü
kümleri dahilinde mevcut matlupları henüz mahsup edilmemiş olanların matluplar/ cüzî ve bu 
gibi külfet ve masraflara mütehammil olmadığından fazla bir külfet görülmüş ve alâkadarların 
bulunduk lan mahallin defterdarlıklarına müraceaatlerin kâfi addedilmesi ve- kaydin bulunduğu 
mahal ile yapılacak muamelenin resmî tariklerle yapılması; 

4) 459 numaralı kanunun tatbikat şekillerini tesbit etmek üzere neşrolunmuş ve nizamname ma
hiyetinde bulunan talimatnamenin birine' maddesinde « mahsubu umumî kanununun dördüncü mad
desi mucibince yapılacak mahsup muamelesinde deyin ile matlubun aynı şahsa aidiyeti aranılmaya
cak ise de lieclilnıahsup ibraz olunan bir deyin ilmühaberinin kime ait ' e kimin tarafından ibraz 
ve kimin borcuna mahsup olunduğu memurini maliyece malûm ve ona göre tesviyei kayit olunmak 
lâzımgeleceğinden bu kabil deyin ilmühaberi «rinden şahsı ahare devir ve itası halinde kime ciro 
edildiğinin ilmühaber zalmnda iraesi ve sahibi istihkak tarafından işbu şerh zirine vazolunacak mü
hür ve imzanın tevsik edilmesi muktazidir » denilmekte bulunmasına nazaran tatbikatta şimdiye 
kadar bu yolda muamele yapılmış ve senelerdenberi deyin ilmühaberleri cirolarla elden ele geçmiş
tir. Yukarıda zikri geçen izannamenm bundan sonra yapılacak ciro muamelelerinin noterler 
tarafından musaddak bulunmasını mecburî ad d eylemesi ciro tarihlerini kontrol etmeğe imkân bu
lunmadığı için bir faydayı müstehzim olmadığı gibi şimdiye kadar vaki teamüle ve mahsup esası 
üzerine müstenit ve hususî bir kanun teşkil eden 459 numaralı kanunun maksat ve hedeflerine 
de uygun değildir. Buna nazaran bu kanunun 10 uncu maddesinin tatbik;nda dahi 4 üncü madde
sinde olduğu gibi mühür ve imzaların tevsiki ile iktifa edilerek behemehal noterlerce musaddak 
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bulunmağı zaruretini tahmil etmeksizin ciroların makbul addedilmesi. 

istihkakların taayyün eylediği tarihlerden senelerce sonra neşrolunan 459 numaralı mahsuıbu ilinil
mî kanununun tayin eylediği müddettenberi altı sene geçtiği halde henüz tahvile raptedilmemiş ve 
alacakları % 2 faizli tahvilleri dahi yirmi senede itfa edilecek olan bu istihkak sahiplerine mevzua
tın hudut ve müsaadesi dahilinde her türlü kolaylığın gösterilmesinin vazife ve adaletin mübrim za
ruretlerinden olduğu mütaleasında bulunan encümenimiz bu mazbatasını umumî heyetin tasvibine 
arzeyler. 

Reis 
(lümüşane 

11. Vehmi 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

lî e is vekili 
Konya 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Ka. 
Tokat 

Hür ey ifa 

Aza 
Erzurum 

Asım 

i 1 i " 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

~ 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
İsparta 

3 nisan 1340 tarih ve 459 numaralı mahsubu umumî kanunu; 1339 senesi nihayetine 
kadar olan düyun ve nıatlubatı Hazineniııdeyin ile matlubun ayni şahsa veya muhte
lif şahıslara aidiyetine bakılmaksızın .1342 senei maliyesi iptidasına kadar olan müd
det zarfında ierayi mahsubuna cevazı mutazammrn ve bu mühlet zarfında mahsup 
edilemeyerek bakiye kalan matlubata mukabil doğrudan doğruya ashabı namına 
yüzde iki faizli tasfiye i düyun tahvilâtı verileceğini âmir olup işbu istihkaklara ait 
vesaikin her hangi bir senedi ticarî veya bir şirket aksiyon ve obligasyonu şeklinde 
tedavülüne ve bir elden diğer bir ele ciro edilmesine ve bu suretle spekülâsyona mü
saade vermiş değildir. 1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 12 nci maddesi de 
müracaat müddetinin 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar temdit edildiğine ve Ki 
inci maddesi ise bu tahvillerin Hazinenin 1927 senesi nihayetine kadar olan müdde
te ait alacaklarile mahsup edilebileceğine dair tevsiî hükümleri ihtiva eylemekte ise 
de cirodan bahsetmemektedir. Binaenaleyh 459 numaralı kanunun sureti tatbiki 
hakkındaki talimatname ile ve 1932 Kenesi muvazenei umumiye kanununun izahna-
-mesinde mevzubahs ciro muamelelerinin ruhu kanuna muvafık olmadığı fikrinde
yim. Bu itibarla mazbatanın son fıkrasındaki mütaleaya iştirak etmiyorum. 

Mükerrem 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN T t t K l J r l 

2 haziran l!)2!) tarih re 1~>İ3 numaralı kanuna müzem/el kanun lâifihası 

Madde 1 — 1927 malî senesi nihayetine kadar'Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hak
kındaki 2 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna tâbi olup bu kanunun neşrinden evvel Hazine 
aleyhine Şûrayı devlete, Huhtelit hakem mahkemesine veya adlî mahkemelere ve bu tarihten evvel 
doğrudan doğruya Maliye vekâletine veya mahallin en büyük melmemurlannııı mafevklerine müracaat 
•etmiş olanlarla sari hastalıklar sebebile öldürülmüş hayvanlarının bedellerinden olan matluplarını 
istifa için iktisat veya Ziraat vekâletlerine müracaat eylemiş bulunanların müracaatleri, hüküm ve 
karara raptedilmiş olup olmamalarına bakılmaksızın, makbul addedilir. Bu müracaatler 1513 numa
ralı kanunun ikinci maddesile buna müzeyyel 26 mart 1931 tarih ve Î7H3 numai'alı kanunun ikinci 
maddesi hükümlerine göre muameleye tâbi tutulur. 

Madde 2 — Rıı kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icrava M.aliye vekili memurdur. 
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