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Sayfa 
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
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Mebusu Reşat Beylerin; Saruhan dahilindeki 
Akhisar kazası ile Foça dahilindeki Akhisar 
kasabası arasındaki isim müşabehetinin izalesi 
için ikincisinin (Geyve Akhişarı) namıyle tev-
simi hakkında takriri (4/202) 296 

2. — Ordu Mebusu Hamdi ve Kângırı Me
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Trabzon limanının inşası için sarf edilecek meb
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4. — Kütahya Mebusu Ferit Bey ve rüfeka-
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REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Yüzüncü tçtinıa 

12 Nisan 1341 Pazar 

Birinci Celse 
ismet Beyin Tahtı Riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahalle havale olundu. 

Tütün zerriyatının serbestisi hakkında Siirt Me
busu Sabıkı Mustafa Sabri Efendi ve Kastamonu 

Sayfa 
için Ziraat Vekâletine taahhüdatta bulunmak 
salâhiyetinin itasına dair Muvazenei Umumiye 
Kanununa bir madde ilâvesine dair takriri. 304:312 

5. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin; hu
susî bütçelerle idare olunan devair mazulleri
nin maaşatından tevkif olunan yüzde on ikile
rin mal sandıklarına tevdii hakkında Muvaze
nei Umumiye Kanununa bir madde ilâvesine 
dair takriri. 312:324 

Rey İstihsali 296 
1. — Muahedelere ait yedi kıt'a kanun lâyi

hasının tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 296, 
326,327,328:329,330:331, 

332:333,334:335,336:337,338:339 
2. — Mektep Vergisi hakkındaki kanunun 

tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 296,340:341 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 297 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (1/506) 297:301 

Mebusu Sabıkı Abdülkadir Beyin, teklifi kanunileri 
hakkında tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul edildi. 

Maadin ve Taşocakları Nizamnamesinin bazı 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyihası mü
zakere ve mevadı kanuniye aynen kabul olundu. 

Badehu, Türkiye Cumhuriyeti ile muhtelif hü
kümetler arasında akdolunan muahedata dair kanun 
lâyihaları müzakere ve cümlesi aynen kabul edildi. 
Heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye vaz olunda 

•>•••<••-->+-

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 2.10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
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Kanunu cezanın bazı maddelerini muaddil kanun 
lâyihası ile İstanbul Havagazı şirketine ait evrak 
hakkındaki mazbatanın tercihan müzakereleri karar-
gir oldu. Belediye Kanununun bazı mevadınm tef
sirine müteallik Dahiliye Encümeni mazbatası mü
zakere ve aynen kabul edildi. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinin 
tefsiri hakkındaki Kanunu Esasi Encümeni mazba
tası ledelmüzakere Başvekil Paşanın huzuruna talik 
olundu. 

Badehu mektep vergisi kanun lâyihası müzakere 
edilerek dördüncü, onuncu ve onaltıncı maddeleri 
tadilen mevadı sairesi aynen kabul edildi. 

Müteakiben hükümetimiz ile bazı hükümetler ara
sında münakit muahede ve mukavelenameler hakkın
daki kanunlara müteallik ârâda nisab olmadığı Ma-

/. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Askerî fabrikaları umum müdürü Asım Paşanın es
babı istifası hakkındaki şifahi sual takriri 

REİS — Müdafai Milliye Vekâletine havale edil
miştir. 

Lâyihalar 
1. — Tedeyyün Kanunu Lâyihası (11694) 
REİS — İskân ve Muvazenei Maliye Encümenle

rine havale edilmiştir. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kırallığı 

arasında münakit Muhadenet muahedenamesi hak
kında kanun lâyihası (1/695) 

REİS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 
3. — Anadolu - Bağdat demiryolu ile Haydarpaşa 

liman ve rıhtım idarelerinin 1341 senesi bütçesi hak
kında kanun lâyihası (1/692), (1/693) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Kısmen seferberlikte vaki olacak vaziyedle-

re dair takdim edilmiş olan kanun lâyihasının iadesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır: 
Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Seferberliği ikmal maksadıyle teşkil ve tahşid edi

len kıtaat iskân ihtiyacı için mahal tederaki zımnında 

kamı Riyasetten bittebliğ pazartesi günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı Sabık Hakkında mütalâa var mı? 
HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Paşa Hazret

leri, Belediye Kanununun bazı maddelerinin tefsiri 
hakkındaki Dahiliye Encümeni mazbatası, ekalliye
tin noktai nazarına göre tadilen kabul edilmiş idi zan
nederim. (Evet sesleri) Zaptı Sabık Hulâsasında bu 
cihet nasıl yazılmıştır? 

REİS — Okunsun efendim. 
«Belediye Kanununun bazı mevadının tefsirine 

muallâk Dahiliye Encümeni mazbatası müzakere ve 
aynen kabul edildi.» (Hayır sesleri) ekalliyetin noktai 
nazarı üzerine sesleri). 

REİS — Öyle tashih ederiz. Efendim! Başka bir 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık tadilen 
kabul edilmiştir. 

2. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; ruh
satsız tütün zer edenlerden alınmakta bulunan cezayı 
nakdiler hakkındaki şifahi sual takriri 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3 Mart 1332 tarihli vazıyed kanununa zeylen Müdafaaı 
Milliye Vekâleti Celile'since teklif olunan ve İcra Ve
killeri Heyetince ledettezekkür 11 . 3 . 1341 tarih 
ve 6/1269 numaralı tezkere ile Meclisi Âliye takdim 
edilmiş olan lâyihai kanuniyenin görülen lüzuma meb-
ni istirdadı vekâleti müşarünileyhimadan mevrut tez
kerede iş'ar edilmiş olmakla lâyihai mezkûrenin iade
sine müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
11 . 4 . 1341 Başvekil 

İsmet 
REİS — Hükümetin talebi veçhile lâyihayı iade 

ediyoruz. (Pek âlâ sesleri) 
Mazbatalar 

/. — Hudut ve sevahil sıhhiye müdürüyeti ,umu-
miyesinin 1341 senesi bütçesine dair (1/580) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Karadeniz Boğazı tahlisiye İdaresinin 1341 

senesi bütçesine dair (1/637) numaralı kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 295 — 
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Takrirler 
/. — Kocaeli Mebusu Mustafa ve Saruhan Me

busu Reşat Beylerin; Saruhan vilâyeti dahilindeki 
Akhisar Kazasıyle Kocaeli Vilâyeti dahilindeki Akhi
sar kasabası arasındaki isim müşabehetinin izalesi için 
ikincisinin, (Geyve Akhisar'ı) namıyle Tevsimi hak
kında takriri (4/202) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
Efendim! Bir takrir daha vardır. 

2. — Ordu Mebusu Hamdi ve Kângırı Mebusu 
Ziya Beylerin; Meclise devam etmiyen azayı kiramdan 

.kıstelyevm icrası hakkında takriri (4/282) 
REÎS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Tatil kararı verilinciye kadar meclise vakti muay

yeninde devam etmiyen azayı kiramdan behergün için 
kıstelyevm icraası hususunun tahtı karara alınmasını 
teklif eyleriz. 13 Nisan 1341 

Ordu Kângırı 
Hamdi Ziya 

REİS — Efendim! Takrir, nizamnamenin tadili 
mahiyetinde değildir. Doğrudan doğruya Meclisin hu
susi olarak ittihaz edeceği karara mütevakkıftır. Bina
enaleyh takriri reyinize arz edeceğim. 

SADİK BEY (Karahisarısahip) — Gidenler, gidip-
te gelmiyenler ne olacak? 

REİS — Efendim! Bir hafta mezuniyetle gidip te 
mezuniyetlerini tecavüz ettirenlerin esbabı mazeretle
ri meşru görülürse Meclisçe temdidi kabul olunur, 
kabul olunmazsa onlar hakkında da aynı muamele 
tatbik olunur. (Reye sesleri) Yalnız bu takriri veren 
arkadaşlar müsaade buyururlarsa «Vakti muayyenin
de bilâmezuniyetp> diyelim. (Tahsisat alındı, ne kesi
lecek? sesleri) Gelecek sene tahsisatından kesilir 
efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Gelecek senenin 
tahsisatını da aldık. 

REİS — Takriri nazarı dikkatinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmi-
yenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hemen yoklama 
yapınız. Bugün tatbikatını görmek isteriz. 

Rey İstihsali 
1. — Muahedata aid yedi kıt'a kanunun tayini 

esami ile ikinci defa reye vaz'ı, 
2. — Mektep Vergisi hakkındaki kanunun tayini 

esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 
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ı REİS — Efendim! Sekiz tane kanun lâyihası için 
ayrı ayrı sekiz kutu konacaktır. Arkadaşların reylerini 
vermelerini rica ederim. (İstihsali araya başlandı.) 
Reylerini vermiyenler lütfen versinler. 

Sualler 
3. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin ge

rek Harbi Umumi ve gerek Mücadelei Milliye esna
sında ciheti askeriyece işgal olunan emlâk bedeli ica
rının ashabı istihkaka ademi tesviyesi esbabına dair 
Maliye ve Adliye Vekâletlerinden şifahi suali. 

REİS — Maliye Vekili Beyefendi, cevap vere
cek misiniz efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurursanız cevaba taallûk eden bazı ma
ruzatta bulunacağım. Cevap değil. 

REİS — Sual takriri okunsun da efendim: 

Riyaseti Celileye 
İşgali mebani Kanunu mucibince gerek harbi umu

mide gerekse, mücadelei milliye esnasında han, hane, 
otel vesaire gibi emlâk ciheti askeriyeden işgal olunup 
ashabı yedlerine bedeli icra ve zarar ve ziyan gibi mat-
lubatına dair mazbatalar verilmiştir. Yalnız 3 Nisan 
1340 tarihli Mahsubu Umumi Kanununun üçüncü mad
desi bu kabil düyunu hazineyi istisna etmediği halde 
gene Mahsubu Umumi Kanununun onaltıncı maddesi 

I «İşbu kanuna muhalif bilcümle ahkâm mülgadır]» de-
j diği halde ve seferberlikte vaziyed edilecek emlakin 

hakkındaki kanunun dördüncü maddesinin tadiline 
dair olan 20 Kânunuevvel 1339 tarihli kanunun üçün
cü maddesinin sarahatine rağmen eshabı istihkakın 
matlubatı verilmemektedir. İşbu kanunların icrayı 
ahkâmına Adliye Vekili de memurdur. Tezat nere
dedir? Kanunların vuzuh ve sarahatine rağmen ne
den verilmiyor? Adliye ve Maliye Vekillerinden şifa-

I hi cevap vermelerini rica ederim efendim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hüseyin Baki Beyin suallerini dün vekâlette aldım ve 
derhâl buna aid olan malûmatı toplamak için muhase-
bei umumiyeye verdim. Cevabımı müsaade ederlerse 
iki üç gün sonra arz edebilirim. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Pek âlâ 
I efendim. 

I 4. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; İstanbul 
I Ticaret Müdürüyeti Umumiyesince Trabzon ve Sam-
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suria sevkedilen dakikin mubayaasında suiistimal 
vaki olup, olmadığına dair Ticaret Vekâletinden şi
fahi suali. 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

REİS — Bu kanunun Encümene giden maddeleri 
henüz gelmedi. Onun için 25 nci maddesinin müzake
resine geçiyoruz. 

Madde : 25 — Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
Tahtı mezuniyette bulunmıyan kâffei rüsum ve tekâ
lifin tarh ve tahsili memnu olup, bunun haricinde her 
ne nâm ve suretle olursa olsun tarh ve cibayeti tekâ
lif hakkında emir ita edenler takibatı kanuniyeye tabi 
tutulur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu madde hakkında 
bir takrir takdim ediyorum. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Madde hakkında söz istiyen yoktur, bir 
takrir var, okunacaktır; 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere olan 25 nci madde 1340 senesi 

Muvazenei Umumiye Kanununun 15 nci maddesinden 
aynen nakledilmiş olmakla beraber ifade edilmek iste
nilen maksat Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
17 nci maddesiyle daha şümullü ve daha sarih bir şe-
dilde temin edilmiştir. 

Bu 25 nci madde aynen kabul edilecek olursa Mu
vazenei Umumiye Kanununun varidat kısmını teşkil 
eden (T) cetveli haricindeki kavanini mahsusa ile ida-
rei hususiye ve belediyelerce tarh ve cibayet edilmekte 
olan rüsum ve tekâlifin cevazı tahsilinde tereddüt ha
sıl olabileceği gibi gerek Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanununun arz olunan 17 nci maddesi ve gerek Ce
za Kanununun bu baptaki mevadı mahsusası ahkâmı 
kısmen tadil edilmiş zannolunabilir. Çünkü işbu lâyi
hanın 55 rakamlı maddesinde kavanini sairenin işbu 
kanun ile fesih ve tadil edilmiyen ahkâmı kemakân 
baki olacağı muharrerdir. 25 nci madde öyle bir tadil 
maksadıyle sevkedilmediğine nazaran zaittir. Tayyını 
teklif ederim. 

Trabzon 
Rahmi 

REİS — Encümenin bir diyeceği var mı? 
MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça

talca) — Efendim! Mevzuu müzakere olan madde 

REİS — Vekil Beyefendi burada bulunmadıkları 
için başka bir güne talik ediyoruz. Ruznamemize ge
çiyoruz. 

şimdiye kadar bütçelere ithali mutad olan bir madde
dir. Bugüne kadar da hiçbir müşkülü davet etmediği 
zanmnda bulunuyoruz. Bu gibi şikâyata Encümeniniz 
muttali olmamıştır. Binaenaleyh mebusu muhteremin 
noktai nazarları doğru olmakla beraber bu yüzden 
bir müşkülât hadis olacağım zannetmiyoruz. 

REİS — Efendim! Rahmi Beyin takriri, bu madde 
başka kanunlarda ifade edilmiş olduğundan bu mad
denin buradan tayyı mahiyetindedir. Binaenaleyh tak
riri reyinize arz ediyorum. Rahmi Beyin takririni ka
bul edenler.. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Müsaade buyurunuz, 
izah edeceğim. 

REİS — Buyurun! 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Kavanini sairenin 

mer'i maddelerini, aynen Muvazenei Umumiye Ka
nununa nakline sebep yoktur. Eğer bunda bir fayda 
melhuz ise, iltibasa meydan verecek bir cihet vardır. 
Onun tashihi icabeder..Çünkü usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun 17 nci maddesi esası teşkil eder. O 
maddeyi aynen okuyorum: 

Madde: 17 — Muvazenei Maliye Kanuniyle veri
len mezuniyetin haricinde olarak her ne nam ile olur
sa olsun Hazinei Devlet nam ve hesabına bilvasıta 
veya bilâvasıta teklif cibayeti sureti katiyede mem
nu olup, hilâfında emir verenlerle tahsil müzakkeresi 
tastir ve tarifeler tanzim veya fiilen tahsilat icra eden
ler ceza kanununun maddei mahsusası mucibince 
mücazat olunur. Nisbeti kanuniye haricinde tahsilat 
icra edenler hakkında da aynı ceza tatbik olunur, di
yor. 

Halbuki müzakere ettiğimiz maddede «Muvaze
nei Umumiye Kanunu ile tahtı mezuniyette bulun
mıyan kâffei rüsum ye tekâlifin tarh ve tahsili mem
nu olup, bunun haricinde her ne nam ve suretle olur
sa olsun, tarh ve cibayeti tekâlif hakkında emir ita 
edenler takibatı kanuniyeye tabi tutulur.|» diyor. Hal
buki bundan maksat, hazinei devlet nam ve hesabına 
mahsus olan tekâlif olmak lâzım gelir. Binâenaleyh 
iltibasa mahal kalmamak için bu maddenin tayyı ya
hut Muvazenei Umumiye kanunundaki kaydın da 
«Hazinei devlet nam ve hesabına;» şeklinde tadili icap-
eder. Şimdiye kadar bir mahzur tevellüt etmemesi 
atiyen de tevellüt etmiyeceğini bittabi temin etmez. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD» 

— 297 — 
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NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bütün Muvazenei Umumiye Kanunlarını 
açalım, Bu madde hepsinde vardır. Binaenaleyh mad
denin kalması zaruridir. 

REİS — Tay takririni reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. (Anlaşılma
dı sesleri). Efendim! Maddenin tayyı hakkında Rah
mi Beyin, takririni reye koyuyorum. Diğeri için baş
ka bir teklif yoktur. Şayet bu tay teklifi kabul edil
mezse Rahmi Bey diğer teklifini derhâl yazar verir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Şifahen şi
fahen. 

REİS — Şifahen de reye koyabiliriz. Şimdi tay tek
lifini reyinize arz edeceğim. Kabul edenler lütfen ei 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Tay 
teklifi kabul edilmemiştir. Rahmi Bey! Diğer teklifi
niz ne idi? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — «Hazinei devlet nam 
ve hesabına^ tabirinin ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Encümen ne buyuruyor? 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal 
ca) — Esasen mâna odur. Kabul ediyoruz. (Sarih ol 
sun sesleri). 

REİS — Efendim! Rahmi Beyin şifahi tekli
fini encümen de kabul ediyor. (Hazinei Devlet nam 
ve hesabına) Kaydı ilâve olunacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Muvazenei Umumiye Kanunu ile hazinei devlet nam 
ve hesabına cibayet olmazki, 

REİS — Rahmi Bey teklif etti, Encümen de ka-
bul etti. Artık maddeyi bu suretle reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 26 — Aidatı tekaüdiyeyi miadında tevkif 
ve mülhak ve hususi bütçelerden maaş alanlardan ke
silen aidatı mukanneneyi azami iki ay zarfında mal 
sandıklarına teslim etmiyen muhasiplerden yüzde 
dokuz hesabiyle faiz alınır. 

REİS — Söz istiyen yoktur, reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 27 — Komisyonu mahsuslarınca tarh ve 
tahakkukuna devam olunan mükellefiyeti nakliyei as
keriye vergisinin 1341 senesinde de tahsiline devam 
olunur. 

REİS — Söz istiyen yok, kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Muvazenei Umumiye Kanununu varidata 
taallûk eden kısmı burada hitam buldu. Bundan son
ra masarife geçiyoruz. Muvazenei Maliye Encümeni
nizde, Muvazenei Umumiye Kanununa mülhak der-
destei tetkik bir iki bütçe vardır. Bunlardan Askeri 
Fabrikalar Bütçesi tetkik edilmektedir. Askeri Fabri
kalar hakkında Ticaret Vekâleti bütçesinde kabul et
tiğiniz esasa göre bir başkalık husule gelmiştir. Yani 
Levazım Fabrikaları namıyle yâd edilen fabrikalar ci
heti askeriyeden alınmış, Ticaret Vekâletine raptedil-
miştir. Bundan dolayı imalâtı harbiye müdürüyeti 
bütçesi, mülhak bütçe halini kaybediyor. Eski ima
lâtı harbiye bütçesi şeklinde, Muvazenei Umumiyeye 
dahil bir bütçe şekline giriyor. Mülhak bütçe olması 
dolayısıyle varidat ve masarifatı şu itibarla Muvaze
nei Umumiyeye dahil idi, âmiri itası Müdafaai Milliye 
Vekil olmak üzere bir imalâtı harbiye bütçesi şeklin
de Heyeti Celilenize takdim edilecektir. Varidatı da 
bittabi hazineye alınacağı için - Çünkü masraf Muva
zenei Umumiyeye dahil oluyor - Varidat maddelerin
de bir tebeddül husule gelecektir. Bundan mada Mu
vazenei Maliye Encümeni ile mutabık kaldığımız hal
de her nasılsa tab'a yetiştirilemiyen bir madde vardır. 
O da bilûmum damga ve hazine pullarının tevhidi 
hakkında bir maddedir. Müsaade buyurursanız Muva
zene Kanununun varidat faslına bunun madde ola
rak itehalini teklif ediyoruz. Bu teklifide Encümenle 
müşterekiz. Madde şundan ibarettir: «Bilûmum dam
ga ve hazine pullan tevhit ve damga pullarının kuruş
tan dûn olan küsuratı kuruşa iblâğ olunmuştur/» bunun 
faydası, bir kere müteaddit nevi pulların tevhidinden 
dolayı ahaliye fevkalâde suhulet yapılmış olacaktır. 
(Ahali müşkülât çekiyordu çok iyi olmuş sesleri) Aha
li bu yüzden çok müşkülat çekiyordu. Ondan sonra 
pul tab'iyesinden elli bin lira tasarruf olacaktır. İk
mali küsurattan da takriben 20 - 30 bin lira bir fark 
husule gelecektir ki, hem menfaat temin edilecektir, 
hem de ahaliye büyük bir suhulet yapılmış olacaktır. 
Bu suretle tensip buyurulduğu takdirde maddenin ka 
bulünü rica ederim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! 28 nci madde olarak maliye ve
kili ile Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
madde yavaş yavaş okunacaktır; lütfen yazarsınız 

Madde: 28 — Bilûmum damga ve Hazine pulları 
tevhit ve damga pullarının kuruştan dûn olan küsu
ratı kuruşa iblâğ olunmuştur. 
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REİS — Bu madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. - Kabul edil
miştir. 

Masarif 
Madde: 29 — Hidematı vataniye tertibinden el-

yevm maaş almakta olan zevat, işbu kanuna merbut 
(S) işaretli cetvelde esamisi muharrer olanlardan ibaret
tir. Bunun haricinde maaş tahsisi mutlaka büyük mil
let meclisince kabul edilmiş bir kanuna müstenit ol
mak lâzım gelir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 30 — Hariciye Vekâleti, Mühasebei Umu
miye kanunununun 13 ncü maddesinden istisnaen se
farethanelerle, şehbenderhaneler için uzun müddetle 
icar mukavelenameleri akdine ve indelhace bedeli Ha
riciye icarat tertibinden mukassatan ödenmek üzere 
bina satın alarak uzun müddetle taahhüde girişmeye 
mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. Ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde: 31 — Kavanini mahsusa ile ifası kabul 
edilen hidematı nafıa için Kavanini mezkûrede mu-
rakkam tahsisatın mecmuunu ve senevi tediye miktarı 
da bütçesine mevzu tahsisat derecesini tecavüz etme
mek ve icabında bilitilâf takarrür edecek veçhile 
uzun senelere tefrikan taksitlerle ödenmek üzere Na
fıa Vekâleti Heyeti Vekile kararı ile taahhüdata giriş-
miye mezundur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 
umumi maddeden evvel geçen sene bir maddei kanu
niye ile tesis ve inşaasını kabul buyurduğunuz Trab
zon - Erzurum hattı ile Trabzon limanının inşaası için 
bir maddei kanuniyenin dercini istirham ediyoruz. 
Dercetmek istediğimiz bu maddei kanuniye, bu de
miryolu ve limanın hangi senelerde yapılmasının müm
kün olacağının bilinmesi, mecmu tahsisatın senelere tak
sim ve tevzii ve bilhassa hükümetin bu tahsisat ye
kûnu kadar taahhüdata girebilmesinin temini içindir. 
Malûmu âlileridirki, vilâyeti şarkıyenin hayat bulması 
ve inkişaf ve bakası, mutlaka orada medeni bir tarikin 
teessüsüne mütevakkıftır. Başka türlü o vilâyetlerin te
rakkisi, ahalisinin çoğalması ve medeniyet yolunda te
alisi imkânı yoktur. Bunu heyeti celileniz takdir etti
ğinden dolayıdırki geçen sene bir kanun ile o şimendü-

ferle limanın yapılmasını kabul etmiştir. Onun ilâvesi
ni teklif ettiğimiz maddei kanuniyeyi kabul buyurma
nızı istirham ediyoruz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — (Kavanini mahsusa ile kabul edilmiş olan 
inşaat) denilince bunlar dahildir. Gerek Trabzon -
Erzurum, gerekse Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hat
ları ve diğer bu gibi inşaat için ayrıca kanunlar yapıl
mıştır. Yakında Meclisi Âlinize takdim olunacaktır. 
Binaenaleyh Muvazenei Umumiye Kanununa dercet-
meye lüzum yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Vekil 
Beyin buyurduğu fikir varit olabilir. Yalnız Vilâyatı 
şarkiye kendi şimendiferlerinin ve vakit ve kaç sene
de yapılacağını bilmek istiyor. Kavanini mahsusa, 
Trabzon'dan Erzurum'a kadar bir şimendüferin inşaa-
sına bu sene mübaşeret edileceğini temin ediyor lâkin 
kaç senede bitecek? Yediyüz senedir kendi aşarını di
ğer tarafta yapılan şimendiferlerin teminatı için sar-
feden bütün vilâyatı şarkiye ahalisinin, elbette orada 
umuru nafıadan bir şeyin teessüs etmesini talep etmi-
ye hakkı vardır. (Her taraf öyle sesleri) rica ettiğimiz, 
istediğimiz, Trabzon - Erzurum hattı ile Trabzon li
manının hangi senelerde ve ne kadar müddetle ikmal 
olunacağının tespitidir. Yoksa Kanunen esas taayyün 
etmiştir. Lâkin müddeti inşası ve ne vakit yapılacağı 
taayyün etmemiştir, müphem bir haldedir. Biz, yedi
yüz seneden beri beklemiş olan buraların, biran evvel 
medeniyetten, umuru nafıadan hissement olmasını ar
zu ediyoruz, Trabzon - Erzurum hattının 1346 sene
sine kadar bitmesi için madde teklif ediyoruz. Takri
rimizin okunmasını istirham ediyoruz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Muhtar Be
yefendi biraderimiz taleplerinde haklıdırlar. Her me
bus evvelâ vatanın umumi ihtiyaçlarını talep etmek 
hakkını haizdir. Fakat Mecliste böyle mıntıkavî ka
nun teklif etmek taamüllerini ihdas etmek çok iyi bir 
şey değildir. (Mıntıkavî bir şey yoktur sesleri) Efen
dimi! Rica ederim, hakkı kelâmıma karşı sözümü kes
mek doğru mudur Selâhiyetiniz var mıdır? (Devam 
sesleri) Memleketin her tarafı yollara muhtaçtır, in
şaatı nafıaya muhtaçtır. Medeniyet hakkını herkes is
ter. Kanunun maddesi umumidir. Tahsisatı da kava
nini mahsusa ile verilmiştir. Fakat; onun içerisinden şu 
tahsisatla şuralarda, buralarda şunu bunu yapmaya 
mecbursunuz, bizim vilâyetlerimiz bunu istiyor, si
zin vilâyetleriniz istemiyor gibi şeyler doğru değildir. 
Rica ederim, vatanın böyle umumi ihtiyaçlarındaki 
tercihi, gene vatanın umumi zaruretlerinde nazarı dik-
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kate almak lâzımdır. Benim dairei intihabiyem bunu 
istiyor, şeklinde kanun teklif edilemez. Bendeniz 
Muhtar Beyin teklifine hak vermekle beraber teklifi
ni, prensip noktai nazarından kabul etmiyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum, 
takririmiz yanlış anlaşılmıştır. 

REÎS — Sonra izah edersiniz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — İsmet Beyefendi ga
yet iyi düşündüler, evet, memleketin her tarafını ay
nı derecede düşünmek lâzımdır. Yalnız memleketin 
ihtiyacı nerede şedit ise evvelâ oraya bakmak da doğ
rudur. Açınız haritayı da bakınız. Memleketin yarı
sında şimendifer değil, adi yol bile yoktur. Bir kısmı
na hayvan, mekkâri bile işlemez. Eşya ve erzaklarını 
arka ile götürürler. Yani bitarafane düşünmek lâ
zım gelirse hakikaten memleketin bir kısmına fazla 
bakmak lâzım gelir. 

Arkadaşlar! Şarkta ıslâhat için atılacak ilk adım, 
bu Trabzon hattı dır. Şark vilâyetlerini cenup vilâyet
lerine ve sahile raptetmek için yegâne vasıta bu hat 
olacaktır. Binaenaleyh meseleyi her hangi cihetten tet
kik etmek lâzım gelirse bu hattın yapılması iktiza eder. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Kanun vardır efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Muhtar Beyefendi
nin beyanatı ile mesele tespit edilsin. Nafıa Vekâleti 
için kolaylık olacaktır. Şu kadar senede yapılmak üze
re her sene bir tahsisat konulacak olursa, bahriye ve
kâletinde olduğu gibi, bu hattın yapılmasını bir şirke
te vesaireye vermek, vekâlet içinde sehil olur. Binaena
leyh Muhtar Beyin teklifinin kabulünü hassatan rica 
ederim. 

SABÎT BEY (Erzincan) — Arkadaşlar! Mesele, 
mıntıka meselesi değildir. İhtiyacın şiddeti meselesi
dir. Eğer Bağdat Şimendiferi olmasaydı, biz Di-
yarbekir için çok fena müşkülât içerisinde kalacaktık. 
O şimendiferle yaptığımız nakliyat sayesinde Diyar-
bekir'e vaktü zamanıyle yetişilmiş ve orası kurtarıl
mıştır. Erzurum vaziyetini de hepiniz takdir edersiniz. 
Bu bir mıntıka meselesi olmayıp ihtiyaç meselesidir. 
Bu cihet kimsenin aklından geçmez. Teklifin kabulünü 
memleket namına çok rica ederim. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bendeniz deminki maruzatımda zannedi-
yorumki noksan söylemişim. Erzurum hattı yapılma
sın tabirini kullanmadım. Bu gibi hatlar için ve bu gi
bi imarat için yapılmış olan kanunlar vardır. Sivas 
hattı burada dahil midir? Dahil değildir. Niçin? Çün
kü Muvazenei Umumiye kanunu başka bir kanun

dur. Onlar içinde ayrı kanunlar yapılır. Bunların mec
muunu kolaylaştırmak için Muvazenei Maliye Encü
menine bu maddeyi koydurduk. 

Sonra buyurdular ki: Erzurum mühimdir^-şurası 
mühimdir, burası mühimdir. Rica ederim Beyler! Bu 
yapılan hatlar nereye gidecektir? O halde en sağlam 
bir hattır. Belki gelecek sene orayı istikşaf ettiririz. 
Trabzon - Erzurum hattının yapılmaması mevzubahis 
değildir. Onun için bütçeye para konmuştur. Kanun 
da hazırlanmıştır. «Kavanini mahsus^» işte o kanun
lardır. Onlar ayrı gelecektir. Kanunların bir kısmı gel
miş, bir kısmı da meclisi âlinize gelmek üzeredir. 
Onun için maddeye dercine lüzum yoktur. Kanunu 
hazırlanmıştır. Bendenizin maruzatım budur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bir sual soracağım, 
bu hattın inşaasına bu sene başlanacak mıdır? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Rica ederim bu gibi işlerde hâkim olan pa
radır. Bütçeye hâkim sizsiniz, parasını bütçeye kor
sunuz, başlanır. Yalnız bir şey rica edeceğim, mıntı
ka meselesi yoktur. Şark mıntıkasıdır, garp mıntıka-
sıdır, bu, yoktur. Sivas hattı da Erzurum'a kadar gi
decektir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Evet, sivas hattı 
Erzurum'a gidecektir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Ve bu sene keşfiyatına başlanacaktır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hakkınız vardır. 
Fakat İran Transiti için sahil ile muvasalatıda lâzım
dır. 

REİS — Vekil Beyefendi, sual soracaklar! 

KÂZIM BEY (Giresun) — Vekil Beyefendi; 
Trabzon - Erzurum şimendiferinin güzergâhı keşfe
dilerek taayyün etmiş midir? İstikşafı yapılmış mı
dır? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Birçok defa keşfiyat heyetleri gitti. Fa
kat bu heyetler muhtelif güzergâh gösterdi. Bina
enaleyh bu güzergâhlardan hangisi taayyün edecek
se, bu mesele de o zaman taayyün edecektir. Dar hat 
mı, yoksa geniş hat mı? Bu da taayyün edecektir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Dara da razıyız, 
tek yapılsın da dar olsun. 

REİS — Abidin Bey! Buyurunuz, sualinizi soru
nuz. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bendeniz sual değil, 
söz istedim. 

REİS — Buyurun efendim! 
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ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim! Mıntıka 
mevzuubahis olmadıktan sonra, vilâyatı şarkıyei ar
kadaşlarla Vekil Beyin buradaki sözleri arasında 
fark vardır. Onlar burada bu maddeyi kanunun içe
risine koydurmakta hak kazanmışlardır. 

Vekil Beyefendi diyorlar ki; bütçede karşılığı ol
madıktan sonra bir şey yapılamaz. Bu sene Trabzon 
- Erzurum hattı için bütçeye para konulmamıştır. Şu 
halde kendilerinin izahları veçhile Trabzon - Erzu
rum hattı için bir kanun da çıksa bu sene yapılma
yacaktır. Bütçede karşılığı olmayınca bittabi inşaat 
da olamayacaktır. Arkadaşların burada istediği şey, 
hem Trbzon - Erzurum hattını kabul etmek hem de 
ona muayyen olan tahsisatı vermektir. Meclisi Âlide 
aza olan bir zatın bu gibi bütçe kanununun içerisine 
teklifat yapması gayet doğrudur ve hakkıdır. Bunu 
kabul etmemek demek biraz evvel kabul ettiğimiz 
maddei kanuniyeyi inkâr etmek demektir. Çünkü Ma
liye Vekâleti ile Muvazenei Maliye Encümeninde 
müzakere edilmemiş ve formül dahilinde olmayarak 
bir maddei kanuniye halinde bunu kabul etmişsiniz
dir. Bunu Maliye Vekili ve Muvazenei Maliye En
cümeni yapar da birkaç arkadaş niçin yapamaz? 
Her arkadaş da teklif yapabilir, doğrudur. Kabulünü 
bendeniz de rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa! Tek
lifimiz anlaşılmamıştır, izah edeyim. 

REİS — Muhtar Bey takririni izah edecektir. 
Evvel emirde takririniz okunsun da ondan sonra 
izah edersiniz. 

Takrirler 
3. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyle rüfekası-

nın, Trabzon ^ Erzurum demiryolu ile Trabzon lima
nının inşası için sarf edilecek meblâğ hakkında Mu
vazenei Umumiye Kanununa bir madde ilâvesine da
ir takriri. 

Riyaseti Celileye 
Maddei atiyenin kabulüyle 1341 senesi Muvaze

nei Umumiye Kanununun masarif faslına bir mad
de olarak dercini arz ve teklif eyleriz. 

Madde 1341 senesinde inşaatına başlanması 10 
Nisan 1340 tarihli kanun iktizasından olan Trabzon 
- Erzurum demiryolu ile Trabzon limanının 1346 se
nesi nihayetine kadar tesis ve ikmali için keşfine 
nazaran sarfı icabeden meblâğ tarihi mezkûre kadar 
senede tefrik ve her seneye ait miktar o sene bütçe
sine vaz edilmek üzere Nafıa Vekili mecmu masarif 
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miktarında ve Heyeti Vekile kararıyîe taahhüdatâ 
girişmeye mezundur. 7 . 4 . 13^1 

Trabzon Erzurum 
Ahmet Muhtar Rüştü 

Trabzon Trabzon 
Süleyman Sırrı Rahmi 

Erzurum Erzurum 
Cazım Raif 

REİS — Buyurun izah edin. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Tak

ririmi izah etmeye lüzum gördüm. Çünkü Trabzon -
Erzurum hattı ile Trabzon limanının bu sene inşası
na başlanması kanunun mukteziyatındandır. 

Nafıa Vekâletinin bu sene bu inşaata başlayabil
mesi için geçen seneden keşfiyat yaptırması, güzer
gâh tayin etmesi, lâzım gelen ihzaratı yapması lâ
zımdı. Nitekim bir heyeti fenniye göndererek tetkik 
ettirmiştir, O heyeti fenniyeye ben de iltihak ettim 
ve raporun tanzimine de yardım ettim. 

Şimdi Vekil Bey buyuruyorlar ki; daha keşfiyat 
yapılmamıştır, yapılan keşfiyatın hiç birisi doğru de
ğildir, birçok keşfiyat yapıldığı halde henüz güzer
gâh taayyün etmemiştir, hat dar mı olacak, geniş mi 
olacak? Belli değildir, dediler. Halbuki geçen sene 
yaptığımız kanun mucibince bu sene hem limanın 
hem de demiryolunun inşasına başlanacaktır. Hat 
dar mı, geniş mi olacak, istikamet nereden geçecek? 
Belli değildir. Vekil Beyin bu ifadelerinden bir şey 
anlamadım. Takririmizde istediğimiz şey, kanun ik
tizası bu sene işe başlamak lâzım geldiğinden, bu
nun altı senede ikmali için her sene bütçesine para 
yaz etmek ve inşaat için hükümet taahhüdatâ girişe
ceği için, hattın ve Trabzon limanmıii Heyeti Umu-
miyesini ihale etmek için meemu taahhüdat kadar 
bütçeye para koymaktır. Mecmu tahsisatın bir sene
de sarf olunmasını istemiyoruz. Bu sene bidayette 
hiçbir para konmamış, sonra beş yüz bin lira kon
muş. On para fazla istemiyoruz, lâkin mecmu sarfi
yat taahhüdatı temin etmedikçe, mukavele ve taah
hüdatâ girişilemez. Onun için mecmu taahhüdat mu
ayyen seneler için tespit edilmek üzere inşaata baş
lanması lâzım gelir ki, bu işe başlanabilsin ve taah
hüdatâ girişilsin. Onun için takririn kabulünü rica 
ederim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Muhtar Beyefendi en son defa Trabzon 
keşfiyatını yaptılar, geniş hat olarak, fakat krema-
yerli olarak teklif ettiler. İran transitinden bahsetti
ler. Acaba efendiler, İran transiti kremayerli hattı 
kabul eder mi? 
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Demek oluyor ki; kendileri de bulunduğu halde 
yapılan keşfiyat tam ve katî bir şey değildir. 

Asıl ruhî meseleye gelince; istirham ederim, bel
ki benim ifade kudretim azdır, söyleyemem. Bu me
sele bütçe meselesidir. Bütçeye Trabzon - Erzurum 
hattı ve Trabzon limanı için para konmuştur. Bütçe 
müzakere edilirken kendileri de burada bulunuyor
lardı. Bunun hakkında da söz söylediler. Diğer hat
lar için kanun yapıldığı gibi bunun için de bir kanu
nu mahsus yapılsın diyorlar. Arz ediyorum: Daha 
birçok mesail vardır, bunlar içinde kanun yapılmış
tır. Bir kısmı meclisi âlinize gelmiştir, bir kısmı da 
gelmek üzeredir. Binaenaleyh o kanunu istiyorlarsa 
o kanunda buraya gelecektir. (Müzakere kâfi sesle
ri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mecmu sar
fiyat nedir? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Kendileri söylesin. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) - - Kırk mil
yon lira deniliyor. Dört senede kırk milyon lira ve
rilebilir mi? 

REİS — Efendim! Müzakere ettiğimiz madde 
başkadır, Muhtar Beyin teklif ettiği şey başkadır. Bu, 
belki ayrıca bir kanun zeminidir. Belki de doğrudan 
doğruya yeni bir madde şekhnde buraya ilâve edile
bilir. Nazarı dikkate alınmak kaydıyle reye koya
rız ve o suretle encümene yollarız. Artık encümen 
icabına göre ya kanun veya madde halinde getirir 
veyahut ona ait noktai nazarını ayrıca bildirir. Şim
di bu meseleye dair bir takrir daha vardır, okuna
caktır. 

REİS — Beş zat ayağa kalkmıştır. Tekrar reye 
koymak mecburiyetindeyiz tekrar reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksın... Kabul etme
yenler lütfen ayağa kalksın. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok teessüf ede
rim ki, arkadaşlar bunu şey meselesi yaptılar. (Naza
rı dikkate alındı sesleri) (Nazarı dikkate alınmadı 
sesleri) 

REİS — Muhtar Beyin takriri nazarı dikkate 
alınmıştır. Şimdi nazarı dikkate alınan takriri Encü
mene veriyoruz. Bu hale nazaran Kâzım Beyin tak
riri artık mevzuubahis olamaz. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Bendenizin de takriri
mi reye koyunuz. O da ayrı bir mevzudur efendim. 

REİS — Sizin takririniz Muhtar Beyin vermiş ol
duğu takririn kabul edilmemesi mahiyetindedir, hal
buki o takrir kabul edildi. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Reis Paşa, mesele, ta-
ahhüdatı maliyeye girişmek meselesidir, Masrafın 
miktarı fennen tahakkuk etmezse tabi bir şey yapı
lamaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bunun için ka
nun vardır Reis Paşa! 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Sonra taaruz teş
kil eder. Reye konamaz paşam. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Takririm temenni ma
hiyetindedir. Encümene gitsin. 

REİS — Encümen isterse veririz. Fakat nasıl 
olur? Takririniz, diğer takririn kabul edilmemesi hak
kındadır. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Encümene tevdiini 
rica ederim. 

REİS — Encümen, kabul edilen veya edilmeyen 
her hangi bir taktiri isterse alabilir* Bunun üzerine 
belki beyanı mütalâa eder. (Olamaz sesleri) 

KÂZIM BEY (Giresun) — Temenni mahiyetinde 
olduğu için Encümene gitmesi daha iyi olmaz mı 
efendim? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. 
Madde 32. —* Devlet yolları ve büyük köprüler 

inşaat ve imalâtı ile sair umuru nafıaya ait taahhü-
dat Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 13 ncü 
maddesinin birinci fıkrası hükmünden müstesnadır. 
1340 senesi Muvazenei Maliye Kanununun 17 nci 
maddesi mülgadır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Geçen sene Heyeti Celilenizin Nafıa hak
kındaki büyük arzularını yerine getirmek için bu 13 

Riyaseti Celileye 
Erzurum'dan Karadeniz'e inecek olan demiryo

lu güzergâhının keşfi katisi yapılmadan ve bilhassa 
Harşit satı maili üzerinde tetkikatta bulunmadan Na
fıa Vekâletinin bu bapta taahhüdata girişmemesini 
teklif ederim. 

Giresun 
Kâzım 

REİS — Efendim! Şimdi reye konulacak takrir 
nazarı dikkate alınmazsa beriki takriri reye koya
rız, nazarı dikkate alınırsa diğer takrire lüzum kal
maz. Muhtar Beyin takririni reye arz ediyorum, na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

ABİDİN BEY (Sanman) — Reis Paşa, beş kişi 
ayağa kalktık. 
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ncü maddeyi lağvetmiştik. Bu sene bunun kısmen 
lâğv ve kısmen ipkası teklif ediliyor. Muvazenei Ma
liye Encümeni Reisi Bey de arz ettiler,-müsaade bu-
yurulursa evvelâ 17 nci maddeyi okuyayım: 

Turüku umumiye ve cesim köprüler inşaat ve 
imalâtına ait taahhüdat Usulü Muhasebe] Umumiye 
Kanununun 13 ncü maddesi ahkâmından müstesna
dır. Şimdi bu okuduğum Muvazenei Umumiye Ka
nununun geçen seneki 17 nci maddesidir. Muhase-
bei Umumiye Kanununun 13 ncü maddesi ahkâmın
dan müstesnadır diyor. Bu fıkranın birisi, beş mil
yon kuruş ve daha ziyade masarif ve ihtiyacata ve 
her türlü inşaat ve imalâta aittir. Yani bu taahhüdat 
ve inşaatın icrası, bir kanunu mahsusa veyahut büt
çede sarahaten muayyen olmasına mütevakkıftır. 
Binaenaleyh beş milyondan fazla olursa buraya gel
mesi lâzım geliyordu. Bu nazarı dikkate alınarak ge
çen sene bu madde tayyedilmişti. Sonra maddenin 
ikinci bir fıkrası daha vardır. O fıkrayı kabul ediyor
lar. Yalnız diğer fıkraların ilgasını teklif ediyorlar. 
Halbuki diğer fıkralarda: Bir sene bütçesine dahil 
olan tahsisata istinaden nihayet beş sene için taah
hüdat icra olunabilir, denilmektedir. Fakat, mecmu 
taahhüdat kadar bir meblâğın o sene bütçesindeki 
tahsisattan bittefrik başka hususa istimal edilmeme
si şarttır, deniliyor. Şimdi demiryollarının halini dü
şünelim. Biz 1341 senesinde işe başlayabilmek için 
1340 senesinde keşfiyatını yaptık, münakaşaya çıkar
dık. Şimdi bunları ihale etmeseydik, 1341 senesinde 
iş yapamayacaktık. Halbuki bunların bütçede tah
sisatı yoktur. Şimdi bu hal kanuna muhalif görüle
bilir. Fakat kanuna muhalif hareket etmiyoruz. Yal
nız yapılan mukavelelerin - ki, matbudur - Hükü
met istediği zamanda fesh edebilir. Yalnız müteah
hitlerin yapmış olduğu imalâtın bedeli tesviye edilir. 

Binaenaleyh bize, bunu böyle yapmayıp illâ yal
nız yolu yapacaksınız denilirse yapamayız. Bu yollar 
beş on tanedir. Bunlardan bir tanesi yüz bin liralık 
bir yoldur. Biz beş on işe birden başladık mı bu işi 
yapamayız. Halbuki parayı tefrik edersek bir senede 
biter, bir buçuk senede biter. Binaenaleyh bu gibi 
haller yolların yapılmasına imkân vermez, yani im
kân yoktur. Onun için 17 nci madde müsaadenizle 
aynen kalsın ve serbest olalım. Arz ettiğim gibi akte-
dilen mukavelelerde, fazla taahhüdata hiçbir vakit 
mani değildir. Fazla taahhüdat yapıldığı takdirde onu 
icabında fesh edebiliriz. Muvazenei Umumiye Ka
nununa dokunmaz. Binaenaleyh eskisi gibi ipkasını 
istirham ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 
«Müstesnasından» sonraki kısım tayyedilmelidir. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Efendim! 
Geçen sene Bitlis ile Erzurum arasındaki şosenin ge
çen sene kısmı azami tamir edilmiş ve hemen Heyeti 
Umumiyesinin taş ferşiyatı ikmal edilmiştir. Fakat 
tamamiyle gayrı kabili mürur bir hale gelmiştir. Eğer 
bu yol üzerinden silindir geçirilecek olursa, Trab
zon'la Bitlis arasında otomobil işleyecek kadar nak
liyat yapılabilecektir. 

Malumu âliniz Bitlis, Muş, Siirt bütün o havali
nin nakliyatı Trabzon üzerindendir. Hatta İran Tran
siti de aynı hat üzerinden geçmektedir. Acaba bu se
ne bu şose ikmal edilebilecek midir? Yani bu şose 
üzerinden silindir geçirilecek mi? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Geçen sene bazı yerler için ısmarladığı
mız silindirler gelmiş ve onları dağıtmışızdır. Fakat 
buyurduğunuz bu yol gayet mühimdir. Şarkın yegâ
ne yoludur. Bunun için diğer vilâyetlerde fazla silin
dir varsa, onu oraya vereceğiz. Diğer ısmarladığı
mız silindirler geldiğinde onları da gene o vilâyete 
veririz. Bu yolu yapmak için bendeniz söz verdim, 
inşallah yaparız. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Bir sual sora
cağım. 

REİS — Efendim! Herkes bir sual sorarsa mad
denin içinden çıkamayız. Buyurun söz veriyorum. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Vazgeçtim. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim, bu madde Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun yalnız 13 ncü maddesinin 'birinci 
fıkrası hükmünden istisna maksadıyle teklif olun
muştur. Vakıa geçen sene 13 ncü madde hükmünden 
alel ıtlak istisna edilmiştir. Fakat 13 ncü madde Na
fıa Vekili Beyin burada okudukları gibi üç hükmü 
ihtiva ediyor. 

Birincisi : Yapılacak işlerin kıymeti üzerinden 
doğrudan doğruya bir tahdidi tazammun eder. Ev
velce elli bin iken, son kabul buyurduğunuz geçen 
seneki tahsisatı munzamma kanunu ile kabul edilen 
nisbete göre beş misli tezyit edilerek iki yüz elli bi
ne iblâğ olunmuştur. Burada iki yüz elli bin lirayı 
da kâfi görmeyerek maddede, iki yüz elli binden 
fazla masrafı müstelzim olan umuru nafıa için de 
Nafıa Vekâletine mezuniyet verilmiştir. Encümeni
niz yalnız bu lüzum dahiline hasredilmesini kâfi gör
dü. Bunun haricinde kalan iki kalem ki, birisi, ka
nunu mahsus mucibince inşası, ifası kabul edilen 
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hidematı nafıa için o kanunlardaki hükme nazaran 
taahhüt yapmak salâhiyetinin verilmesidir. Bu doğ
rudan doğruya bundan evvel mevzuubahis olan mad
denin hükmüne dahildir. Kavanini mahsusuna göre 
bunlar hakkında taahhüdatta bulunmaya Nafıa Ve
kâleti mezundur. Üçüncü hüküm, her hangi bir na
fıa işi için fazla miktarda taahhüdatta bulunmak ce
vazı, kabul edilmekle beraber, o sene bütçesinde 
mevzu olan tahsisatın mütebaki senelerde sarf edil
mek üzere mevkuf tutulması lüzumudur. Encüme
niniz bu lüzumu, bütçe manası dolayısıyle zarurî te
lâkki etti. Bu sene ayırmaklığımızın sebebi de bu 
olmuştur. Encümeninizin noktai nazarı, bu madde 
ile verilmekte olan salâhiyetin, nafıa işlerinin hüsnü 
idaresi için kâfi geleceği yolunda idi. Heyeti Çelile 
bunun daha ziyade tevsiini arzu ederse, o vakit bu 
maddenin tayyı ve geçen sene kabul buyrulmuş olan 
17 nci maddenin hükmünün muhafazası kâfi olur. 

REÎS •— Efendim! Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Evvelâ şunu arz edeyim ki, bu otuz 
birinci madde reye konulmadan, Muhtar Beyin tek
lifinin müzakeresine geçildi. Binaenaleyh evvelâ 
maddeyi reye yaz edeceğim. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi otuz ikinci maddenin tayyını Nafıa Veki
li Bey teklif ediyor. Encümen tayyı kabul etmiyor. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Encümen de kabul ediyor. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu efendim? 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Heyeti Celilenin takdirine bırakıyoruz. Encü
men bu salâhiyeti umuru nafıa için kâfi görmüştür. 
Mamafih salâhiyetin tevsiini Heyeti Celile muvafık 
görürse bu madde tayyolunur, geçen sene kabul edil
miş olan 13 ncü madde hükmü cari olmuş olur. 

REİS — Yani encümenin noktai nazarına göre 
bu madde kâfidir demek istiyorsunuz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet. 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Hükümet tayyını teklif ediyor. 
REİS — Efendim, tayyı reyi âlinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Tayyı kabul edilmemiştir. Tadil teklifi 
de yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Ajansın bir müessesei husiye tara
fından idare ettirilmesine ve bunun için senevi tediye 

miktarı «150 OO0|» lirayı tecavüz etmemek üzere on 
seneye kadar taahhüt icrasına Hariciye Vekili me
zundur. (İzah-edilsin sesleri) 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Geçen sene 
kabul buyrulan şekle göre, ajans bir müessesei husu
siye şeklinde idare edilecektir. Geçen sene yüzbin lira 
tahsisat kabul edilmişti. Bu sene tahsisatın miktarı 
yüzellibin liraya iblâğ edildi. Metni maddede encü
meninizin yüzelllibin lirayı zikretmesinden maksat, 
müteakip senelerde daha fazla bir tahsisat taahhüdü
nü şimdiden tazammun etmemesi noktai nazarına 
müstenittir. Bu maddenin saikı olan hükümetin 
noktai nazarı, on seneye kadar. Taahhüt salâhiyetini 
verecek olursak, herhangi bir müessesei hususiye 
uzunca bir müddet zarfında kendi idaresi altında ka
lacağına emin olmadığı takdirde, böyle bir işi de
ruhte etmek istememesi temayülündendir. On sene 
müddeti bu noktai nazardan Encümenimiz de muva
fık görmüştür. Geçen sene böyle bir kayıt olmadığın
dan dolayı, hiç bir müessesei hususiye çıkıp da 
ajansı deruhte etmek istememiştir. Bunun neticesi 
olarak hem Meclisi Âlinin arzusuna tevfiki hareket 
etmiş olmak, hem de kabili icra olmıyan her hangi 
bir şekle göre işi idare etmek zaruretinde kalan Ha
riciye Vekâleti, matbuat Müdüriyeti ile bir mukavele 
aktetmiş ve hususi müessese bu şekilde teessüs etmiş
tir. Binaenaleyh bu maddenin kabulü, badema bunu 
hakikaten hususi bir müessese haline kalbetmekle 
Meclisi Âlinin bu husustaki arzusu tatmin edilmiş 
olacaktır. Kastetmiş olduğu fevaidi de temine hiz
met edecektir. (Reye sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Ormanların kısa müddet zarfında 
amenejman ameliyesini ifa için, senevi tediye mik
tarı Ziraat Vekâleti bütçesinde mevzu tahsisattan 
«ICO 0Û|0l» liralık miktarını tecavüz etmemek şartıyle 
«1 OÛO OfitOj» liraya kadar taahhüt icrasına veyahut 
hâlen müstahdem fennî grupların aynı teşkilât ve 
maaşla adedinin tezyidine Ziraat Vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. Aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın.. Madde kabul edil
miştir., 

Takrirler 
4 — Kütahya Mebusu Ferit Beyle rüfekasının; 

hariçten hayvan ve tohumluk mubayaası için Ziraat 
Vekâletine taahhüdatta bulunmak salâhiyetinin itası-
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na dair Muvazene i Umumiye Kanununa bir madde 
ilâvesi hakkında takriri. 

REİS — Efendim bir takrir vardır, okunacaktır; 

Riyaseti Celüeye 
Berveçhiâti maddei kanuniyenin 1341 Muvaze-

nei Umumiye Kanununa 19 ncu madde olarak ilâve
sini teklif ve istirham eyleriz : 

Madde: Memleket haricinden hayvanat ithaline 
mani olacak surette fazla arazi zerrini taahhüt eden 
çiftçilere tevzi edilmek ve bedeli on senede mukas-
satan istirdat olunmak şartiyle dahil ve hariçten mu
bayaa olunacak kırk bin çift hayvan ve iki milyon 
kile alâ tohumluk mubayaası için Ziraat Vekâleti ta-
ahhüdatta bulunmak salâhiyetini haizdir. Bu suretle 
vukubulacalk mübayaatın bedeli 1341, 1342, 1343 se
neleri Ziraat Vekâleti bütçelerinde açılacak çift ve 
tohum faslından tediye edilecektir. 

Kütahya 
Ferit 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Bolu 

Cevat Abbas 
Kırklareli 

Doktor Fuat 
İzmit 

Ahmet Şükrü 
Karesi 
Vehbi 

Kastamonu 
Ahmet Mahir 

Urfa 
Refet 

Amasya 
Ali Rıza 

Maraş 
Tahsin 
Sivas 

Rasirrt 
Karahisarısahip 

Sadık 
Aksaray 
Vehbi 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Ergani 

İhsan Hamit 

Karahisarısahip 
Ali 

Karahisarısahip 
Ruşeneşref 

İstanbul 
Yusuf Akçora 
Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Malatya 
Doktor Hilmi 

Çanakkale 
Şükrü 

Trabzon 
Nebi zade Hamdi 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Sivas 
Rahmi 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Konya 

Naim Hazım 
Eskişehir 

Emin 
Niğde 
Atâ 

Ankara 
İhsan 

Erzurum 
Rüştü 

Bayezit 
Şefik 

Karesi 
Haydar Adil 

Erzurum 
Cazım 
Siirt 

Halil Hulki 
Saruhan 
Abidin 
Mardin 
Necip 
Muş 

Ali Rıza 
Karesi 

Mehmet Cavit 
Kırklareli 

Şevket 

Maraş 
Hacı Mehmet 

Antalya 
Rasih 
Maraş 
Mithat 

Saruhan 
Reşat 

Malatya 
Hacı Bedir 

Çorum 
Mustafa 

Sinop 
Recep Zühtü 

İsparta 
Mükerrem 

Siverek 
Mahmut 
Antalya 

Ahmet Saki 
Canik 

Süleyman Necmi 
İzmit 
Safvet 

Aksaray 
Besim Atalay 

Bursa 
Mustafa Fehmi 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Kângırı 
Talât 

Erzurum 
Raif 

İstanbul 
Ali Fethi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
Diyarbekir 

Mehmet 
Genç 

Muhittin 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Kayseri 

Hâlit 

Mersin 
Besim 
Konya 

Mustafa Feyzi 
İzmir 

Münür 

Aydın 
Mazhar 
Çorum 

İsmail Kemal 
Rize 
Fuat 

Kângırı 
Rifat 

Kângırı 
Ziya 

Zonguldak 
Ragıp 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Çorum 
Münir 
Rize 
Esat 

Elâziz 
Mustafa 
Malatya 

Reşit 
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Zonguldak 
Halil 

Diyarbekir 
Feyzi 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Bozok 
Salih 

Kütahya 
Cevdet 

İçel 
Emin 

Kütahya 
Nuri 

İçel 
Tevf ik 

Elâziz 
Hüseyin 

Diyarbekir 
Zülfü 

Van 
İbrahim 

İ : 101 

Afyonkarahisar 
İzzet Ulvi 

İzmir 
Mustafa Necati 

Mardin 
Abdürrezzak 

Muş 
Osman Kadri 

Hakkâri 
Asaf 

Rize 
Rauf 

İstanbul 
Ali Rıza 

Erzurum 
Ziyaettin 

Gaziantep 
Şahin 

Bozok 
Avn'i 

Karesi 
Osman Niyazi 

Elâziz 
Naci 

(19 ncu madde olur mu? O geçti sesleri) 
REİS — Efendim! Yanlış yazmışlar, yeri burası

dır, 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim! Kütahya Mebusu Ferit Beyefendinin Ti
caret Vekâleti bütçesi münasebetiyle dermeyan bu
yurdukları uzun iktisadi programı dolayısıyle, o 
pragramın neticesi olarak bu .takrir hazırlanmıştır. 
Muvazenei Ticariyeyi temin için memleketin başlıca 
yetiştirmek kabiliyetinde olduğu ve maalesef mühim 
bir miktarını elyevm hariçten mubayaa etmekte bu
lunduğu bazı eşyayı, dahilde ihtiyacımız nisbetinde 
istihsal etmek maksadını istihdaf eden bir takrirdir. 
Takririn ehemmiyeti iktisadiyesi derkârdır, fakat is
tilzam edeceği tedabir ve masrafda o derece mühim
dir. Onun için bendeniz bu takririn Hükümete tevdi 
edilmesini istirham ederim. İcabını tetkik edelim ve 
bir esas halinde Heyeti Celilenize arz ve teklifatta 
bulunalım. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Efendim, takririn reye vaz edilmesinden evvel 
hükümetin buna takaddüm eden bir teklifi vardır. 
Takririn hükümete tevdi edilmesi teklif ediliyor. (Pek 
muvafık sesleri) 
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ABİDİN BEY (Saruhan) — Fakat Paşa hazret
leri, temenni mahiyetinde olmıyarak heyeti vekileye 
verilmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İcabını 
Hükümet düşünür efendim. 

REİS — Efendim! Hükümet bu takriri bize ve
rin diyor. Bunu reye koyacağım. Reye koymadan ev
vel arz edeyimki; takririn temenni mahiyetinde, fi
lânı filâna verin gibi bir takım kayıtlarla havalesi 
mevzubahis değildir. Takriri yalnız hükümete havale 
edeceğiz. Hükümet bu takrir üzerine bize bir netice 
getirecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Muvazenei Umumiye 
Kanununun intacından evvel mi getirecektir, son
ra mı? 

REİS — Hükümet kendi talep ettiğine göre tabi 
bunu biran evvel yapmıya çalışır. 

Takririn Hükümete tevdiini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir, hükümete tevdi edeceğiz. 

Madde 35. — Ankara'da Müdafaai Milliye Ve
kâleti tahsisatına mahsuben inşaa edilecek mebani-
den heberi için Müdafaai Milliye Vekâleti «250 000» 
liradan fazla taahhüdata girişmiye mezundur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İkiyüzellibin 
lira ne demektir? Namahdut bir miktar demek mi
dir? 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim! Bu maddede Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun 13 ncü maddesinin birinci fık
rası hükmünden istisnayı tazammün eden bir madde
dir. Malûmu âliniz inşaat için verilen tahsisat, mah
duttur. Kanunu mahsus ile kabul edilen beş milyon 
liralık tahsisat arasından, Müdafaai Milliye Vekâle
tine (800 GlOiO) lira ifraz edilmiştir. Müdafaai Milli
ye Vekâletine bu tahsisat derecesinde yaptıracağı eb-
rtiye için icabında (250) bin liradan fazla taahhüdata 
girişmek hususunda mezuniyet veriyoruz. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Madde kabul edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Hükümet
ten gelen bir lâyihai kanuniye vardır. Yeri burası ol
duğu için hükümetin o lâyihasının bir madde halinde 
buraya ilâvesi suretiyle lâyihai kanuniycnin istihdaf 
ettiği noktai nazarı temin etmek kâfidir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu Muvaze
nei Umumiye Kanunu, kavanin koleksiyonu oldu. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Tespit ettiğimiz mad
deyi arz ediyorum : 
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Madde 36. — Hidematı umumiye devlet meya-
nında mahiyeti daimeyi haiz olan kuvayı harbiyenin 
ilbas, iaşe, teçhiz ve teslihi için aktedilecek mukave-
lâtın Heyeti Vekile karariyle senei âtiyeye de teşmili 
caizdir. Bu suretle icra edilecek taahhüdattan senei 
âtiye bütçesinden mahsup ve tesviye edilecek miktarın 
haddi âzami, emsali hidemat için senei cariye büt
çesine mevzu tahsisatın nısfını tecavüz edemez. 

ÂBÎDİN BEY (Saruhan) — Bu lâyihai kanuniye 
ne zaman gelmiştir, Meclisten mi havale edilmiştir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Mecliten havale edil
miştir. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Söz istiyorum Reis 
Paşa! 

Efendim! İlâvesi istenilen maddei kanuniyenin bi
rinci fıkrasının ehemmiyetini bir defa daha okumak 
suretiyle nazarı dikkatinize arz etmek isterim: Hide
matı umumiyei devlet meyanında mahiyeti daimeyi 
haiz olan kuvayı harbiyenin ilbas, iaşe, teçhiz ve tes
lihi için aktedilecek mukavelâtın Heyeti Vekile kara
riyle senei âtiyeye de teşmili caizdir. Malzemei harbiye 
için arzı malûmat edecek değilim. Fakat prensip nok-
tai nazarından bir tarafına işaret etmekliğime mü
saade buyurunuz. 

Maddei kanuniyenin bu fıkrasını kabul etmek 
demek, gelecek sene içerisinde Heyeti Vekilenin 
taahhüt edeceği herhangi bir mukavelenamenin ah
kâmı içerisinde Meclisin aynı şeyi kabul ve taahhüt 
etmesi zaruretini kuvvetle kabul ve tahammül mana
sını tazammun etmektir. Yani gelecek seneki bütçe 
içerisinde böyle bir maddei kanuniye yapılacak olur
sa, bizim rıza ve muvafakatimiz olmadan peşinen o 
hakkı biz kabul ediyoruz demektir. Bu, teşrii salâ
hiyetimiz ve bütçe üzerindeki tasarrufatımızla ne de
receye kadar kabili teliftir? Bu mesele prensip noktai 
nazarından çok şayanı ehemmiyettir. Encümenin ve 
Maliye Vekilinin bizi tenvir etmesini rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Vekâletin bu teklifi Heyeti 
Vekileden geçerek Muvazenei Maliye Encümeninde 
kabul edilmiştir. Vekâletteki ihtiyacı amelinin tesir 
ve tazyiki altında arz edilmiş bir tekliften ibarettir. 
Bir defa teklifin mahiyeti şudur: 

Bütçeye konulmuş olan para, o para ile alınması 
lâzım gelen malzemeye muayyen zaman zarfında 
sarfedilir ve senesi zarfında biter. Halbuki nev'i sar
fiyat olarak Müdafaai Milliyenin bu maddede der-
meyan ettiği ilbas, iaşe, teslih ve teçhiz işi hiç bir 
sene, Türkiye Cumhuriyeti yapidar oldukça ve Tür

kiye Cumhuriyetinin müsellah ve mücehhez bir ordu 
tarafından muhafazası esası mahfuz bulundukça, hiç 
bir sene zarfında ihmal edilmesi caiz olmayan, daimi 
hükmü ihtiva eden masarifattandır. Ordu bulundukça 
teslih edilecektir. Ordu bulundukça beslenecektir. 
Ordu bulundukça giyindirilecektir. Hayatı ameliyede 
arz ettiğim gibi bu maddenin teklifinde bize vasıtai il
ham olan şu zaruret bu suretle hülâsa edilebilir : 

Meselâ geçen sene biz Ankara'da et mubayaası 
için kontratosunu yapmışız. Bu sene malûm olan se
ferberliğin neticesi olarak Ankara'ya bir süvari alayı 
gelmiştir. Bu süvari alayının iaşesi için lâzım gelen 
eti tedarik etmek üzere et kontratçısına müracaat edil
miştir. Kontratçı bizim kendisi ile eskiden yaptığımız 
kontrat mucibince süvari alayına et vermeye razı de
ğildir. Hatta biraz fazlası teklif edilmiş ve fazla bir 
fiyatla çarşıdan mübayaya mecburiyet hâsıl olmuş
tur. 

İşte bu da gösteriyorki, Hazine menfaatine mad
di olarak bu mukavelâtın gelecek seneye de teşmilinde 
fayda vardır. Diğer taraftan vekâlet, bu muamelâtın 
- bunu bir misâl olarak arz ediyorum - ve buna mü
şabih olan muamelâtın tazyikinden kurtulacak ve 
hem de serbestçe hem Hazinenin menfaatine hem de 
ordunun menfaatine kontratlar aktedecektir. Bundan 
tahassul edecek bir zararı malî hatıra gelebilir. O da 
şudur : Bu sene bütçe ile verilmiş olan para mikta
rından fazla, gelecek sene orduya verilecek olan para-

Farz buyurunuz, 1341 senesi için ordunun şu kadar 
milyon lira elbisesi ederse, yahut iaşesi için vermiş-
sehiz bu parayı bu senin içinde sarf ettik. Halbuki bu 
paranın esnayı sarfında yapılacak muamele, eğer bun
dan sonraki sene zarfında da aynı ihtiyaç için behe-
mahâl Meclis tarafından hükümete verilmesi zaruri 
olan parayı tecavüz ederse, hakikaten hesabatta ve 
malî noktai nazardan hiç bir mahzur olmamasına 
mukabil, amelî hayatta vekâleti akim bırakan bir 
mahzur hâsıl oluyor. Meselâ ne oluyor? Biz bu sene 
Ağustos'da malûmu âliniz, bilhassa iaşe mesaili ha
sat mevsiminde ve erzakın, mevaddı iaşenin bol oldu
ğu zamanda münakaşaya konur, biz o aya kontrat 
yapıyoruz. Eğer bu kanun kabul edilmezse biz kont-
ratoyu senei maliyenin nihayetine kadar yapmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü tahsisatımız ondan ibaret
tir. Böyle yaptığımız takdirde de Mart ayı zarfında 
yeni mukavelenameye girişmek icabediyor. Ameli ola
rak Mart mahı, Mart mevsimi bütün mevaddı iaşenin 
en pahalı olduğu bir mevsimdir bunu bir maddi mi
sâl ile Heyeti Muhteremenize tevsik edeyim. 
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dan tefrik edebilmek ve bu seneden tahhüdata gir
mek. Bu, Abidin Bey biraderimizin temas buyurduğu 
noktadır. 

Bu sene parası olmayan bir şeye, gelecek seneye 
ait bir şey için bu seneden taahhüdata girişmek mah
zurlu demektir. Halbuki bu mahzur gayri kabili içti
nap olarak diğer birtakım mesail de kabul edilmiştir. 
Meselâ inşaat yapmak için kanunu mahsus yapılı
yor. Dört beş sene için kontrat yapılarak tahsisat konu
luyor. Diğer emsali muamelâtta da bu vâkidir. Eğer 
muamelâtın yapılmasında bir mahzur varsa, diğerle
rinde de bunun nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Meselâ inşaat için bir kanun yapıyoruz. Taahhüdü 
mutazammın mukavelâta girişmek üzere Meclisi Âli 
hükümete mezuniyet veriyor. 

ABİDtN BEY (Saruhan) — Tenevvür ettik, kabul 
ettim, kâfidir. 

RECEP BEY (Devamla) — Teşekkür ederim, fa
kat mesele daha ziyade tenevvür etsin diye ikinci bir 
şey söyleyeceğim. Meselâ Meclisi Âli hükümete taah
hüdü mutazammın mukavelâta girme diyor. Niçin 
men ediyor? Benim haberim olmadan böyle mukave
lelere girme diyor. Sebesi şudur: Bu o demektirki, 
ben gelecek seneki milletin bütçesini tetkik edeceğim. 
Belki senin bu seneden taahhüde girdiğin bir mesele
yi yapamayacağım. Benim için daha mühim olan baş
ka bir iş vardır, onu yapacağım, seninkini yapmaya
cağım. Bu sebepledirki, taahhüdü malî men edilmiş
tir; esbabı budur. 

Fakat bu arz ettiğimiz teklifte bu mahzur dahi 
yoktur. Bu kâinatta ordular, beşerî konsepsiyonlar 
baki kaldıkça, vatanın müdafaası için ordular bes
lemekten başka çare yoktur. Ordunun bulunması ma
demki zaruridir ve ordular insanlardan mürekkeptir. 
İnsanlar yer, içer, elbise, giyer, tüfenk atar, işte bunu 
dahi tahdit etmek için encümen esaslı bir dûrbinlik 
ile buraya bir had daha koymuştur. Demiştirki: Ge
lecek seneye ait olan mukavelâta girişmek hakkı
nızdır. Evet bu doğrudur. Fakat ben belki gelecek 
sene bütçesinde bu kadar vermem. Onun için «Senei 
cariye bütçesindeki tahsisat yekûnunun nısfını teca
vüz etmemek» kaydıda konulmuştur. Bu suretle bu 
teklifin dört tarafı malî, hukukî maddelerle tamamen 
kapatılmıştır. Binaenaleyh hiç bir zararı maliyi ifade 
etmiyor. Ondan dolayı kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim! Encümenin 36 ncı madde ola
rak ilâvesini teklif ettiği madde bir kere okunsun. 
Reye konulacak. 

Madde 36. — Hidematı umumiyei devlet meya-
nmda mahiyeti daimeyi haiz olan kuvayı harbiyenin 
ilbas, iaşe, teçhiz ve teslihi için aktedilecek mukave-
lâtın Heyeti Vekile karariyle senei atiyede teşmili 
caizdir. Bu suretle icra edilecek taahhüdattan senei 
atiye bütçesinden mahsup ve tesviye edilecek miktarın 
haddi âzami, emsali hidemat için senei cariye bütçe
sine mevzu tahsisatın nısfını tecavüz edemez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler; ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 37. — Hükümetçe memuriyeti muvakkate 
ile memaliki ecnebiyeye izam olunanlara 15 Mayıs 
1335 tarihli harcırah kararnamesinin 29 ncu madde
sinin birinci fıkrası mucibince harcırah verilir. Mad-
dei mezkûrenin ikinci fıkrası ile 10 Teşrinisani 1335 
tarihli harcırah kararnamesi zeylinin üçüncü maddesi 
ahkâmı mülgadır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu madde hakkında 
takririm vardır Reis Bey! 

RElS — Söz Şefik Beyindir, sonra siz söylersiniz. 

ŞEFÎK BEY (Beyazıt) — Efendim! Muvazenei 
Umumiye Kanununun Kavanini Maliyeden istimbat 
ederek, ona istinad ederek devletin bir sene zarfında 
varidat ve masarifatını tayin ve tesbite mazhar olma
sı lâzım gelirken, Muvazenei Maliye Encümeni hudut 
ve salâhiyetini tevsi ederek birtakım kanunlar üzerin
de tadilât, ilga, fesih gibi ahkâm ve muamelet için 
icra etmiştir. 36 ncı madde harcırah karar
namesinin kısmen ilgasını mutazammın olduğu 
gibi birtakım maddelerde mazuliyet, tekaüt 
kanunları hakkında bir çok ahkâmı ihtiva et
mektedir. Ben zannediyorumki bu şekil gerek nizam -
namei dahilimize ve gerekse bugün kadar Meclisi 
Âlide kabul edilen kavaninin hiç birine muvafık de
ğildir. Bir kanunun feshi, tadili usûl ve şeraiti muay-
yeneye tabidir. Muvazenei Maliye Encümeni burada 
harcırah kararnamesini lâğvediyor. 2, 3, 4 ncü madde
ler tekaüt ve mazuliyet kanunlarını fesh ve lâğvedi
yor. Heyeti Celilenize müşterek encümenin takdim 
etmiş olduğu mazbata olduğu halde, bunun nakızı 
olarak mazuline ait ikinci üçüncü maddeleri tespit 
ediyor. Binaenaleyh bendeniz bu maddenin tayyını 
arz ve teklif ediyorum. Diğer maddeler hakkındaki 
mütalâamı ayrıca arz edeceğim. 

REÎS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Trabzon Mebusu Rahmi Beyin bir takriri var
dır, okunacak: 
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Maddei Kaime 
Madde 37. — Muvakkat veya daimi bir memu

riyetle memaliki ecnebiyeye izam olunanların zatî ve 
aile yol masrafları memurini hariciye harcırah kanu
nuna ve yevmiyeleri mülkiye harcırah kararnamesine 
tevfikan verilir. Yevmiyeler devairi aidesince ehem
miyeti maslahata ve icabatı mahalliyeye göre yedi 
misline kadar tezyit olunabilir. 15 Mayıs 1335 tarihli 
harcırah kararnamesinin 29 ncu maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkralariyle kararnamei mezkûrun 10 Teş
rinisani 1335 tarihli zeylinin üçüncü maddesi ahkâmı 
mülgadır. 

Riyaseti Celileye 
37 nci maddenin berveçibalâ tadilini teklif eyle

rim. 
Trabzon 
Rahmi 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim! Bu takrir ehemmiyetli bir şeydir. 
Encümene verilmesini teklif edeceğiz. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bendeniz de Encümene verilmesini rica 
ederim. Çünkü ateşemiliterlerin tahsisatı mevzubahis
tir. 

REİS — Efendim! Encümenin talebi veçhile ve
rilen takrirle beraber maddeyi encümene tevdi ediyo
ruz. 

(Reye koymaya hacet yok sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tay teklifi 
de vardır, onu reye koyunuz. 

REİS — Tay teklifi de beraber gider. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tay teklifi 

tekaddüm eder. 
REİS — Hayır efendim! Encümen bütün takrir

lerle beraber maddeyi alır. Zaten tahriri tay teklifide 
yoktur, olsada gider ya! 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Olsa gitmez 
ya! 

REİS — 38 nci maddeye geçiî'oruz. 
Madde 38. — Maarif, Ziraat Vekaletleriyle Rü

sumat, Düyunu umumiye ve Tapu Müdiriyeti umu-
miyelerine merbut müfettiş ve muavinlerinin yevmi
yeleri maliye müfettiş ve muavinlerinin yevmiyeleri 
misilli hesap ve ita olunur. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Aynı şekildedir. Bu 
maddede harcırah kararnamesi ile alâkadardır. Bu da 
encümene gitmelidir. 

REİS — Efendim! Encümpn mat deyi istiyor m'i? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Encümene gidecek madde bir değil, 37,38,39,40,41, 
42 ve 43 ncü maddelerin de gitmesi lâzımdır. Bu mad
delerin ve tefsirlerin hepsi Kavanini Maliye Encüme
ninden çıkmış ve Muvazenei Maliye Encümenine dev-
rol'unmuştur. Muvazenei Maliye Encümeninde bulu
nan bütün teklifleri bu madde içine sokmuşlar ve tev-
hid etmişlerdir. Bununla meseleyi halledecekler, bun
ların ayrı ayrı maddeleri var, bir kanunla çıkaracak
lar. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Hakları 
var, sonra bu sene kanunların hiç birisi Meclisten 
çıkmaz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Gerek Şefik Beyin ev
velki madde münasebetiyle olan izahatı, gerek Süley
man Sırrı Beyin bu madde hakkındaki mütalâatı hep 
encümeni muahaze mahiyetindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Öyledir. 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Evvelâ şu ciheti izaha 
lüzum görüyorumki, bu maddeler buraya doğrudan 
doğruya encümen tarafından ilâve edilmiş madde
lerden değildir. Hükümetin teklifatı üzerine encümen 
tarafından tetkik edilmiş ve kabul edilen şekil da
hilinde Heyeti Celileye arz edilmiştir. Binaenaleyh 
bu noktada Encümene karşı tevcih edilecek muaheza-
ta encümenin muhatap olamayacağı noktai nazarın-
dayız. Bu maddelerin Encümene alınmasını icapetti-
recek bir noktai nazara da iştirak edemiyoruz. Bu 
husus bundan sonraki 39 ncu madde ki, Heyeti Celi-
lenin nazarı dikkate aldığı bir takrir üzerine encüme
nimize tevdi edilmiştir. Encümenimiz takrire ait noktai 
nazarını tespit ederek buraya bu şekilde getiriyor. 

38 nci maddeye gelince; o maddeye ufak bir tas
hihin ilâvesinin lâzım olacağını Encümenimiz nazarı 
dikkate almıştır. Harcırah kararnamesinin dokuzuncu 
maddesinde aynen şöyle ifade ediliyor : 

«... veya merkezi Dersaadette olan bir Müdüriyeti 
Umumiyeye merbut olan müfettişlerin ve müfettiş 
muavinlerinin ve tetkiki hesabatı seneviye için taş
raya izam olunan Divanı muhasebat mümeyyizlerinin 
yevmiyeleri...» Halbuki varid olan teklifte Divanı 
Muhasebatın taşraya gönderdiği murakıplar nazarı 
dikkate alınmamıştır. Meclisi Âlinin murakabeye me
mur ettiği bir heyetin mazharı tesh'üât olması için 
buraya (muavinlerinin) kaydından sonra «tetkiki he-
sabat için gönderilecek murakıp ve muavinlerinin 
yevmiyeleri» tarzında tashihini rica etmekteyiz. 
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SABİT BEY (Erzincan) — Orada mülkiye mü-, 
fettişlerine ait hiç bir kayıt yoktur. Unutulmuş ol
masın? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Müfettişleri 
ile Sıhhiye ve Nafıa Müfettişleri için, esasen Maliye 
Müfettişleri gibi harcırah ve yevmiye verileceği mu-
sarrahtır. Halbuki diğerleri hakkında eldeki ahkâmda 
bir sarahat olmadığı için tereddüdü mucip olmuştur. 
Bu tereddüdü izale etmek maksadıyle burada arz et
tiğimiz müfettişliklere hasredilmiştir. 

CAVİT BEY (Diyar bek ir) — Posta ve telgraf mü
fettişlerinin ithalinde ne mahzur görüldü? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Bu cihette 
bidayeten nazarı dikkate alınan bir teklif idi., fakat 
posta ve telgraf müfettişleri maaş itibariyle 1 500 -
2 000 kuruş alan müfettişlerdir. Diğer müfettişlerin 
ifa ettikleri vazaif ile aralarında bir fark gördüğü için 
encümenimiz onları bunların içerisine ithal etmemiş
tir. 

REÎS — Şefik Bey, sual soracak mısınız? 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Söz söyleyeceğim efen
dim. 

REİS — Buyurunuz. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Efendim! Bendeniz 
maruzatımda haşa! Muvazenei Maliye Encümenini 
muahaza şeklinde bir beyanatta bulunmadım. Bunu 
tashih etmekle beraber Muvazenei Maliye Encüme
ninin Muvazenei Umumiye Kanununda tespit buyur
muş olduğu bir kaç madde için, bunların feshi, ilga
sı, tadili kavaidi muayyeneye tabidir, dedim. Hükü
met tarafından teklif vuku ,buldu dediler. Hükümet 
tarafından vaki olacak teklif şifahi olamaz. Heyeti Ce-
lilenize gelir, alelusul Encümene gider, ya aynen ve
yahut tadil edilerek Heyeti Celileye kanun şeklinde 
arz edilir. Kabul edilirse Muvazenei Maliye Encü
meni o kanuna istinad ederek Muvazenei Umumiye 
kanununu ona göre tanzim eder. Bendenizin ifadem 
bundan ibarettir. Harcırah kararnamesi, mazuliyet Ka
nunu, Tekaüt Kanunu hepsi burada, hepsinin feshi, 
ilgası burada münderiçtir. Bu nasıl Muvazenei Umu
miye kanunu olacak? O maddeler kanundur mer'idir, 
Heyeti Celileniz bir fıkrasını tadil etmedikçe - Muva
zenei Umumiye Kanununa girmesi caiz değildir. İfa
dem bundan ibarettir. Onun için rica ederim, bura
da bir kaç madde daha vardır, Encümen bunları al
sın, tadil etsin, ne yaparsa yapsın, yani şeraiti kanu
niye dairesinde Meclisi Âliye getirin diyorum. (Kâfi 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur, iki 
takrir var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
134! senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 39 

ncu maddesine (Tapu) kelimesinden sonra (Ve Evkaf) 
kelimesinin ilâvesiyle (Tapu ve Evkaf Müdüriyeti 
Umumi yelerine) şekiinde kabulünü rica ederim. 

Burdur 
Hüseyin Bak'i 

Riyaseti Celileye 
38 nci maddeye (Tapu) kelimesinden sonra (Pos

ta ve Telgraf) kelimelerinin de ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Diyar bekir 
Cavit 

REİS — Efendim! Takrirlerden biri Posta ve 
Telgraf diğeri de Evkaf kelimelerinin ilâveleri hak
kındadır. Bunları ayrı ayrı reye vaz edeceğim. Evvelâ 
Cavit Beyin takririni reye koyacağım. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evkaf hakkındaki ilâ
veyi kabul ediyoruz. Diğeri hakkındaki noktai na
zarımızı arz ettik. 

(Diyarbekir Mebusu Cavit Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın... Almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmamıştır. Evkaf Encümen kabul etmiştir. 
Encümenin son tadiline göre maddeyi okuyoruz. 

Madde 38. — Maarif ve Ziraat Vekaletleriyle Rü
sumat, Düyunu Umumiye, Tapu ve Evkaf Müdüri
yeti Umumiyelerine merbut müfettiş ve muavinlerinin 
ve tetkiki hesabat için gönderilecek Divanı Muhase
bat murakıp ve muavinlerinin yevmiyeleri Maliye 
Müfettiş ve muavinlerinin yevmiyeleri misilli hesap 
ve ita olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Şefik Bey bir takrir veriyor, 36 ncı 
madde hakkında ise o madde geçti. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Madde numaralan o 
kadar karışık ki biz de şaşırdık. 

REİS — Şimdi 40 ncı madde 39 ncu oldu. Oku
nacak. 

Madde 39. — Her ne meslekten olursa bilûmum 
mütekaidinden muallimliğe mütekait etibbadan hü
kümet, idarei hususiye ve belediye tababetlerine tayin 
olunanların tekaüt maaşları kat olunmaz. Ancak bu 
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memuriyetlerden alacakları maaş ve tahsisatı fevkalâ
de mecmuu kendi tertiplerinden ücret olarak verilir. 
(Kabul sesleri.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Bendeniz müteşekkir olduğumu söylemek ve bir fık
ranın daha ilâvesiyle maddenin tekemmül ettirilmesi 
için söz aldım. Bu madde mütekait olanların mual
limliğe, mütekait tabiplerinde hükümet tabiplikleri
ne, belediye tabipliklerine tayin olunduklarında tekaüt 
maaşlarının kesilmemesini âmirdir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ma-
zûlleri de dahil edelim. (O o sesleri.) 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Bendeniz 
bugünkü günde muvazzaf olarak bir yerde müstadem 
bulunan tabiplerin, aynı zamanda bir mektepte bir 
tababet vazifesi aldıkları zamanda kendilerine veri
lecek ücretin kesilmemesi için maddeye bir fıkranın 
ilâvesini teklif ediyorum. Bununla beraber bu mad
deye, esas muallimliğe rağbet celbini temin maksa
dını istihdaf ettiği için bu maksatla diğer bir fıkra 
daha ilâvesini teklif ediyorum. Elde bir tedrisatı ipti
daiye Kanunu vardır. Bu kanunun 97 nci maddesinde 
(darülmuallimini rüştüye) tabiri mevcuttur. Halbuki 
bugün darülmualliminler rüştüye sınıflarını ihtiva et
miyorlar. 

(Darülmuallimini rüştüye) yoktur,- yalnız (Darül-
mualiimin) vardır. Bir zamanlar (Darülmuallimini ip
tidaiye) ismini almıştı. Binaenaleyh (Rüştüye tabiri
nin bulunması, geçen defa Meclisi Âlinin iptidai 
muallimleri hakkında kabul ettiği bir kanundan mu
allimlerin istifade etmemelerini mucip oluyor. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Doğru doğ
ru, biçareler mağdur oluyorlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Onun için 
buraya bir fıkra ilâve edilerek bu mahzurun önü 
alınsın. 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
Bir noktanın izahı lâzım gelir kanaatindeyim. Mad
denin son fıkrasında «ücret olarak verilir» deniyor. 
Belediyelerle idarei hususiyelerin bütçeleri tertip edil
miştir. Eğer bu tahsisat maaş tertiplerinde ise ücrete 
tahvil etmenin şekli nasıl olacaktır? Encümen lütfen 
izah etsin. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim, bu maddeyi bu şekilde arz etmekliği-
miz, esasen İsmet Beyefendinin izah ettikleri mahzu
run izalesi içindir. Şayet her hangi muallimlik veya 
tababet için mevzu olan maaş ile bir mütekaid istih
dam edilecek olursa, gene tevkifat usulüne tabi ola

cak surette paranın maaş tertibinden verilmesini kâ
fi görmüyoruz ve buna da imkân yoktur. Ancak maaş 
tertibinden verilmesine (ücret) namı manidir. Binae
naleyh burada bu madde o mahzuru izale ediyor. 
Maaş tertibinden fakat ücret namıyle verilecektir. 
Bu madde onu temin ediyor. Maddenin noktai nazarı 
budur. (Kâfi sesleri.) 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim! Hakkı Tarık Bey arkadaşımızın 
söyledikleri mesele esasen mevki tatbiktedir. Hükümet 
tabibi bulunanlar esasen mekteplerde ve diğer müesse-
satta ücretle istihdam olunabilirler. Onun için ayrıca 
bir fıkra ilâvesine lüzum yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) —Efendim! 
Müsaade buyurulur mu? Dün aldığım bir mektup 
bu mütalâa hilafından bir takım hadiseler haber ve
riyor ve diyorki; geçen defa Meclisi Âlide verilen 
karar bu maniayı ihdas ediyor. Binaenaleyh böyle 
bir fıkranın ilâvesi zait bile olsa el tekrarı hasen ka
bilinden bunun ilâvesi lâzımdır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bazı Mec
lisi Umumiler muallimlere müşkülât ihdas ediyor. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Nafıada istihdam 
edilen mütekaid zabıtan niçin konulmamış? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim, madde 
sarihtir, bunlara şamil değildir. O ayrı bir şekildir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Mütekaid etib-
badan sonra baytarlar niçin konulmamıştır? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu gidişle tekaüt 
Kanununu büsbütün ortadan kaldıracağız galiba! 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu maddenin evvelce 
de arz ettiğim veçhile, Karesi Mebusu Vehbi Bey ve 
ellibeş refikinin vermiş olduğu bir takrir neticesi ola
rak burada vaz'ını Encümen münasip görmüştür. O 
takrirde yalnız muallimlerden bahsolunuyordu. Encü
menimiz icraa ettiği tetkikat esnasında tabip lüzumu
nu nazarı dikkate alarak, bu ihtiyacı tehvin için ta
biplere ait fıkranın ilâvesini kabul etti. Arif Beyefen
dinin baytarlar hakkındaki işaretlerini encümen aym 
noktai nazardan tetkik eder. Tensip buyurursanız 
bunu tetkik etmek üzere Encümenimize tevdi buyu
runuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Memlekette za
ten mütekait baytar yok. 

REİS — Efendim! 39 ncu maddeyi takrirlerle 
beraber Encümene veriyoruz. (Encümen istemiyor 
sesleri.) Maddeyi Encümen istiyor mu? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümene verilirse 
takrirlerle beraber tetkik ederiz. 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Encümene 
gitmesine lüzum yoktur, basit bir şeydir, burada ya
pılır. 

REİS — Ne yapalım? Nizamname böyle diyor, 
Encümen isterse veririz. Kırkıncı maddeye geçiyo
ruz. 

Madde 40. — Elyevm mer'iyülicra memurini mül
kiye tekaüt ve mazulin kanunları ahkâmına tevfikan 
tahsisi lâzım gelen maaşat, memurinin mensup olduk 
lan devair ve müessesatı resmiyeden gönderilecek mu-
saddık tercümeihal varakası suretiyle müddeti hiz
met cetvelleri ve tahkiki hüviyet ilmühaberleri üzeri
ne muhassesatı zatiye müdüriyetince bilhesap tahsis 
ve ashabı yedine senedi resmi ita olunur. 11 Ağus
tos 1325 tarihîi Mülkiye tekaüt kanununun yirmi ikin
ci ve 7 Ağustos 1325 tarihli Mazulin Kanununun on-
dördüncü madde hükümleri mülgadır. 

REİS — Kırkıncı madde hakkında söz isteyen 
var mı? I 

RAHMÎ BEY (İzmir) — Bu maddenin tedvinine 
neden lüzum görülmüştür? Encümen lütfen izah et
sin. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Gerek 11 Ağustos 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt 
Kanununun 22 nci ve gerek 7 Ağustos 1325 tarihli 
mazuliyet kanununun 14 ncü maddelerinde maaş tah
sisi ile mükellef Heyeti umumiyelerden bahsedilmek
tedir, Burada Heyeti Umumiye vazifesini her daire
den davet edilen birer memur ile ifa ediyorlar. Bu 
vaziyet hem işlerin teehhürünü hem de teşekkül eden 
komisyonlara hakkı huzur ve ücret namlarıyle para 
verilmesini iktiza ettirdiği için, bir madde ile Heyeti 
Umumiye tarafından karar ittihazı mecburiyetini ref 
ederek bütün mesuliyeti muhassesatı zatiye dairesine 
terketmek ve işlerin bu suretle teshilini temin etmk 
istdik. Noktai nazarımız budur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu madde 
kanunu mahsus olarak kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerince müştereken tedvin edildi ve Meclisi 
Âliye geldi. Meclisi Âli o kanunun müzakeresini, me
murin Muhakemat' Kanununun müzakeresinden son
raya talik etti. Talik edilen bu kanunun bir madde 
şeklindş çıkması nasıl olur? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bu, o değildir. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Süleyman Sırrı Beyin, 

bahsettikleri kanun, diğer bir mazulin kanununa aittir. 
Ruznamededir, fakat bununla alâkası yoktur. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyne yok
tur, yalnız bir takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
Mazulin ve Tekaüt Kanunlarının bazı maddeleri

ni fesh ve ilga eden ve yekdiğerine irtibatı bulunan 
kırkıncı madde aslen Meclisi Âlice müzakere olun
mak üzere, Meclisi Âlice Muvazenei Umumiye ka
nun lâyihasından tayyını teklif ederim. 13 Nisan 1341 

Bayezit 
Şefik 

REİS — Şefik Beyin takriri bu maddeye ait ola
maz. Ayrı bir tekliftir. Şefik Bey! Siz Kırkıncı mad
denin tayyını mı istiyorsunuz? 

ŞEFİK BEY (Bayezit) ~ Evet efendim. Çünkü 
usule muvafık değildir. Bu maddenin usulen müzake
resini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Şefik Beyin takriri, müzakere 
ettiğimiz Kırkıncı maddenin ayrıca müzakere edilmek 
üzere buradan tayyına dairdir. Yani maddeyi reddet
mek mahiyetinde değildir. Bu maddenin ayrı bir kanun 
zemini olduğundan ayrıca müzakere edilmesini teklif 
ediyorlar. Şimdi Kırkıncı madde müzakere edilmek
tedir. Şefik Beyin teklifini reyinize arz edeceğim. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kal
dırsın... Teklif kabul edilmemiştir. O halde maddeyi 
aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bir teklifim var. 
REİS — Neye dairdir? Okunacak maddeye ait 

mi? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Kabul edilen madde 

ile okunacak madde arasına yeni bir madde ilâvesine 
dairdir. 

REİS — Tahriri bir teklifiniz yok efendim. 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Takdim ediyorum 

efendim. 
REİS — Rahmi Beyin bir teklifi vardır, okuna

cak : 
Takrirler 

5. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin; hususi büt
çelerle idare olunan devair mazullerinin maaşatından 
tevkif olunan yüzde onikilerin mal sandıklarına tev
dii hakkında Muvazenei Umuimiye Kanununa bir 
madde ilâvesine dair takriri. . 

Riyaseti Celileye 
Maddeyi atıyenin 1341 senesi Muvazenei Umu

miye Kanununa bir madde olarak kabul ve ilâvesini 
teklif eylerim efendim. 

Trabzon 
Rahmi 
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Madde — Hususi bütçelerle idare edilen devair 
ve müessesat mazullerinin maaşları Muhassesatı za
tiye bütçesinden verilecektir. Ancak işbu devair ve 
müessesat memurlarının maaşatından tevkif olunan 
yüzde oniki aidatın tamamı Mal sandıklarına tevdi 
olunur. 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 35 nci maddesinin bu maddeye muhalif olmayan 
ahkâmı kemakân bakidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Bendenizi 
bu teklife sevkeden esbabı müsaadenizle arz edeyim. 
Bendeniz de Bayezit Mebusu Şefik Bey gibi böyle 
kanuna taallûk eden bu maddenin Muvazenei Umu
miye Kanununa konulmasının aleyhtarıyım. 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununda bir madde ka
bul edilmiştir. Bu madde ile öyle bir şey ilâve edil-
miştirki, bu bapta Meclisi Âlinin bir kusuru olmak
sızın bir çok hukuku rnüktes'ibe iptal edilmiştir. Arz 
ettiğim fıkratı tekrar okuyayım : «35 nci maddede 
şöyle bir kayıt var; mülhak ve hususi bütçelerle ida
re olunan devair ve müessesat mazullerinin maaşla
rı mensup oldukları daire bütçesinden verilecektir.» 
Mülhak bütçelere bir şey demiyorum. Bunlar veka
letler gibidir. Fakat hususi bütçeler ki - bunlar bele
diye ve idarei hususiye bütçeleridir - belediye ve ida-
rei hususiyelerde müstahdem memurinden bir çoğu 
senelerce Muvazenei Umumiyeye dahil memuriyet
lerde bulunmuş ve tekaüt muhassesatı arı mal sandık
larına tevdi edilmiştir. Sonra bir suretle infisâl ede
rek cüzi bir müddet belediyelerde yahut idarei hu
susiyelerde istihdam edilmekle bu mazuliyet hakkın
dan iskat edilmişlerdir. Ezcümle bendenizin vakıf 
olduğum bir meseleyi arz edeyim. 

Vaktiyle Trabzon'da mektubî muavinliğinde 20 -
25 sene bulunmuş bir zat, memuriyeti lağvedilince ve 
belediye reisleri hükümetçe nasbedildiği zamanda 
Çekmece kazası belediye reisliğine tayin edilmiş, bi
lâhare de açığa çıkarılmış ve mazuliyet maaşı ke
silmiştir. Bu zatın Meclisi Âliye olan müracaatları 
arzuhal encümenine tevdi edilmiştir. Fakat muhas
sesatı zatiye dairesi; Bu kanun karşısında yapılacak 
bir şey yoktur, demiştir. Halbuki bundaki haksızlık 
Heyeti Celilenizce malûmdur. Eğer Maliye Vekâleti 
bir tasfiye yapmak istiyorsa, hukuku müktesibeyi ih
lâl etmeyecek bir şey düşünebilir. Şimdiye kadar mal 
sandığına teslim edilen aidat orada kaldıktan sonra, 
belediyelere, siz bunlara mazuliyet vereceksiniz de
niliyor. Fakat Belediyeler tevkifat yapmadıkları için 
mazuliyet maaşını nasıl versin? Esasen belediyelerin 
varidatı malûmu âlileridir. Kendi ihtiyaçlarım temin 

edecek varidattan dahi mahrumdurlar. Heyeti Celüe-
nizin nazarı dikkatinizi celbederim ki, karşılığı rnu-
vazenei umumiyeye terkedilen bir masrafı nasıl olur 
da idarei hususiyelere veyahut belediyelere tahmil 
edebilirsiniz? Bugün kabul ettiğimiz madde şöyledir. 
«Aidatı tekaüdiyeyi miadında teVkif ve mülhak ve 
hususi bütçelerden maaş alanlardan kesilen aidatı 
mukanneneyi azami iki ay zarfında mal sandıklarına 
teslim etmeyen muhasiplerden yüzde dokuz hesabı ile 
faiz alınır.» Yani idarei hususiye memurlarından ke
silen mazuliyet aidatı gene mal sandıklarına verilecek
tir. Bu böyle kabul edildiği halde bu maddenin böyle 
kabul edilmesi sarih mağduriyetlere sebep olur. Bi
naenaleyh teklifimin kabulünü istirham ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Rahmi Beyefendinin mütaîâatı 1340 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununa mevzu madde hak
kındadır. 

RAHMÎ BEY (Trabzon) — Bir fıkrasıdır. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Devamla) — 
O maddenin bir fıkrasında deniyorki: Hususi büt
çelerden maaş alan memurların mazuliyet maaşları 
da gene o bütçeden tahsis olunur. Bu prensip, bu 
esas gayet doğrudur. Çünkü Muvazenei Umumiye ile 
hususi bütçelerin hiç bir irtibat ve münasebeti yoktur. 
Gerek Tekaüdiye gerekse mazuliyet aidatı olarak 
Muvazenei Urnumiyeden maaş alan memurinden kat 
edilen tevkifat yekûnu, varidat bütçesinin faslı mah-
susundadır. Derhatır edilecek olursa görülürki, Mu
hassesatı zatiye maaşı diye bugün vermekte olduğu
muz, paranın dokuzda biridir. Demekki tekaüt aida
tı, mazuliyet aidatı diye verdiğimiz paraya mukabil, 
kanunen nail olduğumuz muhassesat arasında bir nis
pet ve Muvazenet yoktur. Şu halde Muvazenei Umu
miye bu vaziyette iken, bu açık yetmiyormuş gibi, 
bir de hususi bütçelerle maaş alan memurini, tekaüt 
maaşı, mazuliyet maaşı almak için Muvazenei Umu-
miyenin, muhassesatı zatiyenin sırtına yüklemek, ha
zinenin bârını bir kat daha tezyid etmektir. Onun 
için 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa ko
nan o maddenin o fıkrası gayet muhiktir. Bir me
mur, hangi bütçeden maaş alıyorsa, sureti katiyede, 
mazuliyet veya tekaüdiye olarak alacağı, maaşı da 
gene o bütçeden alması esasımı muhafaza etmek lâ
zımdır. Yalnız hukuku müktesibe var deniliyor. Hu
kuku müktesibenin ziyama hazine taraftar değildir 
ve buna ihtiyacımız da yoktur hamdolsun. Mesele ol
sa olsa, evvelce muvazenei umumiyeye dahil herhan
gi bir bütçeden maaş alan bir memur iken, bilâhare 
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belediye veya idarei hususiyeye geçer ve oradan in-
fisâl eder veya tekaüt veya mazuliyet maaşlarını ora
dan alması lâzım gelirse... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Tekaüt maaşı mev
zubahis değildir. Mazuliyet maaşı mevzubahistir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Mazuliyet maaşına kanunen kesbi istihkak için ce
reyan eden müddetin bir kısmı, Muvazenei Umumiye -
den maaş alarak geçmiş olmak itibariyle, aidatı tekaü-
diyesi Muvazenei Umumiyece tevkif edilmiş buyuru-
luyor. Biz bu paralan iade ederiz. Bu hakkı müktese
bin ziyama sebep yoktur. Fakat bu hakkı müktesebi 
tashih edelim derken gayet muhik olarak konmuş 
olan esasın da tağyirine sebep yoktur. Hakkı mükte
sep halledilmek cihetiyle Rahmi Beyin teklifi şaya
nı dikkattir. Bu takr'ir Muvazenei Maliye Encümeni
ne tevdi edilsin, orada icabı teemmül olunsun. Hak
sızlıkları izale edelim, fakat haksızlığı izale edelim 
derken muhik olarak konmuş olan bir esası bozma
yalım. 

REİS — Rahmi Beyin teklifi yeni bir madde ilâ
vesine dairdir. Encümen tetkik etmek üzere istiyor. 
sahibi teklifte muvafakat ediyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Encümen kabul et
se de bir şey yapamaz, gelecek seneye kalır. 

REİS — Encümene tevdi ediyoruz. 
Madde 41. — 1341 senei maliyesinden itibaren 

mütekaidini mülkiye, ilmiye ve askeriye ile eytam 
ve eramiline tahsis edilen maaşattan bir nüfusa isa
bet edecek yüz kuruş ve daha dûn derecesinin on se
neliği 13 Kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâ
de kararnamesinde muayyen zammıyle beraber mu-
hassesatı zatiye bütçesinde açılacak üç maddeli faslı 
mahsustan defaten verilecek Hazinei maliye ile alâ
kaları kat olunur. Aile meyanında bulunan evlâdı zü-
kûra yalnız maaşa müstehak olduğu tarihten on do
kuz yaşını ikmale kadar tahakkuk edecek müddete 
ait miktarı verilir. Evlâdı zükûr ve maştan tahsilde 
bulundukları tebeyyün eden bikes ve muhtacin hakla
rın da bu madde tatbik edilmez. (1340) senei maliyesi 
gayesine kadar muhasseas maaşattan yüz kuruşa ka
dar olan aksamının üç sene zarfında minvali muhar
rer üzere tasfiye ve kafi hasabma Maliye Vekili me
zundur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü

saade buyururmusunuz efendim? Bu madde ile gerek 
itam ve eramil hakkında ve gerekse maliye hakkında 

ne gibi bir fayda tasavvur edilmiş olduğunu izah et
sinler. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu madde ile kastedilen fayda ve muhassenat şun
dan ibarettir : Muhassesaü zatiye muamelâtı fev
kalâde müşevveş bir hale girmiştir. Elyevm cüzdan
ların adedi dörtyüzbini geçmiştir. Bunlardan yüz ku
ruş gibi gayet cüz'i maaş alanların adedi gayet zi
yadedir. Henüz tahsis muamelesi ifa edilmemiş bir 
çok eytam, eramil, efrat ve malûlini askeriye vesaire 
mevcuttur. Tahsisi maaş muamelâtının bu kadar mü
tenevvi ve kesir iş arasında süratle yürümemesinin 
esbabından biriside budur. Bu madde ile işbu salâ
hiyet alınmak isteniyor. Maaşı kanunisi yüz kuruşu 
geçmeyenlere, o maaşın, on seneliğini defaten vermek 
suretiyle. Kendisine cüzdan vermek suretiyle değil, 
büsbütün muhassesatı zatiye ile alâkasını kesmektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ya on se
neden fazla yaşarsa. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Eifendim! Bunların içerisinde mühim bir kısmı, mu
ayyen bir sin ile muayyen bir müddet için maaşa kes
bi istihkak edenlerdir. Kız evlât ise teehhül edinceye 
kadar, erkek evlât ise sinnirüşte vusulüne kadardır. 
Eramil ise ölene kadardır. Yani ne zaman kat edi
leceği malûm olmayan zaman ile mukayyettir. Şim
di muamele şundan ibarettir : Bir adama senevi ira
dının on mislini vermek, o iradın sermayesini ver
mek demektir. Ona yüz kuruş maaşı ilelebet temin 
edebilecek bir irad vermek demektir. Binaenaleyh 
elinden gasbedilmiş bir hak yoktur. Her kime bir se
nelik iradının on mislini verecek olursanız, aym iradı 
seneviyi ilelebet temin edecek mülk alır, şunu yapar, 
bunu yapar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yer, içer, 
geçer. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Yerler içer. Ben kimsenin ahvali hususiye-
sinin bekçisi değilim. Bu esasen ashabı maaşın hakkı
nı tenkisten ziyade, ashabı maaşa hakkından ziyade 
bir şey vermektir ve hazinenin aleyhinedir. Bunu mu
hassesatı zatiye muamelâtını teşvüşten kurtarmak 
için, yapıyoruz. Bilirsinizki her sene iki defa yoklama 
muamelâtı vardır. Yüzbinlere baliğ olan bu cüzdan
ların yoklamasını ifa etmek, tasfiye etmek, bir taraf
tan günden güne muhassesaü zatiye teşkilâtını da 
artırmaktadır. Diğer taraftan da tahsis muamelesi 
yapılamadı feryat ve şikâyeti tevali etmektedir. Ati-
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yen olsun bunun önüne geçmek için bu maddeyi tek
lif etmekte fayda gördük. 

Fakat şunu da arz edeyirnki; bu salâhiyeti alır 
almaz zannetmeyinizki bu salâhiyeti derhal istimale 
kudretimiz vardır. Sırf yüz kuruşa kadar maaş alan
lar hesap edilecek olursa, bu muameleyi yapabilmek 
için lâakâl yirmi milyon lira lâzımdır. Onun için ora
daki ibarenin tashihini rica ederim. «Defaten verile
rek hazine ile alâkaları kat olunur» deniyor. Bunun 
yerine defaten verilerek hazine ile alâkalarının kat'ına 
Maliye Vekili mezundur, diyelim. Çünkü (Kat olu-, 
nur) şeklinde olursa ben bir senede onbeş, yirmi mil
yon lira bulup da bu alâkayı kat edemem. Onun için 
mezuniyet şeklinde olmasını istirham ederim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Zaten maddenin son 
fıkrası mezuniyet şeklindedir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Oraya da (Kat olunabilir) demeli. Mecburiyet şek
linde kalırsa, o vakit ben bir sene için de, iki sene 
için de yirmi milyon lira bulup da bu kat'ı alâka mu
amelesini yapamam. Onun için ihtiyarî fi-'l ile bunun 
tadilini istyorum. Esas muamele haznenin aleyhinedir. 
Eîhabı maaşın lehinedir. Hazinenin yegâne istifadesi, 
muhassatı zatiye teşcvvüşatmı ortadan kaldırmak ve 
cüzdan adedini azaltıp, tahsis muamelesinin çoğalma
sı dolayısıyle günden güne tevsiine lüzum görülen 
muhassesatı zatiye teşkilâtını tezyid ve tevsiden kur
tarmaktır. Eshabı maaşın menfaati arz ettiğim cihet
tedir. 

ISMAÎL KEMAL BEY (Çorum) — Şimdiki hal
de arzuya bırakılsa. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, zaten dikkat buyurulursa görülürki, bikes 
ve tahsilde bulunanlar için bu ahkâm tatbik edilmez 
deniyor. Yani maaşı yüz kuruş olsa dahi gene kendi
lerine verilecek. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Maddede 
(Üç sene zarfında verilir) kaydı vardır. Meselâ bu 
sene altıyüzbin veyahut iki milyon lira tahsisat veril
di. Alâkası kat edilecek otuzbin tekaüt, itam ve era-
mil vardır. Bunların her sene onar bininin alâkası kat 
olunsa ve üç senede bu muamele ikmal edilse daha 
muvafık olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zaten madde öyledir. Maddenin hükmü onu tazam-
mun ediyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Bi-
keslerle tahsilde bulunanların bu tasfiye muamelesin
den müstesna oldukları beyan buyruluyor. Halbuki 

maddeden bu mana çıkmıyor. Maddede evvelâ zükür 
ve ünastan tahsilde bulundukları tebeyyün eden bikes 
ve muhtaciyin deniyor. Demekki o nevi bikesler ve o 
nevi muhtaçlar istisna edilecektir ki, mutlaka tahsilde 
bulunmalıdırlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Demin buyur
duğunuz mütalâa ile bu mütalâa arasında fark var
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim. Tahsilde bulunan bikes ve muhtaein-
dir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bu 
tadilât eytam ve eramilin lehine olmak lâzımdır. Yani 
bu düşünce ile yapılmalıdır. 

Maliye Vekili Bey de bu düşünce ile yapıldığını 
söylediler. Fakat bendenize öyle geliyorki, tahsilde 
bulunmayan eytamın paraları şunun bunun elinde 
kalacaktır. Halbuki para sandıkta bulundukça onla
rın infakına hizmet eder. Burada mevzubahis olan 
itam ve eramildir. 2 - 3 - 5 yaşında tahsilde bulun
mayan çocuklara tahsis olunan üçyüz kuruş, veli ve 
vasilerinin elinde kalacak. Binaenaleyh bunda bende
niz eytamın menfaatini görmüyorum. Yalnız Hazine
nin menfaati vardır. Çünkü hükümetin velayeti âm
mesi vardır. Maaşatı bu noktadan düşünmek lâzım
dır. Binaenaleyh bendeniz bunların mağdur olacak
larını tasavvur ediyor ve muvafık görmüyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Abdullah Azmi Efendi Hazretleri, veli ve
ya veli namiyle başkalarının tahtı idaresinde bulu
nan eytamın eline böyle toplu olarak geçecek olan 
para, eytam için müfit" olmaz, onların veli ve vasileri 
tarafından alınır ve bu suretle suiistimal edilir buyur
dular. Bu endişe variddir. En çok siyanet edilmesi 
lâzım gelen emvalden birisi de mali yetimdir, dedi
ler. Fakat zannederim en ziyade yenilen mal da mali 
yetimdir. Emvali eytamın, hukuku eytamın siyaseti 
bendeniz zannediyorum ki Adliye Vekâletinize mevdu
dur ve bunların behemahâl veli ve vasisine tevdii lâ
zım gelmez. Emvali eytamın sureti idaresi hakkında 
kanun ve nizam vardır, bunların emvalini tenmiye 
eden bir idarei mahsusa vardır. Bunların paralarının 
toptan verilmesine imkân olursa ellerine değil, onla
rın diğer nukdunun mevdu bulunduğu müessesata 
tevdii iktiza eder. Emvali eytamın sureti idaresi hak
kında bazı teklifler de mevzubahistir. Heyeti Cehle 
lütfederde o kanunu biran evvel çıkarırsa o vakit ye-
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tim malları daha ziyade emniyet altına girmiş olur. 
Eramil haköında bu mütalâa varid değildir, çünkü 
onlar muhtar ve reşit olan bir sınıftır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Hasan Beyefendi, 
bu maddenin eytamın lehinde olduğunu söylediniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İktisadî olarak bendenizce tamamen öyledir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Şu halde bikesleri 
istisnanın hikmeti ne oluyor? Eğer lehinde ise onlar 
hakkında da tatbiki lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onların ihtiyarlarına bırakmak lâzımdır. İsterlerse 
maaşlarını almakta devam etsinler, isterlerse umum 
meyanında on seneliğini defaten alsınlar, bendenizce 
bu daha muvafık olur zannediyorum. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Demek madde tan
zim edilirken iyi düşünülmemiştir. Çünkü tenakus 
vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddeyi bendeniz tanzim etmedim ki, tenkidiniz ba
na teveccüh etsin. Maddeyi tetkik ettiğim zaman ade
mi imkândan korkarak mecburi sigarayı ihtiyarî fii
le kalbederek (kat olunur) ibaresinin (olunabilir) şek
linde tadilini teklif ettim. Çünkü böyle olursa imkâ
na mütevakkıf kalır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — 1341 senei maliyesin
den itibaren... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Gaye bir seneliği değil, yüz kuruşa kadar maaş alan
ların yekûnu mevcudunu nazarı itibare aldım. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bakınız maddenin 
başında 1341 senei maliyesinden itibaren... Tahsis 
olunan deniyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Malûm efendim, bunu kabili icra görüyorum. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Maddenin nihaye-
tindeki Maliye Vekili mezundur, fıkrası zaten ihtiya
ridir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet öyledir, bendeniz de, bu da ihtiyari olsa iyi olur, 
dedim. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yoktur. Yal
nız Maliye Vekilinin (kat olunur) yerine (kat oluna
bilir) şeklinde tashih teklifi vardır. Madde bu suretle 
tashih edilmiştir. Maddeyi bu tashihle reyinize arz 
ediyorum, kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini kabul edenler ellerini kaldırsın... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 42. — Merkezi vilâyetta münhal daimi me
muriyetlere evsafı lâzımeyi haiz ve caizülist'ihdam me
murini mazule variken hariçten yeni memur alınamaz. 
Son sınıf maaşlarına muadil münhal memuriyet olma
dığı halde sınıflarına ait hukuku müktesebeleri mah
fuz kalmak şartiyle lâakâl eski maaşlarının sülüsanı 
derecesinde maaş ve ücretli bir memuriyeti indettek-
lif ne suret ve sebeple olursa olsun kabulden istinkâf 
eden memurini mazulenin mazuliyet maaşları kat ve 
bunlardan müddet hizmetleri yirmibeş seneye baliğ 
olanların rızalarına bakılmaksızın tekaütleri icra olu
nur. 7 Ağustos 1325 tarihli mazul'ini mülkiye kanu
nunun bu maddeye muhalif ahkâmı mülgadır. 

HAKKİ TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Muvazenei Umumiye Kanununun en iyi maddelerin
den birisi de budur. Bendeniz bu noktai nazardan bir 
fıkra daha ilâvesiyle şimdiye kadar heder olan men
faati hazinenin muhafazasını teklif edeceğim. 

Maddenin içinde mazuliyet maaşları kesilecek 
olanlar şunlar olarak gösterilmiştir. «Son sınıf maaş
larına muadil münhal memuriyet olmadığı halde 
sınıflarına ait hukuku müktesebeleri mahfuz kalmak 
şartiyle lâakâl eski maaşlarının sülüsani derecesinde 
maaş ve ücretli bir memuriyeti indetteklif ne suret ve 
rebeple olursa olsun kabulden istinkâf eden...» çok gü
zel. Fakat şunu nazarı dikkatinize arz ederimki, Mu
vazenei Umumiyeye dahil olmayan bir memuriyeti ka
bul etmiş bir takım memurlar veya mazuller vardır. 
Binaenaleyh maddenin «istinkâf eden» fıkrasından 
sonra «ve idarei hususiyeler ve belediyelerde ve ida
resi devletle alâkadar müessesatı maliyede vazife ka
bul eden memurini mazule» denilmelidir. Çünkü ora
larda vazife kabul edenler vardır. (Doğru sesleri.) 

Bundan başka idaresi devletle alâkadar müessesa
tı maliyede, meselâ düyunu umumiyede yahut rejide 
ve bu kabil müessesatta vazife kabul edenler vardır. 
Binaenaleyh bu kabil vazife kabul eden memurini 
mazule arasında bulunupta halen müstahdem olan
lar varsa, onlarında mazuliyet maaşları kesilmelidir. 
Binaenaleyh bu maksatla buraya bu fıkranın ilâvesi
ni teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Burada (Evsafı lâzımeyi haiz) tabiri var. Maksat me
murini mazule varken hariçten memur almamaktır, 
bütçede tasarruf yapmaktır. Halbuki bu evsafı lâzı
meyi haiz ibaresini vekillerin eline verirsek, bu ka
nunun gayesiyle mütezat bir vaziyet hâsıl olmak im
kânı olur. Evsaf lâzımeyi haiz görmedim, binaenaleyh 
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'hariçten aldım, der. O halde de ibarei kanuniyedeki 
maksat fevt olur. Encümenin bu baptaki mütalâasını 
anlamak isterim. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim! Böyle bir salâhiyeti devairi aidesine 
vermemek çok mucibi tazyik olur, mütalâasında bu
lunduk. Hariciye memurlarının tayini hakkında Ha
riciye Vekâletinin esas addetmiş olduğu (bir takım 
evsafı lâzımeyi haiz) kaydından encümenimiz bu gibi 
ahvalde daha ziyade mucibi tazyik olmamasını dü
şünmüştür. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Burada «bir 
memuriyeti indetteklif) denilmiştir. Bu teklif mutlaka 
o memuru mazulün mensup bulunduğu vekâlet tara
fından mı olması lâzımdır? Diğer bir vekâlet tara
fından da teklif edilmiş olsa gene teklif edilmiş ad
dedilecek midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendim şâmil
dir. . 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu madde çok muvafık bir maddedir. Meselâ bir ta
nesini bendeniz biliyorum. Düyunu Umumiye İdare
sinden azledilmiş, on sene, belki daha fazla oluyor, 
Hükümet kendisine memuriyet teklif ediyor. Mesleğim 
düyunu umumiyedir, diyor. Düyunu umumi ise, biz 
azlettiğimiz memuru bir daha istihdam etmeyiz, diyor. 
Hükümetin teklif ettiği memuriyetleri meslekim hari
cidir diye kabul etmiyor. Binaenaleyh bu madde böyle 
yolsuzlukların önünü alacaktır. Sonra öyle memuri
yet varki sınıfının muadili yok, Lâyenkati maaş alır. 
Bunlardan tekaüde müstehak olanlar vardır. Bu mad
de iyi bir tasfiye yapacaktır. Aynen kabulünü istir
ham ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu maddenin ihtiva ettiği kaidei hepimiz terviç edi
yoruz. İyi bir kaidedir. Tasarrufat yapmak istiyoruz. 
Hergün yeni bir memur almak doğru bir şey değil
dir. Memurinin de hukuku müktesibesi vardır. Bu 
mesleğe girmiş olanların hakkı hayatı vardır. Bi
naenaleyh bu maddedeki prensibin gayet doğru ol
duğunu bir daha tekrar ederim. Fakat evsafı lâzımeyi 
haiz tabiri, bizim kanunlara koyduğumuz şeylerden 
biridir. Biz, bir kanunda bir prensibi ifade ederiz. 
Bir prensibi temin ve muhafaza etmek isteriz. Sonra 
onun içerisine öyle bir ibare koruzki, o prensip fevt 
olur ve maksadın zıddı hâsıl olur. Binaenaleyh (evsa
fı lâzımei haiz) tabirini kaldıralım ve bundan sonra 
daima mazulin meyanından seçelim. Eğer mazulinde 

istihdamları caiz olmayan kimselerese o zaman tekaüt
lüklerini icra edelim. 

REİS — Bu madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur, takrirler var okunacak : 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Paşa Hazretleri 
bendeniz takririmi izah edeceğim. 

Riyaseti Celiieye 
Maddedeki (Caizül'istihdam) kaydı temini maksa

da kâfi olduğundan (Evsafı lâzımeyi haiz) fıkrasının 
tayyını teklif ederim. 

Trabzon 
Rahmi 

Riyaseti Ceiileye 
(Evsafı lâzımeyi haiz) fıkrasının tayyını teklif 

ederim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

Riyaseti Ceiileye 
Maddedeki (Lâakal eski maaşlarının sülüsanı de

recesinde maaş ve ücretli) fıkrasından sonra (Mes
lek ve ihtisası dahilinde) kaydının ilâvesini teklif 
ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Ceiileye 
42 nci maddenin (Kabulden istinkâf eden) fıkra

sından sonra : «Ve idarei hususiyeler ve belediye
lerde ve idaresi devletle alâkadar müessesatı mali
yede vazife kabul eyleyen», ibaresinin ilâvesini teklif 
ve kabulünü rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Ceiileye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Erzurum 
Raif 

Riyaseti Ceiileye 
Madde 42. — Mevzu müzakere olan maddenin 

«kabulden istinkâf eden» ibaresini müteakip, «veya 
mazuliyet maaşına müsavi veyahut fevkinde herhan
gi bir ücret ile müstahdem bulunan»; kaydının mad-
dei kanuniyeye dercini teklif ederiz. 

Çorum Çorum 
İsmet Münir 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu takrir, 
Hakkı Tarık Beyefendinin izah ettikleri bir noksa
na aittir. Hakkı Tarık Beyin takririnde tahsis var-
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dır. Bizim takrir daha umumidir. Tarık Beyin tak
riri mabadine şamildir, makabline şamil değildir. 
Çünkü burada «indettetkik ne suretle ve ne sebeple 
olursa olsun kabulden istinkâf ederse» deniliyor. 
Yani tekliften sonra cari olacaktır. Halbuki teklif 
vaki olmadan evvel mezuliyet maaşına mani olma
dan herhangi bir ücretle, yani mazuliyet maaşına 
mani olmayan herhangi bir ücretle istihdam olunan
lar vardır. Bu ücret müsavi derecede vardır. Mazu
liyet maaşının fevkinde vardır. Dûnun da vardır. 
Biz takrirde dûnunda olan kısmını nazarı itibare al
mıyoruz. Mazuliyet maaşına müsavi veyahut fev
kinde herhangi bir ücretle, yani mazuliyet maaşına 
mani olmayan herhangi bir ücretle istihdam olunan
lar varsa, makabline de mabadine de şamil olmak 
üzere mazuliyet maaşı kat edilir şeklindedir. Onun 
için esasta birleşiyoruz. Fakat biz daha ziyade tamim 
ediyoruz. Bizim takririmiz daha umumidir, daha 
azamî tadili tahividir. Onun için evvelâ takririn re
ye vaz edilmesini teklif ederim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendiler! Bir 
şeyden maksat ne ise hüküm ona göredir. Bu mad
denin vazından maksat, zannediyorum ki, mazul 
memurlar varken başka mesleklere terfian memurlar 
alınarak istihdam olunduklarından berikilerin ma
zuliyet halleri ve maaşları devam ediyor, hazine 
mutazarrır oluyor, bu mahzuru ref etmektir. Zanne
derim, elde bu hususta kanun ve talimat vardır. On
ların ahkâmına göre vekâletlerin tebeiyyet etmeleri 
lâzım gelen usul, elde caizülistihdam mazul memur 
varken başkalarının istihdam edilmemesi merkezin
dedir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mecburiyet yoktur. 

RAİF EFENDİ (Devamla) — Mecburiyeti idari
ye vardır. Caizülistihdam kararı almış, dairei aide-
sinden memuriyet talep eden bir mazule memuriyet 
vermeyip de, diğer birini oraya tayin etmek, hiç 
olmazsa idaresizliği gösterir. Yani o dairei idaresiz
likle tavsife sebep olur. Binaenaleyh bir şey yapıl
mak icap eder. Şimdi memurini mazulenin hukuku 
müktesebelerine bendeniz maddede fevkalâde teca
vüz görmüyorum. Şimdi bir memur idareten azledil
miş, bilâhara cevazı istihdam karan almış, lâkin ken
disine memuriyet sınıf ve maaşı nispetinde teklif 
edilmiyor, başkaları, başka suretle istihdam olunu
yor. Bu adamın maaşının katı için, eski maaşından 
dûn bir maaşla memuriyet teklif ediliyor ve bu tek
lifi kabul etmediği vakit mazuliyet maaşı kat edi-

j liyor. Şimdi bu adam azilden başka tenzili sınıf ile 
I de tecizye edilmiş oluyor. Bunu ntsıl tecviz ederiz? 

Bir memur terfii sınıfa müstehak olunca onu arzu 
I eder, bir hakkı mükteseptir. Ondan sonra bunun 
I cevazı istihdamına karar verilmiş iken, kendisine ten-
I zili sınıf teklifi yapmak ve bunu kabul etmediği 

takdirde maaşını kat etmek, ondan sonra da tekaüde 
sevketmek, zannediyorum ki, muvafıkı madelet de
ğildir. Binaenaleyh eldeki kanunlar kâfidir. Eğer 
vekâletler bihakkın vazifelerini ifa eder ve caizülis
tihdam memurları varken diğerlerini hatır için veya 
terfi ettirmek için getirip oralara çıkarmazlarsa, zan
nediyorum ki, memurini mazule teklife icabet ede
ceklerdir. Maaşları nispetinde olan teklifi kabul et-
miyecek olurlarsa, bittabi kat'ı maaşa müstehak 
olurlar ve haklarında yapılan muamele bir ceza mua
melesi sayılmaz. Lâkin öteki türlü yapılacak olur
sa bilâsebep tecziye edilmiş olur. Binaenaleyh ben-
denizce bu maddenin hiç de lüzumu yoktur. Tayyı-

I nı teklif ederim. (Kâfi, reye sesleri) 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Takririmi izah ede
ceğim. 

REİS — Efendim! Heyeti umumiye izaha lü
zum görürse o zaman izah edersiniz. Bir tay teklifi 
vardır. Ondan sonra Feridun Fikri ve Rahmi Bey
lerin bir fıkranın tayyına dair takrirleri vardır. On
dan sonra Hakkı Tank ve Şefik Beylerin takrirleri 

vardır. Flepsi ayrı ayrı mahiyette takrirlerdir. Evve
lâ tay teklifini reye koyacağım. Tayyı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldır-

I sm... Tay kabul edilmemiştir. Feridun Fikri ve Rah-
I mi Beylerin (evsafı lâzimeyi haiz) kelimelerinin tay-
j yına dair takrirleri vardır. Bunu Encümen de kabul 

kabul ediyor. Reye koymadan tashih ediyoruz. (Ol
maz sesleri) Efendim! Encümen teklif ediyor, (Ev-

I safı lâzimeyi haiz) kelimelerini siliniz diyor. Efen
dim, takrir reye konmazdan evvel Encümen takri
rin münderecatmı kabul ederse Encümenden gelen 

I bir teklif olduğu için madde o yolda tashih edilir ve 
tashihten sonra reye konur. 

(Doğru sesleri) (Ve evsafı lâzimeyi haiz) ibaresi 
tayyolunuyor. 

I îsmet ve Münür Beylerin müşterek bir takrirleri 
var. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır, sınıfında
ki ihtisas diye ondan evvel bir takrir okundu. 

REİS — Aynı mahiyettedir. Nazarı dikkate alı-
j nırsa ona göre tashih edilir. 

318 — 



t : 101 13 . 4 . 1341 C : 1 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! İsmet Beyin takriri bir daha okunsun. (Okun
du) (Nerede müstahdem sesleri) 
. İSMET BEY (Çorum) — Herhangi bir yerde 

idarei hususiyelerde, belediyelerde, şirketlerde. 
REİS — Efendim! Takrirler reye konurken baş

ka birisi aleyhinde söyleyemez. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reye koy

madınız ki, Paşa Hazretleri. 
REİS — Reye koyacağım takriri okurken yal

nız takrir sahibi takririni izah eder. O takririn le
hinde, aleyhinde müzakere cereyan edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Kendisi
ne teklif vaki olmaksızın ücret alıyorsun diye nasıl 
mazuliyet maaşı kesilir? Teklif olmadıktan sonra 
maaşı kat olunamaz, takririn reddi lâzım gelir. 

. REİS — Efendim! İsmet Beyin, takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Efendim! Reyler müsavi 
görünüyor. Ayağa kaldırmak suretiyle reye koya
cağım. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Takrirleri
ni izah etsin. 

REİS — Ben izah ettim, kâfi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Kendisine teklif edilir. Ücret aldığı için maaşı kesi
yoruz. Ya maaşından vaz geç, ya ücretten diye tek
lif yapmak lâzımdır. 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ayağa kalkın... Efendim, müsavat var, iki kâtip na
zarı dikkate alanlara iltihak ettiler. Bir takrir nazarı 
dikkate alındı. Şimdi diğer takrirleri reye koyacağız. 
Hakkı Tarık Beyin takriri zannederim bunun içine 
girer. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mahal kal
mamıştır. 

REİS — Aynı mahiyette olduğu için reye koy
maya lüzum yoktur. 

Naim Hazım Efendinin takriri ayrı mahiyeti haiz
dir. (Gürültüler) 

Efendim! Dinlemiyor, sonra anlamıyoruz, di
yorsunuz. Dinleyiniz Yusuf Beyefendi! 

(Naim Hazım efendinin takriri tekrar okundu) 
REİS — Maddeye bu hükmün ilâvesini teklif 

ediyorlar. Nereye konacağı belli değilse de nazarı 
dikkate alınırsa Encümen yerini düşünür. Nazarı 
dikkate alınmıştır. Şimdi Şefik Beyin takriri var. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Bu maddenin esbabı 
şevki malûmdur. İstibdat devrinden beri binlerle 

maaş alan ve memuriyetleri ilga edilen ve bugün„ 
muadilleri bulunmayan bir fıkrai kalile beş on se
neden beri mazuliyet maaşı almaktadır. Saik budur. 
Fakat bu madde Heyeti Umumiyesiyle ve şekli ha-
zırıyle kabul edilecek olursa, esasen rağbetten gün
den güne sükut eden memuriyet mesleğine kimse 
yanaşmıyacaktır. Çünkü evvelki mazuliyet kanunu 
mucibince bir mazul memura iki defa vazife teklif 
olunuyor ve aynı maaşla gitmezse mazuliyet maaşı 
kat olunuyordu. Şimdi de tenzil edilmiş. Pek alâ! 
Kabul edelim. Fakat sabık memuriyetine muadil bir 
vazife bulunmayıp da sülüsan maaş veya ücretle her
hangi bir yere gitmesi teklif edilirse meselâ bilâdı 
harreye veya bilâdı barideden birisine git denirse ve 
o mazulde hastalığı vesair bir mazereti yüzünden, 
zaafiyeti yüzünden oraya gidemezse veyahut ailesi 
efradından birinin hasta olmasından gidemezse, bu 
maddeyi böyle kabul ettiğiniz takdirde o zaman 
kimse memuriyete yanaşmaz. Bendeniz gayet mute
dil bir şekilde maddeye bir fıkra ilâvesini arz edi
yorum. Gene bu kayıtlara ilişmiyorum. O da «tek
lif olunup da gitmeyen ve fakat müddeti mazuliyeti 
bir sene olan»' fıkrasıdır ki, bu bir teminattır. Bir 
sene içerisinde kendisini toplar. Başka teklifte bu
lunmuyorum, bunun kabulünü rica ederim. Istinkâf 
ederse ve fakat müddeti mazuliyeti bir seneyi teca
vüz ederse o vakit kendisine cevap verilir. 

REİS — Şefik Beyin takririni okutuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Maddeye : «Teklif olunup da gitmeyen ve fakat 

müddeti mazuliyeti bir sene olan» fıkrasının ilâve
sini rica ederim. 

Bayezıt 
Şefik 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

42 nci maddeyi nazarı dikkate alınan takrirlerle 
Encümene veriyoruz. 

Madde 43. — Daimî veya muvakkat bir surette " 
memaliki ecnebiyede ifayı vazife eden memurin ile 
kezalik memaliki ecnebiyede tahsil veya tetebbüde 
bulunan talebe ve memurin maaşat ve muhassesatı, 
her aya ait tediyat o ayın hululünden mukaddem 
ifa edilmemek şartıyle, üç ay evvel ve üç aylığı bir 
arada tahakkuk ettirilebilir. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen var mı? 
ÂBÎDİN BEY (Saruhan) — Sual soracağım efen

dim. Maaşat ve muhassesatı her aya ait tediyat o 
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ayın hululünden mukaddem ifa edilmemek şartıyle... 
Diyor. Bunu anlıyamadım? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu madde ile istihdaf ettiğimiz memurin, bilhassa 
Hariciye memurlarıdır. Biz de maaşı esası şudur : 
Maaş ifayı hizmetten sonra tahakkuk eden bir is
tihkaktır. Bizde prensip budur. Binaenaleyh Divanı 
Muhasebat ayın 27 - 28 nci günlerinden evvel vize 
etmez. Bu madde ile memurini hariciyenin üç aylık 
maaşını tahakkuk edip banka vasıtasıyle göndere
ceğiz, bir şart ile ki tediyat gene ayın hitamında ya
pılacak. Mesele bundan ibarettir. Bu, bir suhuleti 
hesabiyedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin esası çok muvafıktır. Ancak tahsilde bu
lunan talebenin bir takımı aynı yerde olduğu halde, 
muhtelif vekâletlere mensup olmaları neticesi ola
rak ayrı ayrı miktarda para almaktadırlar ve riva
yet olunuyorki, Maliye Vekâletinin gönderdiği ta
lebe daha çok tahsisat almakta diğer vekâletlerin 
gönderdikleri daha az almaktadır. Şu halde diğer 
vekâletler nam ve hesabını zaruretten kurtarmak, 
bunların maaşlarını maliye Vekâletinin verdiği mik 
tara iblâğ etmek daha muvafık değil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Devairi muhtelife tarafından tahsil için 
Avrupaya gönderilen talebeye ne miktar maaş ve
rildiğini şimdi arz edemem. Yalnız şunu arz ede-
yimki, Maliye Vekâletinin Avrupada talebesi yok
tur, 

leti tarafından gönderilen vs devlet hesabına tahsil
de bulunan bir takım efendiler vardırki, bunlara 
daha noksan para veriyorduk. 50 - 60 lira. Fakat 
Maarif Vekâleti 80 liraya çıkarınca aynı muame
leyi biz de yapmak mecburiyetinde kaldık. 

Derhâtır buyurulur ki geçen senenin sonlarına 
doğru tahsisatı munzamma aldık. Bu tahsisatı alır
ken dedikki, gılayı es'ar dolayısıyle talebenin tahsi-
satıtıa bazı vekâletler tarafından ilâve yapılmıştır, 
biz de talebemize aynı miktarda tahsisat vermek 
mecburiyetindeyiz. Evvelce verdiğiniz para kâfi 
gelmediğinden dolayı şu kadar para daha isteriz de
dik. Talebe hakkında müsavat muamelesi yapılmış
tır ve tekrar arz ediyorum ki, Maliye Vekâletinin 
Avrupa'da tahsilde talebesi yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir kere 
daha tetkik etmek mümkünse bunu çok rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Baş üstüne efendim. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Arkadaşlar! Bu de
fa Avrupa'da yaptığım sevahatte nazarı dikkatimi 
celbeden bir mesele oldu. Bir defa talebemizin 
maaşı vakti zamanında verilmiyor. Avrupa'da, gur
bet diyarında talebenin parasının böyle vakti za
manında gelmemesi, eline geçmemesi ne kadar elim 
ve müşkül bir vaziyet ihdas eder, bunu oralarda 
gezenler pek iyi takdir eder. Onun için Muva-
zonei Umumiye Kanununda tayin edildiği veçhi
le bir miktar paranın bankalarda bulunması za
ruridir. Şüphesizki Fransa ile İtalya. İtalya ile 
Almanya gılayı Es'âr noktai nazarından bir bi
rine benzemez. Ancak ayıiı muhitte, aynı mem
lekette bulunan ve muhtelif vekâletlere mensup olan 
talebenin almakta olduğu maaşatm yekdiğerine na
zaran mütefavit olması doğru değildir. Bunun için 
biran evvel bu tefavütün izale edilmesi ve müsava
ta riayet edilmesi zaruridir. Sonra bazı vekâletlerin 
talebesinin başında bir müfettiş yoktur. Her halde 
bu sene bu meselenin de bir şekli muntazama ifrağı 
zaruridir. Bir de hayat bazı memleketlerde pahalı
laşmaktadır. Bilhassa Almanyada bir talebenin 
ayda yüz lira ile geçinmesi dairei imkânda değildir. 
Bilhassa bu noktaya vekâleti aidinin nazarı dikkati
ni celbetmeyi bir vazife bilirim. 

REİS — Madde hakkında başka söz istıyen yok
tur, tadil teklifi de yoktur. Aynen Reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Gönderdiği 
memurları var. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) Tasfiye me
murları var. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tasfiye memurları memurdur, talebe değildir. Onlar I 
\yrı ahkâma tabidir. Bir de müfettiş muavinleri staj I 
görmek için, nizamnamesi mucibince, bil imtihan ta- I 
yin edildikten sonra bir sene kadar Avrupa'ya, Teş
kilâtı Maliyesi bizimkine şebih olan memleketlere 
gönderilir. Eğer fazla maaş aldıklarını söyledikleri 
talebe, bu müfettiş muavinleri ise, bunları talebe 
ile mukayese etmek, kıyası maalfarıktır. 

Bendenizin hatırladığım, geçen sene, bilhassa I 
Almanya'da okuyan talebenin tahsisatına, Alman
ya'da hâsıl olan gılayı es'ara binaen, Maarif Vekâ
leti bir miktar zam yapmış, galiba aylıklarını seksen 
liraya çıkarmıştır. Halbuki ondan evvel iktisat vekâ- j 
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Madde 44. — Mubayaa olunacak bronz ile ma
sarifi imaliyesi için 12 şubat 1340 tarihli ve 411 
numaralı kanun ile 1339 senesi maliye bütçesinin 
yetmişinci faslının ikinci maddesine mevzu tahsi
sattan 1340 senesinde sarfolunamıyan miktarı 1341 
bütçesinin 45 nci faslında açılacak üçüncü maddeye 
devrolunur. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Emlâki mazbuta, yurtluk ve ocak
lık mukabili olarak mukaddema verilen maaş esba
bının alâkaları kat edilmek üzere berveçhiatı mua
mele olunur. Şu kadar ki maaşatı mezkûre esha-
bının Türkiye hududu dahilinde mukim bulunma
ları ve Türk tabasından olmaları meşruttur. 

A) Maaşata göre esbabına maaşlarının on sene
lik baliğine tekabül edecek miktarda emlâk ve arazi 
verilir. On senelik maaşları yekûnu yüz liradan 
dün olanlara emlâk ve arazi yerine bu miktar, 
muvafakatlariyle, nakden tesviye olunabilir. 

B) Verilecek emlâk ve arazi için 1331 senesin
deki kıymeti mukayyideler esastır. Mezkûr tarihten 
sonra tahrir, ferağ, ifraz veya tadilâtı hususiye gö
ren emlâk ve arazi kıymetleri 1331 senesindeki 
kıymeti mukayyidelerine irca ve hiç kaydı bulunmı-
yanlara da mümasillerinin 1331 senesi kıymeti 
mukayyideleri nazarı dikkate alınarak kıymet tak
dir olunur. 

C) Verilecek emlâk ve arazi kıymetleri maaşatın 
on seneliğinden fazla olduğu takdirde fazla miktar 
sahibi maaşın bir senelik maaşı aslisini tecavüz et
mez ise bu fark kendisinden nakden istiyfa olunur. 
Noksan olduğu surette sahibi maaş verilecek olan 
emlâk araziyi noksari'vle kabulde veya diğer emlâk 
ve arazi talebinde muhayyerdin 

D) Bu kabil maaşat eshabından bir kaçı birle
şerek hisselerini tayin ve müştereken emlâk ve arazi 
talep ederlerse istihkaklarının mecmuuna göre hak
larında ahkâmı ânife tatbik olunur. 

H) Bu suretle yapılacak ve icra edilecek tediyat 
ve mahsubat muhassesatı zatiye bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa masraf kaydolunur. (Kabul, reye ses
leri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu madde ile 
verilen tahsisatı bendeniz çok görüyorum. Çünkü 
bundan evvel emlâki mazbutası olanın toprak alındı, 
maaşa tahvil olundu. Biliyorsunuzki memleketimiz

de arazinin kıymeti yok gibidir. Sıfır kıymeıindedir. 
Bundan başka bugün bin lira kıymetinde olan ara 
zinin 1331 senesindeki kıymeti mukayyedesi 10 ve
yahut 12 liradır. Şimdi maaşı araziye tahvil eder
sek çok bir şey vermiş olacağız. Maliye Vekili bu 
hususta izahat versin. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Encümenin bu hu
sustaki noktai nazarı gayet esaslı ve musiptir. Esa
sen geçen sene bu, Heyeti Celilede müzakere edi
lerek sermayeye tahvili kabul olunmuş ve Muva-
zenei Umumiye Kanununa da bu bapta bir madde 
dercedilmiştı. Bilâhare bu maddenin tatbikinde He
yeti Vekilede bazı tereddütler hâsıl olmuş, neticede 
heyeti vekile bir lâyihai kanuniye ihzar etmişti, bu 
esastan daha vasi bir şekil teklif ediliyordu ve Mec
lisi Âliye takdim eylemişti. Bu lâyihai kanuniye 
tapu ve kavanini maliye ve Muvazenei Maliye En
cümenlerinde tetkik edilmiştir. Encümenlerde bu esa
sen. gayet doğru olduğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
bu maddenin kabulünü Heyeti Celileden rica edi
yorum. (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim! Başka" söz istiyen yoktur, Tak
rirleri okutacağım. 

Riyaseti Celileye 
45 nci maddenin ilk fıkrasından (tabasından) keli

mesinin tayyını teklif ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarık 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Yalnız Türk 

olmasını teklif ediyorum. (Tabası) kelimesi zaittir. 
Tayyını teklif ediyorum. (Doğru sesleri). 

MAZBATA MUHARRtRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen bu şekilde tashihini kabul edi
yor. Başka söz isteyen yoktur. Bu tashihi yaptıktan 
sonra maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Hariciye, Müdafaai Milliye, Bahri
ye ve Ticaret vekâletlerine mensup memurini harici
yenin maaşlarından tevfikatı kanuniye badelicra mü
tebakisi ile temsil tahsisatları ve müstahdeminin üc
retleri harpten evvelki fiiresmî hesabiyle mukabili İn
giliz Lirası olarak tesviye edilir. 

Memurini mezkûre maaşatmın aslına İngiliz Lira
sı esası üzerinden mahalleri hayat pahalılığı nisbetinde 
pahalılık zammı ilâve, berveçibalâ mukabili İngiliz 
Lirası olarak tesviye olunur. Büyükelçiliklerde paha-
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lılık zammı miktarı maaş ve temsil tahsisatları mec-
muunun nısfından, diğer elçiliklerde ruhundan dûn 
olamaz. 

İşbu hayat pahalılığının nisbeti Hariciye ve Ma
liye Vekâletleri tarafından müştereken her altı ayda 
bir defa tespit kılınır. 

Temsil tahsisatı ile pahalılık zammı ve akça fark
ları bir gûna tevkifata tabi değildir. 

Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin işbu madde
ye muhalif ahkâmı ile 1340 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 30 neu maddesi hükmü mülgadır. 

ÂBİDtN BEY (Saruhan) — Efendim! Bendeniz 
bu maddeye taraftarım. Yalnız bir ciheti nazarı dik
katinize arz edeceğim. Yalnız maddenin başındaki 
(Hariciye, Müdafaai Milliye, Bahriye ve Ticaret Ve
kâletlerine mesnup merurini hariciye) tabiriyle Mu
vazenei Maliye Encümeniyle Maliye Vekâleti bunlara 
fiiresmî hesabiyle İngiliz Lirası olarak maaş vermeyi 
kabul ediyor. Fakat aynı zamanda Maarif Vekâleti
nin kıymetli memurlarından hariçte vazife görenler 
vardır. Ezcümle talebe müfettişleri vardır, bunlar ha
riçteki talebeyi teftiş ederek onların hayatî hususiye 
ve ilmiye vesairesini tetkik etmekte ve aynı zamanda 
mensup oldukları vekâletlere rapor vermektedirler. 
Şu halde diğer memurlar gibi değildirler, yani bir ta
rafta ihtiyarı ikamet eden zevattan madûd değildirler. 
Muhtelif zamanlarda muhtelif şehirlere giden ve aynı 
zamanda fazla masraf ihtiyarına mecbur olan me
murlardır. Binaenaleyh burada (Maarif) kelimesinin 
de ilâvesini teklif ediyorum. Bu ilâve edilecek olursa 
mesele halledilmiş olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz bu mad
dede bu gibi hariciye memurları arasında bir fark 
görüyorum. Meselâ pahalılık zammı şu suretle tesviye 
edilir, denildikten sonra, büyükelçiliklerde pahalılık 
zammı, maaş ve temsil tahsisatları mecmuunun nısfın
dan, diğerlerinde ruhundan dûn olamaz, diyor. O 
memlekette pahalılık yoksa bile lâakâl yüzde elli 
zammolunacaktır. Mesele onun büyükelçi olmasından
dır. Onun maaşı zaten büyükelçi maaşıdır. Meselâ 
Şimdi İtalya'da altına nisbetle pahalılık yoktur, zan
nederim. Fransa'da yoktur. Buna mukabil Madrit' 
de, Bern'de zaten paralan altına tekabül ediyor. Pa
halılıktan müteessir olan memleketlerde bulunanların 
pahalılık zamları, küçük elçidir diye, rub'una gide
cektir. Diğerleri büyükelçi olduklarından, pahalılık 
olmasa bile gene bir zam göreceklerdir. 

Efendiler! Bu, mantıkan muvafık değildir. Mut
laka büyükelçinin maaşı da büyüktür. Zam nisbeti, 

I büyükelçilik üzerinden değil, o memleketteki pahalı
lık nisbeti üzerinden olmalıdır. Yoksa büyükelçiye pa-

| halılık zammı olarak İtalya, Fransa gibi yerlerde lâa
kâl yüzde elli zam yapılacak, küçük elçiler rubu 
üzerinden alacaklardırki, burada madelet yoktur. 
Onun için pahalılık zammı nisbeti mademki tespit 
olunuyor, artık miktarının tahdidinin ve haddî asga
risinin refini teklif ediyorum. Bu hususta bir takrir 
vereceğim. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim, Muhtar beyefendi, haddi asgarinin 
tayin edilmiş olmasının bir müsavatsızlık vücuda ge
tireceğinden bahsettiler. Haddi zatında böyle bir müsa
vatsızlık varid değildir. Filhakika büyükelçiliklere ait 
olan hayat pahalılığının haddi asgarinin yüzde elli, 
diğer elçiliklerinkini yüzde yirmibeş itibar ediyoruz. 
Bu fark, Heyeti Celilenizin de pek güzel takdir ede
ceği veçhile, büyükelçiliklerin hemen umumiyetle da
ha fazla masrafa ihtiyaç gösteren merkezlerde bulun
masından ve büyükelçiliklerle diğer elçiliklerle bazı 
hususlarda farklar bulunmasındandır. Bu fıkranın se
bebi vaz'ı hakkında Heyeti Celileyi tenvir etmiş ol
mak için müsaade buyurursanız kısaca bir hesap arz 
edeyim : Geçen sene kabul edilmiş olan esas, hayat 
pahalılığı farkının İngiliz Lirasına tahvili suretinde 

\ değildi. Bu sene İngiliz Lirasını esas ittihaz ederek 
I hayat pahalılığı vermek istiyoruz. O esası kabul edi

yoruz. Bu esasın tatbikatta neticesi, şu oluyorki, me
selâ Fransa'da hayat pahalılığı bu hususta neşredil
miş olan ve mehaz teşkil eden cetvellere nazaran 
yüzde 360-370 raddelerindedir. Bunun aslını terke-

I decek olursak üç misli itibar etmek doğru olur. Fil-
I hakika harpten evvel Fransız Frangı ile İngiliz Lirası 

arasındaki fark 25 Frank bir lira olmak n'sbetinde 
I idi. Bugünkü kambiyoda Fransız Frangı ile İngiliz 

Lirası doksan sıralarında temevvüç ediyor. Üç misli 
hayat pahalılığı kabul edileceğine göre, evvelce 25 
Franga olan bir lira 75 Frank olmuş olsaydı, hayat 
pahalılığının sıfır olması lâzım gelirdi. 

Heyeti Celile Fransa'da hayat pahalılığının sıfır 
olmadığını takdir eder. Bahusus bize mehaz teşkil 
etmekte olan hayat pahalılığı cetvelleri orta hayatın 
bile değil, amele hayatının mikyasına göre ölçülmüş
tür. Hariçte devletimizi şeref ve itibarla temsil edecek 
olan elçilerimizin ve büyükelçilerimizin bu gibi ufak 
tefek bazı masarif yüzünden müşkül mevkide kal
malarını Meclisi Âlinin hiçbir zaman tecviz etmeye -

I ceği kanatinde bulunan encümenimiz böyle bir fıkra-
I nın ilâvesine lüzum görmüştür. 

— 322 -



1 : 101 13 . 4 . 1341 C : 1 

Yalnız bu fıkranın tarzı tatbikinde ufak bir yanlış
lığa meydan verecek bir vaziyet gördük, müsaade bu-
yurulursa onu tashih edelim. (Elçiliklerde) denmiştir, 
bunu (elçilere) şekline tahvil ederek (büyükelçilere pa
halılık zammı namiyle verilecek miktarı, maaş ve 
temsil tahsisatları mecmuunun nısfından, diğer elçilere 
ruhundan dûn olamaz) şekline koyalım. Bunu daha 
muvafık buluyoruz efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Elçiliklerdeki me
murlarda aynı ihtiyaca tabi değil midir? 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Onlara da pahalı olan 
yerlerde pahalılık zammı verilecektir. Fakat haddi as
gariyi kabul etmiyoruz. Haddi asgari itibariyle sırf 
elçilere mahsus olmak üzere bir miktar kabul etmi
şizdir. 

REÎS — Efendim! Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Encümen tarafından (büyükelçilere pa
halılık zammı namiyle verilecek miktar maaş ve tem
sil tahsisatları mecmuunun nısfından diğer elçilere 
ruhundan dûn olamaz) tarzında madde tashih edilmiş
tir. Takrirler vardır, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye: Ticaret kelimesinden sonra (Maarif) 

kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Saruhan 
Abidin 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (Büyükelçiliklerde pahalılık zammı 

miktarı maaş ve tahsisatları mecmuunun nısfından, 
diğer elçiliklerde ruhundan dûn olamaz) fıkrasının 
tayyını teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

(Muvafık sesleri) 
REÎS — Efendim! Muhtar Beyin takriri fıkra

nın tayyı mahiyetindedir. Nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almıyan-
lar lütfen ellerini kaldırışın... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Abidin Beyin takriri, (Maarif) kelimesinin ilâ
vesi hakkındadır. Encümen kabul ediyor mü? 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — İtirazımız yoktur, ka
bul ederiz. 

REİS — Abidin Beyin takririni kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

O halde maddeyi bu tashitıat ile reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Elçilerle şehbenderlerin mezuniyet 
ve sair suretle infikâkleri halinde muvakkaten yerle
rinde kalacak veya elçilik ve şehbenderliklerin re'sen 
idaresine memur edilecek maslahatgüzar ve vekillere 
itası muktazi temsil tahsisatı ile pahalılık zammı mik
tarı asillerine verilecek tahsisat ve pahalılık zammı
nın rub'undan az ve nısfından ziyade olmamak üze
re Heyeti Vekileoe takdir olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — Tahsilat tadil ve tahmin komisyon
ları ve temettü, emlâk ve müsakkafat, bidayet, istinaf 
ve temyiz komisyonlarıyle, harp kazançları merkez 
komisyonuna tayin edilen muvazzaf ve gayrimuvaz-
zaf heyet azasına Maliye Vekâletince tayin oluna
cak ücreti huzur verilir. (Kabul sesleri) 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 

Madde 49. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun 32 nci maddesi mucibince leyli mekâtibe 
alınan meccani talebe miktarı ücretli talebe adedinin 
nısfı derecesine iblâğ olunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunda bir istisna vardır. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim! Askerî liseler kamilen meccanen 
olduğu için bu kayda nazaran bunların istisnası lâ-
zjrngeilr. Bu kaydın ilâvesini teklif ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Askerî liseler yok
tur. 

İSMET BEY (Çorum) — Maarif idaresinde as
kerî liseler. 

REFİK BEY (Konya) — Bir sual soracağım: 1340 
senesi. Muvazenei Umumiye Kanununun 32 nci mad
desi mucibince leyli mekâtibe alınan meccani talebe 
miktarı ücretli talebe adedinin nısfı derecesine iblâğ 
olunur, diyorlar. Şimdi mevcut leyli talebe, nıs
fından fazla ise ne olacaktır. Fazlası indirilecek mi
dir? Bunu izah buyursunlar. 

REİS — Şakir Bey! Cevap veriniz. 

— 323 — 



t : 101 13 . 4 . 1341 C : 1 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efsndim! Mebusu 
Muhterem geçen seneki Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 32 nci maddesinde rüb'u nispetinde kabul 
edildiğini derhâtır buyururlar. Bu rub'u nısfına ib
lâğ ediyoruz. Maksadımız budur. Biraz daha tev
si ediyoruz. Kabul ettiğiniz Maarif Vekâleti kadro
sunda gördüğünüz veçhile beş askerî lise vardır. 
Bundaki mevcut talebenin cümlesi tamamen mecca
ni olması noktai nazarından müstesnadır. (Askerî 
liseler bundan müstesnadır) kaydının ilâvesini rica 
ediyoruz. 

REİS — Efendim! Encümenin ifade ettiği tashi-
hat yapılacaktır. Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 50. — Ahkâmı hususiyeye tabi bulunan
lar müstesna olmak üzere varidatı Devlete müteallik 
kavanin mucibince kaçakçılık dolayısıyle istiyfa olu
nacak cezayı nakdilerin nısfına kadar miktarı, muh
birler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti görülen
lere derhâl ikramiye olarak verilebilir. Bu suretle 
verilecek ikramiyelerin sureti sarfı ve her daire büt
çesinde açılacak faslı mahsusundan veçhi mahsubu 
Maliye Vekâletince tanzim kılınacak talimatname ile 
tayin olunur. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Sual soraca
ğım. (İstiyfa olunacak cezayı nakdiler) deniliyor. Ba-
delhükürn değil mi efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kavanini mahsusasın-
da teşrih edilmiştir. Doğrudan doğruya ceza alınan
lar müstesna olmak üzere diğerleri ahkâmı umumi-
yeye tabidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Kavanini hu-
susiyesindeki şekil üzerinedir. Değil mi? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Şüphesiz. 
YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Yani ahkâmı 

cari şekli dahilindedir. Yoksa lâalettayin cezası şu-
,dur, binaenaleyh bunu vereceksiniz şeklinde değil
dir. Zapta geçsin. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Şüphesiz efendim, ah
kâmı umumiye cari olacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Teşkilâtı Esasi
ye Kanununda talimatname namıyle bir şey yapıla-
mıyacağı sarahati var iken Maliye Vekâletinin yapa
cağı talimatnamenin kanunda zikrine lüzum var mı
dır? Talimatname, vekâletlerin memurlarına vere
ceği şeydir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Zikir ve 
ademî zikrinde Encümenimiz hiçbir mahzur görme
miştir. Nitekim 23 ncü maddede talimatname tabiri 
vardır. Heyeti Celile mucibi itiraz görmedi. 

REİS — Başka söz istiyen yok, maddeyi bu ha
liyle reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 51. — 1341 senesi bütçe açığına karşılık 
olmak üzere merbut (C) cetvelinde muharrer de-
vairin senei mezkûre bütçeleri fasıllarından cem'an 
(16 980 000) lira mevkuf tutulmuştur. 

REİS — Söz istiyenleri yazıyorum. İsimleri oku
yayım. Unutulanlar varsa ilâve edelim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vakit geç
miştir, bundan sonra müzakere edilemez. 

CAVİT BEY (Diyar'bekir) — Evvelâ encümen 
ve Hükümet izahat versin. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey izahat 
verecek. 

REFİK BEY (Konya) — Bu maddenin ehemmi
yeti vardır. Bütün vekillerin izahat vermeleri lâzım
dır. Rüfekada bu kanaattedir zannediyorum. 

REİS — Evvelâ, evvelce reye konulan kanunlar 
hakkındaki reyleri tasnif edelim. O vakte kadar da 
bu maddenin müzakere veya ademî müzakeresini 
düşünürüz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu maddenin böyle derhal reye konması 
imkânı yoktur. 'Bu hususta Heyeti Vekilenin çok 
uzun mâruzâtı vardır. Arzu buyurursanız evvelâ 
bendenizi dinlersiniz, arzu ederseniz söz alacak ha
tiplerden sonra bendeniz söylerim. Bu, münakaşa 
edilecek bir maddedir. Bugün vakit geçmiştir, bu
nu yarına tehir edelim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Reylerini vermiyenler lütfen reylerini 
versinler. İstihsali ara hitam bulmuştur. 

Efendim, reylerin neticesini arz ediyorum: 
Hududa civar ahalinin sureti mürurlarına dair 

Gürcüstan Hükümeti ile 20 Mart 1338 tarihinde Tif-
lis'de imza edilen mukavelenamenin tasdiki hakkında
ki Kanuna 150 zat iştirak etmiştir. Muamele tamam
dır, red ve müstenkif yoktur, kanun 150 rey ile ka-
'bul edilmiştir. 

Hududun tarafeynindeki meralardan mütekabilen 
istifadeye dair Gürcüstan Hükümeti lie 20 Mart 1338 
tarihinde Tiflis'de imza edilen mukavelenamenin 
tasdiki hakkındaki Kanunda 150 zat reye iştirak 
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etmiştir, muamele tamamdır, red ve müstenkif yok
tur. Kanun 150 rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti ile Ermenistan, Azarbeycan ve 
Gürcüstan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri hükümet
leri arasında 9 Temmuz 1338 tarihinde Tiflis'de akit 
ve imza olunan Konsolosluk Mukavelenamesi ve 
buna zeylen tanzim edilen hukuku aile ve ehliyeti 
hukukiyeye mütedair mukavelenamenin tasdiki hak
kındaki Kanuna 150 zat reye iştirak etmiştir. Red 
ve müstenkif yoktur, muamele tamamdır. Kanun 
150 rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti ile Rusya Sosyalist Fedaratif 
Şûralar Cumhuriyeti Hükümeti ve Ermenistan, Azar
beycan, Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
Hükümetleri arasında 9 Temmuz 1338 tarihinde Tif
lis'de akt ve imza olunan Demiryolları mukavelena
mesinin tasdiki hakkındaki Kanuna 150 iştirak, var
dır. Muamele tamamdır. Red ve müstenkif yok
tur. Kanun 150 reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kıraliyeti arasın
da 30 Mayıs 1340 (1924) tarihinde münakit Muhade-
net muahedenamesinin tasdiki hakkındaki Kanuna 

*•——«csEnefSn 

150 rey ile iştirak edilmiştir. Muamele tamamdır, 
red ve müstenkif yoktur kanun 150 reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuri
yeti arasında Ankara'da münakit 11 Teşrinievvel 1340 
(1924) tarihli Muhadenet Muahedenamesinin tasdiki 
hakkındaki Kanunda 150 iştirak vardır, red ve müs
tenkif yoktur. Muamele tamamdır. Kanun 150 rey 
ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kıraliyeti 
arasında Ankara'da münakit 16 Ağustos 1340 (1924) 
tarihli Muhadenet Muahedenames'inin tasdiki hakkın
daki Kanuna 150 zat iştirak etmiştir. Red ve müsten
kif yoktur, muamele tamamdır. Kanun 150 rey ile 
kabul edilmiştir. 

Mektep Vergisi hakkındaki Kanuna 150 zat işti
rak etmiştir. 147 kabul, 1 red, 2 müstenkif vardır. 
Kanun 147 rey ile kabul edilmiştir. 

Yarın öğleden sonra saat birbuçukta içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,40 
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Hududa civar ahalinin sureti müzurlarına dair Gürcistan Hükümeti ile 20 Mart 1338 tarihinde Tiflis'te imza 
edilen mukavelenamenin tasdiki hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B, 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

150 
150 

0 
0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANGIR! 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERStM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman. B. 

ERGANİ. 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

Raif Ef. 
Pvüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Ernin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. . 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B, 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 

Kemal B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

» • • < « 
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Hududun tarafeynindeki meralardan mütekabikn istifadeye dair Gürcistan Hükümeti ile 20 Mart 1338 
tarihinde Tiflis'te imza edilen Mukavelenamen!*! tasdiki hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA I 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan B. 
Şakr B. ' 

ANTALYA ' 
Hasan Sıtkı B, 
Rasih Ef. 

ARTVİN ' 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırn B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK • 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

150 
150 

0 
0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B.' 

ERGANİ 
ihsan R 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

1 Raif Ef. 

Rüştü Paşa I 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÎRESUN 1 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
t Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

1 Mükerrem B. 
İÇEL 

İ Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Di. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

1 Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B, 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
i Dr. Fuad B. 

Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 

1 Rağıp B. 
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MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

î : 101 13 

NİĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 

. 4 . 1341 C : 1 

I Mustafa Fevzi Ef. 
I Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

I Mahmut B. 
SİNOP 

I Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan, Azcrbeycan ve Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Hükümetleri 
arasındaki 9 Temmuz 1338 tarihinde Tiftiis'te âkit ve imza olunan Konsolosluk Mukavelenamesi ve buna 
zeylen tanzim edilen hukuku aile ve ehliyeti hukukiyeye mütadair Mukavelenamenin tasdiki hakkındaki 

Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B, 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Mü tenkitler 

(Kabul 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZÎZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

: 150 
: 150 
: 0 
: 0 

edenler) 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir. Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
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Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
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Refik B. 
Tevfık Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 

Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 

Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

| SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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Türkiye îîükUmeîi ile Rusya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti ve Ermenistan, Azerbaycan, Gür
cistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Hükümetleri arasında 9 Temmuz 1338 tarihinde Tiflis'te akit ve imza 

olunan Demiryolları Mukavelenamesinin tasdikine dair Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 150 
Kabul edenler : 150 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZtD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLtS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B< 

ÇORUM 
Dn Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZlZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
ihsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir ITüsrev B. 
Kaif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazrni B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMlR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B, 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 

Mustafa Fevzi Ef. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

e-<w ••»» 
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Türkiye Cumhuriyeti iie tsveç Kraliyeti arasmda 31 Mayıs 1340 (1924) tarihinde münakit Mulıadenet Mu-
ahedenamesinin tasdiki hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kanua kabul edilmiştir.) 

ADANA 1 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY . 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

• ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 

Şefik B. 
BÎGA 

Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

150 
150 

0 
0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya 3 . 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halü B. 
İbrahim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

Raif Ef. 
Rüştü Paşa . 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
1 Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 

1 Mahmud Celâl B. 
I Mustafa Necati B. 
1 Mustafa Rahmi B. 
J Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
1 Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B, 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 

Mustafa Fevzi Ef. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf' Ziya B. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında Ankara'da münakit 11 Teşrinievvel 1340 
(1924) tarihli Muhadcnet Mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan B. 
Şakif B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

150 
150 

0 
0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZÎZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 

Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
İSfazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B, 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rrza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef.; 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

— 336 — 



MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

-Reşid Ağa 
MARAŞ 

Mithat B. 
MARDİN 

Yakup Kadri B. 
MENTEŞE 

Esad Ef. 
MERSİN 

Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

I : 101 

NİĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal E. 

13 . 4 . 1341 C : 1 

Mustafa Fevzi Ef. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Mühib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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Türkiye Cumhuriyeti iîe Felemenk Kraliyeti arasmda Ankara'da münakit 16 Ağustos 1340 (1924) tarihli 
Muhadenet Mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi.B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmecl Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

150 
150 

0 
0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Münir B. 
DENİZLİ 

Dr: Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKÎR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman. B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 

[ Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP • 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

1 GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 

Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

333 — 



MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

1 : 101 • 13 . 4 . 1341 C : 1 

NİĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 

Mustafa Fevzi Ef 
Reşat B. i 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmud B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

»*«>•<« 
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Mektep Vergisi Kanununun neiicci arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

. ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

Reye iştirak ederrler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

(Kabul e 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

Hali! B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 

150 
147 

1 
2 

denler) 

Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 
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