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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 186:187 

.2.— SUALLER: 187,189 
1. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 

1340 senesi zarfında ihale veya emanet suretiyle 
ne miktar yol inşa ve tamir edildiğine dair 
Nafıa Vekâletinden şifahi sual takriri. 187 

2. — Bozok Mebusu Avni Beyin; ihtilâf atı 
düveliyenin hakem usuliyle halli hakkında Ce
nevre'de ittihaz olunan mukarrarata dair Baş
vekâletten sual takriri. 187 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de, mübadillere ait bulunduğundan emvali 
metrukeden olması lâzım gelen kömür ocakla
rındaki hukuku hazinenin takip edilip edilmediği 
ve 63 numaralı kömür ocağının ferağ muamelesi
nin sureti cereyanı hakkında Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerinden suali. 189:190 

4. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gü-
müşhanenin Kelkit kazasında icra edilmekte 
olan intihabata dair Dahiliye Vekâletinden suali. 190 

3.— EVRAKI VARİDE : 187 
Teklifler 187 

1. — Ordu Mebusu Faik Bey ve altı refiki
nin; Ünye - Niksar yolunun turuku umumiye me-
yanına ithaline dair teklifi kanunisi (2/394) 187 
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1. — Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve 
rüfekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
batalara 187 

Takrirler 187 
1. — Ordu Mebusu Recai Beyin; Bahriye 

Vekâleti teşkiline dair olan teklifi kanuninin 
müstaceliyetle müzakeresi hakkında takriri. 187:188 

2. — Mardin Mebusu Necip Beyin; Adana 
Kurtuluş Bayramına iştirak edecek heyete harcı
rah verilmemesine dair takriri. 188:189 

Evrakı Saire 188 
1. — Adana'nın 5 kânunusanide icra edile

cek Kurtuluş Bayramına geçen sene olduğu gibi 
bu sene dahi Meclisi Âlinin bir heyeti mah
susa izamı suretiyle iştirakine dair Adana Beledi
ye Riyasetinden mevrut telgrafname. 188:189 

Rey istihsali 189 
1. — 12 Nisan 1339 ve 329 numaralı (Ziraat-

te müstamel olup, hariçten ithal edilecek meva-
dı müştaile gümrük resmine dair) kanunun bi
rinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihasının 
ikinci defa reye vazı, 189,199:200 
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Sayfa 
2. — Fonotelgraf hakkındaki kanun lâyiha

sının ikinci defa reye vazı. 189,201:202 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 190 

1. — «Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne 
tahvili hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(4/238) 190:193 

2. — Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/308) numaralı tezkere ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 193:195 

3. —Osmanlı ve İtibarı millî bankası me
murlarının Ziraat Bankası memurları gibi Müec-
celiyeti Askeriye Vergisiyle mükellefiyetleri 331 
numaralı Avans Kanunuyle kabul edilmiş ise de 
bunun makabline de şümulü olmadığında tered-

Sayfa 
dut hasıl olduğundan tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut (3/273)" numaralı tezkere ve Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 195:197 

4. — 1340 senesinde neşir ve tatbik olunan 
Gümrük Kanununun ol baptaki maddei mahsu-
sası ahkâmı kanunun tarihi neşrinden itibaren 
satın alınacak Türk vapurlarının gümrük res
minden muafiyetini âmir ise de bundan evvel ve 
daha buhranlı günlerde millî bayram altında se-
fain bulunduranların kanunun dairci şümulü ha
ricinde bırakılmaları muvafıkı nasafet ve adalet 
olamayacağından muafiyeti temin eden kanunu 
mezkûra bir maddei müzeyyele ilâvesi veyahut 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları (3/275) 197:198 

BİRİNCİ CELSE 

Betl'i müzakerat; saat, dakika : 2,20 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

h — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak : 

YİRMİÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

18 Kânunuevvel 1340 Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın, tahtı riyasetlerinde inikat ede
rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve 

evrakı varide ait oldukları mahallere havale olun
du. 

Birinci Avans Kanununun dördüncü maddesine 
müteallik Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları ile Bor kasabasına celp ve 
isale kılınmakta olan su için talep olunan tahsisatın 
reddi hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazba-
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tası ve iki şahsın hukuku memnualarının iadesine 
dair Adliye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul 
edildi. 

Maden Kanunu lâyihasıyle hiyaneti harbiye mad
desinden mahkûm bir şahıs hakkındaki evrakın lü
zumu iadesi hakkında Başvekâlet tezkereleri kıraat 
olundu. 

Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetlerine ve 
ahiren mebusluktan istifa eden Seyit Beyan, vazi
yeti hukukiyesine dair Divanı Riyaset kararları kı
raat ve kabul edildi. 

istanbul'da Haliç vapurları şirketinde çalışan çı
rak unvanlı işçiler hakkında Zonguldak Mebusu Tu-
nalı Hilmi Beyin sualine Ticaret Vekili Ali Cenani 
Beyin cevabı istima olundu. 

Badehu ziraatte müstamel mevadı müştailenin 
gümrük resmine mütedair kanunu muaddel lâyıhai 
kanuniyenin müzakeresine iptidar edildi ve cereyan 
eden müzakere neticesinde birinci madde nazarı 
dikkate alınan takrirlere göre tadil edilmek üzere 
encümene tevdi ve berayı teneffüs celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek ziraatte 

müstamel mevadı müştailenin gümrük resmi hak
kındaki kanunu muaddil kanun lâyihasının encü
menden tadilen gelen birinci maddesi kıraat ve ka
bul edildiği gibi diğer maddeler dahi aynen kabul 
olundu. Kanununun heyeti umumiyesi ise tayini 
esami ile reye vazedildi. 

Badehu Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vaki 
olan zühul hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve ayneD kabul olundu. 

Müteakiben de Dahiliye Vekili Recep Beyin ta
lep ve teklifi üzerine, telefon santralleri mevcut 
olan şehirlerde fenotelgraf usulünün tatbikine mü
tedair Kanun lâyihasının müzakeresine başlanarak 
mevadı kanuniyenin birisi tadilen diğerleri aynen 
kabul ve kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reye vaz edildi. Tasnifi âra neticesinde her iki ka
nun hakkında da nisabı âra mevcut olmadığı anlaşı
larak Cumartesi .günü içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim?. (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir.; 

2. — SUALLER 

/. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 1340 
senesi zarfında ihale veya emanet suretiyle ne mik
tar yol inşa ve tamir edildiğine dair şifahi sual tak
riri, 

REÎS — Nafıa Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Bozok Mebusu Avni Beyin; ihtilâf atı dü-
veliyenin hakem usuliyle halli hakkında Cenevre'de 
ittihaz olunan mukarrerata dair sual takrirh 

RElS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

3, — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 

1. — Ordu Mebusu Faik Bey ve altı refikinin; 
Ünye - Niksar yolunun turuku umumiye meyanına 
ithaline dair teklifi kanunisi (2/394) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 

L — Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfe-
kasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair (2/328) nu
maralı teklifi kanunisi ve. Müdafaai Milliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Bunun için bir de müstaceliyet takriri 
vandır, 

Takrirler 
1. — Ordu Mebusu Recai Beyin, Bahriye Vekâ

leti teşkiline dair teklifi kanuninin müstaceliyetle mü
zakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celıileye 
Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki kanunun müs-

tacelen müzakere edilmesini teklif ederiz. 
Giresun Ordu 
Kâzım Recai 

REİS — Efendim! Bu kanun teklifinin müstace-
len müzakeresini kabul ederler... 

ALÎ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim, evveli 
emirde tab edilsin de esbabı mudibesini de görelim, 
Meclisi Âli tabiî bilmiyor. 

-^ 187 — 
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REİS — Efendim! Müstaceliyet teklifi vardır, 
bunu reye koyacağım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa Haz
retleri, reye konamaz. 

REİS — Konulur efendim! Meclisi Âli karar 
verir. Müstaceliyet veya gayrımüstaceliyet hakkın
da bir karar verilir. Müstaceliyet demek hemen mü-
ziaikere etmek demek değildir. Bir bere müstacel 
ruznameye alınır, derhal müzakeresi ayrıca bir me
seledir. O ayrı reye konur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır 
efendim, ayrı mesele değildir. 

REİS — Usul böyledir efendim! Müsltacelen mü
zâkeresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Müstaceliyette müzakeresi ka
bul edilmemiştir. Yani kanun iki defa müzakere edi
lecektir. Ruznameye alıyoruz. 

Evrakı Saire 

/. — Adana'nın 5 Kânunusanide icra edilecek 
kurtuluş bayramına geçen sene olduğu gibi bu sene 
dahi Meclisi Âlinin bir heyeti mahsusa izamı suretiy
le iştirakine dair Adana Belediye Riyasetinden mev
rut telgraf name. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Adana'mızın beş Kânunusaniye müsadif kur
tuluş bayramına geçen sene olduğu gibi bu sene 
dahi Meclisi Âlinin bir heyeti mahsusa izamı sure
tiyle iştirak buyurması bütün ahalii memleket namı
na istirham olunur efendim. 

Adana Belediye Reisi 
Ali Münif 

REİS — Efendim! Anada'ya bir Heyeti mahsu
sa izamını kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim! Bir kere daha reyinize arz edeceğim. 
Adana'nın kurtuluş bayramı münasebetiyle Meclisi 
Âli namına bir heyet izamı arzu edilir. Bunu reyi
nize koyacağım! Heyetin izamını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

(Kabul edilmedi sesleri; ayağa kalkmak suretiy
le reye vazediniz sesleri) Kabul edenler ayağa kalk
sın... Kabul etmeyenler ayağa kalksın... Kabul edil
miştir efendim. (Millettin parası yoktur sesleri, gürül
tüler) Artık söz yok efendim, kabul edildi, efendim! 
Bermutat bu gibi merasime Divandan üç veya dört 
kişi Meclisten de altı kişi iştirak ediyordu. (Gürül
tüler), (Çoktur sesleri, iki kişi kâfi sesleri) 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Bilâh*rcırah 
Reis Paşa Hazretleri; bilâharcırah. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Paşa Hazretle
ri! Zaten Encümeninizin ekserisi mezundur, ekseri
yeti temin edemiyoruz. Binaenaleyh, iki kişi di
vandan üç kişi de Meclisi Âliden olursa daha mü
nasiptir. 

REİS — Efendim! Divandan iki kişi, Azadan 
da üç kişi gitmesini tekHf ediyorlar, (Gürültüler) 

ZAMİR BEY (Adana) — Paşa Hazretleri! Ge
çen seneden teamül vardır. On iki kişi gitmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bilâharcırah 
gitsinler efendim, teklif ediyorum. 
TALÂT BEY (Ardahan) — O zaman kimse git

mez efendim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa! Nizamname

mize göre muamele yaparız. Divandan gidecekler 
muayyendir. Meclisten de kaç kişi kabul olunursa o 
kadar gider. 

REİS — Efendim! Divandan gidecek olanlar 
dört kişidir, bu muayyendir; Heyeti Urnumiyeden 
vevelce olduğu gibi altı kişi gitmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Efendim, altı kişinin gitmesini 
kabul etmeyenler el kaldırsın... (Daha az mı, daha 
çok mu gidecek aksini ona göre reye koymak lâzım
dır sesleri) Efendim! Altı kişi kabul edilmiştir. Kura 
çekilecektir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bendeniz bi
lâharcırah gidilmesini teklif ediyorum. 

REİS — O ayrı bir meseledir. Kura çekiyoruz : 
KÂZİM PAŞA (Karesi) — (Handeler, alkışlar) 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziayıntap) — O sayılmaz pa
şam. 

REİS — Sarfınazar ediyoruz efendim. Halet Bey 
(Erzurum), Haydar Âdil Bey (Karesi), İsmail Kemal 
Bey (Çorum). 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bilâharcırah 
gideceğim. 

REİS — Atâ Bey (Niğde), (Mezundur sesleri), 
Osman Niyazi Bey (Karesi). 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziayıntap) — Paşam iltimas 
ediyorsun; bir de bizim taraftan. 

REİS — Hafız İbrahim Efendi (İsparta), Musta
fa Bey (Tokat) (Handeler alkışlar). 

2. — Mardin Mebusu Necip Beyin; Adana Kur
tuluş bayramına iştirak edecek heyetin harcırahına 
dair takriri, 
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REİS — Mardin Mebusu Necip Beyin bir takri
ri vardır. 

Riyaseti Celileye 

Adana'ya gidecek heyete harcırah verilmemesini 
teklif eylerim. 

Mardin 
Necip 

REİS — Efendim! Heyete usulen harcırah veri
lir. Fakat bir takrir verilmiştir. Bunu ayrıca reye ko
yacağız. 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Usul ve teamüle karşı 
hissiyata mağlûp olarak. (Gürültüler) Şimdiye kadar 
nasıl ise şimdi de öyle verilmelidir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Samimî ihti-
falâttaki hisleri para ile mi ölçeceğiz, para ne demek
tir. İhtifale iltihak için Adana'ya gidiliyor. Harcırah 
vermek ne demektir? (Gürültüler, reye sesleri). 

REİS — Celseyi açıyorum. Fonotelgraf usulünün ı 
tatbiki hakkındaki kanun lâyihası için 152 zat reye iş
tirak etmiştir. Muamele tamamdır. 148 kabul, 2 ret, 
2 müstenkif vardır. Şu halde kanun 148 rey ile ka
bul edilmiştir. 

Ziraatte müstamel mevadı müştailenin gümrük 
resminden istisnası hakkındaki kanun lâyihası için 
154 kişi reye iştirak etmiştir, 154 kabul vardır. Bina
enaleyh kanun müttefikan kabul edilmiştir. 

Sualler 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğ
li'de, mübadillere ait bulunduğundan, emvali metru-

REİS — Efendim! Mademki reye konulması tek
lif ediliyor. Harcırah verilmemesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Ret, ret. 
REİS — Harcırah verilmesini kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Harcırah verilmemesi kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

İkinci Defa Rey İstihsali 
/. — 12 Nisan 1329 tarih ve 329 numaralı (Zi

raatte müstamel olup, hariçten ithal edilecek mevadı 
müştaile gümrük resmine dair) kanununun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası. 

2. — Fonotelgraf hakkındaki kanun lâyihası. 
REİS — Bu lâyihalar tekrar reye arz edilecektir. 

Yoklama suretiyle ve tayini esami ile bu iki kanun ay
rı ayrı kutularla reye arz edilecektir. Efendim! He
nüz reylerini istimal etmeyenler lütfen istimal bu
yursunlar; istihsali âra hitam bulmuştur efendim. On 
dakika tenefüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3,00 

i keden olması lâzım gelen kömür ocaklarındaki hu
kuku hazinenin takip edilip edilmediği ve 63 numa
ralı kömür ocağının ferağ muamelesinin sureti cer-
yanı hakkında Maliye ve Ticaret Vekillerinden su
ali. 

REİS — Hakkı Tarık Beyin, Maliye ve Ticaret 
Vekillerinden suali vardır. 

- TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Hakkı Tarık Beyin, sualine cevap vermek 
üzere bazı tetkikatta bulunuyorum. Ereğli'ye yazdım, 
henüz cevap gelmemiştir. İki gün daha müsaadenizi 
rica ediyorum. 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat: 3,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 
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REÎS — Efendim! Ticaret Vekili Bey iki gün son
ra Hakkı Tarık Beyin suallerine cevap vereceklerdir. 
(Hay hay sesleri). 

4. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gümüşha
ne'nin Kelkit Kazasında icra edilmekte olan intiha-
bata dair Dahiliye Vekâletinden suali: 

REİS — Efendim! Gümüşhane Mebusu Zeki Be
yin; Dahiliye Vekâletinden suali vardır : 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! Bahis buyurdukları mesele Kelkit'te Vali-

4. =- MÜZAKERE 

/. — «Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne tahvili 
hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Beyin tak
riri (4/238) ve Dahiliye Encümeni mazbatasının ikin
ci müzakeresi. (1) 

REİS — İkinci müzakeresini yapacağız. 

Madde 1. — (Kırkkilise) ismi (Kırklareli) ne tah
vil edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu kanunun müzakeresi münasebetiyle Dahiliye Ve
kili Beyden bir ricada bulunacağım. O da; meselâ 
bizim dairei intihabiyemiz olan Dersim'de bazı na
hiye merkezleri vardır. Meselâ (Başvartanik) gibi... 
(Vartan) mn Ermeni ismi olduğu malumu âlinizdir. 
Meclisi Umumiler bunların tadil ve tebdiline karar 
verdikleri halde, her nedense bu kararlar tatbik olun
muyor. Binaenaleyh böyle gayri millî isimlerin devam 
ve bekası caiz değildir. Dahiliye Vekili Bey, Meclisi 
Umumilerin verdikleri bu kararların tatbik ettirilme
si hususunda biraz himmet buyursunlar. Ta ki, böy
le lâmillî isimler, memleketimizin güzel kasabalarına 
tesiri tazyikkâr vermesin. Kendilerinden bunu rica 
ediyorum. ' 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! Kırkkilise Vilâyeti isminin Kırklareline 
tahvili meselesi, Dahiliye Encümeninde müzakere edi
lirken Feridun Fikri Beyin bahsettikleri mesele en
cümen arkadaşları tarafından ehemmiyetle mevzu-

(/) Birinci müzakeresi 22 nci içtima zabıt ceri-
desindedir. 

j nin intihabata müdahale ettiğine dair bir sualdir. Bu 
sual, bugün vekâlete tebliğ olunmuştur. Bendeniz bu-

I güne kadar bu suale muttali değildim. Meseleyi tet
kik ederek neticeye vasıl olduğum zaman arz ede-

I rim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Sonra mı cevap ve
recekler? 

REİS — Vekil Bey, bugün cevap veremeyecektir, 
daha tahkikatını yapmamış, bundan sonraki celsede 
cevap verecektir. 

EDİLEN MEVAD = 

bahis edildi. Hakikatan bu mesele yalnız bir vilâyete 
ve bir kazaya münhasır değildir. Memleketin bir çok 
aksamında vilâyet, kaza, nahiye, köy ve en nihayet 
beş haneli küçük köylere varıncaya kadar bu isim 
meselesi mevzubahis oldu. 

Bununla beraber Vekâlet, muayyen bir liste tut
mak üzere teşebbüsatta bulundu. Bunları tespit edi
yor. Fakat şu kadar var ki - diğer bir mesele müza
kere edilirken bilmünasebe arz ettiğim veçhile - bü
tün bu isimler, bir anda tebdil edildiği takdirde mem
leket vaziyeti coğrafiyesinde öyle bir manzara hasıl 
olacaktır ki... İhtimal, o zaman arkadaşlar bir biri
ni kaybedecekler (Handeler). 

Muhterem arkadaşlar! Bütün memlekette - köyle
re varıncaya kadar - isimlerinin tebdili lâzım gelen 
mahallerin miktarı ne kadar çok olduğunu bilir ve tah
min edersiniz. Bu, bir anda yapılınca, memleket içe
risinde posta hidematı, nüfus hidematı - veraet me
seleleri kuyudat ve saire, • hulâsa bütün muamelât 
içinden çıkılmaz bir keşmekeş manzarası arz etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Onun için bu büyük me
seleyi mesaili müteferria addetmeyip, şümulü umu
misi üzerinde mütalâa etmek ve neticeye doğru ted
ricen yürümek daha muvafık ve daha faydalı olacak
tır. 

Encümende arkadaşlarla görüştüm, şimdilik yalnız 
vilâyet ve kaza isimlerinin yavaş yavaş tebdiline baş
lanması, nahiye ve karye isimlerinin tebdiline henüz 
geçilmemesi mütalâasını dermeyan ve rica ettim. En
cümendeki rüfekadan bazıları tarafından nahiyelerin 
dahi isimlerinin bu meyana ithali ve köylerin şimdilik 
tehiri teklifi vaki oldu. Fakat katî bir karara vasıl 
olmadık. 

Encümenin bir fikri bir veçhesi olarak bu müza
kereden Dahiliye Vekâleti manevi bir fayda istihsal 
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etti. Zaman zaman bazı rüfeka bazı kanunların mü
zakeresi münasebetiyle bu fikri ifade ettiler. Ve bu 
kürsüden noktaî nazarlarını dermeyan buyurdular. 
Bendeniz de arz ediyorum ki Dahiliye Vekâletinin 
bu mesele hakkındaki noktaî nazarı da benim arz et
tiğim şekildedir. Bu işi umumî bir iş yaparak keş
mekeş vücude getirmekten ihtiraz edelim. Fakat mak
sadı istihsal ve bu gayeye varabilmek için de tedri
cen, yavaş yavaş gideceğiz. 

Sonra Muhterem arkadaşlar! Ehemmiyetle diğer 
bir noktaî nazar dahi arz etmek isterim. O da isim
lerin tebdilinde çok dikkatli bulunmak lâzımdır. 

isimlerin ilmî, tarihî kıymeti olabilir. Meselâ Yoz
gat Vilâyeti Bozok'a tahvil edildi. Bu münasebetle 
gazetelerde ceryan eden münakaşatı ve tetkikatı ta-
rihiyeye müstenit olan iddiaları rüfekayı muhtereme 
derhatır buyururlar. Bir vilâyet isminin tebdilinde bu 
kadar çok müzakerat, münakaşat ceryan ettiği naza
rı dikkate alınırsa, diğer tebdil edilecek olan maha-
lâtın "isimlerinin tebdili meselesinde de iyi yapıyoruz 
derken yanlışlığa gitmemek için çok iyi düşünmek ve 
tedabiri mahsusa ittihaz etmek lâzımdır. îşte Dahiliye 
Vekâleti arz ettiğim tebdilâtı tedrici olarak yapmak 
hususunu nazarı dikkate alırken aynı zamanda me
selenin ilmî ve tarihî noktai nazardan da imkân bah
şedecek bir zemini tetkiki ihzar edecektir, bunun için 
bilhassa bendeniz bu hususta Samih Rifat Bey gibi 
erbabı malûmat ve tetkik olan güzide arkadaşlar ile 
hariçten diğer birtakım zevatı bir ricayı mahsusla 
böyle iştigalâta sevkedeceğim. Dahiliye Vekâletinin 
ihzaratı iptidaiyesiyle heyetin yapacağı tetkikat ne
ticesinde elde edilecek netayici tedricen ve usulü dai
resinde hazmettirerek tatbik etmek fikrindeyim. Fe
ridun Fikri Beyin sorduğu sual hakkında Dahiliye 
Vekâletinin fikri, maruzatımdan ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendenizin söylemek istediğim şey, birtakım isimler 
vardır ki yakışıksız görünüyor. Bunlar tebdil edilsin 
dedim. Yoksa bunların hepsinin birden hemen teb
dili hususunu söylemedim. Meselâ «Vartanik» gibi 
milliyetle hiç münasebeti olmayan bazı isimler vardır 
ki bunlar tebdil edilsin dedim. Esasen bu gibilerin 
isimlerinin tebdili için Meclisi umumilerce verilmiş 
kararlar vardır. 

Fakat henüz bu kararlar tatbik olunmamıştır. 
Onun için, Meclisi umumilerce verilmiş olan bu ka
rarların biran evvel tatbiki için tarafı âlinizden mü
essir bir tebligat yapılırsa zannederim netice hâsıl 

olur. Ve yeni isimlerin yanına eski isimler yazılmak 
suretiyle de halkın ünsiyeti temin edilebilir zannında-
yım. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! İsim tebdili meselesi zaten buyurdukları gi
bi gayri millî olduğundan dolayıdır. Yoksa zannet
tikleri ve buyurdukları gibi zarif olmadığından ve 
yakışıksızlığından dolayı memleketlerin isimlerinin 
tebdili zannederim ki çok garip bir mütalâa olur. 
Dahiliye Vekâleti, herhangi bir ismin yakışıksızlığın
dan dolayı tebdile taraftar değildir. Yalnız hakika
ten gayri millî olan ve gayri millî manayı ifade eden 
ve buyurdukları gibi halkın tahassüsatı milliyesini 
rencide ve tahriş eden isimlerin miktarı dahi arz etti
ğim gibi memleketin vaziyeti umumiyei coğrafiyesini 
bir anda alt üst edecek kadar çoktur. Binaenaleyh 
buyurdukları gibi herhangi bir makama Dahiliye Ve
kâleti «Kararlar veriniz, icraatta bulununuz» diye 
tebligatta bulunursa böyle anî tebeddül neticede arz 
ettiğim mahiyeti iktisap eder. 

Halbuki muhterem arkadaşlar bilirlerki bir kaza, 
bir nahiye bir köy halkı yalnız kendisini düşünür. 
Bütün kazalardan vilâyetlerden terekküp eden Türk 
vatanının vaziyeti umumiyesinde hâsıl olacak neti
ceyi mütalâa edemez. Ve bundan mütevellit mahzu
ru görmez. Binaenaleyh umumî surette tebeddüle 
müntehi yolda, arz ettiğim tetkikat yapılmadan teş-
vikkârane yol açmamak zannı aciziye göre daha mu
vafık olur. 

Onun için buyurdukları şekilde hareket etmeyi 
muvafık bulmuyorum. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Beyefendi! 
Bu isimleri tebdil etmek Meclisi Umumilerin salâ
hiyeti dahilinde değil midir ve bu salâhiyeti istimal 
etmeyecekler midir? 

AHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bazı isimlerin değiştirilmesi için Elâzığ Meclisi Umu-
misince karar verilmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! Hiç kimsenin hiç kimseyi, salâhiyeti dahi
linde olan muamelâtı yapmaktan menetmeye hakkı 
yoktur. Yalnız bir de vardır ki bütün bu işi bir dev
let işi gibi merkezden idare edip umumî istikâmetler
den sevk etmek meselesi vardır. Herkes kendi salâ
hiyeti dahilinde olan bir işi mahallinde yapar ve sa
lâhiyeti dahilinde olan bir şeyi niçin yaptınız diye 
muaheze etmeye de hiç bir makamın salâhiyeti yok
tur. Yalnız şu varki, mecrayı tebdil edecek mahiyet
te hareket edersek memlekette çok büyük teşettütat 
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vuku bulur. Aile hayatı, bütün hukuku medeniye, nü
fus muamelâtı, veraset ve saire içinden çıkılmaz bir 
manzara arz eder. Bundan tahazzür etmek vekilin ta
biî bir vazifesidir. 

TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Çok tees
süf ederim ki Vekil Beyin en esaslı addettikleri bir 
noktaya pek derinden muhalif bulunuyorum. 

Arkadaşlar! Birbirini takip eden muharebeler ve 
o muharebelerin bilhassa en azgını olan Cihan Har
bi, cihan haritalarını, hudutlarını ve sairesini alt üst 
etti. Memleketimizde de bu alt üst meydana gelmiş
tir. Binaenaleyh Vekil Beyin buyurdukları usul ve 
esas takip edilecek olursa çocuklarımızın acaba yıl
lar ve yıllarca coğrafya kitaplarını ve o kitaplardakı 
sahifelerin dahi alt üst olduğunu görmekte daima fi
kirlerini alt üst mü edeceğiz? Tedricen tekâmül deni
len kelimelerin manasını ben başka şeyde bulurum. 

Binaenaleyh bu meselede tedrice, yine Vekil Beyin 
muhalifleri olmak üzere bendeniz katiyen ihtiyaç bul
muyorum ve buyurdukları gibi memleket, gayri mil
lî ve gayri Türk isimlerle dolu değildir efendi. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Söz istiyorum 
efendim, (Olamaz sesleri), 

REİS — Efendim! Kanunun birinci müzakeresi 
bitmiştir. Tadilname verirsiniz. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Usûl hakkında 
söyliyeceğim efendim. Hakikaten bizim memleketi
mizde hissi millimizi rencide edecek isimler var
dır. Müsaade buyurulursa bendeniz de bu hususta 
bir temenni de bulunacağım. (Birinci müzakeresi bit
miştir olamaz sesleri) 

Meclisi Âliniz semihtir. Bendeniz hakkında müm-
sik davaranacağını tasavvur edemiyorum. Efendim, 
bilhassa hiristiyan zulmünün timsali şeameti olan bu 
(kilise) kelimesini bendeniz katiyen kabul edemiyo
rum ve doğru bulmuyorum. Bu menhus isim mem
leketin her tarafında mevcuttur. Bizim dairei intiha-
biyemizde dahi (Kilise) namını taşıyan birtakım 
köyler vardır. Ve zannediyorum ki daha bir çok de-
vairi intihabiyede (Kilise) namını taşıyan köyler mev
cuttur. Binaenaleyh Dahiliye Vekâletinden rica ede
rim. Zaten Meclisi Umumilerin isim değiştirmeye sa
lâhiyetleri vardır. (Kilise) olan isimlerin derhal teb
dilini bir tamim ile vilâyetlere bildirsinler ve bu isim
lerin hepisini tebdil ettirsinler. 

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Söz istiyorum. 
REİS — Ne hakkında? (Usul hakkında sesleri) 
SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Usul hakkında 

efendim. 
REİS — Buyurun! 
SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Efedim, Dahiliye 

Vekili Beyefendi mesele hakkında bir karar vermek 
şeklini göstermiyorlar. «Bu mesele; tarih ve coğrafya 
ve memleketin emri idaresi noktai nazarından şaya
nı tetkiktir. İlme taallûk eder. Hatta çok ilimlere ta
alluk eder. Bunu tetkik etmek üzere bir komisyon 
teşkil edeceğiz, o komisyon işi her noktai nazardan 
muhakeme ederek karara isal edecektir» diyor. 

Demekki, mesele ret olunmuyor, belki kabul edi
lecektir. 

Efendiler! Bir yere bir isim vermek veyahut 
bir yerin ismini tebdil etmek tarih, coğrafya, ilmi 
lisan, eski tarih, yani kablettarih zamanlara ait ve
saik noktai nazarından şayanı tetkiktir. Bazı isimler 
vardır ki, bugün müstamel olan kelimeler arasında 
bulunmadığından dolayı Türkçe addetmeyebiliriz. 
Fakat belki de onlar Türkçedir ve kablettarih zaman
lardan kalmıştır. Bunlar, Türklerin Anadolu ile irti
batlarını ispat eden, tevsik eden bir senettir. Bir hüc
ceti tarihiyedir. Bunları ihlâl etmek, fikri zatî ile 
Türkçe değildir demek bizim elimizde değildir. Bun
lar ilmin ve ihtisasın tayin edeceği bir şeydir. Te1 

şekkür olunur ki Dahiliye Vekili Beyefendi meseleyi 
sırf ilmî ve dakik bir noktai nazardan düşünmüş ve 
Meclisi Âlinize teklif ediyorlar. Mesele bu suretle 
tetkik olunursa o vakit hiçbir cihette mahzuru kal
maz. Binaenaleyh Vekil Beyefendinin tekliflerinin 
kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında tadil 
teklifi vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Memleketlerimizden bir çoklarının ismi millî de
ğildir. Bunları tebdil etmek şüphesiz millî bir vazi
fedir. Fakat bu tebdil keyfiyetinin öyle gelişi güzel 
olmaması da lâzımdır. 

(Kırkkilise) bir zaruret ve mahzur ilcasiyle değiş-
tiriliyorsa yerine getirilen isim de aynı mahzuru az 
çok taşımaktadır. Vilâyetin tarihine millî ananesine 
daha uygun telaffuzu daha kolay bir ismin bulunup 
bulunamıyacağı salâhiyettar bir heyeti ilmiyece tet
kik edilmedikçe değiştirilmesinin doğru olamıyacağı 
kanaatindeyim. 
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(Kırkkilise) den başka tebdili icabeden memleket 
isimleriyle, yerlerine getirileceklerin tespit ve toptan 
Meclisi Âliye şevki daha muvafık olacağından bi
rinci maddenin tadilini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

REİS — Efendim! Tadil teklifini reyinize arz 
ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... (Anlaşılmadı sesleri) 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
takririmi izah edeyim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Kâ
fi derecede anlaşılmıştır. İzaha hacet yok. 

REİS — Efendim! Takrir sahibinin izaha hakkı 
vardır. Buyurunuz Naim Hazım Efendi. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
burada Doktor Fuat Beyin, bir satırlık bir teklifi 
vardır : «Kırkkilise isminin Kırklareli'ne tebdilini tek
lif ederim.» diyorlar. Böyle bir satırlık yazı ile, 
hiç bir tetebbua müstenit olmayan bir ifade ile bir 
memleketin ismi değişemez. 

Kırkkilise eğer bir mahzur ilcasıyla değişiyorsa 
yerine getirilen Kırklareli'nin de aynı mahzuru taşı
dığına kaniim. Yerine getirilen bu kelime aynı 
mahzuru taşımakla beraber telaffuzu daha güçtür. 
Binaenaleyh bunun yerine ilmî bir tetkikten geçmek 
suretiyle memleketin ananesine daha muvafık bir 
şekilde bir isim bulunmasını teklif ediyorum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — 
Efendim, Fuat Beyin teklifi evvelâ Heyeti Celilenizce 
nazarı mütalâaya alındıktan sonra Dahiliye Encü
menine gitmişti. Dahiliye Encümeni; bu meseleyi 
noktai nazarı âlinize göre bu şekilde bir madde ha
linde Heyeti Celileye arz etmiştir. Yani, Dahiliye 
Encümeni bununla resen meşgul olmuş değildir. Ma
lûmu aliniz Cisri Mustafa Paşa Kazasının lağvı me
selesi mevzubahis olduğu zamanda bir arkadaşımız 
Kırkkilise isminin, Kırklareli namına tahvilini teklif 
etmişti . Bunun üzerine Meclisi Âli takriri nazarı 
mütalâaya almış ve Dahiliye Encümenine sevk etmiş
tir. Dahiliye Encümeni de sathî bir noktai nazarla 
değil, alâkadar olan vilâyetin muhterem mebusları
nın da mütalâasını alarak bu Kırkarleli'nin oralarda 
tarihî ve ananevi bir isim olduğuna kanaat getirdikten 
sonra Heyeti Âliyenize sevk etmiştir. Kabul edip 
etmemek Heyeti Celilenizin reyine muhavveldir. 

REİS — Tadil teklifini reyinize vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Birinci mad-
deyi okuyoruz. 
«Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne tahvili hakkında 

Kanun 
Madde : 1. — «Kırkkilise» ismi «Kırklareli» ne 

tahvil edilmiştir. 
REİS — Efendim! Birinci maddeyi kabul eden

ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde : 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kadrisin... Kabul 
edilmiştir. 

Madde : 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reyi âli
nize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz : 

2. — Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/308) 
numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası : 

REİS — Başvekâletten mevrut (3/308) numaralı 
tezkereyi okuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ahiren neşrolunan Mahsubu Umumî Kanununun 
üçüncü maddesinde idarei sakıta zamanında hazine 
zimmetinde kalmış olan depozito ve emanatı adiye 
Mahsubu Umumî Kanunu ahkâmından hariç bıra
kılarak Meclisi Âliden tahsisat ile nakden tesviye edil
mekte bulunduğu ve salifizzikir üçüncü maddede 
mezkûr olan emaneti adiye depozito, muhallefat es
manı, icra tevkifatı, nafaka bedelâtı gibi bütçe hide-
matından mütevellit olmayan aksam bundan ibaret 
bulunduğu ve vefat eylemiş olan memurin, zabitan ve 
mensubini askeriyenin hükümeti sakıtaca kendilerine 
verilemeyerek mal sandıklarında emaneten kalmış 
olan muhallefat akçaları bütçeden mütevellit olmak 
itibariyle emanatı adiye misillû nakden tesviye edil-
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memekte olduğu ve ancak muhallefatı mezkûre iki 
şekilde olup, biri müteveffanın hini vefatında tereke
sinden hâsıl olan paradan mal sandıklarınca verese
sine liecililtesviye emaneten alınan • mebaliğdir ki bu 
kısım emanat, emanatı adiyeden olup, mahsuba gay
ri tabi bulunmakla nakden reddi lâzım gelen aksam
dan bulunduğu, diğeri mütevaffanın maaş ve muhas-
sesatından olarak her ne sebeple kendisine veya eyta
mına tediye edilemeyerek bütçe hidematından olmak 
itibariyle bütçe emaneti hesabında mukayyet bulunan 
mebaliğ olup, mahsuben tesfiyesi icap eylediği ve bu 
kabil müteveffa zabitan ve memurinin mal sandık
ları nezdinde gayriez istifa kalmış olan matlubundan 
umum meyanında tediye edilip te sahibi maaşın vefat 
eylemesi sebebiyle vedia şeklinde olarak vereseye 
liecilittesviye mal sandıkları nezdinde kalmış olan ve 
binaenaleyh emanatı adiye hesabından bulunan me-
baliğin bermucibi kanun nakden tesviyesi ve bütçe 
emanatı hesabında mukayyet olan mebaliğin mahsu
ben tediyesi lâzım gelmekte ise de metni kanunda bu 
bapta sarahat mevcut olmamasına binaen Divanı 
Muhasebatla Hazine beyninde kanunun marülarz 
üçüncü maddesinin muhilli tefsir görüldüğü Maliye 
Vekâleti Celilesinin 8 Eylül sene 1340 tarih ve Muha
sebatı Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi 9063/132 nu
maralı tezkeresinde bildirilmiş olmakla, bu bapta bir 
kararı tefsiri ittihazı esbabının istikmaline müsaade 

buyurulması istirham olunur efendim. 
• 

Başvekil Namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

No : 20 15 Kânunuevvel 1340 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanunu

nun üçüncü maddesinin son fıkrasıyle Hazine zim
metinde kalmış olan depozito ve emanatı adiyenin 
kanunu mezkûr ahkâmından hariç tutularak nakden 
tediyesi kabul edilmiş ve metindeki «Emanatı adiye» 
tabiri bütçe emanatına karşı kaydı ihtiraziyi muta-
zammın bulunmuştur. Mevzuubahis müteveffa zabi
tan ve memurinin emsali sureti umumiyede tesviye 
olunmasından dolayı alelusul vereselerine verilmek 
üzere emanet hesabına alınmış olan maaşları emana
tı adiye mahiyetini iktisap edecek kanunu mezkûrun 
üçüncü maddesi hükmü/ıe dahil bulunmuş olduğun
dan, Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci 
maddesine tevfikan bütçe emanatı hesabına geçiril
miş olan nıatlubat müstesna olmak üzere berveçhi mu

harrer emanatı adiye mahiyetini almış olan maaşatın 
nakden tesviyesi ruhu kanuna muvafık telâkki edil
mekte olduğu Heyeti Celileye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reis 

Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 

Hakkâri 
Asaf 

Vekili 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Diyarı bekit" 
Şeref 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz esa
sına ait bir şey söylemeyeceğim. Meclisi Âliden geçen 
tefsirler mazbata şeklinde bizim kanun ciltlerinin ka
rar kısmına geçiyor. Evvelden beri müttehaz bir usul 
vardır. Tefsir fıkrai hükmiye ile geçmelidir. Bu maz
batada yazılan sözleri fıkrai hükmiyesi, neticei hük-
miyesi nedir? «Müteveffa zabitan ve memurinin ve
reselerine verilmek üzere emanet kasalarına alınmış 
olan maaşlar nakden tesviye olunur. Ancak Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanununun otuzbeşinci mad
desine tevfikan bütçe emanatı hesabına geçilmiş olan 
matlubat müstesnadır» Bu Mahsubu Umumî Kanu
nunun üçüncü maddesinin tefsiridir. Nitekim geçen 
sene Dahiliye Encümeninde bu usul ittihaz edildiğin
den dolayı diğer encümenlerden de tefsirler ve karar
lar böyle birer fıkrai hükmiye veya fıkaratı hükmiye 
halinde geldi ve burada o suretle intacedildi. Bazan 
tefsirler mazbata şeklinde çıkıyor. Her ne zaman siz 
maddenin tefsirini okumak isterseniz Başvekil böyle 
demiş, Heyeti Vekile böyle demiş, Maliye Vekili böy
le demiş, Kavanini Maliye Encümeni şöyle demiş. 
İcabederse daha birkaç encümenden dolaşarak çıkan 
tefsirin heyetin umumiyesini okumak mecburiyetinde
siniz. Fakat netice yine budur. Ömrünüzün yarım 
saati bu lüzumsuz şeyleri okumakla geçer.. Halbuki 
sizin vazifeniz bu üçüncü maddenin son fıkrasını tef
sir etmektir ve asıl olan da bu hükümdür. Nasıl, 
mevaddı kanuniyede esbabı mucibe yazılmazsa, hü-
küm mahiyetinde olan tefsirlerde de yazılmamalıdır. 
ve Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü maddesinin 
son fıkrasının tefsiri demelidir. Bendeniz bunu teklif 
ediyorum ve badema Meclisi Âliye encümenlerden 
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takdim edilecek tefsir mazbatalarında buna çok dik
kat edilmesini encümenlerimizden rica ederiz. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Teamül de böyledir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Veh
bi Beyin teklifini asliyle beraber Encümene tevdi bu
yurmanızı rica ederiz. 

REİS — Mazbatayı mı istiyorsunuz? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatayı geri istiyor. Vehbi Beyin teklifiyle beraber 
iade ediyoruz. Efendim! Ruznamenin üçüncü mad
desine geçiyoruz : 

3. — Osmanlı ve İtibari Millî Bankası memurları
nın Ziraat Bankası memurları gibi Müecceliyeti As
keriye vergisiyle mükellefiyetleri 331 numaralı Avans 
Kanunu ile kabul edilmiş ise de bunun makabline de 
şümulü olup olmadığında tereddüt hasıl olduğundan 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/273) numaralı 
tezkere ve Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12 . 8 . 1340 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
6/2961 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Osmanlı ve İtibari Millî Bankası memurlarının 
Ziraat Bankası memurları gibi müecceliyeti askeriye 
vergisiyle mükellefiyetleri 15 Nisan 1339 tarih ve 331 
numaralı Avans Kanunuyle kabul edilmiş ise de işbu 
kanunda makabline şümulüne mütedair bir kayıt ve 
sarahat bulunmadığından, memurini mumaileyhim 
hakkında 18 Mayıs 1338 tarihli Müecceliyeti Askeri
ye Vergisi Kanunu mucibince 1338 senesinde yapı
lan tahkikatın İslahına imkân hasıl olamadığı cihet
le salifilarz 331 numaralı Kanunun 12 nci maddesinin 
1338 senesine de şümulü olup olmadığının tefsiri Ma
liye Vekâleti Celilesinin 7 Ağustos 1340 tarih ve Va
ridatı Müdiriyeti Umumiyesi 6489/79 numaralı tez
keresiyle talep edilmekte olduğundan muktezasının 
ifasına müsaadei riyasetpenahilerini arz ve istirham 
eylerim efendim. 

•\ Başvekil 
İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Osmanlı ve İtibari Millî Bankası memurlarının 
Ziraat Bankası memurları gibi Müecceliyeti askeriye 
vergisiyle mükellefiyetleri 15 Nisan 1339 tarih ve 331 
numaralı Avans Kanunuyle kabul edilmiş ise de işbu 
kanunun makabline şümulüne mütedair bir kayıt ve 
sarahat bulunmadığından, memurini mumaileyhim 
haklarında 18 Mayıs 1338 tarihli Müecceliyeti Aske
riye Vergisi Kanunu mucibince 1338 senesinde yapı
lan tahkikatın İslahına imkân hasıl olamadığı cihetle 
salifilarz 331 numaralı Kanunun 12 nci maddesinin 
1338 senesine de şümulü olup olmadığının tefsiri lü
zumuna dair Maliye Vekâletinin ol baptaki iş'arına 
matuf Başvekâletin Riyaseti Celileden muhavvel 
1 2 . 8 . 1340 tarih ve 6/2961 numaralı tezkeresi mü
talâa ve icabı müzakere olundu. Mezkûr 15 Nisan 
1339 tarih ve 331 numaralı ikinci Avans Kanununun 
«Osmanlı ve İtibari Millî Bankaları memurininden 
Ziraat Bankası memurları derecesinde müecceliyeti 
askeriye vergisi istiyfa olunur» diye muharrer olan 
12 nci maddesini tedvinden gaye haddizatinde sureti 
istihdam ve tavzif itibariyle Ziraat Bankası memur
larından farklı olmayan ve esnayı tarh ve teklifte 
bu cihet nazarı dikkate alınmayarak kudreti maliye 
ve tahmiliyelerinin fevkinde maktu ve haddi azamî 
bir vergiye tabi tutulmuş olan mezkûr bankalar me
murininin aynı Ziraat Bankası memurları misillû ma
aş ve muhassesatları nispetinde tabiî mükellefiyet 
olduklarının teşrihinden ibaret bulunduğu cihetle 
mezkûr maddei kanuniyenin 1338 senesinde Osmanlı 
ve İtibari Millî Bankası memurları zimmetinde tahak
kuk ettirilen Müecceliyeti Askeriye ve.rgilerine teş
mili Encümenimizce kabul ve madde ol vecihle tefsir 
olunarak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Matbata Muharriri 

Gümüşhane Bozok 
Hasan Fehmi Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Carahisarı Sahip 

İzzet Ulvi 

Aza 
Bay ez it 

Şefik 

Aza 
Bayezit 

Süleyman Sudi 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 

Aza 
Van 

Münip 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
8 . 12 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Osmanlı ve İtibari Millî Bankası memurlarının 
Ziraat Bankası memurları gibi müecceliyeti askeriye 
vergisi ile mükellefiyetleri 15 Nisan 1339 tarih ve 
331 numaralı Avans Kanuniyle kabul edilmiş ise de 
bunun makabline şümulü olup olmadığında tereddüt 
hâsıl olduğuna dair Başvekâletten mevrut ve Encü
menimize muhavvel tezkere Kavanini Maliye Encü
meni mazbatasiyle birlikte tetkik ve müzakere olun
du. Kavanini Maliye Encümeninin tef siren serdetti-
ği esbabı mucibe encümenimizce muvafıkı nefsil 
emir ve şayanı kabul görülmüş olmakla Heyeti Ce-
lileye takdimi karargir oldu. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Vekil 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

1 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Kâtip 
Konya 

Fuat 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) 
— Efendim! Encümen namına izahat vereceğim. 
Meclisi Âli 18 Mayıs 1339 tarihinde bir Müecceli
yeti Askeriye Vergisi Kanunu neşretmiş, bu kanunla 
müecceliyeti askeriye vergisiyle mükellef olanlar, üç 
dereceye ayrılmış birinci derecede banka memur ve 
müstahdemleri ki müdür de dahildir. Bu, birinci 
derecede olanlar 300, 400, 600 lira vergi ile mükellef 
tutulmuş ve bu kanun mucibince İtibari Millî Ban
kası memurlarına şu arz ettiğim birinci derece üze
rinden vergi tahakkuk ettirilmiş. Bilâhare bunlar 
müracaat etmiş, demişlerki : Biz mağdur oluyoruz. 
Bizi de Ziraat Bankası memurları gibi mükellefiyete 
tabi tutunuz, onlar maaş nisbetinde veriyorlar. Yani, 
maaş ve muhassasatlarının yüzde biri nisbetinde veri
yorlar. Biz de o nisbette verelim diyorlar. Meclisi 

Âli, son 1339 tarih ve 331 numaralı Avans Kanunu
nun ikinci maddesinde bunu kabul etmiş ve demiş 
ki : «Osmanlı ve İtibari Millî Bankaları memurinin
den, Ziraat Bankası memurları derecesinde müecce
liyeti askeriye vergisi istifa olunur. Fakat 1338 se
nesinde çıkan Müecceliyeti Askeriye vergisi hakkın
daki Kanunda bir şey söylenmemiş. Bunun için Baş
vekâlet 1339 tarihli Avans Kanununun ikinci madde
sinin tefsirini istiyor. Mesele, Encümende müzakere. 
edildi. 

Osmanlı ve İtibari Millî Bankalarında Türk genç
lerinden adedi beş ve altıyı geçmeyen bazı memurlar 
vardır. Bunlar da Ziraat Bankası memurları gibi 
aynı vazifeyi ifa ediyorlar. Zaten tahakuk eden ver
gi az olmakla beraber kendileri için pek ağır gelmek. 
tedir Meclisi. Âlinin, son Avans Kanunuyle Ziraat. 
Bankası memurları gibi bunları da kabul etmesi lü-
tufkârane bir hareket telâkki edilerek madde encü
mence bunların lehine olmak üzere tefsir edilmiştir 
ve denilmiştir ki : (Osmanlı ve İtibari Millî Ban
kaları memurları da Ziraat Bankası memurları gibi 
maaşları nisbetinde müecceliyeti askeriye vergisine 
tabi olsunlar) Bu bapta Encümende tanzim edilen 
mazbata huzuru âlinize takdim edilmiştir. (Pekâlâ 
sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Encümen 
Reisi veya Mazbata Muharriri Beyin, ifadeleri yarım 
saat sürdü. Demekki böyle her okuyan bir kere 
düşünecek. Neticei hümiye şudur: Osmanlı ve 
İtibari Millî Bankaları memurları, Ziraat Bankası 
memurları gibi mükellef tutulacak. Ama nasıl tutu
lacak. Bu kadar söze değer mi, değmez mi? Belli 
değildir. Şimdi bendeniz teklif ediyorum. Bu tekli
fimi burada okuyayım. 

15 Nisan 1339 tarih ve 331 numaralı İkinci Avans 
Kanununun 12 nci maddesinin tefsiri : 

1338 senesinde Osmanlı ve İtibari Millî Bankaları 
memurlarının zimmetlerinde tahakkuk ettirilen müec
celiyeti askeriye vergisi, Ziraat Bankası memurları 
misillû, maaş ve tahsisatları nisbetinde tahakkuk et
tirilerek tashih ve islâh olunur. 

Bunun, fıkrai hükmiye olarak kabulünü teklif edi
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Vehbi Beyefendinin arzularına encümen de iştirak 
eder. Vehbi Beyefendi bu mütalâalarını bu sene 
değil geçen devre de yaptılar. Fakat bendeniz bir 
madde şeklinde sarih olarak yazılmasını encümene 
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teklif ettiğim vakit bu, tefsirdir, kanun değildir. De
diler. Halbuki hükümetin bizden istediği kanun de
ğil tefsirdir. Bunun esbabı mucibesini göstererek 
müdellel yapılmak lâzım gelir. Eğer maksut kanun 
yapmaksa bir madde olarak yapmak daha muvafık
tır. Madde yapmadık. Tefsir ettik. Meclisi Âli 
bundan sonra tefsirlerin de madde şeklinde arzu 
ederse, her encümen yapmaya mecburdur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Sarahat olsun da ne 
olursa olsun. 

VEHBİ BEY (Karesi> — Efendim, esbabı mu
cibe maddede aranmaz. Biz neyi tefsir ediyoruz. Fi
lân maddedeki anlaşılmayan şey Meclisi Âliniz için. 
lâzım, zapta geçmek için lâzımda tatbik edecek adam 
için lâzım değil mi? O halde niçin kanunların es
babı mucibesini tab ettirmiyoruz. Beraber gönder-
miyoruz. Böyle şey olmaz. Asıl tatbik edilecek fi-
lânıncı madde. On ikinci maddeyi tefsir ediyoruz. 
Memurlara şâmil midir, değil midir? Biz burada 
fıkrai hümiyeyi tespit edeceğiz. Ve onunla âmel 
edilecektir. Esbabı mucibesiz biz burada tab ettire
ceğiz. O esbabı mucibeden sonra fikrai hümiye hu
lâsa olarak yazılacaktır. Tatbik edilmek üzere me
murine verilecek olan fıkrai hümiye mecmualara 
geçecektir. Esbabı mucibe zabıt ceridesinde kalacak
tır. (Doğru sesleri) 

REÎS — Efendim! Vehbi Beyin bir teklifi vardır. 
Okunacak : 

15 Nisan 1339 tarih ve 331 numaralı İkinci Avans 
Kanununun 12 nci maddesinin tefsiri : 

1338 senesinde Osmanlı ve İtibari Millî Bankaları 
memurlarının zimmetlerinde tahakuk ettirilen müec-
celiyeti askeriye vergisi, Ziraat Bankası memurları 
misillû maaş ve muhassasatları nisbetinde tahakuk 
ettirilerek tashih ve islâh olunur. 

Fıkrai hümiye olarak kabulünü teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Vehbi Beyin teklifini reyi âlinize arz 
ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümen 
de muvafakat ediyor Paşa Hazretleri! 

REİS — Encümen de muvafakat ediyor. Bu tak
riri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum, kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. Ruznamenin dördüncü madde
sine geçiyoruz^ 
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4. — 1340 senesinde nesir ve tatbik olunan Güm
rük Kanununun ol baptaki maddei mahsusası ahkâ
mı kanunun tarihi neşrinden itibaren satın alınacak 
Türk vapurlarının gümrük resminden muafiyetini 
amir ise de bundan evvel ve daha buhranlı günlerde 
milli bayrak altında sefain bulunduranların kanunun 
dairei şümulü haricinde bırakılmaları muvafıkı hasa-
fet ve adelet olamayacağından muafiyeti temin eden 
kanunu mezkûre bir maddei müzeyyele ilâvesi veya
hut kanunun tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları (3/275) 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/3183 

8 . 9 . 1340 

Başvekâletten mevrut (3/275) numaralı tezkere 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1340 senesinde neşir ve tatbik olunan Gümrük Ka-
nununnun ol baptaki maddei mahsusası ahkâmı ka
nunun tarihi neşrinden itibaren alınacak Türk Vapur
larının resmi gümrükten muafiyetini âmir olup, tarihi 
mezkûrden mukaddem satın alınmış olan vapurların 
muafiyetten istifade edememeleri zararlarını mucip 
olduğundan bahisle muafiyeti mezkûrenin makab
line teşmili suretiyle bu kabil sefain ashabının da 
himaye ve muhafazai menafii esbabının istikmali 
Türk Vapur Cemiyetinden ba istida talep edilmesi 
üzerine ahkâmı kanuniyenin halen ne suretle tatbik 
edilmekte olduğu Maliye Vekâleti Celilesinden istif
sar kılınmış ve cevaben mevrut tezkere de bu ka
bil sefainin tasarrufuna ait olmak üzere devairi 
mütaellikasından verilen evrakın tetkikiyle kanunun 
neşrinden muahhar Türkler ve Türk Şirketleri tara
fından iştira olunarak millî sancak altına alındığı ta
hakkuk eden sefainden gümrük resmi aranılmamak-
ta ve kanunun neşrinden mukaddem satın alınmış 
olan sefaine muafiyetin şümulü olmadığından bun
lardan Gümrük resmi aranılmakta olduğu bildiril
miş ise de, salifilarz kanunun neşir ve tatbikindeki 
maksat ve gaye Türk sefaini ticariyesi etrafında 
Devletçe bir nevi himaye şebekesi vücude getirerek 
memlekette Ticareti bahriyenin inkişaf ve tealisi 
ve binnetice ihtiyacatı mahalliyei bahriyeyi temin ve 
tatminden ibaret olup, memleketin geçirmiş olduğu 
daha buhranlı günlerde millî bayrak altında sefain 
bulunduran ve bunu temin ederek önayak olanların 
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kanunun dairei şümulü haricinde bırakılmaları tef
siri, Ticaret Vekâleti Celilesinin 1 Eylül 1340 tarih 
ve Ticaret Müdüriyeti Umumiyesi 4265/5065 numa
ralı tezkeresiyle talep ve temenni edilmekte olduğun
dan ifayı muktezasına müsaadei Riyaset Penahilerini 
arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Türkler ve Türk Şirketleri tarafından iştira olunan 
ticarî sefainin gümrük resminden istisnasına dair ka
nunun mevkii tatbike vazından evvel satın alınmış 
olan sefainin dahi mezkûr kanundaki ahkâmı istisnai-
yeden istifadesini teminen kanunun tefsir veyahut 
bir maddei müzeyyele tazimi esbabının istikmali lü
zumuna dair Ticaret Vekâletinin ol baptaki iş'arına 
matuf Başvekâletin 7 . 9 . 1340 tarih ve 6/2183 
numaralı tezkeresi Encümenimizce tetkik ve esbabı 
müzakere olundu. Kanunun birinci maddesi sarahati 
kafiyeyi ihtiva etmesine ve vekâleti müşarünileyha-
nın talep ve arzusu veçhile mezkûr kanunun esnayı 
müzakeresinde azayı muhtereme tarafından derme-
yan olunan aynı teklif ve tadilâtın dahi Heyeti Umu-
miyece reddedilmiş olduğu mezkûr kanunun müza
keresini ihtiva eden zabıt cerideleri tetkikatından an
laşılmasına binaen Encümenimizce mezkûr kanunun 
talep vecihle tefsirine mahal görülemiyerek Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Cavanini Maliye Encümeni 
Reisi Gümüşhane Mebusu 

Namına 
Bayezit 

Şefik 

Kâtip 
Karahisarı Sahip 

Aza 
Denizli 

Aza 
Bayezit 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Bayezit 

Süleyman Sudi 

Aza 
Saruhan 

Kemal 

Aza 
Niğde 
İsmail 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 18 
8 . 12 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Türkler ve Türk Şirketleri tarafından iştira olu

nan buharlı sefainin gümrük resminden istis
nasına dair 20 Şubat 1340 tarihli ve 418 numaralı Ka
nunun mevkii tatbike vazından evvel satın alınmış 
olan sefain ashabının da mezkûr kanun ahkâmına 
tevfikan gümrük resminden müstefit olmalarını temi
nen tefsir talebini veyahut bir maddei müzeyyele ilâ
vesini müş'ir 7 . 9 . 1340 tarihli Başvekâlet tezke
resi Kavanini Maliye Encümeninin ol baptaki maz-
batasıyle birlikte tetkik ve müzakere edildi. Kavani
ni Maliye Eucümeninin mütalâatı Encümenimizce 
varit ve muvafık görülmüş olmakla ol suretle Heye
ti Celileye takdimi karargir olmuştur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Vekili Mazbata 
Muharriri 

Çatalca Mebusu 
Şakir 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 
Asaf 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

Diyarıbekir 
Şeref 
Aza 

• Konya 
Kâzım Hüsnü 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sını reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın,.. îÇabul edilmiştir. (Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası kaldı sesleri) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menleri Mazbataları demektir. Binaenaleyh her iki
si de kabul edilmiştir. 

Efendim! Müzakere edilecek mevadın beşincisi 
henüz tab ve tevzi edilmemiştir. Tıp ve tevzi edildik
ten sonra müzakere ederiz. Ruznamede başka bir şey 
yoktur. Pazartesi günü saat bir de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat Dakika : 4.00 

-4*^> 
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12 Nisan 1339 tarih ve 329 numaralı (Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevadde mUştağilenin 
Gümrük Resmine dair) olan Kanunun birinci maddesini muaddel Kanuna ait neticei ârâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besini Atalay B. 
Mustafa Vehbi fi. 
Neşet fi. 

AMASYA 
Alı Rıza Ef. 
Esaid B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
AH Fuad Paşa 

ANTALYA 
Ahmed Sakı B. 
Hasari Sitkı fi. 

ARDAHAN 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmli B. 

AYDIN 
Dr. Mazihar B. 
Dr, Reşid Galib1 B. 
Milthat fi. 
Tahsin fi. 

BAYEZİD 
Şefik! B, 

BİGA 
Satnih Rifat fi. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmİ B. 

BOLU 
Ceva'd Abbas fi. 
Dr. Bmirt Cemaİ fi. 

BOZOK 
Ahimeid Haırıdıî B. 
Süleyman Sırrı B.: 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

154 
154 
— 
— 

(Kabul edenler) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa -Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Vavid Paşa 
Süleyman Necimi B. 
Talât Avnî fi. 

CEBELİBEREKET 
İhsan fi. 

ÇATALCA 
Şakiı* B. 

ÇORUM 
Dr, Musltafa B. 
Ferit fi. 
İsmail Kemal B. 

D F N Î 7 T İ 

Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri1 B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
Mehmet fi. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkt fi. 

ELÂZİZ 
Hüseyin fi. 
Mumiddiri fi. 
Mustafa fi. 
Naci fi. 

ERGANİ 
İhsan fi. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi fi. 

— 10 

ERTUĞRUL 
Ahmet! İffet B. 
Halil fi. 

ERZİNCAN 
AbdülhakJB. 
Sabit fi. 

ERZURUM 
Halet fi. 
Raıif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah* Azmi Ef. 
Arif B, 

GAZÎAYINTAP 
Ahmed Remzli B. 
Ali Cenanı fi. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Alî B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hadim Mühiiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef, 

GÜMÜŞHANE 
Zeki fi. 

HAKKÂRİ 
Asâf fi. 
Nazmi fi, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
İbrahim Ef. 
Mükerrem fi. 

İÇEL 
Emin Ef. 

9 — 

İSTANBUL 
AH Fethi fi. 
Kâzım Kara'bekir Paşa 

İZMİR 
Mahmud Celâl fi. 
Saraçoğlu Şükrü fi. 

İZMİT 
İbrahim fi. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

AH fi. 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuurî B. 
Haydar Adil fi. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyaz1! B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmed! Fuad B. 
Veled Çelehtf Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilm* fi. 
Sabit fi. 

KIRKLARELİ 
Dr, Fuad B. 
Şevket B, 
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KIRŞEHİR 
Ali Rıza! B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Beki* Ef. 
Eyüp Saibrö Ef. 
Fua'd B. 
Kâzun! Hüsnü B. 
Muisa' Kâzım1 Ef. 
•Mustafa Ef. 
•Mustafa Feyzi Ef. 
Nairri Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
AH Salip1 B. 
AH Şad? B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B, 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 

Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadltf B. 
Hacı Mehmed Ef. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezzak B. 
Derviş. B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad B. 
Şükrü Kaya B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
tlyafl Sami B. 
Osman Kadril B. 
Rızai -ıB. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Falilk B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
tsma'il B. 
Reca!i B. 

RİZE 
Alî B. 
Ekrem B. 
Fua'd B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B, 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 
Ziyafettin B, 

SİVEREK 
KadrÜ Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Haci Kâmil Ef. 
Mustafa1 Vasfl B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleymari Sırri Ef. 

URFA 
Alî B. 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya! Kemal B. 

VAN. 
Hakki B. 
İbrahim1 B. 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

\>&<ı 
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Fonotelgraf hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun 'kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa' B. 
Kemal B. 
Zamir; B. 

AKSARAY 
Besim1 Atalay B. 
Mustafa1 Vehbi fi. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuadl Paşa 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan SAi B. 

ARDAHAN 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr, Mazhaı» B. 
Dr. Reşid Galip B. 
Mithat B. 
TaJhsiri B. 

BAYEZİD 
Şefik! B. 

BİGA 
SamiH Rıfat fi. 
Şükrü fi. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi fi. 

BOLU 
Cevad Ab'bas B. | 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 

152 

148 
2 

2 

(Kabul edenler) 

1 Dr. Emin' Cemal B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmed Hamd'i B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâk!î B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi fi. 
Refel! B. 

CANİK 
Caviid Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa! N 

İhsan B. 
ÇATALCA 

Şaikir B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa fi. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Haydar' Rüştü fi. 
Necip" Ali fi. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

Feridun Fikri fi. 
DİYARIBEKİR 

Feyzi fi. 
Mahmut B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyaf Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

1 ELÂZİZ 
Mumiddin fi. 
Mustafa: fi. 
Naci fi. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hârn'id fi. 
Kâzım Vehbi fi. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmed Remzi fi. 
Alî Cenan i fi. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Afi fi. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakk! Tarık B. 
Kâzım fi. 
Şevke* Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Zekî B.

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazml fi. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Hafız İbrahim Ef. 
Mükerrem1 fi. 

İÇEL 
Dr. Tevfik fi. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Kâzım Karabeklir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Maihmüd Celâl fi. 

İZMİT 
İbrahim fi. 
Mustafa fi. 

KÂNGIRI 
Mustafa' Abdülhalik B. 
Rifat fi. 
Ziya! B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali fi. 
İzzet Ulvî fi. 
Kâm'il Ef. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ati Şuur* fi. 
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Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa! 
Mehmetf Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahttıed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
H a l d fi. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çetebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed H İ M B. 
Sabiü B. 

KIRKLARELİ 
Dr, Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yalıya Galip B. 

KONYA 
Bekiı» Ef. 
Eyüp Saibri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım1 Hüsnü B. 
Musa' Kâzım Ef. 
Mustafa1 Ef. 

Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfök Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ah Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
MabJmud Nedim B. 
Reşıid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadif B. 
Hacı Melhımed Ef. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
AbdiiDgani1 B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad B. 

Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza1 B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı- B. 
Hamd? B. 
İsmail B. 
Recali B. 

RİZE 
Alı B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Safori B. 

SİİRD 
Halil Hulikü B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Ras'im B. 
Ziyaettİn B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Hacf Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfİ B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Ah B. 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya1 Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmıi B. 
Yusuf Ziya' B. 

(Reddedenler) 

CANİK 
Süleyman! NeomU fi. 

İZMİT 
İbraihim Süreyya B. 

(Müstenklifl'er) 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Rai! B. 

•>-•-«'( 
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