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B İ R Î N C Î G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,57 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ahmed Mazhar Bey (Üsküdar), Hüsnü Bey (Bitlis) 

REİS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık sıı-
lâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. Darüley-
tamlar bütçesinin gönderildiğine dair Sıhhiye 
Vekâleti tezkeresi Muvazenei Maliye Encüme
nine, Hiyaneti vataniyeden mahkûm Alioğlu Sa
lim'in Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hük-
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miyesi Adliye Encümenine, Nafıa Vekâletinin 
bir müdüriyeti umumiye halinde İktisat Vekâ
letine raptına dair Tokad Mebusu Rifat Beyin 
teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, Tokad'-
ın Kızık karyesi ahalisinden îmamoğullarından 
İbrahim'in Tokad Hapsanesine nakil ve iadesin 
ne dair Tokad Mebusu Mustafa Beyin temenni 
takriri Adliye Vekâletine, ihtiyat zabitlerinden 
terhis edilenlerin hizmeti Hükümete girmek is
tediklerinde tavzifleri için vekâletlerin her ta
rafta tamimde bulunmasına dair Aydın Mebusu 
Esad Efendinin temenni takriri ile mumaileyhin 
Karacasu kazasında bulunan 135 yetimin darül-
eytamlarla mekâtibi ziraiye ve smaiyeye alın
malarına dair takriri ve tzmit Mebusu Sırrı Be
yin Düveli Mü'telifeye verilen mukabil proje
nin tabı ve tevziine dair takriri Heyeti Vekile 
Riyasetine, Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin Sultani mektepleri namının tebdiline dair 
temenni takriri Maarif Vekâletine havale edildi. 
Erzurum Mebusu Asım Beyin, istanbul'dan Ana
dolu'ya ithal edilecek eşyadan Gümrük Resmi 
alınmamasına dair takririnin o gün her şeye tak-
dimen müzakeresi tâyini esami ile reye konulduysa 
da arada nisabı ekseriyet hâsıl olamadı. Yokla
madan sonra ekseriyet hâsıl olduğundan mema-
liki müstahlasa mahakimi mukarraratma dair 
lâyihai kanuniyenin encümenden mevrut birinci 
maddesi müzakere edilerek aynen kabul edildi. 
ikinci madde, nazarı dikkate alman takrir mu
cibince tadil edilmek üzere encümene verildi. 
Gümüşane Mebusu Şükrü Beyin tam tahsisatla 
mezuniyetinin ikinci defa reye vaz'mda 11 müs- ! 
tenkif ve 55 redde karşı 78 reyle kabul olundu^ 
ğu tebliğ edildi ve Dersim Mebusu Ramiz 
Beyin tam tahsisatla mezuniyeti tâyini esamiyle 
reye vazolundu. Mezuniyet hakkındaki Divan 
kararı kabul edildi. Ve teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İkinci Celse \ 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat memaliki müstahlasa nıahakim mu-
karreratı hakkındaki Kanunun müzakeresine de
vam olunarak 2 ve 3 ncü maddeleri tadilen ka
bul edildi ve dördüncü madde olarak ilâvesi tek
lif edilen madde badelmüzakere encümene veril- ı 
di. istanbul Avans Kanununun altıncı maddesi
nin tefsiri hakkındaki Kavanini Mâliye Encüme- I 
ni mazbatasının her şeye takdimen müzakeresi | 
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I karargir oldu. Sarulhan Mebusu Refik Şevket Be

yin memaliki müstahlasa hakkındaki teküfatı 
muhtelifenin tetkiki için üç encümenden münte-
hap bir Encümeni Mahsusta tetkikine dair tak
riri badelmüzakere reddolundu ve Çarşamba gü
nü içtima edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Ziya Hurşid 

Kâtip 
Hüseyin Hüsnü 

2. — SUALLER 
- • - - '• «--ı t 

1. — Karesi Mebusu Basri Beyle arkadaşla
rının, Karesi livastndaki eytam ve eramil maaşatı-
nm verilmemesi esbabına dair sual takriri Mali
ye Vekâletine 

2. — Kırşehir Mebusu Yahya Oalib Beyin, 
Ziraat Bankası memurininden Aziz Bey hakkında 
Akşam Gazetesinde münteşir başmakaleye dair 
sual takriri İktisat Vekâletine 

3. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Sinob Me
busu Dr. Rıza Nur Beye ait Damat Ferid Hükü
meti tarafından verÜen bir kararın mevkii icraya 
konulduğundan Hükümetin haberdar olup olma
dığına dair sual takHri Adliye Vekâletine hava
le edilmiştir. 

REİS — Effendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? 

ŞEREF B. (Edirne) —- Efendim benim su
alim Adliye Vekâletinden olacak, Dahiliye Vekâ
letinden değil. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim; ve
rilen bu takrir müştereken verilmiştir. Takriri 
yalnız ben vermedim. O suretle tashih edilsin. 

REÎS — Zaptı sabıkın bu şekilde tashihini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim; Dahi
liye, Adliye, Müdafaai Milliye vekâletlerinden 
bir sualim vardı. Rica ederim, cevap versinler. 

REÎS — Tekit ederiz, efendim. 
ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Kayseri) — 

Tekide hacet yok. Gelecek celsede cevap veri
rim. 

REÎS — Evrakı varideye geçiyoruz, efen
dim. 
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4. — TEZKERELER 

1. -— Hiyaneti vataniyeden dört seneye mah
kûm Köleoğlu Ali Çavuş hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

2. — Hıyaneti vataniyeden be§ seneye mah
kûm Tahirzade Mehmed Ali Efendi hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hıyaneti vataniyeden mazmmuna-
leyh Ali Çavuş ve Tahirzade Mehmed Ali Efen
di haklarında Adliye Vekâletinden mevrut iki 
kıta evrakı hükmiye var. Adliye Encümenine. 

5. — TAKRİRLER 
1. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin, 

Abdülhak Hâmid Beyin terfihine ait muamele
nin teşriine ve bir kitabının Maarif Vekâletince 
t ab'ma dair takriri 

REİS — Abdülhak Hâmid Beyin terfihine 
ait muamelâtın tesrii ve manzum eserinin Maa
rif Vekâletince kabul ve tab'ı hakkında Bursa 
Mebusu Muhiddin Baha Beyin takriri var, Mu-
vazenei Maliye Eneümeniyle Maarif Vekâletine. 

2. — Kırşehir Mebusu Yahya Oalib Beyin, 
İstanbul Hamal Kâhya ve Kesedarlığı intihaba-
tına dair tahriri 

REİS — İstanbul Hamal, Kethüda ve Kese
darlığı intihabatı hakkında Kırşehir Mebusu 
Yahya Galib Beyin Dahiliye Vekâletinden te
menni takriri var. Dahiliye Vekâletine, 

YAHYA ÖALlB B. (Kırşehir) — Reis Bey 
tasviben gitmesini teklif etmiştim. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, mezuniyet hakkında Di
van kararları var. Okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Mazereti sıhhiyei hususiyelerine mebni âtide 

isimleri muharrer zevatın hizalarında gösterilen 
müddetlerle mezun addedilmeleri Divanı Riya
setçe tensibedilmiş olmakla Heyeti Uınumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Rei'sisanisi 
AK Fuad 
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REİS — Efendim, Hamdi Bey (Tokad) m 

ahvali sıhhiyesine binaen temdiden iki ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Ali Bey (Karahisarı Sahib) in on beş gün 
temdiden mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Rasih Efendi (Antalya) nın on beş gün me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Salâhaddin Bey (Mersin) in iki ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hafız İbrahim Efendi (İsparta) nın on gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Refik Bey (Konya) nın yirmi gün mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Necib Bey (Mardin) in on gün mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hamdullah Subhi Bey (Antalya) nın bir ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Ali Rıza Bey (İstanbul) un bir ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) '— Bu mezu
niyetler, Divanı Riyaset evvelce mezuniyet ver
di de onun üzerine midir, nedir? Anlıyamıyorum. 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Van 
Sultanisi Arabi Muallimi Ömer Azmi Efendinin 
birikmiş aylıklarının verilmesine dair takriri 

REÎS — Van Sultanisi Arabî Muallimi 
Ömer Azmi Efendinin müterakim maaşatmın 
itasına dair Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
temenni takriri var. Şer'iye Vekâletine gön
deriyoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Bey, 
•benim takririmi olkudunuz geçtiniz. Ben »tasvi
ben arz lö'tmiştiım. Bir defa lokulnfcun. Müzake
reyi umumileştirmeîk istemiyorum fakat; eğer 
Heyeti Celile tasvilbeiderse o suretle gitsin. 

REÎS — Efenldim, tasvip için Nizamname! 
Dahilîmizde bit ımadde yiolktur. Meclisi Âlinin 
vereceği karar da kanun şeklindedir. Tasvib-
edfllmffl̂ tir denilirse sonra diğer bir ınaddei (ka-

— 196 — 



1 : 1 2 28.3. 
miniye ile taarruz teşkil eder, o vakit yapıla
cak muıaımoele yoiktur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
bunun emsiali vardır. Mademki emsali vardır. 
Ben de onun (gibi tasvip talebediyorum. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozga'd) — Mese
lâ dünkü Asıta. Beyin takriri gibi... Asım Beyin 
takriri temenni (mahiyetinde iken burada üze
rinde uzunuzaldüya müzakere cereyan e'taiiştir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Yalnız bu 
mesele anlaşilımıalıdır ki, Reis isterse müzalkere 
açar, istemezse açamaz. Bu da Ni'zaımnamei 
Dahilîde yoktur. Bu şekil Mecliste emsali adi-
desiyle sabittir-. 

REÎS —• Efendim, yine arz ediyorum. Tas
vip Nizamnamede yoktur, tasvibedilidiği tak
dirde diğer !bir maddei ikanuniye ile tearuz 
ederse o vakit vekil ne yapacaktır? Bir tek
lif vıar. Temenni mahiyetindedir. Im'kânı var
sa vekili aidi yapar, yoksa yapamaz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
emsaliyki sabittir. Bir Ikene Meclisin reyine ımü-
racaalt etmek lâaımgeliır. Emsal yapttığmız va
kitte Nizamnamei Dahilîde sarahat var mıydı 
efendim ? 

REÎS — Efendim, Nizamnamede yoktur, 
temenni tarzında gönderiyoruz. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfekası-
nın, Denizli livası ahalisinin Harb Kazançlan 
Vergisinin tehiri hakkında takriri. 

REÎS — Denizli livası ahalisinin Harb Ka
zançları Vergisinin tehiri /hakkında Denizli Me
busu Yusuf Bey ve rüfekasmın, temenni tak
riri var, Heyeti Vekile Riyasetine veriyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tay mat ve yem 

Kanununun tadiline dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — 14 Eylül 1&30 tarihli Tayınat ve 
yem Kanununa dair lâyihai kanuniye hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var, Ruz-
nameye alıyoruz. 

2. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumi-
yesine merbut bir Usta Mektebi küşadma dair 
kanun lâyihası ve Muvazenei Malûy e Encümeni 
mazbatası 
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REÎS — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti 

Umumiyesine merbut bir Usta Mektebi tesisine 
dair lâyihai kanuniyenin müzakeresine lüzum 
olmadığı hakkında Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası var, ruznameye alıyoruz. 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin; ku
ra ahalisine Harbi Umumide verilen zahirenin 
affedilmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha En-
cümeni mazbatası (2/505 mükerrer) 

REÎS — Harbi Umumi senelerinde tohumluk 
ve yemlik olarak muhtacini zürraa tevzi edilen 
zâhairin sureti istîîasma dair teklifin müzakere
sine lüzum kalmadığı hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyo
ruz. 

4. — Sanatkâr efratla şoförlere yevmiye ita
sına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REÎS — Sanatkâr efratla otomobil şoför ve 
muavinlerine yevmiye itasına dair lâyiha hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
var. Ruznameye alıyoruz. 

5. — Divanı Harbe sevk edilen mensubini as
keriyenin muhassasatlanna dair kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Sirkat ve saire gibi tazminatı nakdî-
yeyi mucip ceraimden dolayı Divanı Harbe sevk 
olunan zâbitan ve mensubini askeriye maaşatma 
dair lâyiha hakkında Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

6. —• Milis zâbitanına verilecek tahsisat hak
kında kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

REÎS — Millî orduda istihdam edilen milis 
zâbitan maaşatma dair lâyiha hakkında Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası var. Ruzna
meye alıyoruz. 

7. — Leylî mekâtibi askeriye şakirdanının yev
mi muayyenat istihkakları hakkında kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

REÎS —• Leylî mekâtibi askeriye şakirdanı
nın yevmî muayyenat istihkaklarına dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası var. Ruzname
ye alıyoruz. 

197 — 



t : 12 28.3 
5. — Sivil muhabere memurlarına efradı as

keriye gibi bir nefer tayını verilmesine dair ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Sivil muhabere memurlarına efradı 
askeriye gibi bir nefer tayını verilmesine dair 
lâyihanın tetkik ve müzakeresine lüzum olmadığı 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
var. Ruznameye alıyoruz. 

9. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, İkin
ci sınıf ihtiyat zâbitanınm terfihine dair kanun 
teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanı hakkın
da Erzurum Mebusu Salih Efendinin teklifinin 
tetkikine lüzum olmadığına dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyo
ruz. 

1.0. — Mevakii harbiyede mecruh olan zâbi-
tana elbise bedeli verilmesine dair teklif hakkın
da, Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Mevakii harbiyede mecruh olanlara 
bilâbedel elbise ve saire itası hakkındaki teklife 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 

11. — Seyrisefain idaresine 1339 senesi için 
avans itasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Seyrisefain idaresine avans itasına 
dair lâyiha hakkında Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

12. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin teslis 
usuliyle ve kefaleti müteselsile ile kura ahalisine 
zimmet kaydedilen â§ar hakkında kanun teklifi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Teslis usuliyle ve kefaleti müteselsi
le ile kura ahalisine zimmet kaydolunan âşarm 
kâr ve zararı hakkında Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin teklifinin Maliye Vekâletine tevdiine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. Ma
liye Vekâletine gönderiyoruz. 

13. — Gümrük Kanununun 14 (84) ncü mad
desini muaddil kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

REÎS — Gümrük Kanununun on dördüncü 
maddesinin tadiline dair lâyiha hakkında Muva-
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zenei Maliye Encümeni mazbatası var. Ruzname
ye alıyoruiz. 

14. — Seyrisefain İdaresinin malî kısmına ait 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Seyrisefain İdaresinin malî kısmına 
ait lâyihaya dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

15. — Evkaf İdaresinin üç aylık Avans Ka
nunu ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Evkaf Vekâletinin üç aylık muvak
kat bütçesi hakkında Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası var. Tensibederseniz ruznameye 
alalım. (Okunsun sesleri) 

1 5 . 3 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Evkaf Vekâleti Celilesinin 1339 senesi Mart 

iptidasından Mayıs nihayetine kadar üç aylık 
muvakkat bütçesi hakkında tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetinin 15 . 3 . 1339 tarihli içtimaında 
kabul edilen lâyihai kanuniye ile bütçe leffen 
takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesi
nin işarına müsaade buyurulmasını istirham ey
lerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı muoibe lâyihası 
Müstağnii izah olduğu üzere vilâyatı müs-

tahlasa ile İstanbul ve mülhakatının Hükümeti 
milliyemizin havzei idaresine geçmesi geçen se
nenin msfıâhîrine tesadüf etmesine mebni bu 
gibi mahallerde vakit ve zamaniyle teşkilât ic
rası ve bütçeye esas olmak üzere lâzımgelen he-
salbatı sahihanm celbi mümkün olamamış ve vi
lâyatı şarkiye devairi vakfiyesi muamelâtı da 
bu'diyetleri hesabiyle aynı vaziyet karşısında kal
mıştır. Binaenaleyh bu gibi mahallerden hesap 
almak ve ona göre 1339 senei maliyesi için esas
lı bütçe tanzim etmek vakte muhtacolup emri 
tediyat ise senelik bütçenin tanzim ve tasdikine 
talik edilecek olursa bilûmum idaratı vakfiye 
muamelâtını sektedar edeceği şüphesiz ve bu ise 
gayrieaıiz bulunduğundan 1338 senesi Umumi 
Avans Kanunlariyle Muvazenei Maliye Encüme
ninin ahiren tesbit ettiği fusul ve mevadda ait 
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senelik erkânım üç aylığına isabet eden miktar
ları üzerine işbu muvakkat bütçenin tanzimine 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 7 Mart 1339 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 
Mehmed Vehbi 

Evkaf Vekaletinin 1339 senesi Mart, Nisan, Ma
yıs aylarına mahsus muvakkat bütçesi hakkında 

Heyeti Vekilenin lâyihai kanuniyesi 

MADDE 1. — Evkaf Vekâletinin 1339 sene
si Mart iptidasından senei mezkûre Mayıs gaye
sine kadar cibayet olunacak varidatı mütenevvia, 
merbut (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
488 510 lira olarak tahmin olunmuştur. 

MADDE 2. — Birinci maddede zikrolunan 
müddete ait masarifatı umumiyesi olmak ve sene
lik (bütçeden mahsubu icra kılınmak üzere merbut 
(B)| cetvelinde muharrer (487 931) lira tahsis 
olunmuştur. 

MADDE 3. — İkinci maddede zikrolunan tah
sisat Muvazenei Maliye Encümeninin 1338 sene
sinde tesbit ettiği fusul ve mevadda tatbik olu
nup umumi bütçenin tasdikinde icra kılınacak 
zamaim ve tenzilâta şâmil olamaz. 

MADDE 4. — Birinci maddede zikrolunan 
müddet zarfında kâffei varidatı vakfiye kavanin 
ve nizamatı mahsusasına tevfikan ahiz ve ciba
yet olunur. 

MADDE 5. — işbu kanun 1339 senesi Martın
dan itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

15 . 3 .1389 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Vehbi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi ismet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili iktisat Vekâleti Vekili 

Feyzi Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti V. 

Dr. Rıza Nur 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 

Kâzım 

1339 C : 1 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç aylık mu
vakkat bütçesinin gönderildiğine dair icra Vekil
leri Riyasetinin 15 . 3 . 1339 tarihli tezkeresi 
ve melfufatı Şer'iye Vekâleti Müsteşarı huzuriy-
le mütalâa ve tetkik olundu. 

Evkaf Vekâletinin 1388 senesi bütçesi senei 
mezkûrenin son aylarında tetkik ve encümence 
tesbidedilmiş ve Heyeti Celileye arz ve takdim 
kılınmış olduğu gibi 1389 (bütçesi de derdesti tet
kik ve takdim bulunmuş olmakla muvakkat büt
çe müzakeratiyle Heyeti Celileyi işgal etmeyi mu
vafık görmediğimizden üç ay için 1338 senesi büt
çesi aynen tatbik kılınmak üzere beş yüz bin lira 
avans itası muvafık görülerek tanzim edilen lâ
yihai kanuniye Heyeti Celileye arz kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Mezun 

Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Mezun Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza Aza 
Erzurum Kayseri 

Asım Vasfı 'Osman Zeki 
Âza Âza 

Kozan Maraş 
Mustafa Lûtfi Hasib 

Uç aylık muvakkat Evkaf bütçesi hakkındaki 
Muvazenei Maliye Encümeni lâyihai kanuniyesi 

MADDE 1. — Evkaf Vekâletinin 1339 sene
si Martı iptidasından Mayıs gayesine kadar üç 
aylık hidematı umumiyesine sarf olunmak ve 
1339 bütçesinden mahsubu icra kılınmak üzere 
beş yüz bin liranın avans olarak sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2. — işbu avans sarfiyatı Muvaze
nei Maliye Encümenince 1338 senesinde tesbit 
edilen fusul ve mevadda tatbik olunur. 

MADDE 3. — Evkaf Vekâletine ait varidatı 
mütenevvianm kavanini mahsusasına tevfikan 
cibayetine kemakân devam olunur. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 
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(A) Cetveli 

28.3.1330 C : 1 
4 Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire 

P. Lira 

1 Rüsumat 
2 îcarat 
3 Hâsılatı müteferrika 
4 Hazinei Maliyeden matlubat 

62 200 
198 900 
155 200 
72 210 

Varidat yekûnu umumisi 488 510 

(B) Cetveli 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 

1 Maaşat 
2 Masarifi idare 

İkinci kısım - Vilâyat 

3 Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire 
idaratı vakfiyesi masarifi 

9 708 
7 418 

27 425 

masarifi idaresi 31 535 

5 Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire 
Hayratı Şerif esinin vazaifi maliye 
ve muhassasatı ve saire 87 475 

6 Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire 
Hayratı Şerife masarifi 11 170 

7 Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire 
hayratı müdevveresi 11 400 

Üçüncü kısım • Masarifi müştereke 

8 Merkez ve vilâyat masarifi müşte-
rekesi 298 300 

Faslı mahsus 

Üsküdar, Alemdağı Elektrikli 
Tramvay hattı masarifi inşaiyesi 3 500 

Masarif yekûnu umumisi 487 931 

Evkaf Vekâletinin 1339 senei maliyesi Mart, Nisan, Mayıs muvakkat bütçesi 

1339 senesi üç 
aylık varidatı 
muhammenesi 

F . M. Nev'i varidat Lira 

1 Rüsumat 
1 Defteri Hakanı hasılatı vakfiyesi 57 400 
2 Mahkemei Evkaf hasılatı 
3 Harcı cihat ve müberrat ve harcı muhasebe ve 

müberrat 4 800 

Birinci faslın yekûnu 62 200 

îeârâ* 
1 Icarei müeccele ve tevsii intikal icaresi 
2 Mukataat 
3 îcarei vahide 
4 Müddeti muhavvele kirası 

49 300 
7 000 

139 000 
3 600 

İkinci faslın yekûnu 198 900 
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Nev'i varidat 

1339 senesi üç 
aylık varidatı 
muhamanenesi 

Lira 

Hasılatı müteferrika 
Akaarat hasılatı 
ilzam ve idare olunan rüsumu vakfiyeye ve 
orman hasılatı 
Rüsum ve varidatı mütenevvia 

4 Tereke hasılatı 
5 Nukudu mevkufe neması 

1337 senesine müdevver nakit mevcudu 
Malî maktu 
Hisası muhavvelei cihat 
Doğrudan doğruya idare olunan kurayı mev
kufe aşarı 

10 Sinini sabıka bakayasından tahsilat 

22 000 

43 000 
18 500 
1 000 
1 900 
38 000 
3 200 
3 600 

1 500 
22 500 

Üçüncü faslın yekûnu 155 200 

Hazinei Maliyeden matlubat 
1 Evkafı mazbuta ve mülhaka bedelatı öşriyesi 
2 Dersaadet'te bulunan talebei ulûm muhassasatı 
3 Tahsisatı Hayriye Kalemi maaşı karşılığı 
4 Cevami hademesi 
5 Tekâya taamiyesi 
6 Hazinei Maliye ve Hassadan müdevver hayrat 

ve müberrat tamiratı karşılığı 

52 000 
3 750 

260 
5 300 
5 900 

5 000 

Dördüncü faslın yekûnu 72 210 

Varidat yekûnu umumisi 488 510 

F. M. Nev'i muhassasat 

Masarifi idare 
1 Odacılar ücuratı 
2 Mefruşat 

Lira 

Birinci kısım - îdareÂ merkeziye 
Maaşat 

1 Müdürü umumi 180 
2 Şûrayı Evkaf aklâm ve devairi vekâlet memu

rin ve müstahdemini maaşatı ,9 528 

Birinci faslın yekûnu 9 708 

1 038 
500 
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3 
4 
5 
6 

1:12 â8.â.lS39 

Nev'i varidat 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Masarifi muhtelife 
Odacıların elbise bedeli 

îkinci îe 

Vilâyat masarifi idaresi 
Odacılar ücuratı 
Odacılar elbise bedeli 

d : 1 

ıslın yekûr 

1339 senesi üç 
aylık varidatı 
muhammenesi 

Lira 

500 
1 000 
4 000 

380 

m 7 418 

3 978 
756 

4 
1 
2 
3 Akaaratı Vakfiye Vergii senevisi ve Rüsumu 

Tenviriye 2 200 
4 Mahrukat, kırtasiye idare: müteferrikası ve 

mefruşatı ve saire 7 800 
5 Mulhtacm, efvlâdiyet, âmâyan ve saire maaşatı 3 869 
6 Gurabayı müslimîn Hastanesinin hademe ve 

müstahdemini sairesi ücuratı 3 900 
7 Tahsildaran aidatı 4 506 
8 Masarifi muhtelife 4 526 

Dördüncü faslın yekûnu 31 535 

Vilâyat hayratı şerifesinin vazaif ve şaliye 
ve muhassasatı ve saire 

1 Hayratı şerife hademe vazaif ve sâliye ve 
muhassasatı ve saire 38 640 

2 Mûtat ve taamiyeler 6 450 
3 Tayınat 7 910 
4 Hayratı şerife müteferrikası 7 800 
5 Hayratı şerife mefruşatı 7 900 
6 Talebei ulûm için Maliye ve Evkaftan muhas-

sas olan 10 000 
7 Umuru talimiyei diniye ve müessesatı ilmiye 

maaşat ve muhassasatı olup Maliye ve Evkaf
tan muhassas olan 8 775 

Beşinci faslın yekûnu 87 475 

Hayratı şerife masarifi 
Gurabayı müslimîn Hastanesinin ilbas ve ia
şe ve eczayı tıbbiye muhassasatlariyle bilû
mum masarifi muhtelifesi 9 750 
Lâleli, Üsküdar imaratlannın erzak ve le
vazımı esmaniyle masarifi sairesi 900 
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Nevi varidat 

1339 senesi üç. 
aylık varidatı 
muhammenesi 

Lira 

Vilâyat hayratı müdevveresi 
Cevami hademesi 
Tekâya taamiyesi ve muayyenatı 
Hazine! Maliye ve Hâssadan müdevver • hay
rat ve mtiberrat tamiratı kargılığı 

Üçüncü kısım - Masarifi müştereke 

Merkezle taşra beyninde müşterek masarif 
Haliyeye inkılâbeden düyun 
Kurayı mevkutfe aşarı tevliyet bedelâtiyle mü
tevellilere ait reddiyat 
İnşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak 
akaarat bedeli 
Gerek merkez, gerek Ankara ve vilâyatı sai-
rede ımücedededen teşkiline lüzum görülecek 
devairi vakfiye tahsisatiyle devairi mevcude-
de ilâveten istihdamına lüzum görülecek me
murin ve ketebe ve hademe maaşatı ve mer
kez ve vilâyatı sairede hüsnü hidematı meş
hut memurin ve ketebe ve müstahdemine bir 
sene zarfında tekerrür etmemek ve bir defa
ya mahsus olmak üzere verilecek mükâfatı 
nakdiye ile bunların maaş Ve ücretlerine ve
kâletçe vâki olacak zamaim karşılığı 
Harcırah ve yevmiye 
Tab'iye (Teclidiye - kırtasiye) 
Merkez ve vilâyat memurin ve müstahdemi
ni ve hayratı şerife hademesiyle vazifeleri 
şuhure taksimi suretiyle tesviye olunan ha
demenin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

3 Evkafı îslâmiye Müzesinin masarifi muhte-
lifesi 200 

4 Makamı Hilâfet selâmlık resmi âlisi avait ve 
masarifi 320 

Altıncı faslın yekûnu 11 170 

3 650 
2 750 

5 000 

Yedinci faslın yekûnu 11 400 

16 500 

13 500 

100 000 

300 
5 000 
3 000 

160 000 

Sekizinci faslın yekûnu 298 300 
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Nevi varidat 

1339 senesi üç 
aylık varidatı 
muhamanenesi 

Lira 

Faslı mahsus 
Üsküdar - Alemdağı elektrikli tramvay hattı 
masarifi inşaiyesi 3 500 

Faslı mahsus yekûnu 3 50C 

Masarif yekûnu umumisi 487 931 

mm ŞER'İYE VE EVKAF VEKÎLİ VEHBÎ Ef. 
(Konya) — Efendim maddeler okundu. Martın 
nihayeti geldi. Maaş veremiyoruz. Sonra inşaat 
zamanıdır. Tamirat ve inşaata bakamıyoruz. Lüt
fen bunu kabul buyurun. Okunu versin, bitsin. 
(Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim; evrakı varide bitmiştir. 
Evkaf bütçesinin şimdi müzakeresini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Şimdi müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Lâ
yiha okundu. Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı efendim? 

EMİN B. (Erzincan) — Üç sene zarfında en 
doğru bir hareket yapan Şer'iye Vekâleti hiç ol
mazsa muntazam bir muvakkat bütçe ile gelmiş
tir. Muvazenei Maliye Encümeni, bunu tetkik 
etmek için geçecek zamanı fazla görmüş olacak
tır ki, dünyada hiçbir usule tevafuk etmiyen 
muvakkat bütçeyi avansa kalbederek göndermesi 
zannederim ki, vazifesini hüsnü suretle ifa et
mediğine delâlet eder. Her halde bunu muvak
kat bütçe şeklinde tetkik ederek Heyeti Umumi-
yeye sevk etmesi zannederim daha münasiptir. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİ
Sİ ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim; 
avans usulünün kaldırılmasını en evvel teklif 
eden Muvazenei Maliye Encümeniydi. Fakat He
yeti Celile yine bu sene bilmecburiye avans usu
lünü kabul etti. Evkaf Vekâleti üç aylık için 
muvakkat bir bütçe yapmış. Halbuki Heyeti Ce-
lileniz geçen seneki Evkaf bütçesini tetkik etme
ye vakit bulamadı, bir ay sonra Evkaf Vekâleti
nin yapacağı bütçeyi Heyeti Celileye sevk ede

ceğiz. O vakit heyeti umumiyesini müzakere ede
ceksiniz. Binaenaleyh iki defa bunu müzakere 
ederek Meclisin vaktini izaa etmemek için bilmec
buriye bunu kabul ettik. (Doğru sesleri) Bir ay 
sonra lîeyeti umumiyesini müzakere ederiz. Ni
hayet vakit kaybotmiyerek bunun bir an evvel 
çıkarılması lâzımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim; Şer'iye 
Vekâleti için istenilen beş yüz bin liranın... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Evkaf... 
DURAK B. (Devamla) — Şey, Evkaf Vekâ

leti için istenilen beş yüz bin lirayı vermek za
ruridir. Çünkü memleketimizin her tarafında ev
kafımız çoktur. Birtakım esbap ve hâdisat dola
yı siyle bu evkafın birer suretle tahribedildiği 
cümlenizin malûmudur. Halbuki şimdi oralardan 
birtakım müracaatler vâki oluyor. Şer'iye ve 
Evkaf Vekâleti bütçesinde bir para olmadığın
dan dolayı onlara bir şey veremiyor. Lüzumlu 
bir şeydir. Hor halde bugün bunu kabul, edelim 
ve geniş geniş onlar da sarfiyatına devam etsin
ler ve onlar da işlerini yapsınlar ve memleket 
de bir taraftan imar edilsin. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
bendeniz Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin yaptığı 
gibi bütün vekâletlerin de birer bütçe ile kar
şımıza gelmesini istiyorum. Bendenizi alâkadar 
eden sıhhiye bütçesi hakkında arz edeceğim. 
Belki hatırınızdadır ki, avans olarak Sıhhiye 
Vekâletine vermiş olduğumuz paralardan bir 
Darüleytamlar Müdürü Umumiliği ve bir Mua
veneti İçtimaiye müdüriyetleri, bilmem ne mü-
diriyetleri, iskân müdüriyetleri ve saire yapılı-
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yor, bunlar doğru mudur? Bütçe yapacaksak 
bir an evvel yapalım ve nereye doğru gittiği
mizi anlıyalım. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bendeniz de ar
kadaşlarım gibi Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin 
istemekte olduğu üç aylık avansı kabul etmek 
taraftarıyım. Çünkü, bir kere Ramazan geliyor. 
İkincisi inşaat ve tamirat zamanıdır. Her ta
rafta camiler, mesacit, meabit tamiratı yüzüstü 
kalmıştır, öteden beri yapılamıyan ve haliha
zırda ancak yüzde beş nispetinde yapılmak üze
re bulunan mesacidin yüzüstü kalmasmdansa 
bunu bilâtehir yapmak doğrudur. Bunlar da 
ancak şu mevsimde, şu zamanda yapılabilir. Bu
nun bütçesi gelsin tetkik edelim, diye tamik 
edersek vakit geçecektir. Bir an evvel bunun 
kabulünü rica ederim. (Müzakere kâfi, sesleri) 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim; bütçe
nin yapılamıyac ağına imanım gibi iman etmi
şimdir. Fakat bu mesele gayet mühimdir. Hattâ 
garip bir şey Meclisi Âlinize arz edeyim : Dört 
senedir memleketimizde cami yoktur. Dükkân
larda namaz kılıyorlar. Vekil Beyefendi de vait 
buyurmuşlardır. O lûtuflarmı yapacaklarsa 
ben de bir an evvel bunun çıkması taraftarıyım. 
Şayet sözlerinden cayarlarsa ben de aleyhinde-
yim. (Handeler) 

R E İ S — Efendim; başka söz alan yoktur. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın, kabul edilmiştir, efendim, 
maddelere geçiyoruz. 

Evkaf Vekaletinin 1339 senesi üç ayhk muvak
kat bütçesine dair Kanun 

MADDE 1. — Evkaf Vekâletinin 1339 se
nesi Marftı iptidasından Mayıs gayesine kadar 
üç aylık hidematı umumiyesine sarf olunmak 
ve 1339 bütçesinden mahsubu icra kılınmak 
üzere beş yüz bin liranın avans olarak sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı1? (Hayır sesleri) Su halde 
birinci maddeyi aynen reyi âlinize VRZ'ediyo
rum. Kabul edenler Lûttfen ellerini kaldırsın. 
Birinci ımadde aynen kalbul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — İşbu avans sarfiyatı Muva-
zenei Maliye Encümenince 1338 senesinde tes-
bit edilen fusul ve mevadda tatbik olunur. 

REİS ~ Söz istiyen var mı? (Hayır »esleri) 
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Maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsm, Kabul 
edilmişttir efendim. 

MADDE 3. — Evkaf Vekâletine ait varida
tı 'mütenevvianın kavanini mahsusasına tevfi
kan cibayetine kemakân devam olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) üçüncü maddeyi 
aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden* 
ler lütfen ellerini kaldırsın. Üçüncü madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırışın. Dördüncü madde kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 5. —- İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmişÜr efen
dim. 

Şimdi efendim heyeti umumiyesini tâyini 
esami ile reyi âlilerine vaz'ediyorum. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — İşgal altındaki mahallerin memleke
tin aksamı sairesi arasında Gümrük kordonu
nun nef'i hakkında bir takrir verilmiş. Bun
dan evvelki celselerde, mevzuu müzakere olun
sun mu? olunmasın mı diye reye vaz'olunmuş, 
bendeniz (burada bulunamadım. Onun için arz 
edemedim. Ekseriyet hâsıl olmamış, onun için 
ikinci defa tekrar ruznameye alalım mı, almıya-
lım mı diye bugüne talik edilmiş. İşgal sahası 
ile memleketin aksamı sairesi arasında Gümrük 
kordonu tesis etmek Meclisi Âlinizin kararma ve 
esasata muvafıktı. Fakat memleketin kamilen 
idarei mülkiyesi bize intikal ettikten sonra ve 
1339 senesi Martından itibaren kanunlarımızın 
İstanbul'da tatbikine başlandıktan sonra bu kor
donun uzun müddet daha temadisi her halde bâ
zı faideler temin etmekle beraber birtakım mah
zurlar da tevlidetmektedir. Aynı zamanda kor
don doğrudan doğruya kaldırılırsa takrirdeki tek
lif veçhile bâzı iltibaslar husule gelecektir. Mese
lâ un ve buğday üzerinden İstanbul'a bir müsaa-
dei mahsusa olmak üzere ayrı bir tarife kabul 
buyurdunuz. Malûmuâliniz Anadolu'daki güm
rük tarifesi başka nispetler üzerinden kabul edil-
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mistir. O halde bu iltibasla birtakım aktarma 
olacaktır. O halde bu stoklar üzerinde iltibaslar 
ve mahzurlar vardır, onlara bir şekli kanuni ve
rerek Heyeti Celilenize getirmek üzere tensip bu
yurursanız bunu Muvazene Encümenine veriniz, 
Cumartesi günü biz tetkikatı (bitirir, Heyeti Ce
lilenize getiririz. Katî kararınızı verirsiniz. Şim
di ruznameye alalım mı, almıyalım mı diye mü
zakereye hacet yoktur. Bendenizce vakit ve za
manı gelmiştir. Bunun için bu meseleyi' görüşe
lim ve iltibası defi için bir çare bulalım, getire
lim. (Muvafıktır sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Cumartesi günü 
müzakere edilmek şartiyle kabul ediyoruz. 

REÎS — Efendim; takdimen, tercihan müza
keresi için bir takrir verilmişti. Vekil Bey de 
muvafakat ediyor ve zamanı gelmiştir diyor... 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
mesele ruzname meselesidir. Ruznameye Heyeti 
Celile hâkimdir. Bu hususta Heyeti Celile izha
rı rey buyuracaktır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Vekilin 
hakkıdır, Vekil talebeder. 

REİS — Binaenaleyh efendim, Maliye Veki
linin talebi veçhile yakın bir zamanda Meclisi 
Âlinize arz edilmek üzere... 

HACI ŞÜKRÜ B. (İDİyarbekir) — Yakın ol
maz Cumartesi1 günü . . . (Cumartesi sesleri) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Cumartesiye yetiştiriniz efendim. 

REİS —: Efendim müsaade buyurursanız 
müstacelen diyelim. Günle takyit yapmayın, fev
kalâde mâniler olabilir. Müstacelen müzakeresi
ni yapmak üzere takririn Muvazene! Maliye En
cümenine verilmesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul edil
miştir efendim. 

2. — Dersim Mebusu Ramiz Beyin tam tahsi
satla mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarı. 

REÎS — Efendim, Dersim Mebusu Rainiz Be
yin tam tahsisatla mezuniyeti gecen içtimada 
reyi âlinize vaz'edilmişti. Nısabolmadığmdan 
ikinci defa reyi âlilerine vaz'ediyorum. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Avans Kanununun altıncı maddesinin 
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riycseti tez
keresi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası j 
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REÎS — Efendim İstanbul avans Kanunu

nun altıncı maddesinin tefsiri hakkında Kava
nini Maliye Encümeninin bir ıtefisir mazbatası 
vardır. Tensibederseniz bu da ruznamemizdedir. 
Okunsun. (Okunsun sesleri) 

Heyeti Umu'miyeye 
istanbul Idarei zailesince memurin rnaaşa-

tına vâki olan zamaim ve tahavvülât gerek 
mazuliyet ve gerekse mezuniyet maaşlarının 
hesap ve tahakkukunda haizi tesir olamaz, 
denilmesine nazaran tekaüt ve mazuliyet ve 
aile maaşlarının tahakkukunda ahkâmı umu-
miyeyc göre ifayı muamele olunması mı, yoksa 
16 Mart 1336 tarihinden sonra ne zam <ı imin ve 
ne de maaşı aslî ve müddetlerin ademikabulü 
•mü lâzımgeleceğinin tâyin ve tefsiri hakkında 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 7 .2 .1339 
tarihli tezkeresi mütalâa ve tetkik olundu. 9 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununun 
altıncı maddesinde memurin maaşatına vuku-
bulan zamaim ve tahavvülât gerek mazuliyet 
ve tekaüt ve gerekse mezuniyet maaşlarının 
hesap ve tahakkukunda haizi tesir olamıyacağı 
sarahaten mezkûr olup binaenaleyh 16 Mart 
3336 tarihinden sonra memurinin yalnız maaşa
tına vukubulan zamaim ve tahavvülât naza
rı dikkate alınmayıp bittabi müddet ve maaşı 
aslîye şümulü olamıyacağı ve bunların ahkâmı 
umumiyeye göre muameleye tâbi tutulması za
ruri ve madde sarih ve muhtacı tefsir bulunlma-
dığı arziyle Heyeti Umum iyenin nazarı tasvibi
ne takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mardin 
Neciıb 
Kâtip Âza 

Yazığa d Elâziz 
Ahmed Naci 

Âza Âıza Âza 
Ertuğrul Konya Kenya 

Halil Arif Rifat 
Âza 
Biga 

Mehimed 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMt B. (Gü-
müşane) — Efendim encümen mazbatasında 
«madde sarihtir, muhtacı tefsir değildir.» di
yor. Fakat bendeniz diyorum ki madde muhta-
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cı tefsirdir. Evvelce kabul buyurulan bir mad
dei kanuniyede denildi ki «16 Mart 1336 tari
hinden sonra İstanbul idaresince memurin 
maaşatına vukubula'n zaımaim, tekaütve mazıı-
liyet maaşlarının hesap ve tahakkukunda hai
zi tesir değildir. Yani keenlemyekûndür. Me
murinin 16 Marttan evvel almakta oldukları 
maaş ne ise âtiyen 'hukuku müktesebderi ona 
göre hesabedileeektir. Zamaim haizi tesir değ
ildir.» diyor. Maddei kanuııiyenin sarahati bu
dur. Fakat bir de müddet meselesi vardır. Mad
dei kanuniye müddetten hiç bahsetmemiştir. 
16 Mart 1336 tarihinden 1 Teşrinisani 1338 ta
rihine kadar geçen müddet tekaüt ve mazuli-
yet müddetlerine mahsup ve ilâve olunur mu 
olunmaz mı? Asıl Maliye Vekâletinin muhta
cı tefsir gördüğü bu noktadır. Maddei kanuniye 
«Maaşata vukubulan zamaim haizi tesir değil
dir» diyor. Müddet ne olacaktır? Bir memur 
tekaütlüğünü istida etti, bu üç senelik müddeti 
tekaüdüyesine ilâve edecek miyiz? Etmiyecek-
miyiz? Bunun için de bir şey yoktur. Maaş 
farkları nazarı dikkate alınmaz diyor. Binaen
aleyh sorduğumuz nokta budur. Bu müddeti 
ilâve ettiğimiz takdirde maaş miktan başka 
olur. 16 Mart 1336 tarihinden evvelki müddeti 
nazarı itibara aldığımız takdirde mazuliyet 
maaşının miktarı başka olur. Tekaütte yine 
başkadır. Binaenaleyh madde 'muhtacı tefsir
dir. Heyeti Celileniz bu maddei kmuniyeyi 
kabul buyururken maksadı aslisi neydi? Bunu 
anlamıyoruz. Heyeti Aliyeniz maaş zammını 
kabul etmedi. Fakat müddet meselesi hakkında 
hiçbir şey söylemediniz. Küsur ma'hsubedile-
cekti. Bunun için tefsir istedik ve ma<hie muh
tacı .tefsirdir. Heyeti Celilenizden bu husufta 
müddet mahsubedilir veya edilmez diye tefsi-
ren bir karar istiyoruz. 

ATIF B. ((Bayezid) — Mademki basittir, hic 
tefsire lüzum yoktur. Niçin maaş ve eniyorsu
nuz? 

OSMAN B. (Lâızistan) —Efendim; madde 
muhtacı tefsir olabilir ve Maliye Vekilinin bu
yurdukları da vâridolabilir. Encümen bunu 
muhtacı tefsir görmemiştir. Ciheti mantıkıye-
sini de düşünürsek müddetlerin dahili hesalbe-
dilmesi lâzimdır. Çünkü biz Avans Kanununda 
caizülistilhdam kaydını koymuştuk. Binaen
aleyh tekaüt ve mazuliyete kesbi istihkak eden 
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memurin caizülistihdam olanlardır. Yani biz
ce ashabı iffet ve namustan olanlardır. Binaen
aleyh onların işgal tarihinden sonra geçir
miş oldukları müddet ve hizmet ettikleri müd
det, tekaüdiye ve mazuliyet maaşlarına mah-
subedilecektir ve Heyeti Celilenizin de Kava-
nini Maliye Encümeninin yaptığı tefsH aynen 
kabul edeceğine kanaatim vardır. Ancak Mali
ye Vekili Beyefendi de burada hazırken bu 
caizülistihdam kaydı dolayısiyle İstanbul'da 
husule gelen müşkülât için kendilerinden bir istir
hamda bulunacağım, istanbul'daki memurin 
hakkındaki caizülistihdam kaydı nedir? Bu na
sıl olacaktır? Kaşı şöyle, gözü böyle, polisten 
tahkikat yapalım demişler, polis tahkikata baş
latmış, işin içine tezvirat girmiş, vazgeçmişler. 
Bilmem şurada tahkikata girişelim demişler, 
oradan da mahrum kalmışlar ve orada da bir 
tereddüt vardır, korkuluyor? Bir tahkikat, 
istanbul'dan bir tahkikattır, başlaımiştır. is
tanbul'da bugüne kadar ancak iki bi-ı tahki
kat yapılabilmiştir zannederim. Bunun hari
cinde daha binlerce kimsenin tahkikatının ya
pılması lâzımdır, istanbul'da bunu hissediyor
lar? Bu korkaklığı izale için hiç olmazsa iz
harı hissiyat edilmesini bendeniz istirham edi
yorum. Bendenizce bunlar muayyen Kimseler
dir. Gazettelerde yazı yazanlar ve bilmem ne ya
panlar fiilen bir şey yapanlar bunun haricinde 
bir şey yapmıyan bir memur, namuskârane 
hizmet etmiş, orada kendi kendine oturmuş, 
hiçlbir kimseye bir şey yapmamış, bu adamların 
işlerinin sürüncemede kalması kaidei adalete 
sığmaz ve Heyeti Celilenizin vicdanı da bunu 
kabul etmez. İstanbul bunu sizden bekliyor 
benim de istirhamım budur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahilb) — (i erci ka
nunun tefsiri için Maliye Vekili bir lüzam gös
teriyor. Bendenizin noktai nazarıma göre 16 
Marttan sonra maaşat üzerine yapılan zama
im kabul edilmiştir. Bilfiil icrayı vazife etmiş
ler ve maaşı aslîlerini almışlar. Binaenaleyh 
işgal müddeti esnasında gecen zaman taibiîdir-
ki bunların tekaüt ve mazuliyet maaşına tesir 
yapacaktır. Onun için hiçbir müzakereye lüzum 
yoktur. Madde pek sarihtir Hiçbir tefsire de 
ihtiyaç yoktur, müzakerenin kifayetimle maz
batanın reye vaz'mı teklif ediyorum. 

RElS — Efendim mazbatanın müzakeresi
nin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyoruım. 
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ALI SÜRURÎ Ef. (Karaihkarı Şirki) — I 

Efendim. Heyeti Vekilimizi teşkil eden zevatı 
kiramın bendeniz, son günlerde pek mütereddit 
bir zihniyet taşıdıklarına kaaniim. Geçen gün 
bir tefsir getirdiler. Masuniyetti şahsiye hak
kındaki kanun, kavanini askeriyeyi ilga ediyor 
mu, etmiyor mu diye şimdi de bir tefsir istiyor
lar. 16 Marttan sonra olan zamaimi mazıüiyet ve 
tekaüdiye maaşlarınım tahsisinde haizi tesir olma
dığı hakkındaki maddei kanuniye acaba müddeti 
de ilga «ediyor mu, müddetin de ademikabulünü 
mutaızammın mıdır diyorlar. Ani a m iyonun bu 
zihniyeti, Heyeti Vekileyi teşkil eden zevatın aca-
Iba Mç mi fikri kanunileri yok? Madde o kadar 
sariih ki, 16 Mart 1336 dan sonra vukubulan za-
mailm muteber değildir. Eğer «zanıaim» tâbirinin 
mânasının bizim söylediğimizin gayrı bir mânayı 
mutazammım olduğuna kaani iseler lütfen izah 
buyursunlar. Yazık değil midir ki, bu kadar za
man geçmiş bu kadar aile sefil, perişan o maaşın 
tahsisine muntazır dursunlar? Maliye Vekili Bey 
hiç vâridolmadığı halde basit bir mesele için bir 
tefsir talebi ile şu kürsüye gelsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
O kadar basit değildir. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Devamla) — O kadar ba
sittir ki. Eğer Maliye Vekili Beyefendi 16 Mart 
1336 dan sonra geçen müddetin dahi maJhsulbcdil-
memesiınıi arzu ediyorlarsa ona göre bir taleple 
gelmeliydi. Meselenin o kadar basit olmadığını 
iddia ediyorlar. Kendilerinden soruyorum .- O I 
maddei kanuniye burada müzakere edildiği! za- I 
mam niçin' bu kürsüye çıkıp da; efendiler şu, şu I 
noktalar vazıh değildir ve izah edilmemiştir diye I 
niçin demediler? Demek ki, o maddei kanuniye I 
Meclisî  Âliden çıktığı zaman bizzat Maliye Vekili I 
Muhteremi de maddenin kifayetine kail imiş. Fa- I 
kat bilâhara nasıl olmuş, İstanbul'dan «Lisebebin 
minelesbafh» diyeceğim vukubulan bir istizan Ma
liye Vekili Beyi tereddüde düşürmüş. Heyeti 
Vekilemize blmünasefbe şunu da arz etmek istiyo- I 
rum. Heyeti VeMemizin vazife ve salâhiyeti I 
hakkındaki kanun henüz tâyin olunmamıştır. He- I 
yeti vükelânın yani idarei sabıkadaki Heyeti Vü- I 
kelânm mesuliyetlerini bunların da haiz olması lâ- J 
zım. Ve öyle yapıyorlar, öyle zaman oluyor ki, I 
Meclisi Âlinin vazifesi dâhilinde olan şeyler hak
kında dahi ittihazı karar ediyorlar. Bu böyle 
iken hiç muhtacı tefsir olmıyan bir meseleyi tef
sir için Meclise getiriyorlar. Ve diyorlar ki, hak- J 
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ki tefsir Meclisindir. Âmenna.. Fakat muhtacı 
tefsir değil, onun için bendenk Heyeti Vcklenin 
gayrivârit ve şayanı muahaze olan şu istizanına 
ve şu tefsir talebine Kavanini Maliye Encümeni
nin pek muhik bir surette vermiş olduğu kararı
nı tasvibeder ve takdir ile karşılarım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B 
Efendim yapılan bir maddei kamuniyeninı bir fık
rası veyahut cümlesinin muhtacı tefsir olup ol-
mndışını kanun yapıldığı zaman niçin söyleme
diler, yolundaki tenkidat ve muahezatını bende
niz hayretle dinledim. Efendiler, bütün ihtima-
lâtı âtiyen zuhur edecek bütün vakayii ihata 
ederek size bir kanun getirdik, diyecek dünya
da ne bir Heyeti Vekile veya Maliye Vekili bu
lunmuştur ve ne de bulunabilir. Efendiler, Mec
lisi Âlinizin müzakeresinden geçen kanunları 
dahi az bir zaman sonra hâdisatı vakayi tefsir 
ettirmiş, tadil ettirmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ta
dil başka. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —• 
Müsaade buyurun. Tefsir ile Meclisi Âlinize gel
meyi yani bu kanunu biraz noksan görüyoruz. 
Bu madde hakkında Meclisi Âlinizin noktai na
zarını anlıyahm. demenin, Heyeti Vekile ve 
Maliye Vekâleti için bir hatayı fahiş olduğu yo
lunda beyanı mütalâa ettiler. Halbuki efendi
ler hiç de böyle değildir. Madde sarihtir. Mad
de meydandadır. Madde yalnız maaşın mikta
rını mevzuubahsediyor. Maaşın zamaiminden 
'bahsediyor. Müddet meselesi sâkittir. Hiç bah
sedilmemiştir. Ali Süruri Bey arkadaşımızın bu
radaki beyanatını bendeniz tefsir şeklinde te
lâkki ettim. Maddede, söylediklerinin hiçbirisi 
yoktur. Mütalâa olmak üzere belki bir tefsir ze
mini olabilir. Heyeti Vekile, evet, müddetler 
dâhil deseydi, efendiler 16 Marttan bir Teşri
nisaniye kadar geçen müddetleri meşru müddet 
kabul etmiş olsaydı, Heyeti Vekileyi muaheze 
etmez miydiniz? O hak size ait değil miydi? 
(Ederdik, sesleri) O, tarzı telâkkiye aittir. Son
ra bize verdiğiniz yeni kanunun sarahatine isti-
nadeden üç yüz otuz sekiz senesinde tedahülde 
kalan maaşat ve istihkaktan yalnız 1 Teşrinisa
ni 1338 den sonrakilerini vereceksiniz, evvelki 
istihkaklarını veraıiyeceksiniz, yolundaki mad
de ile tearuz teşkil etmez miydi? Heyeti Veki-
lenin bu tarzı telâkkisini rnoşru bir hizmet ad-
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elettiğiniz takdirde o seneden teraküm eden ma-
aşatı vermek mecburiyeti hâsıl olmaz mıf Efen
diler, bu tefsirdir ve bu tefsir Meclisi Âlinizin 
hakkıdır. Fakat onun gayrı bir tefsir yapmak 
Heyeti Vekile için mümkün değildir. Ve bu tef
sir yerinde değildir. Kanunun esası Muvazenei 
Maliye Encümeninden geldiğine göre tefsirin 
de oradan gelmesi icabeder. Fakat şimdi Mec
lisi Âliniz - evet bu müddetleri bu maddei ka-
nııniyenin dairei şümulü dâhilinde addediyo
ruz. - yolunda tefsir buyurduğunuz takdirde 
biz onu icra ederiz. Fakat biz böyle telâkki et
tik ; o suretle yapacağız. Tatbikatın tesiri umu
misini izah ettim. Binaenaleyh, bir kere müd
detlerin meşruiyetini biz yani Heyeti Vekile 
veya Maliye Vekili kabul etmiş olsa bile bu hak 
sizindir. Sonra o müddetler de mütedahil ma-
aşata bir hakkı kanuni veriyor. Bu tahsisat me
selesi muallâkta kalıyor. Bu, ne Maliye Vekili
nin salâhiyeti dahilindedir ve ne de Heyeti Ve-
kilenin. Bu hak ancak Heyeti Celilenizindir. Bi
naenaleyh, müddetin ilâvesini kabul buyurma-
dığmız takdirde vaziyet budur. Kabul buyurdu
ğunuz takdirde eski şekil üzerine kalır. Madde 
muhtacı tefsirdir. Hangi şekli kabul buyurur
sanız ona göre kararınızı verirsiniz. 

NEŞET B. (İstanbul) — O zamanki kanun 
yalnız Heyeti Vekileden mi geçti? Yoksa Mu
vazenei Maliye Encümeninden mi geçti?. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Her ikisinden. 

NEŞET B. (İstanbul) — Geçtiğine nazaran 
e#er Ali Süruri Beyin buyurdukları muaheze 
varsa yalnız Heyeti Vekileye değil, Muvazenei 
Maliye ve gerek Heyeti Umumiyeye de racidir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (£arahisarı Şarki) — Bu
yuruyorsunuz ki, eğer müddet kabul edilecek 
olursa evvelki mütedahillerin verilmemesi hak
kında karar vardır. Onunla tearuz teşkil etmez 
mi?.... Asla tearuz teşkil etmez. Meclisi Âli onu 
size muayyen olarak vermiş ve sarahaten de
miştir ki, o maaşları vermeyin. Onu öyle de
mekle zamai'm muteber olamaz, diye bu fıkra
dan nasıl bir mâna istihracediyorsunuz ki, Mec
lisi Âli müddetleri kabul etmediği takdirde 
müddet muteber değildir, diye oraya bir kelime 
ilâvesini mi esirgiyecekti ? O zaman 16 Mart 
1336 dan sonra vukubulan hizmetler asla mute
ber değildir, diye maddede tasrih ederdi. Tef-
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sir neye derler? Birkaç mânaya şâmil olan şeye 
derler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Meclisi Âli 1 Teşrinisaniden evvel 
istihkakları verilmesin, diye bir kanun yapmadı. 
Yalnız 1 Teşrinisaniden sonraki istihkakları ve
rilir, diye bir madde koydu. Zatıâliniz aksini 
söylediniz. Eğer kanun o yolda olsaydı, 1 Teş
rinisaniden evvel istihkakları verilmez, yolun
da olsaydı o sarahate karşı bu tefsire lüzum kal
mazdı. Fakat 1 Teşrinisaniden itibaren istih
kakları verilir, tarzındadır. Bir defa kanun bu
yurduğunuz tarzda değildir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Siz 
böyle söz sarf ettiniz, ben de öyle söyledim. 
Yoksa kanunen demedim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — «1 Teşrinisani 1338 den itibaren ma
aş ve istihkakları verilir.» denmiş. Ondan ev
velki müterakim istihkaktan bahsedilmemiş. 
Müddetten de bahsedilmemiş. Müddeti ilâve 
etmek lâzımgelirse müterakim istihkak için 
de bir 'hakkı meşruiyet hâsıl olabilir. Bendeniz 
bu hakkı Maliye Vekâletinde görmüyorum. He
yeti Vekilede de görmedim. Olsa olsa Meclisi 
Âli tefsir eder. Bu müddeti kabul ettim demek
le müterakimler için hukukan bir şey kabul 
etmiş olur. İş kalıyor, tahsisat .meselesine... 
Meclisi Âli ne vakit tahsisat verirse onlar da 
o vakit alır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sanib) — Buyuruyor
sunuz ki Meclisi Âli tefsir yaparsa tatbik ede
ceğim. Şayet tefsir kabul etmez de Kavanini 
Maliye Encümeninin mazbatası kabul olunduğu 
takdirde noktai nazarınız ne olacaktır? Ne 
yolda telâkki buyuracaksınız? Bunu tavzih 
edecek misiniz, eıtmiyecek misiniz? Bir arka
daşımız tefsire ihtiyaç yoktur diyor. Demek 
şimdi Meclis noktai nazarınızı kabul etmezse 
ne olur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Bir tefsir yapılmak lâzımgeldikte onu tefsir eden 
encümenin, tefsir istiyen vekili veyahut Heyeti 
Vekileden her hangi bir zatı veyahut, doğru
dan doğruya Maliye Vekilini davet eftmesi 
lâzımdır, ihlti'malki bu ımütalâatm hiçbirisi der-
hatır edilmemiştir. Çünkü tefsir hakkındaki. 
mazbata yazılmış geldi. Bendenizi ne çağırdı
lar, ne de haberdarım. Esasen «maddî; tefsire 
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muhtaçtır. Fakat şu veye bu şekildedir. Her I 
hakle maddei kanuniyede bir boslu iv vardır. 
Buna Meclisi Â*li zam ve ilâve etmeyi terviç 
buyurursa evet, müddetler maddei kanuniye-
uin aynen şümulünde (değildir diye onu red
deder veyahult zammedilir, tefsir biter Mecli
si Âli bu fikir ve mütalâada değilse, değildir 
der, müdıdettler hariçtir der. 

ALÎ -SÜRÜR!'.Ef. (Karahisarı Şirki) — 
Encümen diyor. 

MALÎYE VEKİLİ HASANT FEHMİ B. (De
vamla) — Dememiş efendim. 

NEBÎL Ef. (Karahisaı Sahib) — Encümen 
mazbatası bir kere daha okunsun. 

-»REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
halkkında takrirler Var. 

NEBÎL Ef. — Reis Bey bir daha okunsun 
a ı ılıyalım.. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ef
endim mesele bendenizce tefsirden ziyade 
Hükümet Meclisten yeni bir tasfiye kararı is
tiyor şeklindedir. Çünkü 16 Marttan sonraki 
İstanbul Hükümeti bizim, için o kadv.r gayri-
meşru ve garimevcüttur ki orada hizmet eden 
memurlar ister İstanbul Hükümetinde, ister 
İran Hükümetinde memur olsun fark yoktur. 
Binaenaleyh böyle bir tefsir varidolamaz. Çün
kü her ne olursa olsun İstanbul Hükümetinin 
ademimeşrııiyeti hususunda Meclisin Bir an 
tereddüde düşebilmesi ihtimalini göremiyorum 
ve o Hükümetin bu memlekete açtığı namü
tenahi rahneleri ve mukaveleleri milyonlarla borç
ları gözünüzün önüne getiririm. Ancak her han
gi bir çetede Devlete ve millete karşı isyan etmiş 
tanımamış her hangi bir çeteye hizmet etmiş bir 
memurun kıymeti kanuniyesi neyse oradaki me
murların da vaziyeti kanuniyesi o olur. Ancak 
biz İstanbul Hükümeti gayrimeşruasmın vârisi 
değiliz. 16 Marttan sonra açılan Büyük Millet 
Meclisi Osmanlı İmparatorluğunun vârisidir. 

NEŞET B. (İstanbul) — Pederinizin İstan
bul'da emlâki olsaydı onun vârisi olurdunuz. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Mil
letin çocukları İstanbul'daki emlâkin tamamiyle 
vârisi meşruudur. Ancak o şekil Hükümetin bu
rada vârisi yoktur ve onu tanıyanlayız. Onun 
mukarreratmı, mukavelâtını ittihaz ettiği her 
şeyi Meclisin bir kararı musibi reddetmiştir. An
cak nasıl olur da karar için Meclise geliniyor. 
Kıyas ediyorum.. O da şudur. Nasıl ki alacak, j 
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i verecek meselesinde o mukavelâtı tanımamış 

olmakla beraber, menfaatimize ve memleketin 
alâkasına taallûk eden işlerden dolayı tasfiyeyi 
kabul etmişsek bu memur meselesinde de bir 
cins memurlar vardır ki, onlar doğrudan doğruya 
Anadolu Hükümetinin malûmatı dairesinde ora
daki vazifelerine devam etmişlerdir. 

NEBÎL Bf. (Karahisarı Sahib) — (layrires-
nıî şekilde... 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Mü
saade buyurunuz ikmal edeyim. Bir de ledettez-
kiye orada birçok meşru mazeretlerle kalmak su
retiyle dâvayı milliye sadık olarak hizmetinde 
devam etmiş adamlar vardır. İşte bu iki cins adam 
için memuriyet müddetinin mahsubedil meşini ne 
kadar mâkul görüyorsanız size ve kardeşlerini
ze karşı inzibat teşkilâtı diye silâh atanların ma
aş ve hizmetini mahsubederek zavallı çocukla
rını öldürdükleri babalarını öldürdükleri, aile
sinde şehit bıraktıkları kimselerin muhtacolan 
evlâdına yeniden vergi tevziine razı olamam. 
O kimselere yeniden tediyatta bulunmaya razı 
olamam. Binaenaleyh bu elediğim kısım için me
sele ayrı bir fıkra teşkil eder ve bu fıkra da ay
rı bir tahkikatı icabediyor. Bence tefsir değil, şu 
vaziyetin tasfiyesiyle haklı birtakım arkadaş
larımızı hakkından mahrum etmemek için bir 
kararı müzeyyel verilmelidir. İşte bunun istilzam 

I ettiği tahsisatın mütalâa edilerek vazıh bir su
rette Heyeti Âliyenize arz edilmesi için işin Mu
vazene Encümenine havalesini teklif ederim. 

REİS — Efendim kifayet hakkında takrir 
vardır. 

NEIBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir kere 
okunsun paşam, lâyiha okunsun tenevvür edecek 
noktalar vardır. Lâyihanın müzakeresinden ev
vel encümenin mazıbatası okunacaktı. *, 

REİS — Efendim Kavandni Maliye* Encüme
ni muhtacı tefsir bir şey yoktur demekle müddet 
mahsufbedilsiın demek istiyor. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Maliye Ve
kilinin noktai nazarı Ibu değildir. Sonra Vekil 
Bey müşkül bir vaziyette kalır. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Reis Beyin 
ifadesi zapta geçsin kâfidir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini re
yinize vaz'ediyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatasıınıın kalbulü lâ-

j zımdır. Müddetler mahsubedilmekle beraber, Ma-
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liye Vekilinin zahibolduğu ihtimalât varit delil
dir. Yani Teşrinisaniden evvelki borçların, maaş
ların her halde veıülmıesirıi bu karar tazammun 
eder. Fakat Meclisi Âli, böyle bir şey kabul etmi
yor. Bunun muvazzahaaij zapta geçmesi lâzımdır. 
Mesele bu şekildedir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü efendim. 
Bir takrir var. 

Riyaseti Celi'leye 
(16 Mart 1336 tarihindeki maaşat üzerinden 

müddeti hizmet hesabolunur.) şeklinde tefsir 
edilmiştir. 

28 Mart 1339 
Üsküdar 

Neşet 

NEBİL Ef. (Karalıişarı Sahilb) — Efendim 
esasen madde sarihtir. 

REİS — Efendim mazbatanın meali, esasen 
muhtacı tefsir değilken şu takrir verilmiştir. Bi
naenaleyh bunu reye vaz'ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (dü-
müşaaue) — Reis Bey mazbata bir daha okunsun. 
Bu ibare-mazbatada varsa kâfi olabilir. Ben, din
lediğim mazbatada öyle bir şey işitmedin). 

NEŞET B. (İstanbul) — Öyle ise «Tefsir 
edilmiştir» şekline konsun. 

Riyaseti Celi'leye 
Kavanini Maliye Encümeni, kanunun muhta

cı tefsir olup olmadığını müzakere ederken, alâ
kadar olan vekâleti çağırıp mütalâasını sormamış. 
Halbuki lâyihanın aslı Kavanini Maliyede değil, 
Muvazenei Maliyede müzakere edilmiştir. Bina
enaleyh Maliye Vekilinin lııızuriyle bu tefsirin 
bir kere de Muvazenei Maliyede müzakeresini 
teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS —• Efendim takriri reye koyuyorum. 
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MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİ

Sİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Tefsiri: Mu
vazenei Maliye Encümeni istiyor. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyaıtoekir) — İstiyemez 
efendim. (Olamaz, isitiyemez sesleri) 

REİS — Efendim mesele Meclisin malı ol
muştur. Başka söz istiyen yoktur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Nizamna
me sarihtir; Muvazeneye gitmesi lâzımdır. (Ha
yır, hayır sesleri) 

OSMAN B. (Lâzista-n) —• Bu, bütçe meselesi 
değildir. 

REİS — Efendim Süleyman Sırrı Bey buyu-
ruyorlarki, Muvazenei Maliye Encümeninde Ma
liye Vekilinin huzuriyle müzakeresi (Hayır, ha
yır sesleri) bu takriri nazarı itibara alanlar, lüt
fen ellerini kaldırsın... Reddedilmiştir, nazarı iti
bara alınmamıştır. Mazbatayı tekrar okutturuyo
rum. 

(Kavanini Maliye Encümeninin mazbatası 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; müsaade buyurun, Neşet 
Beyin takriri var. (Vazgeçsin sesleri) 
• NEŞET B. (İstanbul) — Arzu buyuruyorsa
nız öyle olsun. 

REİS — Efendim şu halde mazbatayı reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kavanini Maliye Encüme
ninin mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

Efendini Dersim Mebusu Ramiz Beyin, 
tanı tahsisatla, mezuniyeti reye vaz'edildi. Re
ye iştirak eden (101) zattır. (38) redde karşı (54) 
reyle ikinci defa reye vaz'edilmiş olmak itibariy
le kabul edilmiştir. 

Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç aylık 
nıuvaikkat Bütçe Kanununa işitirak eden zeva
tın adedi (169) dur. (8) rot. (4) -müstenkife 
karşı (İİ57) reyle kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs için Celseyi (tatil ediyo
rum. 

Hitamı Celse; saat : 3,30 



Î K Î N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,00 

REİS — îkinci Reisveldli Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mazhar Bey (Üsküdar), Hüsnü Bey (Bitlis) 

REİS —• Efendim, ekseriyet hâsıl olmuş
tu r. Celseyi küşaldeldiyorum. 

2. — Adana'ntn işgal devrine ait dâvalar 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

RElS — Efendim ruznamenin birinci numara
sında memaliki müstahlâsa mahakim mukarreratı-
na dair lâyihai kanuniye var. Onu müzakere edi
yoruz. Dördüncü madldesini encümene gönder
miştiniz. Şimdi encümen ımaddeyî tetlkik ede
rek göndermiştir. Onun 'müzakeresine .geçiyo
ruz. Memaliki müsltahlâsa mahaikim mukarre-
ratı hakkındaki lâyihanın dördüncü maddesi. 
Encümenin takriri üzerine ayrıca mütalâası da 
var okunacak. 

MADDE 4. — İsltanbul ve mülhakatı maha
kim ve dervairi adliye ve şer'iyesince cereyan 
elfcmiş olanı bilcümle ımuamelâtla mahıakiım ve 
devairi mezkûreden sâdır olan ahkâm ve mukar-
rerat muteberidir. 
Adliye Encümeni Reisi Na. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Biga İsparta 

Hamild Tahir 
Âzıa Âza 

Saruhan Karahisarı Şarki 
Refik Şevket Ali Süruri 

Âaa Âza 
Niğde Yozgad 

Mulstafa Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyece nazarı dikikate alınıp en

cümene iade kıdınan Erzurum Mebusu Nüsrat 
Efendinin teklifi üzerine Adliye Vekili huzıı-
riyle icra edilen tetkikafcta mahkemei evkaf
tan sudur etmiş ahkâm ve ımukarreratı şer'iye 
hakkında istisnai bir usule lüzum olmadığına 

ve balâdaki maddenin Heyeti Umumiyeye tak
dimine ekseriyette ikarar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazba'tia Muharriri 
Canilk Biga 

Mehmcd Emin HamM 
Kâtip Âza 

İsparta Saruhan 
Tahir Refik Şevket 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Niğde 

Ali Süruri Mustafa Hilmi 
Âza 

Yozgad 

HAMİD B. (Biga) — Efendim, mahkemei 
teftişi evkaftan sudur etmiş olan ahkâm ve mu-
karrerat hakkında da bu kanunun tatbik edil
mesi umuru evkafın haleldar olması ihtimaline 
binaen bu hususa mütaallik ahkâm ve mukarre-
ratın bu kanundan ihracedilmesi Erzurum Me
busu Nusrat Efendi Hazretleri tarafından ve
rilen teklif üzerine Adliye Encümeniniz, Adli
ye Vekili Beyin huzuriyle icra ettiği tetkikatta 
Mahkemei Teftişi Evkaftan şimdiye kadar nü
fuz ve tahakkümü ecnebi ile mugayiri şer'işerif 
hiçbir ahkâm sudur etmediğine kanaat etmiş 
ve yine vekil Bey tarafından ibraz buyurulan 
ahkâm ile de şayanı nazar olacak derecede eh-
emniyetli ahkâm ve mukarrerat da olmadığı 
anlaşıldığından Evkaf hakkındaki fıkranın ilâ
vesine encümen lüzum görmiyerek maddenin 
aynen kabulü için tekrar encümen Heyeti Ce-
lilenizin huzuruna geliyor efendim. Ve kabulü
nü istirham ediyor. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu hususta cid
dî tahkikat yapılmadığını anlıyorum. Çünkü-
mesmuatıma nazaran Beyoğlu'nda caddei ke
bir üzerinde vâki Ağa Camii, mütevellisi tara-
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fından on sekiz bin liraya bir İngiliz'e füruht edil
miştir. Sonra iş mahkemeye aksetmiştir. Mah
keme beyyinei mütevatire istimal etmiştir. Me
sele Ihali muallâkıye'ttedir. Bu hususta tahkika
tı amîka icrasını rica ediyorum ve zatı âlinizden 
sual ediyorum. 

HAMÎD B. (Biga) — Encümen ; rüfekayı 
muhterememizdeıı bir zatın ahiren mahkemei 
teftiş riyasetinde bulunmuş olan Hasan Efen
diden aldığı sahih ve şayanı itimat bir malû
mata göre mevzuubahsolan Ağa Camii şerifi 
hakkında hulul ve nüfuzu ecnebi tatbik olun
mak istenilmiş ise de fakat heyeti hâkimenin 
göstermiş olduğu ciddiyet üzerine bu mesele 
hakkında mugayiri şer'işerif hiçbir hal vâki 
olmamıştır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şu suretle Ağa 
Camii hedmedilmiş midir, edilmemiş tmidir? 
(Cami yerinde sadaları) 

HAMÎD B. (Devamla) — Edilmemiştir. Hu
kuku vakfı ihlâl edecek hiçbir gûna tasaddiya-
ta meydan verilmemiştir. Encümen tahkikat 
yapmıştır ve encümence vukubulan izahata en
cümen kanaat getirmiştir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şu beyanatınızı 
vesika ittihaz ediyorum. Zapta geçsin. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? Madde hakkında söz istiyen 
yok. Nusrat Efendi Hoca da beyanatı kâfi gö
rüyorlar. Dördüncü maddenin müzakeresinin 
kifayetini reyinize vaz'ediyorum. Encümenin 
teklif ettiği dördüncü madde hakkındaki müza
kereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müzake
re kâfi görüldü. 

(Dördüncü ımadde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, dördüncü maddeyi kabul 

edenler ellerini kaldırsın. Dördüncü madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — îşbu kanun tahliye edilen ma
hallerde münteşir gazetelerle neşri, gazete bu-
lunmıyan yerlerde alelûsul ilânı tarihinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) Beşinci maddeyi aynen 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Beşinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri me
murdur. 
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REÎS — Altıncı madde hakkında söz istiyen 

var mı? Aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Aynen kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

3. — Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, ruznamemizin ikinci mad
desinde Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniye 
var. Kavanini Maliye Encümeninden gelen maz
batayı okuyacağız. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin 15 nci 

maddei muaddelesindeki masarifi mecbure hak
kında Meclisi Âliye verilip encümenimize tevdi 
buyurulan takrirlerle Dahiliye Encümeninin 
mazbatası ve evrakı müteferriası Maarif ve Ma
liye Vekilleriyle îdarei Vilâyat Müdürü Asaf 
Bey huzurunda kıraat ve tetkik olundu. Her ma-

! s arifi meöbure ahaliyi izacettiğine enctüımenimiz-
ce kanaat hâsıl alarak Tedrisatı İptidaiye Karar
namesinin 15 nci maddei muad'delesi mucibince 
Teşrinisani 1338 tarihine kadar tahakkuk eden 
kısmı tahsil olunmak şartiyle maddei mezkûre 
lâğvedilmiş ve badema masarifi mecbure olarak 
ahaliye hiçbir akçe tarh ve tevzi edilmiyeceği 
takarrür etmiştir. Şu halde maddenin lağvın
dan mutahassıl açığın kapatılması ve mekâtibi 
iptidaiyenin ihtiyaç nispetinde teksir ve tezyidi
ni temin için Darülmuallimîn ve Darülmualli-
matlarla mekâtibi tâliye maaşat ve masarifatı-
nm tamamen Maarif Vekâleti bütçesine alın
ması ve maarif hissei ianesiyle maarife ait sair 
varidatın tamamen tedrisatı iptidaiyeye hasrı 
ve bunun temini istifası için encümence tanzim 
olunan on iki maddelik kanun lâyihası merbu-
tan takdim kılınmıştır. Mezkûr kanunun kabu
lü halinde ahalinin bihakkin şikâyet ettiği ma
sarifi ımecfbure Ibâdema istif a edilmiyeceği gi-
ibi tedrisatı iptidaiye, maarifçe 'birtakım kavanin 

1 ile müret'tep karşılığın tahsili ile temin edilece
ğinden Maarif Vekâletinin inzimamı muvafaka
tiyle tanzim olunan mezkûr on iki maddeden 
übaret kanunun tealhıku hasebiyle bir kere 
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de Dahiliye, Maarif ve Muvazenei Maliye en
cümenlerince tetkik buyurulmak üzere maaev-
rakı müteferria mezkûr encümenlere tevdi ve 
takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Tokad 
Hüseyin Avni Rifat 

Kâtip Âza 
Mardin Konya 
Necib Rifat • 

Âza 
Bolu 

Bâzı mevaddma muhalifim 
Şükrü 

MADDE 1. — Tedrisatı İptidaiye Kararna
mesinin 15 nci maddesindeki masarifi mecbure 
mülgadır. Ancak 1 Teşrinisani 1338 tarihine ka
dar tahakkuk eden kısım tahsil olunur. 

MADDE 2. — Maarif hissei ianesiyle maarif 
komisyonlarından müdevver ve suveri saire ile 
maarif namına terk ve teberru edilen varidat 
ve ağnam Âe müsakkafat üzerine mevzu yüzde 
beş küsuraitı munzaımima ve evkafı münderiso 
varidatından hissesi nispetinde idarei hususiye 
masarifi badettenzil tedrisatı iptidaiye maaşatı 
ve bilûmum masarifatma hasredil meşin den baş
ka; bir mahalle sarf olunamaz. 

.., MADDE 3. — Darülmuaİlimin ve Darül-
ınualMınat-larla, Mekâtiıbi Tâliye maaşat ve masa
rifi Maarif Vekâleti bütçesi ind'en tesviye oluna
caktır. 

MADDE 4. — Bilûmum Darülmuallimîn ve 
İdadi binaları bütün vesaiti tedrisiye ve leva
zımı leyliyesiyle beraber muvakkaten Maarif 
Vekâletine devredilmiştir. 

MADDE 5. — İdadiler de dâhil olduğu 
halde bütün .Mekâtibi Tâliye Heyeti İdare ve 
talimiyesinin hakkı tâyin ve azli Maarif Ve
kâletine aittir. 

MADDE 6. — 1329 senesinden evvel olduğu 
gibi her sene Aşar ihalesini miitaaikıp 'aynı sene
nin hissei ianesi muadili mükalbilinde tanzim 
olunacak gerek ayın ve gerek nakde ait mülte
zim. ftenedatı Maliyece mahallî 'Ziraat Ban
kasına ciro edilecektir. İşbu Senedatı mülte-
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z'ınılera talşıire mezuniyet mezaibıtı ita ol umma
dan evvel mahallî Ziraat Bankasına tevdi 
etmiyen mal memurları mesuldür. Bankaca 
doğrudan doğruya takip ve akçe tahsil olun
dukça sülüs ve sülüsan nispetinde taksim olu
narak sülüsanı vilâyet hesabına irat kaydo
lunacaktır. İdarei hususiyenin Maliye zimme
tinde olan müterakim matlubatı tesviye olu
nacaktır. 

MADDE 7. — İptidai muallimlerinin ma
aşatı işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren 
altı yüz kuruştan başlar ve her iki senede 
yüz kuruş zammedilmek suretiyle müddeti 
hizmetlerinin yirmi dokuzuncu senesi miktarı 
maaş iki bin kuruşa baliğ olur. Muallimlerin 
almakta oldukları maaşat cezaeıı olmadıkça 
hiçbir sebep ve bahane ile tenzil veya tenkis 
edilemez. 

MADDİM 8. — Vazifesinde fevkalâde hizmet 
ve faaliyet ve muaf fakiyotl eri görülen maarif 
memur ve muallimlerinin Tedrisata iptidaiye 
meclisleri ve encümenlerinin kararı esbabı mu-
cibesiyle beraber en büyük mülkiye memurunun 
inhası ve Maarif Vekâletinin tensip ve tasdiki 
üzerine müddeti hizmetlerine münasip bir 
müddet zam m olunur. Aksi de caizdir. 

MADDE 9. — İdarei hususiye bütçelerinin 
maarife ait kısmının tetkiki Maarif Vekaleti
ne aittir. 

MADDE 10. — İdarei Vil âyat Kaimin iyle Ted
risatı iptidaiye Kararnamesinin işbu kanuna 
mugayir olan mevaddı mülgadır. 

MADDE 11. — İşbu kanun tarihi neşriı-den 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE .12. — İşbu kanunun icrasına Da
hiliye, Maarif ve İktisat Vekilleri memurdur. 

SÜLEYMAN NECATİ B. (Erzurum) — Bu 
lâyiha diğer encümenlerde tetkik edilmiştir. 
Encümende fazla kaldığı için Nizamname .muci
bince ruznameye alınmıştır. 

REİS — Efendim, bu on beşinci maddenin 
tadiline dair Dahiliye Vekâletinin tezkeresi var. 
Aynı maddenin tefsirine dair Heyeti Vekile tez
keresi ve melfufu var. Varidatı hususiyei vilâ-
yatın hususi tahsildarlarla tahsili hakkında Kü
tahya Mebusu Besim Atalay Beyin takriri var. 
İdarei umumiyei vilâyat Kanununun idarei hu-
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susiyeye ait on beşinci maddesinin tadiline dair I 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. I 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci mad- I 
desinden şikâyeti muhtevi îstida Encümenin- I 
den mevrut mazbatalar var. Aynı mesele hak- I 
kında Dahiliye Encümeni mazbatası var. Tedri- I 
satı İptidaiye Kanununun on beşinci maddesi- I 
nin tadili hakkında Konya Mebusu Vehbi Efen
dinin takriri ve Dahiliye Encümenince tadil edi- I 
len mevaddı kanuniye var. Heyeti Vekile H i s 
seti tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası var. Bunların hepsi tevhiden müza
keresi, diye toplanmış. Fakat asıl mevzuu mü
zakere şimdi okunan şekildir. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim, bu on beşinci maddenin yerine 
kaim olmak üzere Maarif Vekâleti uzun bir 
tetkikat yapmıştır ve tetkikatm neticesinde bu 
maddenin yerine kaim olmak üzere bir lâyihai 
kanuniye teklif etmiştir. Zannederim, bu lâyihai 
kanuniye bir hafta evvel Heyeti Umumiyede 
okundu. Maarif ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi. Rica ederim, onu da celbet-
sinler, beraber müzakere edilsin. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bir buçuk sene
den beri bekliyoruz. I 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Efendim, 
bu madde müzakere edilirken tabiî Hükümetin I 
son teklif ettiği şeyin de okunması ve birlikte I 
müzakere edilmesi lâzımdır. O da celbedilsin, 
müzakere edilsin. I 

REİS — Heyeti Vekilenin teklifini okutuyo
rum : I 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. —• Beş yüz haneden dun kasaba 
ve köylerde mevcut iptidai mektepleri maaş ve 1 
masarifinin yüzde otuz beşi, beş yüz haneden 
bin haneye kadar olan kasaba ve şehirlerde yüz- I 
de ellisi, daha büyük şehirlerde yüzde altmış 
beşi mezkûr köy, kasaba veya şehir halkı tara- I 
fandan temin ve tesviye edilir. 

MADDE 2. — Yeniden açılacak iptidai mek
teplerinin inşaat ve maaş ve masarifi de birinci 
maddedeki ahkâma tâbidir. 

MADDE 3. — Tekâlifin tarh ve tevziinde 
halk yedi dereceye tefrik olunur. Birinciden bir, 
ikinciden iki* üçüncüden beş, dördüncüden ye- | 
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di, beşinciden on, altıncıdan On beş, yedinciden 
yirmi lira alınır. Ancak halkın derecelere tefrik 
ve taksimi kendilerine ait borcu temin edecek 
bir surette olacaktır. 

MADDE 4. — Büyük servet ve ticarethane 
sahiplerinden fevkalâde olarak yüz liraya kadar 
Maarif Vergisi alınabilir. 

MADDE 5. — Resmî ve hususi müesseselerde 
çalışan bilûmum memurin ve müstahdeminin 
maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinden veya ücreti 
maktualarmdan yüzde biri Maarif Vergisi ola
rak alınacaktır. 

MADDE 6. — İşbu yüzdeler resmî ve husu
si müesseseler muhasebelerince her ay kat' ve 
tevkif edilerek mahallî idarei hususiyelerine tes
lim edilir. 

MADDE 7. — Beş yüz haneden dûn kasaba 
ve köylerde tevziat cetveli mualim de dâhil ol-
duğu halde ihtiyar heyeti tarafından tanzim edi
lerek kaza maarif encümenine verilecektir. Bin 
beş yüz haneye kadar olan kasabalarda tevziat 
cetvellerini ihtiyar heyeti ve maarif encümeni 
yapacaklardır. Daha büyük şehirlerde işbu tev
ziat tedrisatı iptidaiye meclisleri tarafından ya
pılacaktır. Tevziat cetvellerini tanzim eden he
yete mahalleri belediye, ticaret ve ziraat oda
ları âzasından da ikişer âza iştirak edeceklerdir. 

MADDE 8. — İşbu tevziat cetvelleri hailem 
malûmu olmak üzere köy, kasaba ve şehirlerde 
münasip mahallere il sak ve ilân edilecektir. İti
raz etmek istiyenler on beş gün zarfında mahal
lî meclisi idarelerine müracaat edebilirler. 

MADDE 9. —• Bu vergiyi tahsil için idarei 
hususiyeler ayrıca tahsildarlar dahi istihdam 
edebileceklerdir. 

MADDE 10. — İşbu kanuna muhalif olan 
Tedrisatı İptidaiye Kanunu , muvakkatinin on 
beşinci maddesi mülgadır. 

MADDE 11. — 1337 ve 1338 senelerinde ta
hakkuk ettirilen masarifi mecburenin kısmen 
veya tamamen tahsil ve tenkisi veyahut büsbü
tün affı ve ihmali idarei hususiyelerin salâhiyeti 
dahilindedir. 

MADDE 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 
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MADDE 13. — İşbu kanunun ahkâmını ic

raya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekâletleri me
murdur.' j 

îcra Vekilleri Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Şer'ıye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
ismail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiye! Umıumiye Vekâleti Vekili 
Kâzım 

REİS — Efendim; müsaade buyurursanız 
benim de hatırımdadır ki, bu husus hakkında 
yakında Heyeti Vekileden bir lâyiha gelmiştir. 
Bu meseleye mütedair olarak birçok mazbata 
ve saire vardır. Tevhiden müzakeresi kabul edil
miş, varidatı hususiyenin hususi tahsildarlarla 
tahsili bu mesele ile tevhidedilmiş. Bunun hep
sini mezcederek müzakere etmenin imkânı yok
tur. Binaenaleyh, mevzuu müzakere bu elimiz
deki lâyihadır. Heyeti Vekilenin lâyihasını da 
okuduk. Tadil edilecek noktaları... 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Tedrisatı İpti
daiye Vergilerini ve kendilerine aidolan para
ları mahalline terk edecekler mi, etmiyecekler 
mi ? Maarif Vekilinden soruyorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Arkadaş
lar; gayet mühim bir kanun müzakere ediyo
ruz. Bugün Tedrisatı İptidaiye Vergisinin lağ
vı, tedrisatı iptidaiyenin muattaliyetini intac-
edecektir. Bu mühim bir meseledir. Münasip 
görürseniz Heyeti Vekileden gelen lâyiha ve bu
radaki lâyiha ve sonra tevhidine karar verilen 
muhtelif evrakın içinde mühim olanları da en
cümene gitsin. Fakat şu şartla ki, encümenden 
nihayet bu hafta zarfında gelmek üzere gitsin. 
Badehu Heyeti Umumiyede müzakere edilsin. 
Yoksa burada tabedilmeden, elimizde esas ola
rak bir şey bulunmadan karar ittihaz etmek çok 
tehlikelidir. Rica ederim encümene gitsin ve 
encümenden geldikten sonra müzakere edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Burada 
mevcut arkadaşlarımızın teklifi kanunileri ve 
birçok şikâyeti havi istidalar encümene havale 
olunmuştu. Hevhiden diğer birbirini mütaakıp 
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lâyihalar da geldi. Maarif Vekili sabıkı Vehbi 
Bey ile Maliye Vekili Beyin huzurunda uzun-
uzadıya müzakere edildi. Netice itibariyle bu 
tekâlifi mecburenin ilgası encümence takarrür 
etti. Bilahara bu meselenin diğer encümenlerle 
alâkasını gördük, o encümenlere gönderdik, hal
buki bu uzayacaktı. Heyeti Celile bunu ruzna-
meye aldı. Elde mevcut bir lâyihai kanuniye 
var. Bu müzakere edilirken Maarif Vekili Be
yin esasa taallûk eder bir lâyihası vardır. 
Bilahara nazarı itibara alınabilir. Dün bir misali 
de adliye meselesinde geçti. Olsa olsa bunu ta
dil mahiyetinde telâkki edersiniz, kabu1 edersi
niz. Bir daha encümene gitmesine lüzum yok-
tuü ve öyle zannediyorum ki, nöktai. nazarlarda 
o kadar fark görülmiyecek+.jr. Ortada bir hak
sızlık vardır. Bunun izalesi lâzımdır. Maarif 
Vekili Beyefendi de Maarifin terakki ve tealisi 
için mübrem olan ihtiyacatı düşünerek bu mad
de makamına kaim olmak üzere diğer bir mad
de teklif ediyor zannediyorum. Aşağı - yukarı 
anlaşacak bir şeydir. Mekteplerin vergisinin 
yüzde otuz beşini köylülerin vermesi gibi bir 
nispetsizlik vardır. Buna nazaran şehirler pek 
az miktarda veriyor. Binaenaleyh müzakeresi
ne geçelim. Bütün bütün lağvından ise bunun 
şehirlerde yüzde elli ve yüzde yetmiş beşe ka
dar, köylerde yüzde otuz beşe kadar çıkmasını 
teklif ediyorlar. Onun için bu teklifin encüme
ne gitmesine lüzum yoktur, burada anlaşılabilir. 
Esasen bu gibi tekliflerin birçoklarını dahi na
zarı dikkate alarak bu lâyihayı tanzim etmiş
tik ve bu hususta Maarif Vekili ile de muva
fık 'kalmıştık. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim, elimizdeki matbu lâyihai ka
nuniye masarifi meobure büsbütün mülga diyor. 
Kalbuki bizim teklifimizde on beşinci madde
nin tahfifi isteniyor. Büsbütün ilga değildir, 
tadildir. Binaenaleyh o da gelmeli ve okunmalı 
ve onlardan birisi mevzuu müzakere k'ıbul edi
lerek onun üzerinde tadilât, tashihat yapılmalı
dır. O okunmadıkça bunun müzakeresine geçi
lirse o zaman zannederim ki, yanlış bir yola 
gidilmiş olur. Onun için her ikisi de jkunsun, 
Heyeti Celile hangisini muvafık görürse ona 
devam edilir. (Doğru, sesleri) 

REİS — Efendim şayanı müzakere olan He
yeti Celilece her şeye takdimen müzaktresi ka
bul olunan bu lâyihadır. Makamı Riyaset bunu 
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mevzuu müzakere görüyor. Diğer lâyihayı yal
nız bir malûmat olmak üs.e re okuruz. Zira o 
teklif encümene gidip tetkik edilmemiştir. Bi
naenaleyh onu da ayrıca mevzuubahsetmenin 
imkânı yoktur. Onun için bunu okuyacağız, ica-
beden maddeler hakkında Safa Beyefendi nok-
tai nazarını dermeyan ederler. Yoksa maddeler 
üzerinde karar almanın imkânı yoktur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim her iki 
lâyihanın yekdiğeriyle münasebeti yoktur. Biri
si Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci 
maddesini ilga ediyor. Diğeri de şu şekilde ta
dil edelim diyor. Binaenaleyh her iki lâyihanın 
mevzuu, hedefi başka başka olduğu için bende
nize kalırsa her ikisini de buraya getirmeli
dir. Meclisi Âlice hangisi mevzuu müzakere 
ittihaz edilmek lâzımgelirse, o mevzuu müza
kere ittihaz edilir ve onun üzerine müzakere yü
rür. Bendenize kalırsa Vekil Beyin buyurdu
ğu gibi o teklif de gelsin ve okunsun. Onları 
badelmütalâa ve müzakere o esas üzerinde yü
rürüz. Yoksa bu on beşinci maddenin lağvı
nı kabul ettiğimiz takdirde arada bir açıklık 
kalıyor. Efendiler o da, masarifi mecbureyi 
lâğvettik. Fakat mekâtip mevcuttur. Ve bu 
mekâtip nasıl idare edilecektir? Evet, kanun 
adaletsizdir. Fakat bir şekli âdil mi vermek 
lâzımdır, yoksa büsbütün mü lâğvetmek lâzım
dır? Vekil Beyin buyurduğu gibi, bendeniz de 
o lâyihanın buraya gelmesine ve okunmasına 
taraftarım. Şayet Meclisi Âli burada intacede-
mezse bir iki gün için encümene de gönderir ve 
orada karar verilirse müzakere edilir ve tesbit 
edilir. Yoksa doğrudan doğruya lâyiha üzerin
de müzakere cereyanı doğru değildir. Sonra 
bir nokta açık kalır. 

REÎS — Efendim, Heyeti Vekileden gelen 
lâyihayı getirdik. Onu da okuduk. Fakat bun
lardan hangisi müzakere olunacaktır diye mü
zakereyi muciboluyor. Elde encümenden gel
miş bir lâyiha var. Bu, reddedilirse o müzake
re edilir. Yoksa ikisi birden mevzuu müzakere 
olamaz. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ma
arif Vekili Beyefendinin ifadesiyle, Hüseyin 
Avni Beyefendinin ifadeleri arasında tezat var. 
Hüseyin Avni Bey dediler ki : Encümende Ve
kil Beyin muvafakati suretiyle bu lâyihayı 
tanzim ettik. Vekil Bey de diyorlar ki ; bizH 
bir teklifimiz vardır ve tadil şeklindedir. Ya-

1.1339 C : 2 
ni Vekil Beyefendi evvelce muvafakat e;mis 
ler midir? Etmişlerse niçin böyle söylüyorlar? 

REÎS — Zannediyorum ki Vekili sabık zama
nındadır o... Filvaki lâyihada da öyle yazıyor. 

MAARÎF VEKÎLÎ ÎSMAÎL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim, bu lâyiha Kavanini Maliye 
Encümeninde müzakere edilirken bendeniz Ve
kâlette değildim. O zaman Vehbi Bey bulunu
yordu. Onun zamanında müzakere edilmiştir. 
Fakat bendeniz bilâhara tetkikat yaptırmışım-
dır. Masarifi mecburiyenin külliyen lağvı ida-
rei hususiyeleri felce uğratacaktır tarzında al
mış olduğum mütalâları hulâsa ederek bir lâ-
yihai kanuniye teklif etmişimdir ve bunu mem
leketin ihtiyacına ve Maarifin ihtiyacına mu
vafık buldum. Ve teklif ettim. Onun için bun
da tenakuz yoktur. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Elde bir 
lâyiha var. Müzakeresi teklif ediliyor ve Tedri
satı iptidaiye Kanununun on 'beşinci maddei 
muaddelesinin lağvına dairdir. Bir 'de vardır ki 
tadiline aittir. Yalnız lağvına aidolanı müzake
re etmek doğru değildir. Diğerini de okuduk
tan sonra müzakere etmeliyiz. Yoksa mekteple
rin kapanmak tehlikesi karşısında bulunuruz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saru'han) — Heyeti 
Celilenize şunu 'hatırlatmak istiyorum ki müza
kere ettiğimiz mesele Tedrisatı iptidaiye Kanu
nunun on beşinci maddei muaddelesi mucibin
ce ahali üzerine tahmil edilmekte olan Masarifi 
Mecbureye aittir. Fakat bu kanun lâyihası bu 
mesele ile fcatîyen alâkadar değildir. Şimdi ruz-
nameye alınarak okunacak lâyiha on bir madde
den ibarettir ve her bir maddesi Maarif Vekili 
Vehbi Bey zamanında teklif olunan ve Heyeti 
Vekilede kendisinden maada diğer vekillerin 
kabul etmediği bir lâyihai kanuniyedir. Birinci 
maddesi masarifi mecbureyi ilga ediyor. îkinci 
maddesi Maarif Hissei ianelerinden bahsediyor. 
Üçüncü madde Darülmuallimîn, Darülmualli-
matlarla diğer bâzı şeylerden bahsediyor. Hu
lâsa günlerden beri müzakeresine hahişğer oldu
ğumuz bu kanun, ahaliye masarifi mecbure tah
miline aidolan maddenin yerine kaim olacak 
bir teklif değildir. Halbuki Maarif Vekilinin 
bahsettiği ve Heyeti Vekilenin gönderdiği bu 
teklifi kanuni münhasıran bizimle alâkadar olaır 
Tedrisatı iptidaiye ile, tedrisatı iptidaiye için 
zaruri olan masarifi temine matuf bir teklifi 
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kanunidir. Yani hakikaten, bizim teklifimizle 
münhasıran alâkadar olan bir tekliftir. Onun 
için bendeniz arz ediyorum ki müzakeresine 
bağlıyacağımız teklifi kanuninin birinci madde
sinden maada, masarifi mechure hakkında bir 
kayıt yoktur. Aynı zamanda onu ilga etmekle 
beraber onun çaresine dair bir madde göstermi
yor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Gösteriyor, 
REFÎK ŞEVKET B. — îyi okuyun Şükrü 

Bey. Göstermiyor. Ondan dolayı bendeniz He
yeti Mumteremeden rica ediyorum. Çok mü
him olduğunu iddia ettiğimiz meselelerde çok 
derin müzakere etmeyi ve çok derin tetehhu et
meyi ka'bul edelim. Çok mühim meselelerde 
ehemmiyetiyle mütenasip bir sükûnet gösterelim, 
Şimdi ne isteniyor"? Gerek Maarif Vekili tara
fından ve gerek Kayseri Mehusu A'hmed Hilmi 
Bey tarafından gösterildiği veçhile bu teklif 
bir hafta zarfında münhasıran, hattâ isticalini 
temin etmek üzere bendeniz tekrar rica ediyo
rum, her 'halde saat tâyin ediniz. Bir ıgün evvel 
neticeye vâsıl olmak içim yanlış bir karaa- ittihaz 
etmıiyelim. Tevhidi için ne yapmak lazımsa ıtev-
hidedelim. Bir şey ıgetirelimi. Yoksa doğrudan 
doğruya müzakereye »geçmiyelim. Teklif ediyo-

.rırnı ve Makamı Riyasetten rica ederim, ıbir ka
rar alınmaksızın doğrudan doğruya 'müzakereye 
geçmiyelim. Yani hepimiz usulü müzakereye dair 
'müspet ve menfi mütalâat dermeyan otfıik. Bir 
karar alındıktan sonra müzakereye geçilsin. 

HAKKI HÂMÎ ıB. (Sinoh) — Efendim Ka-
vanini Maliye Encümeninden gelen lâyiha i ka
nuniye ile Maarif Vekâleti tarafından hilâhara 
'teklif edilmiş olan lâyiha 'arasındaki farkı tetkik 
ederken Kavanini Maliye Encü'menimde teshit 
edilen bu mevad ne giibi ibir esıbap 'tahtında tes-
bit edilmiştir. Bunları hilerek 've ondan sonra on
ların vâridolup olmıadığım anbyaraık bu veyahut 
şu lâyiha müzakere edilmelidir diye bir karar 
ittiha:z !(t,m|el:idiı#. Hakikaten Tedrisatı İptidaiye 
Kararnamesinin 15 ncl (maddesin/i lâğvettikten 
sonra yeniden hiç. vergi konmadığı halde, Tedri
satı. iptidaiyeye ne suretle devam. edilecek 'gibi 
hatıra hir şey gelir. Fakat o zaman (bendemiz en
cümende hu Ilımıyordum. Vökil Beyi lencümene 
çağırarak kendisinden edilen tahkikat neticesin
de anlaşılan şudur ki, idarei hususiyeniın vârh 
dati muayyenesi eğer kendisine terk edilmiş ol-
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saydı. Tedrisatı iptidaiye Kararnamesine tcvfi-
kain halika tahmil edilen hu verginin hu şekilde 
tahmiline ihtiyaç kalmıyaoaıktı. Hattâ üç 'milyon 
miktarında ıbir mehliâğm idarei hususiyeniin 'mali
yeden 'matlubu olduğu söylenmiştir ki, ıbu (bittabi 
Maliye Vekâletince de mukayyettir. Bundan do
layıdır ki, birinci maddede kararnamıenin on he-
şinci »maddesini lâğvettikten sonra bu suretle ida
rei hususıiyeye Maliye Vekâletinin vıtkubulan 
müdahalesini ref'etmek için -mevaddı mütaakıhe 
teshil 'edilmiştir. Onlardan birisimle deniyor ki, 
«Tahsilat için lâzımolan para sarf edildikten son
ra geri kalan para...» bundan maksat hu suretle 
olursa 'memurin muntazaman maaş alır ve bina
enaleyh likide bir «Halkın vermiş olduğu bir ver
giyi her hangi alâkadar olmıyan hir müessese sarf 
etti, şimdi oradan alamıyoruz, hu vergiyi vere
ceksin» diye halkavhir vergi tahmilin© lüzum kal
maz ve halkım da ıböyle variyetini tetkik letmıek 
lâzımgelir; halk isyan derecesine 'varacak derece
de tazyik (edilmezdi. Efendiler, birçok mahaller
den bendeniz;e geldiği gibi arkadaşlara da. telgraf -
•lar gelmiştir. Bu vergiye tahammül, demiyoruz 
diyorlar. (Hay hay sesleri) Eğer Maarif Vekâleti 
hir buçuk seneden beni halkın >vâkı olan şu şikâ
yetine karsı bu maddenin lağvedileceğine göre 
yerine kaim olacak maddeyi elbet ve elbet 
bu kanunun müzakeresine başlandığı zaman 
değil, bundan iki ay evvel Meclisin her halde 
bu madde hakkında icra edeceği tadilâtı na
zarı itibara alarak ona göre hazırlanması lâ
zımdı. Vaktaki bir bucuk seneden sonra bin 
müşkülâtla şu kanunun müzakeresine başla
dık, şimdi filân yerde filân kanun vardır, 
onun bununla alâkası Acardır. Bu şeyi mi mü
zakere edelim yoksa diğerini mi? diye ortaya 
bir şey atıyorlar. Efendiler, matbu lâyiha esas
tır. Çünkü o lâyiha masarifi meebureyi lâğ
vetmekle beraber teşkilâta da dokunuyor*. 
Maarif Vekâletinin ikinci defa vermiş olduğu 
lâyiha ise yapılan bâzı tadilât dolayısiyle bel
ki tedrisatı iptidaiye masarifini Maarifi İp
tidaiye Vergisini temin etmediğine nazaran 
ona karşılık ve çare bulmak için teklif edil
miş bir kanundur. Onun için bunun bugün ve
ya, yarın müzakere edileceğini anlamak keş
fetmek için şu kanunu kabul ettikten sonra 
onun bir maddesinde dioyr ki : Darülmualli-
mînler ve Darülmuallimatlar Maarif Vekâle
tine alınacak. Yani Umumi Bütçeye alınacak. 
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Malumuâlileri tedrisatı iptidaiyede en çok ma
sarifi ihtiyar edenler idadiler, darülmuallimîn 
ve darülmuallimatlardır. Bunlar bütçeye alın
dığı takdirde, tabiatiyle Maarif Vekili bu 

, masrafa karşı varidat bulmak mecburiyetin
dedir ve bunlardan artacak masraf diğer ted
risatı iptidaiye karşılığıdır. Lâyihai kanuni
ye ona göre tanzim edilmiştir. Bu mektepler 
bu suretle Maarif Vekâletine devredildikten 
sonra açıkta kalan varidatla mekâtibi iptidaiye 
idare edilemiyor mu ki biz şimdi beş yüz 
haneye kadar olan yerde yüzde otuz beş ve 
iki bin hane olan yerlerde yüzde elli vergi tarh 
ediyoruz. Esasen bu tarzdaki vergi esaslı bir 
şey olamaz. Biz şu kanunla halkın şikâyetini 
ref'edelim, ondan sonra Maarif Vekâletinden 
rica ederim, öyle beş altı ay üzerine değil, 
belki yirmi beş otuz sene üzerine yürüyebi
lecek bir lâyiha ile gelsinler. Esaslı bir surette 
maarif varidatı bulalım. Yoksa böyle tetkikatı 
sahihaya istinadettirmeksizin yapacağımız 'ka
nunla dört beş gün sonra, zannederim, bir şi
kâyete mâruz kalacağız. Onun için rica ede
rini, Maarif Vekâletinin teklif ettiği başkadır 
ve bu ise Refik Şevket Beyin buyurduğu gibi 
değildir. 

Birinci madde on beşinci maddeyi lâğvet
mekle beraber o lâğvedilen maddei kanuniye-
nin vazifesini görecek aşağıya diğer mevad 
konmuştur. O maddeler müzakere edilirken 
bu cihet tezahür eder, kaldı ki, bu onları te
min edemiyor, öyle diyelim. Rica ederim, hiç
birimiz mekâtibi iptidaiyenin kapanmasına ta
raftar değiliz. Bunu encümene gönderip de dört 
beş ay duracağına bunu müzakere edip zaten 
bu teklif burada mevcuttur, tadil mahiyetinde 
üzerinde bir müzakere cereyan eder ve müna
sip bir şekilde çıkarırız. Onun için çok rica 
etlerim bu asıldır. Bu asıl üzerinden (müzakere
ye devam edelim, bu da bir teklif mahiyetinde 
teklif edilsin. Mutlaka bu çıksın. Halk bundan 
çok muztarip bir haldedirler, (öyledir sesleri) 
(Mübalâğa sesleri) 

Efendiler sizi temin ederim. Bir arkadaşım 
mübalâğa diyor. Fakat katiyen öyle değildir. 
Beş bin lira tekâlife tâbi olan 'bir kazaya on 
beş bin lira tekâlifi mee'bure tarh edilmiştir. 
Rica ederim, yüz kuruş veremiyen bir kimse 
üç. yüz kuruşu nasıl verebilir? Bir nispetsizlik 
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vardır. Efendiler onun için rica ediyorum. 
Bendeniz bu mesele üzerine hayli zamandır uğ
raşıyorum ve dairei inti'habiyeme gittiğim za
manda da uğraşmışımdır. Bugün Ayancık ka
zasında yüz kuruş vergi veren bir adam yüzde 
üç yüz kuruş nispetinde Maarif Vergisi diye 
vergi veriyor. Efendiler şu halde beş Trin lira
ya mükaibil on beş lira veriyor. Rica ederim, 
nispet edilirse Iher yer böyledir ve halk bun
dan müştekidir. Hattâ o raddeye gelmiştir ki 
çocuklarını mektebe göndermiyorlar rica ede
rim, bu hal nedir? Halk mutlaka silâhını kap
sın da bu vergiyi vermiyeceğiz diye isyan mı 
çıkarsın? Abdülıhamid zamanında olduğu gibi 
memleket içerisinde ateş çıkmasını mı istiyo
ruz? Bunun için çocuklarını göndermiyorlar. 
Müttefikan göndermezlerde ne yapacağız? Onun 
için bunun bir gün değil, bir dakika bile tehiri 
caiz değildir. Rica ederim, bu lâyiha üzerine 
müzakere başlasın. Maarif Vekili Beyefendinin 
teklif ettiği lâyiha da buradadır. Onun da mü
nasip maddelerim buna ilâve ederiz. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Mevzuu mü
zakere Tedrisatı iptidaiye Nizamnamesinin on 
beşinci maddesinin ilgası hakkında bir teklif
tir. Bu madde ilga edilmekle beraber, Hakkı 
Hami Beyin ve sair arkadaşların söylediklei'i 
gibi kanuna diğer bâzı maddeler de ilâve edil
miştir. Yani Tedrisatı İptidaiye Vergisi namiy-
le ahaliden alman para kalktıktan sonra, idadi 
mektepleri, Muvazenei Umumiyeye verilir. Ma
arif Vekili Beyefendiden rica ederim, bir mem
leketten Aşar Vergisi olarak on bin lira yirmi 

* bin lira aldıktan sonra yüz haneli veyahut el
li haneli bir köy bin, bin beş yüz lira Tedrisa
tı iptidaiye Vergisi mi versin istiyorlar? 

Bendeniz son teklifin maksat ve gayesini, 
elde mevcut teklifi kabul ettirmemek fikrine 
müstenit gibi görüyorum. Bu fikre kail olu
yorum. 

Eğer Tedrisatı iptidâiye Kanununun on 
beşinci maddesi lâğvedildikten sonra varidat, 
masarifatına tekabül etmezse; aradaki farkı 
millet vermeye mecburdur. Verir ve zaten şim
diye kadar da vermemiş midir? Rica ederim 
şimdi aslolan lâyihayı müzakere edelim. Diğer 
tekliflerin encümene gitmesi lâzımdır. Encü
mene gitmeden müzakereleri katiyen doğru 
olamaz. 
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DURAK B. (Erzurum) — Efendim Tedri-. 

satı İptidaiye Kanunu mucibince halktan top 
lanan vergiler hakkında arkadaşlarımız içeri
sinde şikâyet almıyan bir arkadaş tasavvur 
edemem. Hepimiz büyük şikâyetler almışızdır. 
Bu vergi hakikaten âdilâne tarh edilmiş bir ver
gi olmaktan çok uzaktır, ve arkadaşlarımızın 
herbirine şikâyetler tevali ettikten başka, Mec
lisi Âlinizin İstida Encümenine gelmiş yüzler
ce şikâyetname mevcuttur. Bâzan bu şikâyet
nameler Maarif Vekâletine, bâzan da şuraya 
buraya havale ediliyor. Tabiî elde bir kanun 
mevcudolduğundan dolayı başka bir muamele 
yapılamaz. Ve şüphesiz hepimiz bu verginin il
gası taraftarıyız. Fakat efendiler bize yine mek
tep lâzımdır. Bu vergiyi ilga etmekle beraber 
acaba iptidai mekteplerini bütün bütün kapa
tabilecek miyiz? Benim anladığıma göre Heyeti 
Vekilenin veyahut Maarif Vekâletinin diğer 
bir lâyihai kanuniye ile Meclisi Âliye geleceği 
veyahut geldiği mevzuubahsoluyor. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer 
* sin) — Gelmiştir efendim. 

DURAK B. (Devamla) — Arkadaşlarımızda 
bu lâyihanın birer suretleri var. Bendeniz de 
bir suretini elde etmiştim. Müsaadenizle bir 
maddesini okuyayım ve sonra mütalâamı der-
meyan edeyim. 

Teklifin birinci maddesinde diyor ki : (Beç 
yüz haneden dûn kasaba ve köylerde mevcut 
iptidai mekteplerinin maaş ve masarifinin yüz 
de otuz beşini, beş yüz haneden bin haneye 
kadar kasaba ve şehirlerde yüzde ellisini ve 
daha büyük şehirlerde yüzde altmış beşini mez
kûr köy ve kasaba ahalisi tesviye eder.) 

Efendiler; hiç şüphesiz ki bugün köylerimi
zin de, kasabalarımızın da Maarife birer suret
le yardım etmesi lâzımdır. Biz bugünkü bütçe 
ile memleketin maarifini ileri götüremeyiz ve 
bu memlekette maarif namına bir şey yapama
yız ve nitekim bugün de maarifimiz yoktur. 

Efendiler bugün memlekette maarif var mı
dır? Yoktur. Maarifimiz olmadığı için, zaten 
hak™ız olan bir şey ileri1 gitmez ve Allah da buna 
razı olmadıjfmdan maarifimiz ileri gitmiyor. 
Çünkü o Maarif Vergisinin içerisinde gözyaşı 
vardır. 

Onun için bendeniz zannediyorum ki, yeni 
gelecek kanun veyahut onu tadil mahiyetinde 
olan kanun, eski tarzdaki vergiyi ilga. ettikten 
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sonra, şeklen yine ya bu veyahut buna yakın 
bir şeydir. O halde her iki teklif için ayrı ayrı 
müzakerelerle vaktimizi geçirmek ve bu mesele
nin intacı için birçok zaman kaybetmek doğru 
değildir. 

Teklifin ve meselenin müstacel olduğuna 
bendeniz de kaaniim, hepimiz de kaaniiz. Bi
naenaleyh bir saat evvel son teklif de buraya 
gelsin ve ikisini bir arada müzakere ederek çı
karalım. Başka türlü muamele yaparsanız fena 
olmuş olur. 

MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA B. (Mer
sin) — Efendim, ben vekâlete geldiğim gün
den beri bu kanunla meşgul olmuşumdur. Bu 
kanun, bir vakitler üç encümende müzakere 
edilmekte idi. Muvazene, Maarif ve Dahiliye 
encümenlerinde.. Bu müzakereyi Maarif ve 
Dahiliye encümenlerinde uzun müddet takibet-
tim. Encümen bir kere içtima etti. Bu içt'ima-
da, memleketin maarif vaziyeti ve vergilerin 
miktarı hakkında arkadaşlar, erkam sordular. 
Müzakereyi ikinci bir içtimaa talik ettik. Fakat 
-onra Heyeti Celileniz bu kanunun encümenler
le geciktiğini gördü. Doğrudan doğruya ruz-
nameye aldı, yani Maarif, Dahiliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenlerinin bu bapta bir karar 
-'ermesine lüzum görmeksizin ruznamesine aldı. 
"ilâhara bendeniz bâzı mütehassıs arkadaşları 
topladım. Bunlarla uzunuzadıya müdavelei ef
kâr ederek beş gün evvel Heyeti Celilenize tak
dim ettiğim lâyihai kanuniyeyi hazırladım. Bu 
mesele, şimdiye kadar süründü. Fakat memle
ketin maarif vaziyeti, Heyeti Celilenize teklif 
ettiğim lâyihai kanuniyenin bir an evvel çık
masını istilzam eder bir mahiyettedir. 

Çünkü idarei hususiyeler; varidatlarının en 
büyük kısmını şimdiye kadar masarifi mecbure-
ye terk ediyorlardı. Ve idarei hususiyeler, Aşar 
hissei ianesini ve diğer alacaklarım alamadıkça 
masarifi mecbureye kuvvet veriyorlardı. Bu ' 
hususta Heyeti Celilenize bâzı erkam arz ede
yim. Meselâ Denizli livasının; aşardan Hissei 
Maarif olarak yirmi altı bin lira alacağı var. 
Müsakkafattan yüz on lira, Ağnamdan beş yüz 
lira, Zebhiyeden iki yüz yetmiş lira, cem'an ye-
yûn yirmi yedi bin lira. Masarifi mecbureden 
altmış bin lira alacağı var. İçel'in sekiz bin 
lira, Eskişehir'in yirmi bin lira, Feke'nin dok
san altı bin lira alacakları vardır. Binaenaleyh 
idarei hususiyelerin varidat kısmının en büyük 
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rakamını, masarifi mecbure diye koydukları 
rakamlar teşkil etmektedir, bunun üzerine biz 
tahkikat yaptık ve idarei hususiyelerden idadi, 
darülmuallimîn ve darülmuallimatlan aldığı
mız takdirde dahi eğer masarifi mecbureyi büs
bütün çıkaracak olursak müthiş bir açıklık 
kalıyor. Binaenaleyh Heyeti Celileniz bu ver
ginin ağırlığı dolayısiyle bugün nasıl feryada 
mecbur oluyorsanız; bu vergiyi büsbütün kaldır
dığımız vakit, yarın her taraftan mektepler 
kapandı diye bin türlü feryada mâruz kala
caksınız ve tekrar bu mesele ile meşgul ola
caksınız. Şu halde bunun doğrudan doğruya 
ilgası doğru değildir. Biz halkın yükünü kal
dırmak isterken, halkı bir şeyden kurtarmak 
isterken, ihtiyacımızı temin etmeyi de âüşün-
meliyiz. Sonra bugün bu vergiyi kaldırıp ve 
fakat yerine başka bir vergi koymaya mecbur 
olacağız. Bunu bugün kaldırıp yarın tekrar 
koymaktansa, onu tadil etmek ve halkın bu 
yükünü hafifletmek gibi esaslara müstenit bir 
muamele yapmak daha muvafıktır. Vekâle
tin teklif ettiği kanun da okunmalıdır. Ve on
dan sonra bu verginin ilgası veyahut tadili 
için bir karar alınarak ona göre müzakereye 
devam etmelidir. 

REÎS — Efendim usulü müzakere hakkın
daki bu müzakere üç gün devam etse yine 
bitmez. Elde mevcut bir lâyiha var ve mevzuu 
müzakere olarak gelmiş ve müstacelen de mü
zakeresine karar verilmiş. Bir de vekâlet ta
rafından bir lâyiha gelmiş elde mevcut lâyiha 
müzakere edilirken yeni teklif encümene gide
cek ve bu eldeki teklif müzakere edilince onun 
hükmü kalmıyacak. O itibarla Vekil Beyefen
di; bu yeni teklifi de okuyalım, onun ahkâ
mı da nazarı itibara alınsın diyor. Binaenaleyh 
bunu da, yeni teklifi de okuruz. Her iki lâ
yihanın hangi birini tercih edeceğimiz tebel
lür eder ve ona göre müzakereye başlamış olu
ruz. 

Efendim mevzuu müzakere encümenin lâ-
yihasıdır. Heyeti Vekileden gelen lâyihayı da 
malûmat husulü için okuttuk. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — İsti
fade edilmesi için her halde yazılması lâzım
dır. Binaenaleyh yazılmasını teklif ve rica ede
riz. (Tabedilsin sesleri) 

REÎS — Efendim birinci madde kanunun 
bütün ruhunu teşkil ediyor. 

5.1339 C : 2 
I HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
I Efendi Hazretleri; bu, mevzuu müzakere ola

cak mı? (Tabiî sadalan) Efendi Hazretleri 
bu suretle hareket ederseniz yanlış bir yola 
gideriz. Binaenaleyh Nizamnamede azîm bir 
rahne açarsınız. Nitekim dün Heyeti Celile; 
değil Heyeti Vekileden gelen lâyihayı, asıl 
Adliye Encümeninin tanzim ettiği mazbatayı 
bile mevzuu müzakere olarak kabul. etmedi. 
Bugün Heyeti Vekileden gelen lâyihayı bir en
cümene gitmeden burada müzakere etmek 
esas itibariyle Nizamname! Dahilîyi zirüzeber 
eder, fena bir çığır açarız. Binaenaleyh bu
na meydan vermemenizi bilhassa istirham ede-

j rim. 
j Eğer bu kanun müstacelse bendeniz kabul 

ediyorum, bu, encümene gitsin, tek bu şekilde 
mevzuu müzakere olmasın. Sonra Nizamnamei 

I Dahilîyi bir tehlikeye ilka ederiz. Her hangi 
müstacel bir şey müzakere edilirken onun 
tesiriyle bir takrir ileri sürülürse onun mü
zakereden kaldırılmasını intaceder ve bu da 
Nizamnamei Dahilînizi zirüzeber eder, bu yan-

j lıştır. Reisler bir karara tebaiyet etmek üzere 
elindeki lâyihayı müzakereye koymuştur. O da 
bir encümenden çıkmıştır. Gerek Heyeti Vekile 
arkadaşlarımızın ve gerekse rüfeka ve encü
menlerin teklif edecekleri şeyler, dünkü kara
lınız veçhile tadil mahiyetindedir. O tadil ma
hiyetini geçemez. Binaenaleyh Makamı Riya
setten istirham ediyorum, o takriri şimdi okut-

• turamaz. Okutturacağı bir şey varsa o da Ka-
vanini Maliye mazbatasıdır. Ve onun hakkm-

! da müzakere açar ve onun üzerine müzakere 
cereyan eder. Malûmat kabilinden burada 

I okunup geçilmek tarzında bir şekil de şimdiye 
j kadar geçmemiştir. Bizi tenvir için Hükümet

te böyle bir fikir vardır. Bilâhara tadilname 
üzerine müzakere açmak lâzımgelirse kararla 

! olursa anlıyabilirim. Fakat bunda böyle bir 
| şey yoktur. O tariki ihdas edebilirsiniz. Fakat 

o tarik bundan daha ehvendir. Bunu yapma
manızı rica ederim. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Efendim söz istiyorum; tevhiden müzakeresini 
istiyorum. Bir mesele dokuz defa gidip gelip 
müzakere olunmaz. Söylenecekler hep burada 
söylensin. Meseleyi halledelim. Neden korku
yoruz? Ne varsa söyliyelim. Meclisi Âli her 
hakikati dinlemek ister. 
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REİS — Efendim Kay seri Mebusu Ahmed 

Hilmi Beyin bir takriri yar, okutuyoruz. 

Kiyaseti Oelileye 
Eldeki lâyihanın yalnız birinci maddesi en

cümence müzakere edilmiş, diğer maddeleri 
edilmemiştir. Maarif Vekâletinin yeni lâyihası 
henüz Heyeti Umumiyede değildir. Maarifi ip
tidaiye, memleketin hayatı değil midir? Çok 
mühim olan bu kanunun alelacele müzakeresi 
hatan müstelzem olabilir-, her, halde encümene 
giderek nihayet üç gün zarfında her iki lâyi
hanın tevhiden tetkik ve iadesinin reye yaz'mı 
teklif eylerim. 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

(Ret sadaları) (Kabul sadaları) 
REİS — Efendim talebedilen şudur: Lâyi

hanın biri henüz tetkik edilmemiştir, mesele 
çok mühim ve 'hayatidir. Her iki lâyiha ahkâ
mının tevhidini ve bir mevzu olarak Meclisi 

1339 C : 2 
Âlinize tevdiini rica ediyor. Binaenaleyh tak
riri reyi âlinize vaz'ediyorum. Bu takrir muci
bince lâyihanın encümene havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsnı. Efendim kabul edil
miştir. Müstacelen gönderilmek üzere Maarif, 
'Muvazene ve Kavanini Maliye encümenlerine 
havale ediyoruz. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Bu lâyiha en
cümenden geldiği zaman bütün me'saile ter
cih an ruznamenin 'birinci maddesini muhafaza 
etmek üzere. 

REİS —• Efendim, Hakkı Hami Bey arka
daşımız bir şey teklif ediyor. O da lâyîha encü
menden geldiği zaman her türlü mesaile terci-
hau müzakeresini teklif ediyor. Bu ciheti ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Her şeye terei-
han müzakeresi kabul, edilmiştir. Yarın saat 
bir buçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,00 

Dersim Mebusu Ramiz Beyin tam tahsisatla mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset kararına verilen 
reylerin neticesi 

(Kaimi edenler) 

Şükrü B. (Canik), Diyab Ağa (Dersim), 
Abdullah Ef. (Bolu), Operatör Emin B. (Bur
sa), Ragıb B. (Gazianteb), Arif B. (Bitlis), 
Fikri Faik B. (Gene), Hacı Arif B. (İstanbul), 
Ahmed Şükrü B. (İstanbul), Mustafa B. (Der
sim), Hüseyin B. (Erzincan), Süleyman Necati 
B. (Erzurum), Osman B. (Kayseri), Osman B. 
(Lâzistan), Rifat B. (Tokad), Hafız Hamdi B. 
(Biga), Rasim B. (Elâziz), Hasib B. (Maraş), 
Ziya B. (Kângırı), Haindi B. (Canik), Hacı 
Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Şerif B. (Sinob), 
İbrahim Hakkı B. (Ergani), Mustafa B. (Ka-
rahisarı Şarki), Arslan B. (Maraş), Şükrü B. 
(Bolu), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Tahsin B. 

(Aydın), Osman Nuri B. (Bursa), Rasim B. 
(Cebelibereket), Sadık B. (Kırşehir), Osman 
Kadri B. (Muş), Ramiz B. (Dersim), Atıf B. 
(Bayezid), Süleyman B. (Canik), Kadri B. 
(Siird), Tevfik B. (Erzincan), Cavid B. (Kars), 
Rıza B. (Yozgad), Ali Vefa B. (Antalya), Ali 
Fuad Pş. (Ankara), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Osman Fev
zi Ef. (Erzincan), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Mehmed B. (Cümüşane), Mehmed Vasfi B. (Ka-
rahisarı Şarki), Rıza B. (Kars), Şeyh Fikri Ef. 
(Gene), Sıdkı B. (Malatya), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Behçet B. (Kângırı), Hüsnü B. (Bit
lis), Necati Ef. (Lâzistan). 

(Reddedenler) 

Ragıb B. (Kütahya), Mehmed Ragıb B. 
(Amasya), Hasan Hüsnü Ef. (İsparta), Hamid 
B. (Biga), Memduh Necdet B. (Karahisarı Şar
ki), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Tahsin B. 

(Maraş), Halil B. (Ertuğrul), Sabri B. (Kasta
monu), Hafız Abdullah E. (İzmit), Mazlum Ba
ba Ef. (Denizli), İsmail B. (Erzurum), İbrahim 
B. (Karesi), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), İsmail 
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Remzi Ef. (İsparta), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra) , Abdullah Ef. (Sinob), Hasan Ef. (Denizli), 
İhsan B. (Cebelibereket), Alınıed Hilmi B. 
(Kayseri), Abdülgafur Ef. (Karesi), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Hacı Nuri B. (Siird), Ruşen 
B. (Gümüşane), Arif B. (Konya), Mehnıed 

. 1339 0 : 2 
Emin B. (Ergani} Esad Ef. (Aydın). Hasan 
Basri B. (Karesi), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Sabit B. (Kayseri), Hamdi B. (Gene), Hacı Sü
leyman Ef. (İzmir), Muhtar Fikri B. (Mersin), 
Rifat Ef. (Konya), Tahir Ef. (Kândın), Âlim 
Ef. (Kayseri), Naci B. (Elaziz). 

(Müstenkifler) 

Ahnıed Fevzi Ef. (Batum), Hacı Tahir Ef. 
(İsparta), Ahnıed B. (Yozgad), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Nuri B. 

(Bolu), Vasin. B. (Oltu), Akif B. (Batımı), Nus-
rat Ef. (Erzurum). 

» • • « 

Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç aylık muvakkat bütçesi hakkındaki Kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kabul edenlei') 

Feyzi Ef. (Malatya). Hacı llyns Sami Ef. 
(Muş), Reşad B. (Saruhan), Osman Kadri B. 
(Muş), Hacı Şükrü B. (üiyarbekir). Şerif B. 
(Sinob), Muhiddiıı B. (Elâziz), Faik B. (Ce
belibereket), Abdullah Ef. (Sinob), Hacı Ta
hir Ef. (İsparta), Arif B. (Konya), Süleyman 
Necati B. (Erzurum), Hafız Abdullah Ef. (İz
mit), Hacı Veli Kî. (Eskişehir). Rüsteıu B. 
(Oltu), Şakir B. (Ankara), Ali Fuad Pş. (An
kara), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Osman B. 
(Lâzistan), Melımed B. (Gümüşane). Ömer 
'Lûtfi B. (Amasya), • Ali Vâsıf B. (Gene), Ra-
sim B. (Cebelibereket), Sadık B. (Kırşehir), 
Âlini Ef. (Kayseri), Ziyaeddin B. (Sivas). 
Mustafa B. (Gümüşane), Hafız Şahin Ef. (Ga-
zianteb). Derviş B. (Mardin), Nebil Kî. (Ka-
rahisarı Sahib). Ziya Hurşid B. (Lâzistan). 
Abdiilhak Tevfik B. (Dersim), Ahnıed Fevzi 
Kî. (Batum), Şeref B. (Edirne). Osman B. 
(Kayseri), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Rıza 
Vamık B. (Sinob), Mehnıed Hamdi Ef. (Ada
na), İbrahim B. (Mardin), Hasan Ef. (Deniz
li). İsmail Renizi Kî. (İsparta). Mazlum Baba 
Ef. (Denizli). Rasiııı B. "(Elâziz), Mustafa Dur
ak B. (Erzurum). Rıza B. (Muş), Tahsin B. 
(Aydın). Haydar Lûtfi B. (İçel), Halil B. 
(Ertuğrul), Necmeddin B. (Siird), Şevket B. 
(Bayezid), Tufan B. (Hakkâri), Atıf B. (Ba
yezid), Mehnıed Emin B. (Ergani), Yalıya. 

Galib B. (Kırşehir), Mustafa Fehmi 'Kî. (Bur
sa), Hasan Tahsin B. (Antalya), Oelâleddin 
II (Trabzon), Nuri B. (Bolu), Hüsnü B. 
(Bitlis), Hamdi B. (Biga), Tevfik B. (Lrzin-
carı), Osman Nuri B. (Bursa), Mustafa Hil
mi Ef. (Niğde), Vehbi B. (Karesi), Mustafa 
Ağa, (Dersim), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisa-
rı Sahib), Arslan B. (Maraş), İsmet B. (Ço
rum), Faik B. (Edirne), Sadeddin B. (Men
teşe), Yusuf B. (Denizli). Nafiz B. (Canik), 
Esad Ef. (Aydın), Şükrü B. (Canik). Kifat 
B. (Kayseri), Hakkı Hami B. (Sinob), Rifat 
B. (Tokad), Sıdkı B. (Malatya), Said B. (Kân-
gırı). Hacı Nuri B. (Siird). Ali Rıza Kî. 
(Amasya), Hamdi B. (Canik). Ragıb B. (Kü
tahya), Mustafa Lûtfi B. (SiverekT, Rifat Ef. 
(Konya), Ali Ceııani B. (Gazianteb). Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane), Hasib B. (Maraş), 
Ksad B. (Lâzistan), Şevket B. (Sinob), Yusuf 
Kemal B. (Kastamonu), Esad B. (Mardin), 
Refik Şevket B. (Saruhan). Di-. Mustafa B. 
(Kozan), Besim Atalay B. (Kütahya), Hamdi 
B. (Canik), Necati Kî. (Lâzistan), Hakkı B. 
(Van), .Mustafa B. (Karahisan Şarki), Sabri 
İ>. (Kastanıanu), Ramiz B. (Dersim), Hüse
yin B. (Kozan), Emin Ef. (Aydın), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Midhat B. (Mardin), 
Mehnıed Kadri B. (Siird). Süleyman B. (Ca
nik), Behçet B. (Kângırı), Melımed Nâdir B. 
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(İsparta), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Rıza 
B. (Yozgad), Mehmed Nusrat Ef. (Erzurum), 
Ziya B. (Kângırı), Abdullah Ef. (Bolu), Ali 
Vefa B. (Antalya), Fikri Faik B. (Gene), 
Mustafa Taki Ef. (Sivas), Ahmed Farid B. 
(tstanbul), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Akif 
B. (Batum), Mehmed B. (Biga), Tahsin B. 
(Maraş), Hacı Arif B. (istanbul), İbrahim B. 
(Karesi), Mustafa Ağa (Dersim), Ali Süruri 
Ef. (Karahisarı Şarki), Dr. Mazhar B. (Aydın), 
Muhtar Fikri B. (Mersin), Mehmed Vasfi B. 
(Karahisarı Şarki), Emin B. (Erzincan), Ah
med B. (Yozgad), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
İbrahim Hakkı B. (Ergani), Naci B. (Elâziz), 

. 1339 C : 2 
Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Tunalı 
Hilmi B. (Bolu), Ali B. (Amasya), Mehmed 
Ragıb B. (Amasya), Salih Ef. (Siird), Sırrı 
B. (İzmit), Hafız Hamdi B. (Biga), Edhem 
Fehmi B. (Menteşe), Ragıb B. (Gazianteb), 
Sabit B. (Kayseri), Ruşen B. (Gümüşane), 
Mehmed V^hbi Ef. (Konya), Yunus Nâdi B. 
(İzmir), Besim B. (Kastamonu), İsmail B. 
(Erzurum), Tahir Ef. (Kângırı), Yasin B. 
(Oltu), Ali Rıza B. (Kars), Hacı Mustafa Ef. 
(Ankara), Hasan Basri B. (Karesi), Mehmed 
Atâ B. (Niğde), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), 
Kaçı Bekir Ef. (Konya)) 

Memduh Necdet B. (Karahisarı Şarki), İh
san B. (Cebelibereket), Operatör Emin B. 
(Bursa), Diyab Ağa (Dersim), Osmanzade 

(Reddedenler) 

Hamdi B. (Ertuğrul), İsmail Subhi B. (Bur
dur) , Dr. Fikret B. (Kozan), Ali Saib B. 
(Urfa) 

(Müstenkifler') 

Hilmi B. (Ardahan), Ali Rıza Ef. (Batum), j Dursun B. (Çorum), Enver B. (İzmir) 

mmu* 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası , 
2. —• Evrakı varide 
Canik Me'busu Şükrü Beyin, Ziraat Banka

sının Şarki - Anadolu Demiryolları Türk Ano
nim şirketine müesses sıfatiyle iştirak ettiril
mesine dair 'teklifi kanunisi 

Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Seyrisefain 
İdaresinin umuru bahriyeye vukufu tammı bu
lunan mütehassıslara teslimine dair temenni 
takriri 

Ankara Me'busu Hacı Atıf Efendinin, isti
fanamesi 

Balıkesir Hapsane Müdürü Ahmed Efendi 
ile rüfekası hakkında Divanı Iharbçe verilen 
hükmün adliyeye tevdiiyle yeniden tahkik edil
mesine dair İstida Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Söğüd'ün 
Dodurğa karyesi ahalisinden Çakır Ahmed'in 
Hüseyin hakkındaki hükmün ref 'iyle evrakın Ad
liye Vekâletine tevdiine dair Adliye Encümeni 
narbatası 

Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe mah
kûm Kütahya Belediye Reisi Hüseyin Hüsnü 
Efendi hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm Ada-
pazar'm Soğuksu karyesinden Cemal ve rüfe
kası hakkındaki mahkûmiyet kararının ref'iy-
lo evrakın Adliye Vekâletine tevdiine dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

Tüccardan Haşim ve refiki Mustafa Eşref 
efendilerin müsadere olunan altınlarından mü
tevellit haklarındaki hükmün ref'i (hususunda 
İstida Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 

Sükna Kanunu 
Vilâyatı Şarkiye ahalisine muavenet icrası

na dair lâyihai kanuniye 
Men'i Müskirat Kanununun üçüncü madde

sinin tadiline dair lâyihai kanuniye 

*>&<{ 

T. B. M. M. Maihaam 


