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183 I Teklifler 
1. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İs

tanbul haritzedegân apartmanlarının Tayyare 
Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında teklifi ka
nunisi. (2/513) 183 

Mazbatalar 183 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 

Pullu ilânların muhafaza mecburiyetinin bir se
neden altı aya tenzili hakkında (2/509) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası. 183 

2. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin; 18 Saf er 1299 tarihli zabıtai saydiye ni
zamnamesine bazı mevad tezyili hakkında 
(2/510) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha encümeni maz
batası. 183 

3. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rü-
fekasının; Ziraat makinalannda istimal olunan 
mevadı müştaile ve yağlarla ziraatta müstamel 
mevad ve müstahzaratı kimyeviyenin gümrük 

Sayfa 
ve istiklâk ve belediye resimierine dair (2/504) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğu hakkında Lâyiha encümeni mazbatası. 183 

4. — Urfa Mebusu Refet ve Afyon Karahi-
sarı Mebusu İzzet Ulvi Beylerin; Türkiye Cum
huriyeti dahilinde Türk tebeasının Türk dilin
den başka diller ile konuşmaması hakkında 
(2/503) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha encümeni mazba
tası. 1(83:184 

5. — Malatya Mebusu Reşit Beyin; 3 Ni
san 1340 tarih ve 459 numaralı mahsubu umu
mi kanununun dokuzuncu maddesinin tadiline 
dair (2/508) numaralı teklifi kanunisinin şaya
nı müzakere olduğu hakkında Lâyiha encüme
ni mazbatası. 184 

6. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin; 
Resmen teşekkül etmiş mahalle ve kariyelerin 
eşhası hükmiyeden addiyle emvali gayrımenku-
leye tasarruf edebilmeleri hakkında (2/507) nu
maralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası. 184 

7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Teşviki sanayi kanunundan istifade eden fabri-
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Sayfa 
kaların tevsiine zaruret görüldüğü takdirde in-
dellüzum istimlâk kanununun tatbikine dair 
(2/502) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğu hakkında Lâyiha encümeni maz
batası. 184 

8. — Konya Mebusu Refik Beyin; Mev
cut ve münderis kabristanların belediyelere ter
ki hakkında (2/4.97) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha en
cümeni mazbatası. 184 

9. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey 
ve altmış bir refikinin; Ermeniler tarafından 
şehit edilen Türk rüesayı siyasiyesinin eytamı
na Ermeni emvali metrukesinden mesken tem
liki hakkında (2/511) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
encümeni mazbatası. 184 

10. — Bazı devairin senei haliye bütçeleri
ne tahsisatı munzamma ilâvesi ve muhtelif fa
sıl ve maddeler arasında münakale icrası hak
kında (1/767) numaralı kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye encümeni mazbatası. 184 

Tezkereler 184 
1. — Mdktep Vergisli Kanununun dördüncü 

maddesinin (z) fıkrasının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/512) 184 

2. — Yekdiğerine tearuz eden Askerî Ceza 
Kanununun yirmi dördüncü maddesi ile mükel
lefiyeti askeriye kanununun kırk ikinci madde
si ahkâmının suveri tatbikiyesini teminen bir 
kararı tefsiri ittihazı hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/513) 184 

3. — Hükümeti Cumhuriyemiz ile Finlan
diya, Letonya ve Estonya hükümetleri arasın
da akit ve imza edilmiş olan dostluk muahede-
namelerine ait muamelenin tesrii ikmali hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/514) 184 

4. — Bahriye Vekâletinin 1341 senesi büt
çesine ait kadroda vaki zühulün tashihi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/515) 184 

5. — Zalbitânın sureti terfileri habkındıaıki 
kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tez
keresi. ;184 

6. — Kazanç vergisi hakkındaki kanun lâ
yihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. • 
(3/516) 184:185 

i Sayfa 
7. — İmalâtı Harbiye Müdiriyeti Urnumi-

yesinin teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 185 

Takrirler 185 
1. — İzmir Mebusu Necati ve Kâmil Bey

lerin; İzmir vilâyeti dahilinde ve sahilde kâin 
Çeşme, Foça, Karaburun kazalarına Türk ve 
müslüman muhacir iskâniyle bu kazalar nüfu
sunun teksifi temenniyatına dair takriri. 185 

2. — Niğde Mebusu Atâ Beyle arkadaşları
nın; İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun alt
mış üç ve altmış dördüncü maddelerinin tadili 
hakkmdaki kanun lâyihasının müstacelen ve 
tercihen müzakeresi hakkında takriri. 185 

' 3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 185 
1. — İdarei Umumiyei Vüâyat Kanunu mu

vakkatinin üçüncü faslının meclisi idare teşki
lâtına ait altmış ikinci ve altmış dördüncü 
maddelerinin tadili hakkında (1/715) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazba
tası. 185:188 

2. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Bey 
ve rüfekasının; İdarei Umumiyei Vilâyat Ka-

I nunu muvakkatinin 116 ncı maddesi makamına 
: kaim 21 Şubat 1327 tarihli kanunun birinci 
I maddesinin tadili hakkında (2/388) numaralı 

teklifi kanunisi ve Dahiliye encümeni mazba
tası. 188:189 

3. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali 
Beylerin; Aşairi seyyarenin iskânına dair (2/61) 
numaralı teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni 
mazbatası. 189 

4. — Dervişoğlu Çolak Mahmut hakkında 
affı hususi istihsaline dair (3/474) numaralı 
başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası. 190:191 

5. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; 
Mücadele günlerinde Anadolu hududu haricin
de kaldıkları için silki askeriden tart edilmiş 

I olan kimselerin devletin teşkilât ve devairi sai-
resinde müstahdem bulunmalarından dolayı 

I Hükümetin nazarı dikkatinin celp edilmesine, 
dair takriri. 191:192 

6. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı 
avans kanununun sekizinci maddesinin tefsirine 
dair İcra vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) 
numaralı tezkeresi ve Kavanini Maliye encü-

I meni mazbatası, 192 

182 - . 
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Sayfa 
7. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı 

avans kanununun sekizinci maddesinin tefsiri
ne dair icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/189) 
numaralı tezkeresi ve Kavaninin Maliye encü
meni mazbatası. 192:195 

Sayfa 
8. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 

senesi bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair (1/757) numaralı kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye encümeni mazbatası. 195:19-6,197:198 

BİRİNCİ CELSE 

Bcd'i Müzakerat; Saat : 2,15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Yirmi Altıncı İçtima 

17 Kânunuevvel 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Refet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve kabul edildikten ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale olunduktan sonra iş 

kanunun lâyihasının müzakeresine geçildi ve 19 ncu 
maddenin daha bir kaç fıkrası kabul olunarak mü
tebaki mevadı kanuniye Nafia ve Ziraat encümenle
rine havale ve Cumartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; İstanbul 

harikzedegân apartmanlarının Tayyare Cemiyetine 
terk ve tahsisi hakkında teklifi kanunisi. (2/513) 

REİS — Lâyiha Encümenine gönderilmiştir. 
Mazbatalar 

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Pullu 
ilânların muhafaza mecburiyetinin bir seneden altı 
aya tenzili hakkında (2/509) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha encü
meni mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; 18 
Saf er 1299 tarihli zabıtâi saydiye nizamnamesine bazı 
mevad tezyili hakkındaki (2/510) numaralı teklifi ka-

— 183 

minisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha en
cümeni mazbatası. 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekası-
nın; Ziraat makinalarında istimal olunan mevadı müş-
taile ve yağlarla ziraatta müstamel mevad ve müs
tahzaratı kimyeviyenin gümrük ve istiklâk ve beledi
ye resimlerine dair (2/504) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha en
cümeni mazbatası. 

REİS — Ziraat, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

'4. — Urfa Mebusu Refet ve Afyon Karahisarı 
Mebusu İzzet Ulvi Beylerin; Türkiye Cumhuriyeti 
dahilinde Türk tebaasının Türk dilinden başka diller 
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ite konuşmaması hakkındaki (2/503) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif Encümenine havale edilmiştir. 

5. — Malatya Mebusu Reşit Beyin; 3 Nisan 1340 
tarih ve 459 numaralı Mahsubu umumi kanununun 
dokuzuncu maddesinin tadiline dair (2/508) numara
lı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu hakkın
da Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

6. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin; Res
men teşekkül etmiş mahalle ve kafiyelerin eşhası hük-
miyeden addiyle emvali gayrımenkuleye tasarruf ede
bilmeleri hakkındaki (2/507) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha encü
meni mazbatası. 

REİS — Dahiliye, Adliye ve Tapu encümenlerine 
havale edilmiştir. 

7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Teşvi
ki sanayi kanunundan istifade eden fabrikaların tev
siine zaruret görüldüğü takdirde hıdellüzum istimlâk 
kanununun t at ki kine dair (2/502) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyi
ha encümeni mazbatası. 

REİS — Ticaret ve Dahiliye encümenlerine ha
vale edilmiştir. 

8. — Konya Mebusu Refik Beyin; Mevcut ve 
münderis kabristanların belediyelere terki hakkında
ki (2/497) numaralı teklifi kanunisinin Şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye ve Evkaf encümenlerine hava
le edilmiştir. 

9. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey ve alt
mış bir refikinin; Ermeniler tarafından şehit edilen | 
Türk rüesayı siyasiyesinin Eytamına Ermeni emvali 
metrukesinden mesken temliki hakkında (2/511) nu
maralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

10. — Bazı devairin senei haliye bütçelerine tah
sisatı munzamma ilâvesi ve muhtelif fasıl ve madde
ler arasında münakale icrası hakkında Başvekâletten 
mevrut (1/767) numaralı kanun lâyihası ve Muvaze
nei Maliy£ encümeni mazbatası, ] 

REİS — Ruznameye alıyoruz, ! 

Tezkereler 
1. — Mektep Vergisi Kanunun dördüncü madde

sinin (z) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi. (3/512) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Yekdiğerine tearuz eden Askerî Ceza Kanu

nunun yirmi dördüncü maddesi ile mükellefiyeti as
keriye kanununun kırk ikinci maddesi ahkâmının su-
veri tatbikiyesini teminen bir karar tefsiri ittihazı 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/513) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Adliye encümenle 
rine havale edilmiştir. 

3. — Hükümeti Cumhuriyemiz. ile Finlandiya, Le 
tonya ve Estonya hükümetleri arasında akit ve imza 
edilmiş olan dostluk ınuahedenamelerine ait muame
lenin tesrii ikmali hakkında Başvekâlet tezkeresL. 

'(3/514) 
REİS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Bahriye Vekâletinin 1341 senesi bütçesine 

alt kadroda vaki zühulün tashihi hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/515) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — Zabitânın sureti terfileri hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrud 26 Teş
rinisani 1341 tarih ve 3234 numaralı tezkerede, ordu 
zabıtânıııın sureti terfileri hakkında kânunuevvel 1339 
tarih ve 6/290 numaralı tezkere ile takdim edilmiş 
olan 157 numaralı kanun lâyihasının bazı tetkikat 
için, istirdadına lüzum gösterilmiştir. Mezkûr lâyiha
nın iadesine müsaade buyurulrnasını rica ederim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Talebine binaen usulen iade ediyoruz 
efendim. 

6. — Kazanç vergisi hakkındaki kanun lâyihası
nın iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/516) 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

6/5977 
16 Kânunuevvel 1341 

Maliye Vekâletinden mevrud 5 Kânunuevvel 1341 
tarih 124/11005 numaralı tezkerede, Türkiye Hudut-
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lan dahilinde ticaret ve sanat ve hirfet edenlerden 
temettü vergisi makamına kaim olmak üzere alına
cak kazanç vergisi hakkında 31 Kânunusani 1341 ta
rih ve (6/491) numaralı tezkere ile takdim edilmiş 
olan kanun lâyihasının istirdadına lüzum gösteril
miştir. Mezkûr lâyihanın müstacelen iadesine mü
saade buyumlmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

REİS — Talebe binaen usulen iade ediyoruz 
efendim. 

7. — İmalâtı Harbiye Müdiriyeti Umumiyesinin 
teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 
6/5979 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrud 7 Kânu
nuevvel 1341 tarih ve Askerî Fabrikalar Müdiriyeti 
Umumiyesi, 56/244 numaralı tezkerede, İmalâtı Har
biye Müdiriyeti Umumiyesinin yeni teşkilâtı hakkın
da 16 Şubat 1338 tarih ve 1397/6/294 numaralı tez
kere ile takdim edilmiş olan kanun lâyihasının, bazı 
tadilât ve tashihat icra edilmek üzere, istirdadına lü
zum gösterilmiştir. Mezkûr lâyihanın iadesine müsa
ade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Talebe binaen usulen iade ediyorum 
efendim. 

Takrirler 
/ . — İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâmil 

Beylerin; İzmir vilâyeti dahilinde ve sahilde kâin Çeş-

1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvak- I 
katinin üçüncü faslının meclisi idare teşkilâtına ait i 
altmış ikinci ve altmış dördüncü maddelerinin tadili \ 
hakkında (1/715) numaralı kanun lâyihası ve Dahili
ye encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Efendim, zan ede
rim ki bu mesele geçen senede mevzuu bahis olmuş 
ve red edilmişti. Bu sene tebdili şekil ederek yine 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

me, Foça, Karaburun kazalarına Türk ve müsliiman 
muhacir iskâniyle bu kazalar nüfusunun teksifi te-
menniyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

2. — Niğde Mebusu A tâ Beyle arkadaşlarının; 
İdarei Umumiyei Vilayât Kanununun 62 ve 64 ncü 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının 
müstacelen ve tercihen müzakere edilmesine dair 
takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti1 Celileye 
Bugünkü ruznamenin sekizinci maddesindeki İda

rei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin üçüncü 
faslının meclisi idare teşkilâtına ait altmış iki ve alt
mış dördüncü maddelerinin tadili hakkındaki lâyi-
ahi kanuniyenin sene nihayetinin takarrübü hasebiy
le mecalisi idareye aza tefrik ve intihabı zamanı hu
lul etmiş olip beyhude muameleye ve iştigâle mahal 
kalmamak üzere müstacelen ve tercihen müzakeresi
ni teklif ederiz. 

19 Kânunuevvel 1341 

Niğde Burdur 
Mehmet Atâ Hüseyin Baki 

Denizli İzmir 
Kâzım Osman Zade Hamdi 

REİS — Efendim, bu takriri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Şu 
halde şimdi kabul buyurduğunuz veçhile bugün mü
zakere edilecek mevaddın sekizinci numarasının mü
zakeresine başlıyoruz. Okunacaktır, efendim. 

I gelmiştir. Esbabı mucibede deniliyor ki «İdarei Umu-
i miyei VUâyat kanunu muvakkatinde ahali işleriyle 
; meşgul olan mecalisi umumiye mevcut olduğu için 

bunlar artık encümeni müdiran halinde ve mansup 
olarak kalsın. Müntehap aza çekilsin» fakat bazı be
lediye kararları vardır ki, mecalisi idare onların ba
zılarını istinaf bazılarını da nakzederler. Bunlar aha
li işlerinden maduttur. Ahali işleriyle mecalisi idare
ler meşgul olduğuna nazaran bu meclisi idareler aha
linin işlerine yine burnunu sokacak mı? Öyle bir 
madde lâzım değil mi idi ki ahali işleriyle alâkadar 
olan belediyelerin mukarreratını meselâ mecalisi umu
miye hali inikatta ise meclisi umumiler, mecalisi 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 185 — 
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umumiye hali inikatta değilse encümeni daimiler is
tinaf eder. Derecat ne ise onlar tetkik edemez mi? 
(Encümen izahat versin sesleri). 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR 
BEY (İzmir) — Efendim, mecalisi idare, yine meca
lisi idaredir. Yalnız mecalisi idareden müntehap aza 
çıkıyor. Bütün vezaif yine bu meclise aittir. 

HULUSİ BEY (Karasi) — Belediye kararları 
meclisi idarede ikinci derecede tetkik edilmeyecek 
mi? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Edilecektir efendim. 
HULUSİ BEY (Karasi) — Nasıl edilebilir, mec

lisi idare olduğuna göre kanun, o salâhiyeti ona ve
rir. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Malumu ihsanınız ce
miyeti belediye vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Fakat daimi değildir. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Meclisi umumiler 
varken meclisi idarelerin azayı müntahibesine lüzum 
yoktur. Fakat bazı vazaif vardır ki meclisi idareden 
müntehap olan azaya hak verilmiştir. Meselâ, intihabı 
mebusanda heyeti teftişeye de azayı müntahibedir. 
Nizamatı mevcuda ile azayı müntahibeye verilmiştir. 
Burada ise sarahat yoktur. Bunlara kim karar vere-
cetir? Muamelât tezebzübe uğrayacaktır. Binaena
leyh encümen iyi düşünsün, ondan sonra gelsin. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Mecalisi idare aynı va-
zai'fi ifa edecektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Büyük Millet Meclisi, encümen, hükümet gittikçe 
Türkçeye doğru ilerliyor. Acaba meclisi idare yerine 
idare meclisi kabul edemez misiniz? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, kabul oluna
bilir. 

ATÂ BEY (Niğde) — Meclisi idarenin en mühim 
vazaifinden başlıcaları aşar, ağnam ve müzayedad 
ve ihalât idi. Aşar muamelesi, malumu âliniz aşar 
kanunu lağv edildikten sonra kalmamıştır. Sonra ağ
nam muamelâtının dahi tarzı cibayeti tebdil olun
muştur. Esasen meclisi idare azayı müntahibesi bil
diğimiz şekilde millî bir intihab neticesi olmadığı 
malumu âlileridir. Malum olan azayı tefrik edecek 
ve intihaba arz edecek, halbuki esas vazifeleri olan 
müzayedad ve ihalat vazaifi kalmadığından bu aza
yı müntahibenin hiç vazifesi kalmıyor. Ali Şuuri Bey 
biraderimizin itirazatına gelince: o da kanunu mah
sus ile tadil olunabilir. Encümen. vilâyete de verile
bilir. Maddede bunun zikrine mahal yoktur. Binaena
leyh aynen kabulünü rica ediyorum. (Hayır sesleri). 
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MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, mecalisi idarede müntehap azaların bu
lunması birtakım esbaba müstenittir. Malumu âliniz 
şimdi mecalisi idareden müntehab azaları kaldırınca 
bir kısım memurine inhisar edecek. Halbuki vilâyet 
dahilinde, kaza dahilinde ashabı masalihin bir çok 
hususatta meclisi idare ile temasları vardır. Meselâ 
tetrisatı ibtidaiye vergisi tarh edilecek, itiraz olursa 
orada rüyet edilecek. Temettü fazla tarh edilirse iti
raz edilecek yer, meclisi idaredir. Ağnam tatat edil
se, fazla yazılsa itiraz edilecek mahal meclisi idare
dir. Birtakım şeyler olacak, meclisi idareye gidecek, 
belediye mukarreratına itiraz olursa meclisi idareye 
gidecek, sonra mebusan intihabında belediye intiha
bında, meclisi umumi indihabında meclisi idare aza
ları bulunacak ahaliyi yakından görecek, tanıyacak, 
mahallî ahali bir mecliste bulunmayacak olursa ha
riçten gelen memurinin bu mecliste yalnız kalması 
doğru değildir. Binaenaleyh evvelemirde mecalisi 
idarenin vazifelerini tahdit ettikten sonra şu şekli 
kabul edelim. Binaenaleyh bu madde muvafık değil
dir. Reddini talep ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz meclisi idare 
azalarının işini rüesayı memurin göreceğine dair olan 
bu madde bilamüzakere ve bilâmünakaşa kabul edi
lir kanaatindeyim. Çünkü efendiler meclisi idare aza
larının ahaliden müntehab olmasından olmaması da
ha muafıktır. Çünkü bir kere intihabda ben olurum, 
sen olursun, diye bir nifak açılır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — O halde intihabatı 
kaldıralım. 

REŞİT BEY (Devamla) — Yekdiğeri aleyhine if-
sadad açıyor, iki... 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — O, dört ki
şi arasında olur. 

REŞİT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, bu vazifeyi aynen rüesayı memurin ifa ede
cektir. Sonra, intihabta hüsnü muamele cereyan et
miyor. Çünkü mutlaka, oranın ileri geleni kim ise 
onun dediği oluyor. Bendeniz hakikat hali arz ediyo
rum. Hakikat bundan ibarettir. Bunun için bu mad
deyi aynen kabul etmek muafıktır. Memleketin me-
nafii namına iyi olur. Ahali beyninde iğbirar kalka
caktır. O ileri gelen halkda kendi işiyle meşgul ola
caktır. Meclird idaredeki müntahab azalar vazifeleri
ni iyi ifa ediyorlar mı? Hâşa, çünkü vali Beyefendi 
hata yapsın; sevap yaptınız derler. Vali Beyin tevec
cühünü kaybederse gelecek sene intihab olunmaz, 
bilmem daha ne olmaz. Bundan dolayı kazalarda 
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kaymakamlar, vilâyetlerde valiler hata yapsalar da ı 
sevap olurdu. Çünkü rüesayı memurin de o fikirde I 
bulunacaktır. Memurin de kabul etmezse memuri
yetlerinden emin değıldirdiler. Hakkında bir tezkere 
yazılırsa azil edilir, diye korkar. Bittabi onlar da vali I 
Bey hata yapsa sevap buyurdunuz diyeceklerdir. Me
murin kanunu çıkıncıya kadar onlar da vazifelerini I 
hüsnü istimal edemiyeceklerdîr. Yine iş valilerin elin
de bulunacaktır. Binaenaleyh her ne suretle olursa 
olsun müntahab azalar kalksın ve rüesayı memurinin 
kalması muvafıktır. Maddelere geçilmesini teklif edi
yorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ben encümenden 
bir sual soracaktım. Sualimi burada arz ediyorum. 
Meclisi idaredeki müntehab aza yerine vilâyetteki I 
rüesayı memurinden bir encümen teşekkül ederse; 1 
intihab zamanında heyeti teftişiyeye azayı müntahibe 
memur olacaktı. Memurinden heyeti teftişiyeye me- I 
mur olarak müdahaleyi kabul ediyor muyuz ki; bu
rada deniyor ki; bu heyeti idare kemakân vazifesini 
yapacaktır. Yalnız azayı müntahibe yerine memurin I 
kaim olacaktır. Demek ki memurin doğrudan doğru- I 
ya intihabata da vaziülyettir. Bu doğru değildir. Onun 
için mevcut kanunların müeddası tadil olunmadan I 
böyle ceffelkalem azayı müntahibe kalkacak da ye- I 
niden memurinden mürekkeb bir heyeti idare teşkil I 
olunacaktır demek doğru değildir. Onun için bende
niz de bu kanunun reddini teklif ediyorum. I 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karasi) — Meclisi idareleri 
hali sabıkı ile ibka etmek o kadar kolay bir şey de- I 
ğildir. Ben bunun heyeti sabıkasına da muterizim. 
Meclisi idarelerin hikmeti vücudu araştırılacak olur- I 
sa, halk kendi işleriyle meşgul olmuyor diye öteden I 
beri yapılan tenkidata karşı memleket güya işlerini I 
kendi kendine görüyormuş gibi devri sabıkta böyle j 
bir şekil verilmiştir ve bilhassa anasırı hiristiyaniye- I 
nin de devlet işlerine karıştırılması temin edilmiştir. 

Cumhuriyet teessüs ettikten, mecalisi umumiye, 
millet meclisleri gibi mütekâmil şekiller hâsıl olduk
tan sonra, bunun hikmeti vücudu kalmaz. Fakat I 
mevcut kanunların mecalisi idareye tahmil ettiği ba
zı vazaif vardır. Hatta ben bu şekle bile muterizim. 
Memurlar dahi kendi salâhiyetleri dahilinde üzerle
rine mesuliyet tahmil etmeleri için müstakil olmalı
dırlar. Böyle bir encümene mesuliyet tevzi etmekte 
mana yoktur. Bendenizin dokunmak istediğim nokta 
mademki esbabı mucibe mazbatasında halk işleri 
mecalisi idareye tevdi edilmişti. Halk işleri ile alâka
dar olan belediye ve mecalisi umumiyedir. Binaena- J 
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leyh belediye mukarreratı mecalisi umumiye hali ini
katta ise mecalisi umumiye tarafından değil ise en
cümeni daimiler tarafından tetkik ve istinaf edilsin 
dedim. Davam bu noktaya münhasırdır. Bu hususta 
bir takrir de verdim. Zannederim ki, heyeti celile ka
bul eder. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Mevcut takrir
ler içinden bir tanesi kanunun reddi, bir tanesi encü
mene iadesi hakkındadır. Diğerleri birinci maddeye 
dairdir. Münir Beyin bir teklifi vardır. Bu anlaşılma
mıştır. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Bu maddenin tadiline 
dairdir. Mecalisi idaredeki müntahab azanın vazife
sini kim görecek dediler, o hususta bir maddedir. 

REİS — Yani bu kanuna bir madde ilâvesi hak
kında değil mi efendim? 

MÜNlR BEY (İzmir) — Evet efendim. 
REİS — Evvelâ heyeti umumiyesine ait iki tak

rir vardır, okunacaktır: 

Riyasetti Celileye 
İdamel Umiuimiıye Vıiiâyalt Kanunu muvakikatimim 

üçüncü flaşlımın meclisi idare teşlklilâtına alit altmış 
übinci ve altmış dördüncü maddelerimin tadil haklkın-
dalki kanun lâyihasının reddini telk'lüf ederim. 

Karesi 
Haydar Âdili 

Riyaseti Celileye 
Meclisi idaremin mümıtahalb azalarının vücudumdan 

dolayı meclisi idareye rnuhavvel mesailin mahalli tet
kikini ttaiytiin ve teispiilt ötmek üzere işbu lâyühamım en
cümene iadeslinli teklif eyleriz. 

EsiMşehıir Kayseri 
Abduiah Azmi Zeki 

REİS — Efendim, ilki ıtalkrirden Mirisi <red, diğeri 
encümene iadesi hakkındadır. (Encümen istiyor ses
leri). Efendim encümen geri alıyor mu? 

MÜNİR ıBEY (İzmıir) — Hayır. 
REİS — O halde evvelâ Kanaınun reddini kaıbul 

edenleri üıtfen el Ikafldrısın.. Kalbul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Red teküfi ikafbul edlimemişıtür. 

Simidi Encümene iadesi halklkımdlaiki takriri reyi
nize arz edeceğim (Hacet yok sesleri) 

ABDULLAH AZMİ BEY (Estkıişeh'ir) — Takriri-
jmi izah edeceğim. Efendüm teklif olunan lâyihad ka-
rauraiyeyi tasvip ediyorum. Yalnız mecaıM idarede, 
münıMıalb olan azalarından dk>layı onlara muhavvel 
bir çok mesai vardır. Bu mesailin merciini tayin et-
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mök üzere encümene iadesini yani İdareli Umumîye» 
Vilâyat Kanununun 'diğer maddelerindeki vazaife 
başlka ımerai Igösterrnelk üzere iadesini teklif edliyo-
rum. 

MÜNİR BEY (izmir) — Bendenizin teklifi ka
nunisi okunsun. Zannederim Efendi Hazretlerinim ar
zularını temin edecektir. 

REİS — Efendim, talkri'rîer içerisinde gerçi Ab
dullah Azlmıi Belylin buyurduğu Ikayıtllar vardır. Bu ka
nuna maldde llâlvefsi haıklkındalki (takrirleri reye koy
mamak; üzere okultacağiim. Arlk'adaşlar tenevvür et
isin, encümenin ide esbabı mucibesi vardır. 

Riyaseti Gelıiıleye 
64 ncü maddenin fıkraıi saniyesi olmak üzere z!İr-

'dökli f ıikranın Ikıalbulünü teklif eylerini. 
Belediye mulkarreratı mecalisıi uımuimaye hali inii-

katlta ise mecalisi uimulmiye (tarafından, hali inikatta 
değilse encümeni; daimiler tarafından dereceli saniyede 
tetkik olunur. 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseta Celileye 
Mecalisi idarede miünitahalb aizalaria müftülerin 

bulunmalsında aşarın ilgası dölalısıyle bir sebep kal-
mıamuş oüduğuna ve mıecallisi belediye muikarreratmın 
mafevik sıfaıtiyle tetlkilkıi keyfiyetinin ide meclisi umu
mililere ve encümeni vilâyetlere tevdii suretiyle mad
denin kalbulüniü teklif eylerim. 

19 Kanunuevvel 1341 
Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Beirıvecfhiâttıi maddeyi teklif edenim : 
1. — Kavanini mahsusa ile mecalisi idare rmün-

taıhab azalarına taalluk eden bilumum vezailf meclisi 
idare azayı idaimesine tevdii olunur. Yalnız İntihabı 
Mebusan kanunu mucibince azayı mumaileyhime tev
di edilen vezalif mecalisi 'belödiyıece tifa edilir. 

2. — Bu Kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3. — Bu Kanunun icrasına Dahiliye Vekili memur

dur. 
İzmir 

Ahmet Münir 
Riyasete 

Azayı münitahibeye ait kavanin ve nizamatı ha
zımda gösterilen vezalif, belediye heyetlerine intikal 
eder, şeklinde maddeye fıikra ilâvesini teklif ederim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 
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Riyaseti Celileye 
Bazı ikavanün ve niızalmat ile mecalisıi idare azayı 

müntJalhibe&ine tevdi olunmamış bulunan vazaif azayı 
tabiiyeye intikal eder. 

Bâlâdalki fıkranın atonış dördüncü maddenin ni
hayetine 'ilâvesini teklif ederim. 

Niğde 
Atâ 

Riyalselti Oelileye 
Maddei müzeyyele: Kavanini mahsusa ile gerek Vi

lâyet ve gerek kazalarda mecalisi idarenin müntahab 
azalarına tefviz edilmiş olan kâffei hususat mecalisi 
umumiyeye ve müteşekkil değilse encümeni daimilere 
muhavveldir. Berveçhi muharrer maddenin konuna 
tezyil edilmek üzere kabul edilmesini teklif eylerim. 

19 Kanunuevvel 1341 
Bolu 

Şükrü 

REİS — Efendim, şimdi encümene iadesi hakkın-
dalki taikriri reye Ikoyuiyorum. Kalbul edenler lütfen 
el ıkaldırısın.. Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamenin, birinci maddesündeki kanunun he
nüz ilkindi müzakeresi sırası gelmemiştir, onu geçiyo-
ıruz. İkinci maddesi henüz talbı ve tevzi edilmemiştir, 
onu da geçiyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY {Zonguldak) — Ruzna-
ımede müstacel .bir kanun vardır: Tedeyyün Kanunu. 

REİS — Tercih kararı ydktur. Yalnız müstacel
dir. Sıra üçüncü maddededir. 

2. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Bey ve rüfe-
kasının; İdarei Umumiyei Vilâyet kanunu muvakka
tinin 116 ncı maddesi makamına kaim 21 Şubat 1337 
tarihli kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
(2/338) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İdarei Umumiyei Vilâyat kanununu muaddel 21 Şu
bat 1337 tarih ve 99 numaralı kanunun birinci ve ikin

ci maddelerini muaddil kanun. 
Madde 1. — Meclisi Umumi azasına müzakera-

tın devamı müddetince yevmi beş lira muhassesat ve 
şehrî beş bin kuruş maaş itibariyle harcırah verilir. 
Gerek encümenlerde ve gerek umumi içtimalarda foilâ-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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mazeret isbatı vücut etmeyenlerden kıstelyevm icra 
edilir. 

REÎS — Efendim, birinci madde hakkında söz 
isteyen varmı? (Hayır sesleri.) Birinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vilâyet encümeni azasına meclisi 
umumi karanyle şehrî yetmiş beş liradan yüz liraya 
kadar tahsisat verilir. 

REÎS — Efendim ikinci madde hakkında söz is
teyen varmı? (Hayır sesleri.) İkinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen varmı? (Ha
yır sesleri.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve-. 
kili. memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
kanun icra edilmez; ahkâmı icra edilir. İşbu kanu
nun ahkâmının icrasına Dahiliye Vekili memurdur 
denilmelidir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın, kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Efendim, kanunun heyeti 
umumiyesi iki müzakereye tabidir. İdarei husisiyelere 
ait olduğu için tayini esamiye lüzum yoktur. Ruzna-
memizin dördüncü maddesine geçiyoruz. 

3. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali bey
lerin; Asairi seyyarenin iskânına dair (2/61) numara
lı teklifi kanunisi ve lâyiha encümeni mazbatası. (1) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ait oldu
ğu encümene gitmemiştir. 

REİS — Efendim, İki ay geçtiği için Meclisi Âli 
karar verdi. Encümende fazla kaldığından doğruca 
meclis ruznamesine almıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
kanun memleketimizde en müşkil olmak üzere tetkik 
edilecek esasa aittir. Bey arkadaşlarımı bu hususta 
tebrik ederim. Hakikaten pek esaslı bir meseleye el 
koymuşlardır. Bu meselenin halli için evvelemirde 
uzun uzadıya düşünmek lâzım gelir. İskân encüme
ninde bulunmam dolayısıyle bu kanunun şimdiye ka
dar encümenden çıkmadığından dolayı kendi hesa
bıma mahcubum. Fakat arkadaşlarımdan çok rica 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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ediyorum, bu büyük olan işin semeredar olabilmesi 
için lütfen encümene iadesini kabul buyursunlar. İkin
cisi buna muvafakat etmediğiniz takdirde bugün mü
zakeresi tehir edilsin. Dâhiliye Vekili ile İskân Mürii-
ri Umumisinin huzuriyle müzakere edilsin. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Elimizde bulu
nan matbu lâyihaya nazaran bu, yalnız Lâyiha En
cümeninden geçmiş, ne Dahiliye ve ne İskân Encü
menlerinden geçmemiştir. Binaenaleyh Dahiliye ve 
İskân Encümenlerine gitmesi lâzımdır? 

REİS — Efendim, bir kere daha arz edeyim. Bu 
kanun, sahibi tarafından 1339 da verilmiş, encümen 
Meclisi Âliye sevke'tmemiştir. Geçen sene verilmiş 
olan bu kanun iki aydan fazla encümende kaldığı 
için Meclis karanyle doğrudan doğruya ruznameye 
alınmıştır. Şimdi bir teklif tekaddüm ediyor. Hilmi 
Bey teklifte bulunuyor. Encümene iadesini, kabul bu-
yurulmazsa Dahiliye Vekilinin huzuruna talikini teklif 
ediyor. Nasıl arzu buyurulursa öyle hareket olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usule dair 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
arkadaşımız haklıdır. Vazifei kanuniyesini ifa etmiş, 
encümenden alınarak ruznameye ithalini talep etmiş. 
Yalnız, encümene bir sual teveccüh etse bu suale ce
vap verecek kimdir? Halihazırda Dahiliye Encümeni 
deruhte edemez. Çünkü tetkik etmemiştir. Halbuki sa
bık Encümenin vazifesi de hitam bulmuştur. Binaena
leyh biraz müşkilleşecektir. Bendenizce İskân Encü
meni ile Dahiliye Encümeni bunu müstacelen müza
kere ederek bir hafta zarfında Meclisi Âliyi arz etme
lidir. Encümenlere gitmesi daima muvafıktır. 

REİS — Bendeniz bu cihete muvafakat edilip edil
meyeceğini bilmem. Sizin muvafakatınızla da olmaz. 
Meclisin malıdır. 

Şimdi efendim, bir hafta zarfında iade edilmek 
şartıyle bu iki encümene iadesi için böyle bir teklif 
vardır, 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, on beş gün zar
fında iade edilmek üzere. 

REİS — Nihayet on beş gün zarfında iade edil
mek üzere bu lâyihanın Dahiliye ve İskân Encümen
lerine verilmesine dair diğer bir teklif vardır. Bu tek
lifi kabul edenler ellerini ktldırsın... Etmeyenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin beşinci maddesine geçiyoruz: 
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4. ^— Dervişoglu Çolak Mahmut hakkında affı 
hususi istisaline dair (3/474) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

REÎS — Okunacaktır. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
HAMDİ BEY (Ordu) — Bendeniz Adliye encü

meni mazbatası hakkında mütalâa dermeyan edecek 
değilim. Encümen hükmü kanunu icra etmiştir. Fakat 
bu maznun Çolak Mahmut Alelade bir mücrim ol
saydı bunun hakkındada bir söz söylemek istemezdim. 
Fakat istiklâl mücadelâtı esnasında dairei intihabi-
yem halkını daima ızrar eden, tethiş eden, kan kus
turan bir adam olduğu için meselenin esası hakkında 
Meclisi Âliye arzı malumat için buraya çıktım. Bu 
adam hakkında Zatiefendi isminde bir zat mahkemeye 
müracaat etmiş, mahkeme de bu adamı üç sene kü
rek cezasına mahkum etmiştir. Eğer bu adam mühim 
bir adam olmasaydı, tekrar memleketine, köyüne av
det düşünmeseydi yüzlerce halk mahkemeye müra
caat edip ihkakı hak etmek isteyeceklerdi. Çünkü bu
nun ızrar ettiği adamlar vardır. Yalnız meselenin esa
sı hakkında söyleyeceğim: Bu adam istiman etmiş 
gibi gösterilmiştir bu adam af müddeti olan üç ay 
içinde filvaki bir defa jandarmalar tarafından tevkif 
edilmiştir. Fakat jandarmaların elinden firar etmiş
tir. Evrak meyanındaki istitasında bu müeddelen izah 
etmiştir. 

Diyor ki: Ben Mart ihtidasında istiman ettim, fa
kat köylerde bulunan bazı eşkiyaların dehaleti için 
hükümet hana müsaade etti, köyümde gezdim ve ni
hayet Nisanın beşinde teslim oldum. 

Halbuki hu adama af müddetinden üç ay geçtik
ten sonra, bu af müddeti iki gün daha temdid ettiril
dikten sonra bundan istifade ettiriliyor. Bu adamı 
himaye edenler vardı. Bunları kendim de tanıyorum. 
Fakat hükümet firarından sonra bunu himaye eden 
adamları sıkıştırdı. Bunlar nihayet îstanbula gittiği, 
dehalet ettiler. Arkadaşlarımız da bilirler -memlekete 
getirdiler ve jandarmalara bu adamın yerini haber 
verdiler ve yakalandılar. Bu suretle tevkif edildi. Bi
naenaleyh bendeniz yeniden tahkikat yapılmasını ta
lep ediyorum. Keyfiyet vilâyete havale edilsin. Tah
kikat yapılsın. Mazhara af ise af edilsin. Bu cihet için 
bir de takrir takdim ediyorum. 

REÎS — Efendim, mazbata hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Hamdı beyin teklifi okunacaktır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. J 
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ZÜLFÎ BEY (Diyarbekir) — Encümen ne diyor? 
Onu dinleyelim. 

REÎS — Encümen mazbata yapmış, bir şey söy
lemiyor. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Encümen na
mına arz edeceğim efendim. 

REÎS — Buyurun. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, bu 

adamın istiman etmediği hakkında mahkemede bir 
ihtilâf hâsıl olmamıştır. îndelmuhakeme bu adamın 
istiman etmiş olduğunu mahkeme kabul etmiştir. 

Fakat istiman tarihinde ihtilâf etmiş ve diyorlar 
ki: «Kanunun neşri tarihi, kanunun mahkemeye teb
liği tarihidir, binaenaleyh istiman müddeti geçmiştir. 

Bu cihetle zühul etmişler, encümen tetkik etti, ka
nunun mahallinde neşri tarihi mahkemeye tebliğ ta
rihinden sonradır. Binaenaleyh bu kanunun üçüncü 
maddesinde «kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay 
zarfında istiman edenler bu aftan istifade ederler» di
ye bir kayıt vardır. Encümen; buna binaen dahili af-
dır diyor. 

Eğer istiman etmemiş de istiman etmiştir diye 
tasniat yapılmışsa ve onun hakkında tahkikat yapıl
masını heyeti celile istiyorsa... 

KEMAL BEY (Adana) — Encümen ilâmı tetkik 
etmiş midir? 

AHMET HAMDÎ BEY (Devamla) — Tetkik et
miştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Tarihlerini de tespit et
miş midir efendim? 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — EVet efen
dim, tarihi de mazbatada vardır. Mahallinde kanu
nun neşredildiği tarihden itibaren üç aydan iki gün 
evvel maznun teslimi nefs etmiştir. Mahkeme bunu 
böyle tespit etmiş ve kanaat kesbetmiştir. Binaenaleyh 
eğer bu musanna ise ve tahkikat icrasına heyeti celi-
leniz lüzum görüyorsa o başkadır. 

REÎS — Efendim, Hamdi Beyin Takriri okuna
cak: 

Riyaseti Celileye 
Kürsüden de arz ettiğim veçhile hakkında affı 

hususi talep olunan Dervişoglu Mahmut, esasen isti
man ve teslimi nefs etmiş olmayıp derest edilmiş bu
lunduğundan merkumun af kanunundan istifade et
memesi lâzım gelir. 

Binaenaleyh Ordu vilâyetince bu bapta yeniden 
tahkikat icra ettirilmesi zımnında evrakın Başvekâlete 
iadesini teklif eylerim. 

Ordu 
Hamdi 
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REİS — Efendim, takrir yeniden tahkikat yapıl
ması hakkında evrakın Başvekâlete iadesine dair. Ev
velâ takriri sonra mazbatayı reyinize arz edeceğim. 
Onu ya kabul veya red edersiniz. Şimdi takriri reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın,,. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Yeniden tahkikat yapılmak üzere evrakı Başvekâlete 
gönderiyoruz. 

Ruznamenin altıncı maddesine geçiyoruz. 

5. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Müca
dele günlerinde Anadolu hududu haricinde kaldıkla
rı için silki askeriden tart edilmiş olan kimselerin Dev
letin teşkilât ve devairi sairesinde müstahdem bulun
malarından dolayı hükümetin nazarı celp edilmesi
ne dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mücadele günlerinin nihayetine kadar Anadolu 

hududu haricinde kalmış ve ihanetkâr harekâtından 
dolayı af kanunu mucibince başka bir ceza tatbik 
edilmeksizin yalnız silki askeriden tart ile iktifa edi
len bir çok kimseler bugün devletin başka teşkilât 
ve devairinde ehemmiyetli vazifelerde müstahdem 
bulunuyorlar. Bu bapta hükümetin nazarı dikkatini 
celp eylemek üzere işbu takririmin tasviben İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetine havale buyurulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

(Kabul sesleri.) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Söz iste

rim, 
REİS — Temenni takriridir efendim, usul hakkın-

damı? Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

Recep Zühtü Bey arkadaşımız cidden haklıdır. Fa
kat hükümet daha evvel düşünmüş umumi ve şamil 
bir kanun hazırlayıp Meclise getirmiştir. Bu kanun 
daha geçende encümende tetkik ve intaç edilmiş ve 
Meclisi Âliye sevk edilmiş iken memurin kanunu 
gelecektir. O kanunla beraber müzakere edilsin di
yerek tehir edilmiştir. Böyle mühim bir meselenin tak- I 
rirle ve alelacele müzakere edilmesi bendenizce muva- I 
fik değildir. Binaenaleyh O kanunla beraber müza
keresi için takririn o kanun meyanına konmasını tek- I 
lif ederim. I 

YUSUF BEY (Denizli) — Arkadaşımız Hüküme- I 
tin nazarı dikkatinin cel'bini ve o kanunla beraber I 
müzakere edilmesini istiyor. | 
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REİS — Efendim takrir temenni mahiyetindedir, 
Hükümete tevdi edilmesi hakkında diğer bir takrir 
veriyor. Bir de Süleyman Sırrı Beyin takriri vardır ki, 
daha şümullü bir kanun yapmakla meşgul olan en
cümene verilmesini istiyor. 

Süleyman Sırrı Beyin takriri okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Bu gibi mühim bir meselenin bir takrir üzerine 
derhal Meclisi Âlice müzakere ve intacı muvafık de
ğildir. Bu hususda, encümenlerce tetkik edilmesi hak
kında, bir teklif veya lâyihai kanuniye vardır. Bu lâ
yihanın memurin kanuniyle birlikte müzakere edil
mek üzere tevhidi Meclisi Âlice kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh gerek askerlikten matrut olsun ve 
gerek meslekî mülkiyede bulunmuş olsun bu kabil 
memurin hakkında umumi ve şamil bir kanun yapü-
mak üzere bu takririn de mezkûr kanunla birlikte 
müzakeresini teklif eylerim. 

19 Kânunuevvel 1341 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim, iki şey vardır. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa haz

retleri, bu takriri geçen gün Recep Zühtü Bey arka
daşımız verdiği zaman eğer heyeti celile tasvip et
seydi derhal hükümete tevdii lâzımdı. Bendenizin ve 
arkadaşlarımızın yine bu yoldaki itirazlarımız üzerine 
takrir meskût kaldı ki, o kanunla birleşmesi icap edi
yor kanatındayım. 

REİS —> Efendim, esasen böyle bir takrirle mü
zakere açılamaz, teklifi kanuni olursa müzakere açı
labilir. Takrir temenni mahiyetindedir. Doğrudan 
doğruya Başvekâlete havale edilir. Fakat geçen celse
de bu takrir her nasılsa ruznameye alınmış. Heyeti 
umumiye isterse, bunu doğrudan doğruya temenni 
mahiyetinde olduğu için Hükümete havale eder, ya
hut da encümene tevdi ederiz. Kanun lâyihası ile bir
likte tetkik edilmek üzere veririz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Usul hakkında bir şey 
arz edeceğim, efendim yeniden böyle bir kanun yap
maya bendenizce lüzum yoktur. Zaten silki askeri
den tart edilen bir şahsın memuriyette istihdamı gay
rı caiz kavaidi umumiye iktizasındandır. Bu temenni 
takriri hükümetin nazarı dikkatini celp etmekten İba
rettir. Heyeti Vekile bu takriri alır, icap ederse onla
rı işten çıkarır veyahut istihdam etmez. Bunun için 
kanuna hacet yoktur. Kavaidi umumiye icabatından-
dır. Tekrar ediyorum. Bunun için kanun yapmaya 
lüzum yoktur. Bu takriri Başvekâlet havale etmeli
dir. Onlar icabını yaparlar. 
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REİS — Evvelâ Hükümete temenni mahiyetinde 
olarak tevdiini reye arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Hükümete tevdii kabul edilmiştir... Temenni 
mahiyetinde olarak gönderilecektir. 

Ruznamenin yedinci maddesine geçiyoruz. 

6. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı avans 
kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) numaralı tezkere
si ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

(Kavanini Maliye Encümeni mazbatası okundu.) 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bu maz

batanın bugünkü ruznameye ithal edilmesinde bir yan
lışlık vardır. Çünkü on beşinci içtimaımızda bu maz
bata okunmuştur. Bu mazbata zîrinde Kavanini Ma
liye Encümeninin evvelki lâyihası vardır. Kabul edil
miştir. Müsaade buyurursanız maddei kanuniyeyi ay
nen okuyayım : 

REİS — Efendim, Meclisi tenvir etmek için arz 
ediyorum. Buna ait bir kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi evvelce bitti. Fakat ikinci defa müzakeresi 
yapılmamıştır. Yani kanunun heyeti umumiyesini re
ye koymazdan evvel bir teklif vaki olmuştu. Encü
mene, tetkik etsin diye gönderilmiştir. 

Encümen bunu tetkik etmiş, bu mazbatayı yapmış
tır, encümen bu mazbataya göre diyor ki, doğrudur, 
kanun tetvin olunsun. Bu mazbatayı kabul ederseniz 
kanun birinci defa müzakere edilmiş olduğu için o 
vakit o kanunun ikinci müzakeresini yapacağız ve he
yeti umumiyesini reye vaz edeceğiz. Kabul etmezse
niz birinci müzakeresi yapılmış olan o kanun red 
edilmiş addolunacak. Mesele bitecektir. 

RAHMÎ BEY (Trabzon) — On gün evvel kabul 
ettiğiniz bir kanunu nasıl olurda red edebiliriz. 

REİS —• Birinci müzakeresi olmuş heyeti umumi-
yesi reye konmamıştır. Mazbata kabul edilmezse ya
ni o kanunun tedvini esasını meclis kabul etmezse 
mesele yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa haz
retleri, müsaade buyurunuz, arz edeceğim. 

REİS — O kanun Süleyman Sırrı Beyin teklifi ile 
bu cereyana girmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
evvelki mazbatada altıncı avans kanununun yedinci 
maddesinden bahsedilmiştir. 

(7) Zaptın sonuna merbuttur. 
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(Yedinci madde : Memurin ailesinin adedi ne 
olursa olsun memurine verilen harcırahın nısfını te
cavüz edemez) diyor. 

Biz, müzakere esnasında bu yanlışlığa muttali ol
duk ve encümende bu mazbatayı o suretle tespit ettik. 
Tadil olunan madde yedinci maddedir ki, idarei 
hususiyelere aitdir ve binaenaleyh müzakere edilen 
şey doğrudur. 

REÎS — O halde encümen mazbatasını reye vaz 
edeceğim. Encümen mazbatasını kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

7. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı avans 
kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/189) numaralı tezke
resi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Şimdi o kanunun ikinci müzakeresi ya
pacağız. Kanunun heyeti umumiyesi okunacaktır. 

(Okundu.) 
REİS — Kabul edilen mazbatanın istihdaf ettiği 

kanun budur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Müsaade buyurun paşa hazretleri, bu kanunun ikin
ci müzakeresi münasebetiyle bendeniz söz istiyorum. 
Reddini isteyeceğim. 

REİS — Peki efendim. 
Madde 1. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı 

avans kanunun sekizinci maddesi ahkâmı mülgadır. 
REİS — Buyurun Hasan Bey. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
1338 tarihli avans kanunun 6 ncı maddesiyle İdarei 
Umumiyei Vilâyât kanunu mucibince azil ve nasıbları 
mahallerine ait olan memurine ne suretle harcırah 
verileceği sureti katiyede taayyün etmiştir. Edirne 
vilâyetinin istirdadını müteakip hadis olan vaziyeti 
islâh maksadıyle, hususi bir vakanın istilzam ettiği 
netayici temin maksadıyle, o zamanki hükümet tef-
siren başka yerlerden de ihtiyacı olan bir vilâyete me
mur tayin edilecek olursa harcırahın, tayin olunduğu 
mevkiden mahalli memuriyetine kadar verilmesini 
istemiştir. Bunun için de bir mazbata yapılmıştır. 
İşin tefsire tahammülü olmadığı için bir maddei ka
nuniye tanzim edilmiş, o madde okunmuştu. Halbu
ki 1338 tarihli avans kanununun 6 ncı maddesinin 
ihtiva ettiği ahkâm gayet doğrudur. Bir defa bu mad
denin tadili, bir kere devair bütçelerinde harcırah fas
lına laakal % 30 zammı istilzam eder. 

(7) On beşinci içtimain nihayetine merbuttur. 
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Sonra İdarei Umumiyei Vilâyat kanunu, birta
kım memuriyetlerin hakkı azil ve tayinini neden ma
hallerine tevdi etmiştir? 

Bir kere istenilen memurlar, her yerden alınacak 
ise o halde bunların memurini taliyeden olmasında 
hikmet kalmaz. Taşra memurini taliyesinde ne olu
yor, biliyoruz. Bir zat Sivasa vali tayin olunuyor. 
Onun maiyetinde bir çok tali memuriyetler vardır. 
Azil ve naspı vali veya defterdara ait bir çok me
muriyetler vardır. Tabiî mal müdürleri de bu cümle
dendir. İşte böyle vali tayin olunan zat, vazifesinden 
mümkün mertebe muvaffak olmak için, bu emel 
tahtında, benclegânını, arzu ettiği zevatı, mazide ta
nıdığı bir arkadaşını ne zaman tali memuriyetlerden 
biri açılırsa hemen yanına nakletmek ister, tabiî o da 
insandır. Mesaisine itimat ettiği, vukuf ve ehliyetine 
itimat ettiği şahısları gerek bu ve gerek malum olan 
mülâhazalarla mahallinde açılan memuriyetlere ta
yin ediyor. 

Şimdi Edirne'ye vali tayin edilen zat, vaktiyle Si
vas'ta bulunuyor. Edirne'ye gidince on beş sene ev
vel tanıdığı o arkadaşı hatırına geliyor, hemen ma
hiyetine tayin ediyor ve memurini taliyeden olan o 
efendiye maaile Sivas'tan Edirne'ye kadar harcırah 
vermeye kalkıyor. 

Halbuki; o memleketin muhitinde o vazifeyi ifa
ya ehliyet ve kifayeti olan yüzlerce adam vardır. 
Neden o vazifeyi, O memleket halkından birisi gör
mesinde vaktiyle Van'da arkadaşlık ettiği bir efendi
nin hatırına gelmesiyle onu ta oradan getirip ma
hiyetine tayin etsin? Bendeniz bu maddenin tadilin
de hiç bir sebep görmüyorum. Bir kere tayin edilecek 
memuriyetler gayet küçük memuriyetlerdir. İdarei 
Umumiyei Vilâyat kanunu bunları tadat ve tespit et
miştir. Her halde o vazifeyi ehliyet ve vukufu itiba
riyle ifa edecek memuri o vilâyet dahilinde bulmak 
yüzde 99 ihtimal dahilindedir. Vaziyet böyle iken, 
rüesayı memurini hakkı azil ve nasbi kendilerine ait 
olan memurini nereden olursa olsun tayin etmekte 
serbest 'bırakmak, arz ettiğim gibi harcırah fasıllarına 
laakal % 30 zammı icap ettirir. Bu da hazinei mali
yenin ızrarı demektir. Bendeniz bunda bir isabet 
göremiyorum. Zaten 1338 Avans kanununun altıncı 
maddesi bu mühim husus istihdaf edilerek tespit edil
miştir. Yoksa bir tesadüf kabilinden değildir. Ben
deniz heyeti celileden bu maddenin aynen kabul edil
mesini rica ederim. (Kabul sesleri.) 

REİS — Buyurun Hasan Fehmi Bey. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
bendeniz sözümden vaz geçtim. Çünkü, Maliye Vekili 
Beyefendi söyleyeceklerimi tamamen söylediler. Yal
nız bir noktayı ilâve edeceğim ki, o da muallimler, 
doktorlar ve küçük sıhhiye memurları, baytarlar, hat
ta 'kondüktörler de dahildir. Bunlar için ayrıca bir 
kanun yapıldı. Bu gibi memurini fenniye her nereden 
tayin edilirlerse harcırah alabilirler. Hatta memurini 
mahalliyeden dahi olsalar alabilir. Yani memurini fen-
niyeye ait olan aksam diğer bir kanunla temin edil
miştir. Binaenaleyh bu kanunun reddi lâzımdır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, bendeniz 
Hasan Beyefendinin gayet vakıfane olarak söyledik
leri söze itiraz edecek değilim. Yalnız memlekete son
radan ilhak edilen vilâyetler vardır. Meselâ; vilâyata 
selâse gibi. Vekil beyefendi buyurdular ki o evsafı 
haiz... 

RElS — Buyurun Talât Bey buradan kürsüden 
söyleyin, arkadaşlarımız işitsinler. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bendeniz buradan da 
işittiririm efendim. (Kürsüye sesleri.) 

Efendim, Edirne'nin istirdadı üzerine sureti husu-
siyede yapılmış bir tekliftir buyurdular. Istirdad edi
len yalnız Edirne değildir. Istirdad edilen daha bir çok 
yerler vardır. Vilâyata selâse vardır. Orada tali me
muriyetleri yapacak yüzlerce adam vardır, binaenaleyh 
valinin arzusu üzerine bunları hariçten getirmek doğ
ru değildir buyurdular. Fakat yüzlerce şöyle dursun 
bir tane bile okuyup yazar bulunmayacak yerler de 
vardır. Hasan Beyefendi bunları bilirler zan ederim. 
Değil memurini âliye, memurini taliyenin bile tayin 
edilip gitmek istemediği yerler vardır ki, bunlara vilâ
yet hududu dahilinde harcırah verelim derseniz kim
se rağbet etmez. Bugün öyle zan ediyorum ki ve 
vilâyatı şarkıyeyi, ve vilâyatı selâseyi bilenler de pek 
âla bilirler ki; memurini taliyenin yüzde doksanı nok
sandır. Mahallinde böyle bir memur bulunamamıştır 
ve hariçten de bu kanun dolayısıyle harcırah verile
mediğinden kimse tayin edilip gönderilememiştir. Bu 
cihetinde temini şartıyle Hasan Beyefendinin teklifle
rini ben de kabul ederim. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Efendim, Ma
liye Vekâletinden bir sualim var. 

ŞEFtK BEY (Beyazıt) — Efendim, söz istiyorum. 
REİS — Buyurun efendim. 
ŞEFtK BEY (Beyazıt) — Birinci müzakeresi he

yeti celilelerince kabul buyurulan bu kanun üzerine 
Maliye Vekili Beyefendi harcıraha yüzde otuz nisbe-
tinde bir zam mecburiyeti karşısında kalacağız buyur-
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dular ve bunun, valilerin keyfe mayeşa istedikleri yer
den memur getirtmek, kendi tevabiini yerleştirmek 
gibi şeylerden ileri gelebileceğini söylüyorlar. Bende
niz vekil Beyefendinin 'bu fikirlerine iştirak edemeye
ceğim. Vicdanına, namusuna, iktidarına kani olmadı
ğımız bir valiya her hangi bir vilâyete tayin etmek 
tabiî hiç bir zaman hatır ve hayalimizden geçmez. 
Biz valilerimizi daima hakka, kanuna hadim görmek 
isteriz. Binaenaleyh Talât Bey biraderimizin söyledik
leri veçhile bir vali bulunduğu muhitte evsafı lâzımeyi 
haiz ve cami bir adam bulunmazsa ki -bunun mille
tin başında istihdam ediyor- bu adamı diğer bir yer
den emin olduğu, iktidarını gördüğü bir memuru ge
tirmekle verilecek harcırahtan millet ve hazine hiç 
bir zaman zarar görmez. Binaenaleyh bu teklif mu
vafıktır. Kabulünü heyeti celileden rica ederim. 

REİS — Muhtar Bey, Buyurun. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz 
vaz geçtim efendim. 

REŞlT BEY (Malatya) — Bendeniz söz istiyo
rum efendim. Müsaade buyurun. 

REİS — Buyurun. 

REŞÎT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz yal
nız Şefik Beyefendinin mütalâaları hakkında söyleye
ceğim. Efendim, valiler hiç bir veçhile kimseyi sa-
habeten himayeten bir yere tayin etmezler ve böyle 
valiler de hiç istihdam edilmez, buyurdular. Efendi
ler, kısmen öyle valiler mevcuttur ki, memleketler 
başına belâ olmuşlardır. Meselâ dairei intihabiyemde 
mevcuttur ki, kazanın içinde işe yarar bugün 15 -20 
tane adam var iken hariçten idarei hususiyeye vergi 
memurluklarına adamlar tayin ediyor. Bu gibi me
murinin intihabı, mahalli hükümete münhasır iken 
hiç kimseye, sormadan vali, kaymakamın, mal mü
dürünün vazifesini gasb ediyor. Maliye Vekilinin fik
rine iştirak ederim. Bugün bu gibileri mevcuttur. 
Maliye Vekili Beyefendinin mütalâaları doğrudur, 
reddini teklif ederim. 

REİS — Efendim, Hamdı Bey Vekil Beyden bir 
sual soracaklardır. Buyurun Hamdi Bey. 

AHMET HAMDİ BEY (BoZok) — Bendeniz Ma
liye Vekili Beyefendinin mütalâalarını kabul ediyo
rum. Yalnız bir noktada teredür ediyorum. Bu avans 
kanunları bütçe kanunları idadmda dahil midir, burayı 
lütfen izah buyururlar mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
1338 avans kanunu, 1338 bütçe kanunu mahiyettin-
dedir. Bu izahtan ne çıkar, anlamadım. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Ahkâmı dai
mi midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ekleyim efendim, bunlara frenkçe kelimesiyle 
(Fonksiyon bütçeler) derler. Bütçe kanunlarının içeri
sinde ahkâmı, umumi daimi olan bir çok maddeler 
vardır. 1340 senesi bütçesi muvazenei umumiye kanu
nunun maddelerini karıştıracak olursanız orada 15 - 20 
madde vardır. Onların ahkâmı senesine münhasır de
ğildir, diğer kanunlar gibi a'hkâmı daimidir. Bu da 
bu kısım maddelerdendir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hasan Be
yefendi, bu maddenin ahkâmının cari olması lâzım 
geliyor, buyurdular. Zan ediyorum, teşkilâtı esasiye 
kanunu bunlardan daha sonradır. Teşkilâtı esasiye ka
nunu maddelerinin birisinde, muvazenei umumiye ka
nunu ahkâmı ancak bir sene içindir, deniyor. Şu hal
de muahhar olan teşkilâtı esasiye kanununa göre bun
ların hepsinin mülga olması lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazenei umumiye kanununun seneye müteallik ak
samı senesine münhasırdır, maksurdur, fakat bunlar 
adeta muvazenei umumiye kanununa mülhak müsta
kil ahkâmı kanuniyeler demektir ve bu teamüldür. Her 
devletin kanunu esasisi muvazenei umumiye kanun
larını bir seneye hasrettiği halde o muvazene kanun
larının bazı maddelerinin ahkâmının -ki mülhak'ka
nunlardır- daimi olduğu vakidir. 

i İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Böyle yapmak 
j doğru mudur? 

I MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, nazariyatı maliye noktai nazarından böyle 

1 muvazenei umumiye kanunu içerisinde yabancı ad 
I edilen maddelerin mühkim mertebe az olması, hiç ol-
j maması matlupdur. Nazariyatı maliye bunu âmirdir. 
I Fakat zaruretler, muvazenei umumiye kanununun es-
| nayı müzakeresinde, bazı ihtiyaçları, hazır elde bir 
| lâyihai kanuniye vardır, oraya bir madde ilâvesi su-
i retiyle çıkarıvermek şeklinde bir teamül ihdas et-
| mistir ve bu teamül bizim memleketimize münhasır 
j değildir. Benim tetkik ettiğim bir çok devletlerin büt-
• çelerinde böyle teamüller mevcuttur. Fakat bunların 
I mümkün mertebe az olması matlupdur. 
i 
j ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual soracağım. 
i REİS — Bu kanuna ait mi efendim, yoksa umumi 
j bir mülâhaza mı? 
] ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Hayır efendim, bu ka-
1 nuna ait... 
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Riyaseti Celileye 
Maliye Vekili Beyefendinin müzakeresi cereyan 

etmekte olan madde hakkında verdiği izahata na
zaran reddini teklif eylerim. 

19 Kânunuevel 1341 
Denizli 
Yusuf 

REİS — Efendim, bu takrirler şu müzakere ettiği
miz kanunun reddi mahiyetindedir. Her İki teklife 
binaen red teklifini reyinize arz edeceğim. Reddini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Red teklifi kabul edilmiştir. Ya
ni kanunun heyeti umumiyesinin reddi teklif edildi 
ve kanun red olundu. 

MÜNİR BEY (tzmir) — îdarei Umumiyei Vilâ-
yat kanunu muvakkatinde tadilât yaptık ve takdim 
ettik efendim. 

REİS — Efendim ruznamenin nihayetine alalım. 
Ruznamenin dokuzuncu maddesindeki (Tedey-

yün kanunu) lâyihasını müzakere edeceğiz. 
ZÜLFl BEY (D'iyarbekir) — Müsaade buyurun 

efendim, usul hakkında söyleyeceğim. Bu kanun mü
him bir kanundur. Daha yeni tevzi edildi. Böyle mü
him bir kanunu okumadan, anlamadan müzakere ede
meyiz. Nizamnamei dahili musarrahdır. 24 saat geç
mek lâzımdır. (Doğru sesleri.) 

REİS — Tabı ve tevziinden sonra 24 saat üzerin
den geçmemiştir. O halde gelecek içtimaa tehir edi
yoruz. 

Ruznamenin onuncu maddesine geçiyoruz, gerçi 
bu da bugün tevzi edilmiştir. Fakat bir maddeden iba
ret bir kanun olduğu için müzakere edebiliriz. 

REİS — Buyurun. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, Maliye Vekili 

Beyefendinin sözlerini bu suretle tevsik etmek istiyo
rum. Beyefendi buyuruyorlar ki: «muvazenei umumiye 
kanununa derç olunan her hangi bir madde yalnız 
bir seneye mahsus değildir, mahiyetine tdbeandır, büt
çeye taalluk ediyorsa bir seneliktir, değilse temadi 
eder» halbuki buna ait hiç bir esas ve işaret yoktur. 
Ancak, bilâhare yapılan muvazenei umumiye kanun
ları buna ibka ederse bu suretle muteber olacaktır. 
îbka etmezse olamaz. Kavanini esasiyedendir, bütçe 
kanunu bir seneye mahsustur. Orada münderiç bütün 
mevadın hükmü bir senedir. Yeni muvazenei umumiye 
kanunu buna ipka ederse o vakit mevkii meriyette 
kalır. Bu suretle tesbitini rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, zaten 1338'i takip eden bütçe kanunlarında 
mevkii meriyette kalması iktiza eden maddeler ipka 
edilmiştir. Fakat bendeniz zan ediyorum ki, bu arz 
ettiğim usul vardır. Hiç ipkaya hacet olmaksızın ma
hiyet itibariyle temadi eden maddeler vardır ve bu 
zararlı bir usuldür. Yapılmaması matlubdur, bunu da 
arz ettim, işte altmış ikinci madde, okuyayım : 

(1325 - 1340 seneleri muvazenei umumiye avans 
ve muvakkat bütçe kanunlarının ve kavanini sairenin 
işbu kanun ve kavanini mahsusa ile fesih ve tadil 
edilmeyen ahkâmı kemakân bakidir.) Bu madde var
dır. Bendeniz esas itibariyle ahkâmı daimeyi havi ola
rak lâyihai kanuniyeye konan maddelerin müstakil 
maddei kanuniye şeklinde ahkâmının daimi olmasını 
kabul ederim, bu muvafıktır ve bu başka bir usuldür. 
Bütçe ile başka bir maddeye ait kanun çıkarmak usu
lüdür. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mümkün ol
duğu kadar bunu yapmayalım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yapılmıştır, vardır, fakat mahzurludur. 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — 1325 sene
sinden beri devam eder, her bütçede vardır. 

REÎS — Takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
ikinci defa müzakeresi icra kılınan işbu kanunun 

reddini teklif ederim. 
19 Kânunuevvel 1341 

Adana 
Zamir 

8. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se
nesi bütçesinde tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
(1/757) numaralı kanu nlâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (*) 

REİS —• Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçil
mesini ka'bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Ka'bul edilmiştir. 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçe

sine tahsisatı munzamma itasına dair kanun. 
Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi

nin 1341 senesi masarif bütçesinin altıncı faslının 
üçüncü maddesine (75 000) ve faslı mahsusuna 

(*) Zabtın sonunda münderiçtir. 
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(125 000) lira tahsisatı munzamma olarak ilâve edil
miştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — «olarak» a 
lüzum yoktur. «Tahsisatı munzamma ilâve edilmiş
tir» denilebilir. 

REİS — Encümen ne diyor? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Şimdiye 
kadar Meclisi Âlinin kabul buyurduğu tahsisatı mun
zamma kanunları bu şekilde ifade edilmiştir. Encü
menimiz, ekseriya takrirlerinde Meclisi Âlinin karar
larını nazarı itibara almak itiyadında olduğu için bu
raya tahsisatı munzamma olarak ilâve edilmiştir» den
miştir. Vaka bunun çıkarılmasında bir mahzur yok
tur. Tahsisatı fevkalâde olarak onu tasrih eder bir-
mana kast edilmesi gibi düşünülecek olursa, «tahsisa
tı munzamma olarak ilâve edilmiştir» demek daha 
doğru olur kanaatındayım. (Doğru sesleri.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Öyle ise 
(olmak üzere) demeli, (olarak) demek yanlıştır. Sarf 
ve nahiv itibariyle yanlıştır, doğrusu olmak üzere
dir. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el-
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Başve
kil memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (İşbu ka
nunun ahkâmının icrasına) olmak lâzımdır. 

REİS — Efendim, encümen ne diyor? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — (İşbu 
kanunun ahkâmının icrasına) şekilde kabul ediyoruz. 

REİS — Üçüncü Madde (İşbu kanunun ahkâmı
nın icrasına Başvekil memurdur.) 

Maddeyi Tashih veçhile kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Mad
de kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, et
meyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Ruznamenin on birinci maddesindeki kanun lâyi
hası henüz tabı ve tevzi olunmamıştır. Demin Dahi
liye Encümenine tevdi ettiğimiz kanun lâyihasını en
cümen getirdi, müzakere edeceğiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Olmaz efen
dim, encümenin haberi yoktur. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Reis ve kâtiple yaptık 
efendim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Dahiliye En
cümeni toplanmamıştır. Ceffelkalem iş olmaz. 

MÜNİR BEY (İzmir) —• Efendim, zaten müs
taceliyet kararı vardır. 

REİS — Gelecek içtimada yeniden tabı ve tevzi 
ederiz, daha iyi olur. (Muvafık sesleri.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
imar armağanı unvanlı bir lâyiham vardı, o red edil
mişti, müdafaa için söz almıştım ve ruznameye alın
mıştı. Diğer bir Hakkı Tarık Beyin bir teklifi daha 
vardı. O da ruznamede yoktur. 

REİS — Ruznamede olmayan şeyler ya encüme
ne havale edilmiştir veya meclis kararıyle red edil
miştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
encümenden red kararıyle geliyor. 

REİS — Efendim, buyurduğunuz armağan burada 
red olundu, zatıâliniz yoktunuz. 

Efendim, Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1341 se
nesi bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında
ki kanuna rey vermeyenler reylerini versinler. İstih
sali âra muamelesi hitam bulmuştur. 

Evkaf bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesi hak
kındaki kanuna 150 zat rey vermiştir, muamele ta
mamdır. 150 kabul. Red ve müstenkif yoktur. 150 
rey ile kanun kabul edilmiştir. Ruznamede müzakere 
edilecek başka mevad kalmamıştır. Pazartesi günü saat 
ikide içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakcrat; Saati : 4,00 
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Evkaf Müdiriyet Umumiyesinin 1341 senesi bütçesinin tahsisatı munzamına itasına dair kanunun 
neticei ârâsı 

(Kânun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHtSAR 

Kâmil B. 
Musa Kâzım B« 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B.
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

BAYEZİD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : ] 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

50 
5q 
— 
— 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avrü Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rifat B< 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B, 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü Bs 

Yusuf B. 
DERSİM 

Ahmet Şükrü B. 
DÎYARBEKİR 

Zülfi B. 
EDİRNE 

Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

— İt 

ERTUĞRUL 
HaKl B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B, 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

ı Emin B. 
GAZİANTEP 

Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Hafız Şahân B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B< 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B., 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Nazmi B.; 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B£ 

Mükerrem B. 
İSTANBUL 

Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

IZMlR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

J7 — 

. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydat Adil B< 
Hulusi B. 
KâTim Paşa 
Mehmet Cavit B. 

KASTAMONU 
Halt B. 
Mehmet Fuat B< 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

Dr. Halit B. 
Zeki B. 

| KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzli B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B̂  
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmet B. 



MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Haldt B, 
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ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Falik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

Hasan B, 
Nebizade Hamdı B̂  
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B̂  

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

198 — 
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İDAREl UMUMİ YEİ VlLÂYAT KANUNU MUVAKKATİNİN ÜÇÜNCÜ FASLININ MECLİSİ 
İDARE TEŞKİLÂTINA AİT ALTMIŞ İKİNCİ VE ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDELERİNİN TADİLİ 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUD (1/715) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE 

ENCÜMENİ MAZATASI 

Türkiye Oulmhuriye/ti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müldiriyeti 
Adet : 6/4526 

20.9.1341 

Başvekâleit Tezkeresi 

Büyük Mitte* Meclisi Riyasetti Oellesdne 
İdarei Umuimiyed Vi'lâyat Kamumu muraakkartfeim 

üçüncü faslının meclisli idare teşkilâtına ait altmış 
iki ve aütımış dördüncü maddelerinin yerine katim 
olmak üzere DaMliıye Vekâleti Ceilestinee ltanziıw 
olumıam ve icra Vekilleri Heyetinin 13 OyMil 1341 
tarihi iotimaımlda Meclisi Âİye arzı tefcairrür eden 
lâyıhai kanuniye ille esibaibı mucibe mazbatasının 
ımusıaddak sureti leffeın takdim olunmuştur. 

Mulkitezasmın ifasına (müsaade buyuruimasını 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI (MUCİBE 

Vilâyet ve kazalarda meclisi idareyi, .azayı taıhiii-
ye ve azayı mün'tahliibe ümvanHaırııyle, teşkil eden iki 
sınıf azanın müftü ve riiesaıyı ruhaniye ile ahaffiden 
müntalhaip kıismı esasen lalhali işlime aiıt olmasından ve 
halbuki meoalM idare teşkilâtından çok sonra vücu
da getirilen mecafei umumiyemin hasren aha! işine 
mahallî rüyet iltltihaz edilmiş bulunmasından dolayı 
mecalisi idaremin vezayifi idevlieit lişktö limhisaır etmiş 
ve bu sebeple mecaİsi mezkûrede müftü ve rüesayı 
ruhaniye ile azayı münitahiıbeye ihtiyaç zail olmuştur. 

Ahalimin hidemıatı mahaüiyeye 'ait umur ve ma-
salihi mecafei umumiye ve belediyede idare ve tem-
şiyet edilmekte 'olmakla beraber aıynı zamanda iıda-
nei hükümete ait hakkı mumakalbesi de müntahap ve-
kiierimdem mürekkep Büyük 'Millet Meclisi marife
tiyle isitıimıal edilmekte olmasımdan dolayı v51âyet ve 
kazalar mecilisi idarelerinde de haşkaca ahali vekil
lerinim mevcudiyeti zait bulunmuştur. 

Binaenaleyh İdarei Umumüyei VMyat kanunu 
muvakkatinin üçüncü faısilıtnlda muhamer ve mecallisi 
idareniın sureti teşkiline ait alltmıış ikftnoi ve altmış 
dördüncü maddelerim yedme kaim olmak üzere tan
zim olunan muaddel suretler merfbuten takdim kı
lındı, 

Ttirkliıye Ctsatfıuriyeıtö 

(Kalemi Mateu» Müdiriiyıeti 
6/4526-

Dahüiye Encümeni MaaSbeâmt 

Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti Ceilesine 

tdarei Umumiyei Viâya* kamunu mavakkBItöMi' 
üçüncü faslınım meclisi idare teşkilâtına ait 'altmış 
ikinci ve altmış dördüncü maddelerinin t'aldiıli hak-
kınldia îora Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrud 
(1/715) nutmıarah lâyihai kanuniye emcümenimize ha
vale buyurutouş olmakla mütalâa ve tezekkür edildi. 

Meoalisi Umumiye teşkil ve ahali işleri mecalsi 
lidaıre vezalifiındem tefrik olunarak bu meclislere tefviz 
dddflmıasine ve mıecalM idare sırf devlet isteriyle meş
gul ıdlmalarına ve ahaliye dut hakkı murakabe Bü
yük Millet Meclisi marifetiyle istimal edilmekte bu
lunmasınla binaen meeaılisi idarenin sırf memurinden 
teşekküllü ımukltezi olduğu gibi Diyanet İşleri Teş
kilâtı da Devlet teşkilâtından tefrik edilmiş oîduğu 
içlin antik müftülerin de meoaisi idareye devam et
melerine mahal kalmadığımdan mezkûr kanunu mu
vakkattim salüfüzzikir altmış iki ve altmış dördüncü 
maddelerinin bu suretle tadili tensip (kılınmış olmak
la hükümetin lâyihasında bu esasatı muhtevi ola
rak tespit edilen maddeler aynien heyeti umumiye-
nin tasviibine arz olunur, 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde Mebusu 

Hazım Bey 
Müzakeresinde mevcut idi 

Kâtip 
Kâmil 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Kocaeli 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

İbrahim Süreyya 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun üçüncü faslı
nın mccaHsi idare teşkilâtına dair olan altnıış ikinci 

ye altnıış dördüncü maddelerini muaddil Kanun 
'Malddie 62. (/MuJaldlddl) — Her vilâyet ınerfcezıimde 

valdınin veya mmvİniindn riyaseti altoda aızası defter
dar ve mutasetoecd, tahrirat müidürü, maarif mü
idürü mıaf m mühenldM dile sıhhiye ive ziraat ve €caret 
taütdürierdıraden mürekkeb olmak üzere 'bir mıecffisi 
İdare (bulltuıntur. 

Maidde 64. (Muaddel) — Her kıaJzıajdia kaymaka-î 
imin riyaseti altında azası amal müdürü, (tahrirat Ikâ-
tdlbi, sıhhiye ve -ziraat memuriaır'indan mürekkelb ol
mak üzere medîisi dldare bulunur. 

Başvekil 
lısmet 

Müdaf aai Mıffliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekdi 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekdi 

Hasam Hüsnü Bey 
HM imzada bulummıaıdı 

Nafıia Vekâleti Vekdi 
Doktor Refik 
Ticaret Vekdi 

Alli Cemandı 

Adiye Vekii 
Mahımuıt Esat 
Bahriye Vekdi 

ihsan 
Hariciye Vekâleti Vekdi 

Mahmut Esat 
Maarif Vekili 

HaftnduffllaJh Suphd 

Ziraat Vekâleti Vekdi 
Ali Cenana 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekdi 
Doktor Refik 
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KONYA MEBUSU MUSTAFA FEYZİ BEY VE RÜFEKASININ, İDAREİ UMUMİYEİ VİLÂYAT 
KANUNU MUVAKKATİNİN 116 NCI MADDESİ MAKAMINA KAİM 21 ŞUBAT 1337 TARİHLİ 
KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA (2/338) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ 

VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

11 . 12 . 1340 
Riyaseti Celileye 

Vilâyat mecasili umumiyesi azalariyle encümeni 
daimi azalarının yevmiyeleri kâfi miktarda olmadı
ğından mıüiıalkaıtltan (merkezi vilâyete gelecek zevat 
istiğna göstererek kazaları bihakkın temsil edecek ze
vat hitihalb edilmeyip vilâyet merkezinden lalettayin 
bir zatt irae ve iîiitühab ediımekltie olduğu encümeni 
daimi azalan da şehrî altmış lira taMsatia idare et
mek iımfcânı kalblil olmayacağı derkâr bulunmuş oldu
ğundan ddam viâyet kanununun 116, 140 ncı madde
leri makamınafc alim olan 21 Şulbat 1337 tarih ve 99 
nutmiaralı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin ta-
öiflü zaruri bulunmakla bemveçhiâtü muaddel teklifi 
kanuniniin müzakere ve kabuflüntt arz ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Mustafa Feyzi Kâzım Hüsnü 

Kayseri 
Halilt Mazhar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha, Encümeni 

Adet : 34 karar 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaısöti Oelileye 

îdarei Umumiyeti Vilâyat Kanununun 116 ncı 
maddesi makamına kaim 21 Şubat 337 tarihli Kanu
nun ibirinoi madesinıin tadili hakkında Konya Me
busu Mustafa Feyzi Bey ve rüfekasırun teklifi ka
nunîsi enoümenimtizce ledettetkıik esas itibariyle şa
yanı müzakere görülmekle heyeti umumiyeye arz 
olunur. 

Reis 
Emin 
Kâtip 

Yusuf Ziya 
Aza 

Giresun 
Ali Şevket 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Raif 
Aza 

Karesi 
Haydar Âdil 

Dahiliye Encülmeni Mazbatası 
îdarei Umuımiyei Vilâyat Kanununun 116 ncı mad

desi makamına kaim 21 Şuhat 1337 tarihld Kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair Konya Mebusu Mus

tafa Feyzi (Bey ve rüfekasının (2/388) numaralı tek
lifi kanunisi mütalâa ve tezekkür edldi. 

Vilâyat meölıis' Umumileri ve encümeni daimî 
azası tahsisatlarının kâfi miktarda olmaması kazala
rını temsil edecek zevatın bu vazifeye rağbet et
memelerimi ve binenltice, ekseriya vukubulduğu gibi, 
•merkezi vilâyet sekenesinden lâletütayin intihaba se
bebiyet vererek kazalar umurunun mühmel kaiimasını 
ve 'bu suretle kazalar ahalisinin 'arzu ve matalibinıin 
tatmin olunafmaimasın istilzam etmekte bulunduğu için 
encümenıimlizce de meoaldlsi umumiye azası tahsiatının 
tezyidi Ibiltitensip esas muhafaza edilerek bazı tadilât 
ile berveçhizîr tesbitt edilen mevad heyeti umumiye 
arz olunur. 

>ahiîye Encüjmeni Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Kâtip 
îzmiir 
Kâmil 

Mazbata Muharriri 
izmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Teklifi Kanunî 

Madde 1. — İdarei Umum'iyeii Vilâyat Kanununun 
116 ncı maddesi makamına iklaim 21 Şubat 1337 tarih
li ve 99 numaralı Kanunun birinci maddesi berVeç-
hiâti tadil edütoistıir. 

Meclisi Umuma azaJaırnıa devamı müzakerat müd-
detince yevmî beş İra muhassesait ve şehrî beş bin 
kuruş maaş (itibariyle harcırah verilir, mtihabtan ev
vel meclisin münakit okluğu mahalde ikametgâh 
sahibi olan aza işbu yevmiyeye huzuriyle istihkak 
keslbeder. Mülhakattan gelmiş olan ve bilâ fasıla ge
rek encümenlerde ve gerek içtimai umumide bilâ ma
zeret üç defa isibaıtı vücUd etmeyen taşralı azadan kıs-
itelyevtm icra edilir. 

Madde 2. — îdarei Vilâyat Kanununun yüz kır-
Ikıncı maddesi berveçhiâti tadiil edilmiştir: 

Encümeni (Vilâyet azasına meclisi umumi karariyle 
şehrî on beş bîn kuruşu tecavüz etmemek üzere tah
sisat ilta olunur. 

Madde 3. 
herdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden mute-



Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memuridur. 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
idareli Umumiydi Vlâyalt Kanununu muaddiel 21 Şu
bat 1337 tarih ve 99 numaralı Kanunun birinci ve 

«ilkine i tmaidd elerini tadil eden -kanun 

Madde 1. — Meclisi Urnutoi azasına müzakeratrn 
devamı müldedıfcince -yevîmî beş lira muha&sesat ve şehrî 
beş bin kuruş maaş 'itibariyle 'harcırah verilir. 

Gerek encümenlerde ve gerek umumi içtimalarda 
ibik mazieröt ispatı vücüd etmeyenlerden kıstelyevm 
•ibra edilliir. 

Madde 2. — Viiâyalt Encümeni azasına meclisi 
umuimi karariyle şehrî yetmiş beş liradan yüz lûraya 
kadar (tahsisat verilir. 

Madde 3. — işbu kanun neşri (tarihimden mute
beridir. 

Madlde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 
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DENİZLİ MEBUSU YUSUF VE NECİP ALİ BEYLERİN; AŞAİRİ SEYYARENİN İSKÂNI 
HAKKINDA (2/61) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ 

28 Ağustos 1339 
'Büyük .MöüBfi MeeMsi Riyasete Gelilesdne 

Kaıhnaaman MıiidCkndz emsalsiz bir sây ve gay
retle kusmamı Anadolu'nun siınei pakimde boğarak 
memleketi tathiir (ile hayııri. bir ihale fcaıvusturmuştar. 
Bundan satıra memleketinde ihtiyar ettiği mezahdım 
ve rararları telâfi için hür ve endişesiz bir surette 
ziraat ve ticaretin terakki ve inkişafma çalışması en 
Halbiî ibir hakkıdır. Halbuki memleketlimizin bazı' 
aksamında türeyen şakullerin tecaıvüzaitı en 'fiilî iş 
adamlarıımızı kasalbalarından ciftik ve tarlalarıma 
gidenıiyerek âtıl ve bâtıl ibir vaziyette bulundur^ 
malkita ve şu hal 'devanı eylediği müddetçe terakkisi 
arzu edilen ve umdderiımtizde dajhliıl bulunan ve hü
kümetimizin esas temelini teşkil eıdlen ziraat ve ti
caret bihakkın endişeye düşmektedir. Milletin yap
tığı bunca fedakârlık şekavet yüzünden mahvü te-
Ibah olmakta ve memlekettimize girecek Sermayelerin 
duhulüne mani teşkil etmekte (Olduğundan şekave-
ıtiiın meni esbabından başhcakranı bervechiâti arz 
ederiz: 

il i iMemleketinıiizde dlört kısan aşari seyyare 
vardır. Bunlardan /birindi kısım kışın sevahiilde 
yazın yaylalarda seyyar bir surette faayvamaltiyle ko
nup ıgöcmöktedlir., 

a) İkincıi kısım aşiret ki tahtacı aşiretidir. Bun
ların hayvanat olarak yakuz kaltır ve beygirleri var-
'dır< Bumkr mütemadiyen ormanlardia kereste ima
liyle meşguldür. 

(b) Seyyar kipti aşaiiri, 
Bunlar memleketin her ikliminde gezerler ve 

seyyar ibir hallide hayvan tııampaıcılığıyle iştigal eder
ler, 

c) Dördüncü kısım aşirette înan kipleridir. 

Bunlar memleketin her tarafında kuyumculuk 
ve dökmecilik ve sair işlerle iştigal ederler. Yer ve 
yurttan mahrumdurlar. 

2, Bu tadat eylediğimiz aŞaıirin memleketteki 
iaıyda ive zararları tetkik edildikte bunların çok za
manlar hayvanat ve çadırfiarayle dağlarda ve kırlar
da seyyar olmalarından devlet bunlardan esnan er
babımı lâiyıkiyle derç ve cem edemediği gibi çokları 
askerden firar ederek Ibu bahane (ile şekaıvete suluk, 
memleketin huzur ve sükûnunu ihlâl ettikleri gibi 

diğer eşkiyaya yiyecek ekmek ve cephane ve sair 
.levazımaltını Ikmaİ etmek suretiyle ©şkiyaya da şu 
suretle ya'taklık vazifesini ifa etmekle beraber bu 
kısım aşairden devlet yalnız gösterdikleri mevaşinin 
ağnam resmini almaktan 'başka bir isltifaıAe temıin ede
mediği gaibi ıbu kabil aşjair yüzünden ve iskânlarının 
icra edilememesinden memilleketirniz kurunu vusıta • 
daki vaziyetini muhafaza etmekte, ibunlar iskân edil
mediği takdirde memleket flbtidaî ibir şekilde kalarak 
terakki ve tekâmül namıma ibir hattve atılmış ölamı-
vaeıaktır. Ve devletimiz de lasrî bir devlet halimi 
iktisap ederniyeceklüir; Binaenaleyh memleketimizin 
terakki ve inkişafı âlisi ve şekavetin meri ve arazii 
vasiamızm adamakıllı zer ve işletilmesi için aşa-
iri merhumenin şu tarzda iskânı icra edilmek zaru
reti karşısında bulunduğumuzu inkâr edecek hiçbir 
ferde tesadüf ediemiıyeceği zannındayız, Aşairim 
yasladıkları iklim nazarı dikkate alınarak mühim 
variidıait temin elden mevaşi ve hayvanatı ve kendüe-
rinlin ebedi ibir surette yaşamalarını ve âbı havası
nın Vehametinlden maıhv olmamalarını temin için 
yaylalarda (bulunan kuraya (sepelieme) usulüyle is< 
kânları takdirinde memleketimize ve devlete mena
f i aziıme temin etmekle beraber şakilerin barınmala
rıma da mani olacağı mülâhazai fcaıvıiıyesiiyle mevaddı 
âtiyenin kanudiyetini arz ve teklif eyleriz. 

Denizli ' Denlizlli 
Yusuf Neöip Ali 

Madde 1. — Memleketimizde ziraat ve ticare
tin terakki ve inkişafınla mani olan şekavetin meni 
•için aşairi seyyaremin iklim ve iabuhava nazarı dıik̂  
kaıte alınarak hayvanatının barınabileceği ve kendi-
İerinin yaşayabileceği yaiyla ve köylere (sepeleme) 
usuliyle hemen iskânları iora kılınacaktır. 

ıMaddle 2. — îşbu maddei kanuındyenin neşrinden 
sonra iskâna muvafakat etmeyen aşairi seyyare 
«haklarında muamelei şedidei cebriye istimaliyle is
kânları icra kılınacaktır. 

3. — İşbu konuma rauıgayır hareket eden 
aşair kavanimi mevzuai devlete riayet etmemiş na
zariyle bakılarak bi'lmuhakeme altı aydan üç se
neye kadar hapis lolunuırlari 

Maldde 4. — İşbu kanun itaıriM neşrinden mute
berdir. 

iMaldde 5. — işbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
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Adiye Vekilleri memurdur. 
Türktiıya Büyük Millelt Meclisli 

Lâlyilhai Encümeni 3.9.1341 
,14/13 Karaıt 

Lâyliihıa Encümenıi Mazbatası 
Riyaseti Celiilleye 

Aşalini seyyaremin (iskânı hakkımda Denizi Mebu
su Yusuf ve Neoip A l Beyler ibanaifımıdıan muta! 

28 Ağusitos 1339 taırtübü teklifli kanuni enoümerıiiımfiz-
ce mütalâa olunarak nüfusun ıtanslikii, ziraî ve iik-
Itüsaldî nlifcaittan haıizi ehıemımliıyet /bulunmuş ve bina
enaleyh şayanı müzakere görülmüş oflimakla Heyeti 
Celileye arzı lüzumuna karar verüitaiştir. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kâtüp 

Neoip AM 
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DERVİŞOĞLU ÇOLAK MAHMUT HAKKINDA AFFI HUSUSÎ İSTİHSALİNE DAİR (3/474) NUMARALI 

BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE ADLlYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adıet 

6/4198 

Başvekâlet tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti OeMlesime 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altıncı mad

desi mucibince muamelei kanuniyesi ifa edilmek üze
re Adliye Vekâleti Celilesinden gönderilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 26 Ağustos 1341 tarihli îçtimaın-
da Meclisi Âliye arzı tasvip edilen Dervişoğlu Çolak 
Mahmut hakkındaki evrakı dava aynen ve vekâleti 
müşarünileyhaınıın burna mutaıaffik tezkeresinin mu-
saddak sureti lef fen takdim olunmuştur. Muktezası-
nın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ADLİYE VEKÂLETİ CELİLESİNİN 9 AĞUSTOS 
1341 TARİH VE UMURU CEZAİYE 112/5479 

NUMARALI TEZKERESİ SURETİDİR. 

Başvekâleti Celileye 

1339 senesi Eylül mahı zarfında Bohmıam'lı Zati 
Efendimin hanesini basarak eşyalarını ahz ve gasp et
mek maddesinden müttehimen vadii firarda iken 
1 Ramazan 1342 tarihinde istiman ile tahtı tevkife 
alınmış olan Perşembenin Kürze kariyesinde mukim 
Dervişoğlu Çolak Mahmut hakkında icra kılınan 
muhakeme neticesinde üç sene küreğe vazına ve cür-
münün tarihi ikaı her ne kadar ilânı Cumhuriyetten 
mukaddem ise de olbapdaM kanunu mahsusun üçün
cü maddesi mucibince üç mah zarfında teslimi nefs 
etmediği cihetle kanunu mezkûrden âdemi istifade
sine dair Ordu mürettep cinayet mahkemesinden sa
dır olup Mahkemei Temyizce bittasdik iktisabı kati
yet eyleyen zabıtname ve evrakı müteferriası meal
lerine nazaran merkumun 1 Ramazan 1342 ve 5 Ni
san 1340 tarihinde dehaletle tahtı tevkifa alındığı 
ve 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Af Kanununun Or
du'da Muvaffakiyeti Milliye Gazetesiyle 30 Cemazü-
yülevvel 1342 ve 7 Kânunusani 1340 tarihinde neşir 
ve ilân edildiği ve binaenaleyh merkumun kanunu 
mezkûrun üçüncü maddesinde muharrer olduğu 

veçhile tarihi neşir ve ilândan itibaren üç ay zarfın
da teslimi nefs etmediğinin kabulü suretiyle berveç-
hi mâruz kanunu mezkûrdan istifade edemeyeceğine 
karar verildiği tahkikat ve tetkikatı ahireden nüma-
yan olmuş ve şu hale göre nısfı dahil af olması lâ
zım gelen, merkum hakkındaki, hükmün Mahkemei 
Temyizce musaddak bulunması itibariyle turuku âdi-
yei kanuniyeye tevessül etmek suretiyle İslahı im
kânı mefkut ve mahkûmiyetinin nısfının ancak affi 
hususi istihsali ile reffi mümkün bulunmuş oldu
ğundan esbabı marazadan dolayı mahkûm bulun
duğu üç sene kürek cezasının nısfı olan bir buçuk 
senenin Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altıncı 
maddesine tevfikan Meclisi Âlice affı esbabının is-
tikmaline müsaade buyurulması ricasiyle bu babta-
ki evrakı hükmiye rapten takdim kılındı efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Adet 
4/30 

12 . 12 . 1341 

Adliye Encümeni Mazbatası 
1339 senesi Eylül mahı zarfında Bolaman'lı Zati 

Efendimin hanesini basarak eşyalarını ahzu gasp et
mek maddesinden vadii firarda iken Ramazan 1342 
tarihinde istiman ile tahtı tevkife alınmış olan Per
şembenin Kürze kariyesinde mukim Dervişoğlu Ço
lak Mahmut hakkında icra kılınan muhakeme ne
ticesinde üç sene küreğe vazına ve cürmün tarihi ikaı 
her ne kadar ilânı Cumhuriyetten mukaddem ise de 
ol baptaki kanunu mahsusun üçüncü maddesi mu
cibince üç mah zarfında teslimi nefs etmediği ci
hetle kanunu mezkûrdan âdemi istifadesine dair Or
du mürettep cinayet mahkemesinden sadır olup 
Mahkemei Temyizce bittasdik iktisabı katiyet ey
leyen zabıtname ve evrakı müteferriası meallerine 
nazaran merkumun 1 Ramazan 1342 ve 5 Nisan 1340 
tarihinde dehaletle tahtı tevkife alındığı ve 26 Kâ
nunuevvel 1339 tarihli Af Kanunu Muvaffakiyeti 
Milliye Gazetesinde 30 Cemazüyülevvel 1342 ve 7 
Kânunusani 1340 tarihinde neşir ve ilân edildiği 
ve binaenaleyh merhumun kanunu mezkûrun üçün
cü maddesinde muharrer olduğu veçhile tarihi neşir 
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ve ilândan itibaren üç ay zarfında teslimi nefs ey
lediği halde mahkemece işbu kanunun mahkemeye 
tarihi tebliği olan 2 Kânunusani 1340 tarihi nazara 
alınarak müddeti muayyene zarfında teslimi nefs 
etmediğinin kabulü suretiyle berveçhi mâruz kanu
nu mezkûrdan istifade edemeyeceğine karar veril
diği ve hüküm Mahkeme! Temyizce tasdik edilerek 
katiyet kesbetmiş olduğu cihetle turuku âdiyei kanu
niye ile işbu hatanın tashihine imkân olmadığından 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi muci
bince mahkûmiyet müddeti olan üç senenin nısfı bir 
buçuk senenin affı Adliye Vekâletinin tezkeresine 
atfen Başvekâletin 5 Eylül 1341 tarih ve 6/4198 nu
maralı tezkeresinde işar ve evrakı hükmiye vesaire 
encümenimizce havale buyurulmuş olmakla icabı 
mütalâa ve müzakere edildi. 

Filhakika Mahmut'un ika ettiği cürüm 26 Kânu
nuevvel 1339 tarih ve 391 numaralı Kanunun şümu
lüne dahil olduğu ve mezkûr kanunun mahallinde 
gazete üe neşir ve ilânı 7 Kânunusani 1340 tarihi 
iken mahkemece bunun nazarı dikkate alınmayarak 
kanunun mahkemeye tebliği tarihi neşir ve ilâna meb
de ittihaz edilmek suretiyle hata edildiği anlaşılma
sına binaen mahkûmiyet müddetinin nısfı olan bir-
buçuk senenin affı heyeti umumiyenin tasvibine arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kâtip Aza 

Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 
Aza Aza 

Karesi Bozok 
Osman Niyazi Ahmet Hamdi 



11 TEŞRİNİEVVEL 1338 TARİHLİ AITINCI AVANS KANUNUNUN SEKİZİNCİ MADDESİNİN 
TEFSİRİNE DAİR İCRA VEKİLLER* HEYETİ RÎYASETİNtN (3/69) NUMARALI TE/KERESİ VE 

KAVANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi )8 . 11 . 1338 
İcra Vekilleri Heyeti 

Kalemi Mahsus 
Adet 
6/1999 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelMesine 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı t avans Kanu
nun sekizinci maddesinde İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu mucibince nasıp ve azilleri mahallerine ait 
memurin ile ailelerine her ne suretle olursa olsun ve
rilecek harcirahın o vilâyet veya livanın hududu 
muayyenesini tecavüz edemeyeceği mezkûr ise de 
bu hüküm kanunun ancak teşkilâtı maliye ve idari-
yesi icra edilmiş vüâyat ve çiviye hakkında kabili
yeti icraiyesi mevcut olup yoksa meselâ Edirne vilâ
yeti gibi henüz istirdat kılınmış olması 'tibariyte ken
di sahai hududu dahilinden memur tefrik ve tayini
ne imkânı maddi olmayan ve binaberin memurları
nın bizzarure vilâyatı saire veya merkezden celp ve 
istihdam mecburiyetinde bulunan mahallere teşmi
linin maksadı asliye münafı görüldüğü ve binabe
rin vilâyeti mezkûreye vilâyatı saire memurini in-
zibatiyesinden tefrik ve tayin kılınan polislerle de-
vairi umumiyei merkeziyece bu veçhile vilâyat ve 
elviyei saireden vilâyatı müstahlasaya tayin kılı
nacak olan memurini taliyeye harcirah kararnamesi
nin ahkâmı mevzuası dairesinde ve mevkii me
muriyetlerinden tayin edildikleri mahallere kadar 
harcirah itası hakkındaki Maliye Vekâletinin 9/13 
Teşrinisani 1338 tarih ve Muhasebei Umumiyei Mü
düriyeti 60311/19051 numaralı tezkeresi İcra Vekil
leri HeyetMiin 16 . 11 . 1338 tarihli İçtimamda ledet-
tezekkür berayı tefsir Türkiye Büyük Millet Mecli
sine arzı takarrür etmekle ifayı muktezasıyla neti
cesinin işarına müsaade buyurulmasını istirham 
eylerim efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 14 . 12 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

12 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans Kanu

nunun sekizinci maddesinde İdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanunu mucibince nasıp ve azilleri mahallerine 
ait memurin ile ailelerine her ne suretle olursa olsun 
verilecek harcirahın o vilâyet veya livanın hududu 
muayyenisini tecavüz edemeyeceği mezkûr isede 
bu hükümü kanunun ancak teşkilâtı mülkiye ve ida-
riyesi icra edilmiş vilâyat ve elviye hakkında ka
bili yeti icraiyesi mevcut olup yoksa meselâ Edirne 
gibi henüz istirdad kılınmış olması itibariyle kendi 
sahai hududu dahilinde memur tefrik ve tayinine 
imkânı maddi olmayan ve binaberin memurlarını 
bizzarure vilâyatı saire veya merkezden celp ve 
istihdam mecburiyetinde bulunan mahallere teşmi
linin maksadı asliye münafi görüldüğü ve hinebe-
rin vilâyatı mezkûreye vilâyatı saire memurini inzi-
batiyesinden tefrik ve tayin kılınacak olan memurini 
taliyeye harcirah kararnamesinin ahkâmı mevzuası 
dairesinde ve mevkii memuriyetlerinden tayin edil
dikleri mahalle kadar harcirah itası hakkında Ma
liye Vekâletinin 9/13 Teşrinisani 1338 tarih ve Mu
hasebei Umumiye Müdüriyeti 60311/19051 numaralı 
tezkeresi İcra Vekilleri Heyetinin 16 . 11 . 1338 ta
rihli İçtimiaında teded tezekkür berayı tefsir Mecli
si Âliye takdim kılındığına dair İcra Vekilleri Heye
ti Riyasetinin 18 . 11 . 1338 tarihli ve 6/1999 numara
lı tezkeresi mütalâa ve tetkik olundu. 

Mezkûr avans kanununun sekizinci maddesi İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince nasıp ve 
azilleri mahallerine ait bilûmum memurin ile aile
lerine her ne suretle olursa olsun verilecek harcirah 
vilâyat veya livanın hududunu tecavüz edemez di
ye sarahati katiyeyi iktiva etmiş olmasına ve şu, her 
ne suretle olursa olsun» tabiri tayin olunacak me
murin vilâyet veya liva hardokıden tayin ed/iinriş ol
salar bile alacakları harcirahın ancak hudut vilâyet 
ve liva 'dahiline münhasır olduğunu müeyyet ve za-
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ten bir liva veya vilâyet dairesi dahilinden tayin 
edilmiş alan memurinin allacakları harekatı tayan 
olduğu mahallerden itibaren dlahiii hesap edilmek 
kanuni olmasına nazaran haddi zatında kanuna böy
le bir madde ilâvesine lüzum olmadığı derkâr iken 
mezkûr sekizinci maddemin tetvininden yegâne 
gaye nasıp ve azilleri mahallerine ait memurin her 
nereden tayin olunursa olunsun kendilerine ve aile-
lerûne verilecek harcırahın vilâyet hududu dahiline 
hasredilmesi yîe kanunun tefsirine imkân •bırakmıa-
mıştır. Filhaıkiika henüz teşkilâtı -idariye ve mülki -
yesi tekemmül etm'emiiş vilâyatta ve bazen tekemmül 
eden yerlerde dahi evsafı matlubeyi haiiz memur 
bulunamadığundan bizzarure hariç vilâyetten me
mur edip ve tayinine zaruret hâsıl olmakla beraber 
bu gıib'i memur ise bittabiî mahallî tayinlerinden iti

baren harcırahları dahil hesap edilmedikçe teklif 
edilen mernuriyetıi kabul etmemekte olduk'larından 
bu yüzden muamelâtı devlet müteessir olduğu ci
hetle bu giibi memunine harcırah karatmamesi veç
hile harcıiır'ah verilıeb'iüımıek için sarahati kafiyesi do-
llayısüyle tefslire müsalit olmayan maddlei mezkûre-
rtin ilgasını mübeyy'in bir maddei kainumiye tedviınli 
temiinii maksada kâfi geleceği mütailâasiyle heyeti 
celileye arzı tezekkür kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara Konva 

ihsan Mustafa 
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EVKAF MÜDÎRİYETİ UMUMİYESİNİN 1341 SENESİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İLÂ
VESİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/757) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEİ 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti ; -^•g^s^^> i : 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 21 Teşrinisani 1341 

Müdiriyeti 
'Adet 
6/5486 

Başvekâlet Tezkeresi 
Biiyü!k Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin bin üç yüz kırk 
(bir senesi bütçesine tahsisatı munzamıma ilâvesine da
ir müdiriyeti meskûreee tanzim ve tevdi olunan ve tcra 
Vekilleri Heyetinin 15 Teşrinisani 1341 tarihli içtima-
rrida tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leffen takdim olunmuştur. 

iMuktezasımn müstaceliyet kararıyle ifasına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

İBaşivekil 
(İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet 
2748 

Esbabı Mucibe 
Evikaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçe

sinin altıncı faslının üçüncü maddesine «inşaat ve 
tamirat ve müibayaa olunacak akarat bedeli» karşılığı 
olarak mevzu üç yüz elli bin liranın gerek inşa ve ta
mir edilen ve edilmeleri lâzum gelen akarata ve ge-
rdk a'lâka ve münasebetleri dolayısıyle mubayaaları 
zarurî görülen mahaller ıbedelâtına kifayet etmeyece
ği gibi esham ve tahvilât borsası ittihaz edilen ve pey
derpey kısım kısım küşad edilmekte olan İstanbul' 
daki Dördüncü Vaikıf Han ile Ankara'daki imarat kar
şılığı olmak üzere 654 numaralı Kanun ile faslı mah
sus şeklinde bütçeye ilâve olunan üç yüz elli bin lira
nın da zarurî olarak yapılan bazı tadilât ve usta ve 
amele yevmiyeler iyle levazımı inşaiye fiyatındaki fev
kalâde tereffu dolayısıyle inşaatı mezkûrenin ikmaline 
kâfi gelmeyeceği anlaşılmış ve senenin hitamından 
evvel işlerin tatiline mahal kalmamak üzere bir mik
tar tahsisatı munzarnma alınması muvafık görül
müştür. 

Altıncı faslın üçüncü maddesine yetmiş beş bin 
liranın daha ilâvesi halinde sene gayesine kadar olan 
faslı mahsusa da yüz yirmi beş bin liranın zam ve 
ilâvesi halinde ikmali inşaata kifayet edeceği anlaşıl
makla birinci madde o suretle arz ve teklif edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler alelusul vazedilmiş ol
makla muhtacı izah görülememiştir. 

Tünkiye Büyük 
Millet Meclisi 7 . 12 . 1341 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Adet 
74 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

'Riyaseti Celileye 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 senesi büt

çesine tahsisatı munzamma itasına dair Başvekâletten 
hilvurud 23 . 11 . 1341 tarihli Heyeti Umûmiye içtima-
ında Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Evtkaf Müdiri Umumisi Vekili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

İnşaat ve tamirata mevzu tahsisatın kifayetsizliğin
den dolayı talep edilen işbu tahsisatı munzarnma Mü
diriyeti Umumiyeden alınan izahat ve celbedilen hesa-
bat üzerine Encümenimizce kabul edilmiş ve tahsi
satı mezkûrenin Evikaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 
varidat bütçesindeki miktarı tezayüt ile tekabül etti
rileceği anlaşılmış olmakla lâyihai kanuniye berayı 
tasdik Heyeti Celileye takdim kılındı.» 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsusu Müdiriyeti 

lAkfct : 2748 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine tahsisatı 
munzarnma ilâvesine dair kanun lâyihası 

Madlde 1. — Evkaf Müdlirtiyeiti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesinin altıncı faslının üçüncü mad
desine yeıtmiiş beş bin ve 22 Nisan 1341 tarihli ve 
654 numıarıah Kanun ile faslı mahsus şeklinde ilâve 
edilmiş ıoian üç yüz elli bin lira tahsisata yüz yirmi 
'beş bin lira zam ve ilâve »olunmuştur, 

Mıaidtie 2, — İşbu kanun tarihi neşrinden mute-
ıberd!k\ 
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Maidde 3, — işbu kanunun icrasınla Başvekil me
murdur. 

115 Teşrinisani .1341| . 

Başvekil 
İsmet 

Müldafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

Hasta 
Dahiliye Vekilli 

Gemi) 
MaMıye Vekili 

Hasan Bey 
Hasta 

Nafıa Vekid 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Alii Gefnanii 

Adiye Vekili 
Mahmut Esalt 

Bahriye Vekii 
İhsan Bey 

Hirııi imzada (bulunmamıştır 
Hariciye Vekili 

Doktor Teyfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Ddktoi! Retfiik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Hini lilmzalda bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vek'ilıi 
Doktor Refik 

MUVAZENBİ M ALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

1341 Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine 
tahsisatı munzamına itasına dan* Kanun 

Birinci maidlde — Evkaf Müidiriyeti Umümliye
minlin 1341 senesi masarif bütçesinin altıncı faslının 

üçünoü maddesine 75 000 ve faslı mahsusuna 125 000 
lira italhslisatı munzamıma olarak ilâve eldillmıiştâr. 

İkinci madde — İşbu kamun neşri tarihinden 
muteberidir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Başvekil 
memurdur. 

Muvazenei Mıaiıye 
Encümeni Reiısıi 

öamlkırj 
Musıtafa AbdÜhallik 

Kâ'Üip 
iKJonya 
Fuat 

Aza 
Hakkâri 

Âsaıf 

Aza 
Zonguldak 

Ralgıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbata 'Muharriri 
OaitaHoa 
Şalkir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Diyadbekir 
Şeref Bey 

Hini imzada ıbulunamıadt 

Aza 
Sivas 
Rasıim 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım Bey 
Hini ıknzalda bulunmadı 

»0<( 


